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MIGUEL GUIMARÃES
Presidente do CRNOM

EDITORIAL

O ESTATUTO DA ORDEM DOS MÉDICOS E A 
DEFESA DOS DOENTES E DOS MÉDICOS

O Estatuto da Ordem dos Médicos, no seu Capítulo 
II (Dos princípios fundamentais e fins), refere, no 
artigo 4.º, que «A Ordem dos Médicos reconhece 
que a defesa dos legítimos interesses dos médicos 
pressupõe o exercício de uma medicina huma-
nizada que respeite o direito à saúde de todos 
os cidadãos» e que «A Ordem dos Médicos exerce 
a sua acção com total independência em relação 
ao Estado, formações políticas, religiosas ou outras 
organizações». No seu artigo 6.º diz que «A Ordem 
dos Médicos tem por finalidades essenciais: a) De-
fender a ética, a deontologia e a qualificação profis-
sional médicas, a fim de assegurar e fazer respeitar 
o direito dos utentes a uma medicina qualificada; 
b) Fomentar e defender os interesses da profissão 
médica a todos os níveis, nomeadamente no res-
peitante à promoção sócio-profissional, à segurança 
social e às relações de trabalho; c) Promover o de-
senvolvimento da cultura médica e concorrer para 
o estabelecimento e aperfeiçoamento constante 
do Serviço Nacional de Saúde, colaborando na 
política nacional de saúde em todos os aspectos, 
nomeadamente no ensino médico e carreiras médi-
cas; d) Dar parecer sobre os assuntos relacionados 
com o ensino, com o exercício da medicina e com a 
organização dos serviços que se ocupem da saúde, 
sempre que julgue conveniente fazê-lo, junto das 
entidades oficiais competentes ou quando por estas 
for consultada; e) Velar pelo exacto cumprimento da 
lei, do presente Estatuto e respectivos regulamentos, 
nomeadamente no que se refere ao título e à profis-
são de médico, promovendo procedimento judicial 
contra quem o use ou a exerça ilegalmente; f) Emitir 
a cédula profissional e promover a qualificação pro-
fissional dos médicos pela concessão de títulos de 
diferenciação e pela participação activa no ensino 
pós-graduado».

Esta revisita aos Estatutos da Ordem dos Médicos 
é absolutamente essencial no momento actual. A 
nossa preocupação com a situação económica, fi-
nanceira e social que se vive no País e, em particular, 
com o que está a acontecer na Saúde, justifica o 
título deste editorial. O número de diplomas legis-
lativos publicados pelo Governo com implicações 
directas ou indirectas para os médicos e para os 
doentes é avassalador. Os médicos do SNS já tive-
ram uma redução de cerca de 10% no seu venci-
mento global, incluindo as horas extraordinárias. 
Recentemente, foi anunciado que o valor das horas 

extraordinárias iria ser reduzido em mais 50% e 
que os médicos poderão ser requisitados para faze-
rem mais horas extraordinárias do que as permitidas 
por Lei. E também foi notícia em vários órgãos de 
comunicação social que os médicos com contrato 
individual de trabalho podem perder até 50% do seu 
ordenado. Não há fumo sem fogo! Nos transplantes, 
após a decisão ministerial de diminuir em 50% os in-
centivos pagos aos hospitais, é a confusão que se vai 
conhecendo. A reforma nem sequer tem regras. Cada 
direcção hospitalar faz o que bem entende e, nal-
guns casos, são mesmo apresentadas propostas que 
ferem claramente a dignidade dos médicos. Não se 
aproveita a oportunidade para fazer com que os mé-
dicos ligados à transplantação ganhem exactamente 
o mesmo. Para que o transplante de um rim, por 
exemplo, tenha o mesmo valor em Lisboa, no Porto 
ou em Coimbra. E que no Porto tenha o mesmo valor 
no HSJ e no CHP. E por aí adiante. Claramente uma 
má política. Porventura, ninguém terá dito ao Senhor 
Ministro da Saúde que um doente transplantado re-
nal, ao fim de dois anos fica mais barato ao Estado do 
que se permanecer em hemodiálise. Pois é, mas dois 
anos é muito tempo e os resultados têm que aparecer 
no imediato. 

Foram publicados nos últimos meses vários diplo-
mas com grandes implicações práticas: a regulamen-
tação de procedimentos concursais de recrutamento 
para os postos de trabalho em funções públicas; a 
avaliação do desempenho; o Regulamento do Inter-
nato Médico; a prescrição electrónica obrigatória e a 
regulamentação das respectivas situações de excep-
ção; o exercício alargado de funções nos centros de 
saúde por médicos especialistas em medicina geral 
e familiar (repristinando o artigo 9.º e os números 
3 e 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei 73/90); as altera-
ções ao regime de prestação de serviços; a redução 
mensal em 10% nos custos com trabalho extraordi-
nário comparativamente ao mês homólogo do ano 
transacto; as alterações ao modelo de prescrição de 
MCDT; as alterações em matéria de celebração ou re-
novação de contratos de trabalho ou de prestação de 
serviços; as regras de monitorização da prescrição de 
medicamentos e meios de diagnóstico com “avalia-
ção sistemática de cada médico em termos de volume 
e valor e comparação com normas de orientação de 
prescrição e de outros profissionais da área de espe-
cialização”; a perspectiva da publicação de linhas de 
orientação clínica, etc.
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mesmo valor... Não é preciso dizer mais nada. A 
tutela está claramente a apontar o caminho! Temo 
que em toda esta trajectória se pretenda envolver 
os médicos como bode expiatório, o motivo de to-
das estas mudanças. Não acredito que seja possível 
manter, nas circunstâncias todos os dias anunciadas, 
um SNS em que a equidade do acesso, os custos 
dos cuidados prestados e a qualidade da Medicina 
constituam um triângulo central, socialmente justo 
e equilibrado. Penso que este é o momento de nos 
reunirmos em torno dos médicos e da qualidade da 
Medicina. E da sua defesa sem quaisquer preconcei-
tos ou 'medos'. Assim diz o nosso Estatuto. Por isso, 
considero essencial que a Ordem dos Médicos e os 
Sindicatos Médicos saibam  unir esforços e concertar 
estratégias. Este é um momento crucial para a Saúde 
em Portugal. Todos somos necessários para defender 
a Saúde dos Doentes e do País.

Miguel Guimarães

 

 

 

Realizou-se, no dia 27 de Outubro de 2011, uma reunião entre delegações do Conselho Nacional Executivo da 

Ordem dos Médicos e dos Órgãos Executivos do Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e da Federação 

Nacional dos Médicos (FNAM) para analisar a actual e delicada situação política e social. 

Em conclusão consideram que: 
1. Está criada uma situação preocupante, com adopção de medidas gravosas, sem precedentes, que 

conduzirão a uma profunda instabilidade de funcionamento das unidades de saúde e a consequências 

nefastas para a qualidade da prestação dos cuidados de saúde. 
2. As medidas estabelecidas na proposta de OE para 2012 estão formuladas de forma cega e sem 

terem em conta especificidades de alguns sectores da vida nacional, como é o caso mais marcante 

da Saúde. 
3. Ao serem suspensos os instrumentos de regulamentação colectiva do trabalho, com a consequente 

aplicação da legislação geral, deixam de estar asseguradas as condições para a manutenção da 

grande maioria dos serviços de urgência. 4. As delegações da Ordem e dos Sindicatos Médicos manifestam o seu inequívoco apoio à prescrição 

de medicamentos genéricos e a sua preocupação pela abusiva troca da medicação prescrita no 

balcão da farmácia. 5. No respeito pelas respectivas competências próprias de intervenção, estas três organizações 

médicas assumiram o claro compromisso de iniciarem um estreito processo de articulação e 

convergência com o objectivo de promoverem a defesa dos enquadramentos laborais e técnico-

científico dos médicos, bem como o direito constitucional à saúde e do seu instrumento fundamental, 

o SNS. 
6. Neste contexto, estas três organizações médicas manter-se-ão em permanente contacto e 

adoptarão em tempo as adequadas medidas reivindicativas em função da gravidade da situação, 

nomeadamente as que venham a decorrer da aprovação do restritivo OE 2012. 

Lisboa, 27 de Outubro de 2011 

 

Reunião entre delegações do 
Conselho Nacional Executivo da 

Ordem dos Médicos e dos Órgãos 
Executivos do Sindicato Independente 

dos Médicos (SIM) e da Federação 
Nacional dos Médicos (FNAM) Lisboa, 27 de Outubro de 2011 

Comunicado 

Algumas destas medidas são inaceitáveis, e nalguns 
casos constituem mesmo uma afronta aos direitos 
dos doentes e à dignidade do exercício da profissão 
médica.

O Governo apresentou à Assembleia da República 
uma proposta de Lei sobre prescrição por DCI em 
ambulatório que permite a troca de medicamen-
tos genéricos nas farmácias. A Ordem dos Médicos 
já se manifestou formal e publicamente contra tal 
proposta, com base em argumentos técnicos e cien-
tíficos. Como alternativa apresentou propostas ao 
Ministério da Saúde para aumentar a prescrição de 
genéricos e diminuir os custos com medicamen-
tos. Incompreensivelmente ficou tudo na gaveta. No 
Norte, foi realizada uma Assembleia Geral de Médi-
cos em 26 de Outubro. Nesta Assembleia, foram re-
forçadas a posição do Conselho Nacional Executivo 
sobre a prescrição por DCI e a união dos médicos 
sobre esta matéria. Como proposta imediata, 
temos todos o dever de informar os doentes 
e continuar a utilizar os medicamentos mais 
baratos nos quais temos confiança clínica 
e, em circunstâncias específicas, que não 
possam ser trocados nas farmácias. Com 
a nova Lei que se antevê, o primeiro passo 
está a ser dado, no sentido de levar a que 
sejam os farmacêuticos a decidirem que 
medicamento o doente deve adquirir. O 
passo seguinte, e que já vai sendo falado 
na comunicação social, será a prescrição 
de alguns fármacos pelos enfermeiros. A 
nossa competência específica, a relação 
de confiança médico-doente de que re-
sulta o acto médico, está claramente a 
ser violada. A situação é grave e merece 
a atenção de todos os médicos na de-
fesa da Saúde dos Doentes.

Finalmente, o Ministro da Saúde e o 
Governo ainda não tiveram coragem 
para revelar o valor das taxas modera-
doras – a decisão não está a ser fácil! 
É que se acontecer o que se diz em 
alguma comunicação social (cerca 
de 50 euros por um atendimento no 
SU), isso significa na prática o fim 
do SNS tal como o conhecemos e 
está consagrado na Constituição 
da República Portuguesa. Deixa 
de ser tendencialmente gratuito 
no acto, e passamos a pagar o 
SNS através dos nossos impostos 
(como já acontecia) e quando o 
utilizamos. Ou então passamos 
a utilizar o sistema privado pelo 
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ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA 
NA SRNOM UNIU OS MÉDICOS

TODOS CONTRA 
A PRESCRIÇÃO POR DCI

A ORDEM DOS MÉDICOS VIU A SUA PO-

SIÇÃO SOBRE A PRESCRIÇÃO POR DCI RE-

FORÇADA NA ASSEMBLEIA-GERAL EXTRA-

ORDINÁRIA QUE DECORREU NA SECÇÃO 

REGIONAL DO NORTE: OS MÉDICOS ESTÃO 

UNIDOS CONTRA A ALTERAÇÃO LEGIS-

LATIVA DO GOVERNO NESTA MATÉRIA. A 

MENSAGEM, AGORA, PASSA POR PEDIR AOS 

MÉDICOS QUE PRESCREVAM MEDICAMEN-

TOS NOS QUAIS TÊM “CONFIANÇA CLÍNICA” 

E QUE SENSIBILIZEM OS DOENTES PARA OS 

EVENTUAIS EFEITOS ADVERSOS DA TROCA 

DE MEDICAMENTOS NAS FARMÁCIAS.

Os médicos podem vir a ser ”compelidos” a prescre-
ver os medicamentos nos quais têm “confiança clí-
nica” e que não podem ser trocados nas farmácias. 
O aviso partiu do presidente da Secção Regional do 
Norte, Miguel Guimarães, em resposta à decisão 
do Governo de avançar com a prescrição por DCI. 
Durante a assembleia-geral extraordinária que de-
correu no dia 26 de Outubro, no Centro de Cultura 
e Congressos, onde estiveram presentes mais de 
200 médicos, Miguel Guimarães considerou que 
a medida deixa os clínicos sem outra opção: “Nos 
casos em que for possível, e de forma a garantir a 
qualidade de tratamento do doente, os médicos 
podem ser «obrigados» a prescrever medicamentos 
que não podem ser trocados nas farmácias. É uma 
forma de proteger os doentes”. O que, a concretizar-
-se, pode conduzir a uma inversão dos resultados 
pretendidos pelo Governo nesta área, ou seja, a um 
decréscimo da venda de medicamentos genéricos.
Depois de não ter visto as suas propostas incorpora-
das pelo ministro da Saúde, Paulo Macedo, no âm-
bito da política do medicamento, os argumentos da 
Ordem dos Médicos (OM) contra a prescrição por 

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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DCI saíram reforçados desta as-
sembleia-geral extraordinária. A 
reunião teve uma grande parti-
cipação, com intervenções signi-
ficativas contra a prescrição por 
DCI de vários médicos. Alguns 
chegaram mesmo a sugerir um 
entendimento com os sindicatos 
médicos e o recurso à greve.
Por enquanto, e para combater a 
nova lei, a OM vai arrancar com 
uma campanha de sensibiliza-
ção da população, sobre os even-
tuais riscos inerentes à troca de 
medicamentos nas farmácias, 
esperando a adesão de todos os 
médicos. “Vamos aconselhar o 
doente a confiar no seu médico 
e explicar quais os perigos que 
estão subjacentes à troca de medicamentos nas far-
mácias. Por isso, é importante o envolvimento de 
todos”, explicou o bastonário José Manuel Silva, 
também presente nesta reunião. 

REPORTAR EFEITOS ADVERSOS
Exactamente sobre os riscos negativos para a saúde, 
o bastonário da OM invocou a necessidade dos mé-
dicos reportarem os casos em que forem verificadas 
alterações do estado clínico dos doentes, por mo-
dificação da marca do medicamento. “É extrema-
mente importante ter um registo destas situações. 
Reportem-nas à Ordem, para que exista uma mo-

nitorização e o devido encaminha-
mento para o Infarmed”, enfatizou, 
dando conta de um caso concreto: 
“Recentemente, foi-me reportado o 
caso de uma doente com insufici-
ência cardíaca que descompensou, 
porque estava a fazer duas marcas 
diferentes do mesmo princípio ac-
tivo, a Nimodipina, e duas marcas 
diferentes de outro princípio activo, 
o Carvedilol. Nenhuma das marcas 
de genéricos que a doente estava a 
tomar tinha, porém, sido prescrita 
pela sua médica”.
José Manuel Silva recordou que a 
contestação à prescrição por DCI as-
senta no facto “dos medicamentos 
genéricos não serem todos iguais, 
podendo não ser bioequivalentes en-
tre si e diferindo na biodisponibili-
dade, método de fabrico, excipientes, 
impurezas e controlo de qualidade”. 
“São diferentes até na forma, aspecto 
e cor dos comprimidos e das caixas, 
o que pode criar confusão em muitos 
doentes, levando-os a pensar que se 
trata de medicamentos diferentes”, 
advertiu, lamentando que a prescri-
ção por DCI tenha por base “interes-
ses comerciais que não são favoráveis 
ao doente”.

FDA VAI REVER 
GUIDELINES
José Manuel Silva deu conta, ainda, 
que a FDA (Food and Drug Admi-
nistration) anunciou que irá rever as 
regras de aprovação de alguns ge-
néricos, reconhecendo, assim, “que 
as que existem actualmente não são 
suficientes e que existem indícios no 

terreno de que os genéricos não têm um efeito igual 
ao produto original”. “Há muito tempo que coloca-
mos em causa as regras. Trabalhamos com os doen-
tes e, por isso, sabemos quais as reacções e efeitos 
clínicos”, advogou. n
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PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

.............................................................................................

PROPOSTA DE LEI N.º 28/XII 

 

Exposição de Motivos 

O Programa do XIX Governo prevê, no âmbito das medi-
das integradas na política do medicamento, o controlo da 
utilização dos medicamentos agindo sobre a prescrição. 
Neste contexto, dá-se prioridade ao desenvolvimento de 
orientações terapêuticas apoiadas em bases sólidas de far-
macologia clínica e na evidência da economia da saúde 
sobre custo/efectividade. 

Neste enquadramento, a revisão da legislação no sentido de 
consagrar como regra a prescrição por Denominação Co-
mum Internacional (DCI), revela-se uma medida de impacto 
real ao nível da poupança do cidadão na aquisição de medi-
camentos, estimulando -se a prescrição e o consumo de ge-
néricos, tal como previsto no Memorando de Entendimento 
sobre as Condicionalidades de Política Económica firmado 
entre o Governo Português com o Fundo Monetário Inter-
nacional, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu. 

Efectivamente, através da prescrição por denominação co-
mum internacional da substância activa (DCI) dissociam-se 
as marcas de medicamentos das patologias, potenciando 
o direito de opção do doente pelo medicamento de menor 
preço no momento da compra. 

Acresce que a prescrição por DCI é a forma de prescrição 
recomendada pela Organização Mundial da Saúde, sendo 
prática comum em medicina hospitalar, e a forma de pres-
crição que deve ser adoptada em contexto de formação mé-
dica, evitando erros resultantes da má identificação de uma 
marca ou de desconhecimento do princípio activo constante 
de um nome de fantasia. Para além disto, a prescrição por 
DCI garante aos profissionais de saúde e aos doentes um 
conhecimento rigoroso e preciso dos tratamentos farmaco-
lógicos instituídos, independentemente do país onde o seu 
tratamento for iniciado ou continuado. 

Nestes termos, o presente diploma reforça o princípio de 
prescrição de medicamentos por denominação comum in-
ternacional da substância activa, não deixando de salva-
guardar que o médico limite aquele direito de opção quando 
ocorrerem situações excepcionais de natureza clínica que 
o justifiquem, criando condições para uma efectiva infor-
mação do doente, no momento da prescrição e da aquisi-
ção dos medicamentos, sobre as alternativas possíveis para 
prosseguir o seu tratamento com medicamentos genéricos 
que possuem a mesma substância activa, forma farmacêu-
tica e dosagem. 

Foram ouvidas a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Mé-
dicos Dentistas, a Ordem dos Farmacêuticos, a Associação 
Portuguesa da Indústria Farmacêutica, a Associação Nacio-
nal das Farmácias, a Associação de Farmácias de Portugal e 
a Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos. 

Assim: 

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Consti-
tuição, o Governo apresenta à Assembleia da República a 
seguinte proposta de lei: 

Artigo 1.º 

Objecto 

O presente diploma procede à alteração do Decreto-
-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, alterado pela Lei 
n.º 25/2011, de 16 de Junho, e pelos Decretos-Lei n.ºs 
182/2009, de 7 de Agosto, 64/2010, de 9 de Junho, e 
106-A/2010, de 1 de Outubro, e da Lei n.º 14/2000, de 
8 de Agosto, alterada pelo Decreto-Lei n.º 271/2002, de 
2 de Dezembro, e estabelece regras de prescrição e dis-
pensa de medicamentos de uso humano. 

Artigo 2.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 
Agosto 

O artigo 120.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 
Agosto, alterado pela Lei n.º 25/2011, de 16 de Junho, 
e pelos Decretos-Lei n.ºs 182/2009, de 7 de Agosto, 
64/2010, de 9 de Junho, e 106-A/2010, de 1 de Outu-
bro, passa a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 120.º 

Prescrição de medicamentos 

1 - A prescrição de medicamentos inclui obrigatoriamente 
a denominação comum internacional da substância ac-
tiva, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação 
e a posologia.

2 - A prescrição de medicamentos pode ainda incluir uma 
denominação comercial, por marca ou indicação do nome 
do titular da autorização de introdução no mercado. 

3 - O médico pode indicar, na receita, de forma expressa, 
clara e suficiente, as justificações técnicas que impedem 
a substituição do medicamento prescrito com denomina-
ção comercial, nos seguintes casos: 

a)  Prescrição de medicamento com margem ou índice 
terapêutico estreito, de acordo com informação prestada 
pelo INFARMED, I.P.; 

b)  Fundada suspeita, previamente reportada ao INFAR-
MED, I.P., de intolerância ou reacção adversa a um me-
dicamento com a mesma substância activa, mas identifi-
cado por outra denominação comercial; 

c)  Prescrição de medicamento destinado a assegurar a 
continuidade de um tratamento com duração estimada 
superior a 28 dias. 

4 - A prescrição de medicamentos é feita por via electró-
nica ou, em casos excepcionais, por via manual, sendo as 
regras de prescrição e modelos de receita médica, bem 
como a informação sobre os medicamentos de preço mais 
baixo disponíveis no mercado, definidas por portaria do 
membro do Governo responsável pela área da saúde.» 

Artigo 3.º 

Aditamento ao Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 
Agosto 

É aditado o artigo 120.º-A ao Decreto-Lei n.º 176/2006, 
de 30 de Agosto, alterado pela Lei n.º 25/2011, de 16 
de Junho, e pelos Decretos-Lei n.ºs 182/2009, de 7 de 
Agosto, 64/2010, de 9 de Junho, e 106-A/2010, de 1 de 
Outubro, com a seguinte redacção: 
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«Artigo 120.º-A 

Dispensa de medicamentos 

1 - No acto de dispensa do medicamento, o farmacêutico, ou 
o seu colaborador devidamente habilitado, deve informar o 
doente da existência dos medicamentos disponíveis na far-
mácia com a mesma substância activa, forma farmacêutica, 
apresentação e dosagem do medicamento prescrito, bem 
como sobre aqueles que são comparticipados pelo Serviço 
Nacional de Saúde e o que tem o preço mais baixo disponível 
no mercado. 

2 - As farmácias devem ter sempre disponíveis para venda no 
mínimo três medicamentos com a mesma substância activa, 
forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspon-
dem aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogéneo. 

3 - O doente tem direito a optar por qualquer medicamento 
que contenha a mesma denominação comum internacional 
da substância activa, forma farmacêutica e dosagem do medi-
camento constante da prescrição médica, salvo nos casos de: 

a)  O medicamento prescrito conter uma substância activa 
para a qual não exista medicamento genérico ou para a qual 
só exista original de marca e licenças; 

b)  O médico prescritor ter justificado tecnicamente a insus-
ceptibilidade de substituição do medicamento prescrito, nos 
termos das alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 120.º. 

4 - No caso previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 120.º, o 
exercício do direito de opção pode ocorrer se o medicamento 
prescrito tiver preço superior ao preço de referência e implica 
que o doente assine a receita médica.» 

Artigo 4.º 

Alteração à Lei n.º 14/2000, de 8 de Agosto 

Os artigos 2.º e 3.º da Lei n.º 14/2000, de 8 de Agosto, al-
terada pelo Decreto-Lei n.º 271/2002, de 2 de Dezembro, 
passam a ter a seguinte redacção: 

«Artigo 2.º 

Prescrição de medicamentos 

1 - Para efeitos de comparticipação pelo Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), a prescrição de medicamentos inclui obrigato-
riamente a denominação comum internacional da substância 
activa, a forma farmacêutica, a dosagem, a apresentação e a 
posologia. 

2 - Excepcionalmente, a prescrição de medicamentos pode 
incluir a indicação da denominação comercial, por marca ou 
nome do titular da autorização de introdução no mercado 
(AIM), nos casos de: 

a)  Prescrição de medicamento com substância activa para a 
qual não exista medicamento genérico comparticipado ou 
para a qual só exista original de marca e licenças; 

b)  Justificação técnica do médico quanto a insusceptibilidade 
de substituição do medicamento prescrito. 

3 -Para efeitos da alínea b) do número anterior, são apenas 
admissíveis as seguintes justificações técnicas: 

a)  Prescrição de medicamento com margem ou índice tera-
pêutico estreito, conforme informação prestada pelo INFAR-
MED, I.P.; 

b)  Fundada suspeita, previamente reportada ao INFARMED, 
I.P., de intolerância ou reacção adversa a um medicamento 

com a mesma substância activa, mas identificado por outra 
denominação comercial; 

c)  Prescrição de medicamento destinado a assegurar a con-
tinuidade de um tratamento com duração estimada superior 
a 28 dias. 

Artigo 3.º 

Dispensa de medicamentos 

1 - No acto de dispensa de medicamentos, o farmacêutico, 
ou o seu colaborador devidamente habilitado, deve infor-
mar o utente da existência de medicamentos genéricos com 
a mesma substância activa, forma farmacêutica, apresenta-
ção e dosagem do medicamento prescrito, comparticipados 
pelo Serviço Nacional de Saúde e sobre aquele que tem o 
preço mais baixo disponível no mercado. 

2 - As farmácias devem ter disponíveis para venda no mí-
nimo três medicamentos com a mesma substância activa, 
forma farmacêutica e dosagem, de entre os que correspon-
dem aos cinco preços mais baixos de cada grupo homogé-
neo. 

3 - O utente tem direito a optar por qualquer medicamento 
com a mesma substância activa, forma farmacêutica e do-
sagem constante da prescrição médica, excepto nas situa-
ções previstas na alínea a) do n.º 2 e nas alíneas a) e b) do 
n.º 3 do artigo 2.º. 

4 - No caso previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo 2.º, o 
exercício do direito de opção pode ocorrer se o medica-
mento prescrito tiver preço superior ao preço de referência e 
implica que o utente assine a receita médica.» 

Artigo 5.º 

Controlo e avaliação 

Os mecanismos de avaliação regular das justificações téc-
nicas apresentadas pelos médicos prescritores, bem como 
as condições em que são dispensados os medicamentos nas 
farmácias, nomeadamente através da criação de comissões 
de farmácia e terapêutica a funcionar junto das adminis-
trações regionais de saúde, são regulados por portaria a 
aprovar pelo membro do governo responsável pela área da 
saúde, sem prejuízo das atribuições de regulação e fiscaliza-
ção já cometidas ao INFARMED, I.P.. 

Artigo 6.º 

Norma transitória 

O modelo de receita médica aprovado pela Portaria n.º 
198/2011, de 18 de Maio, mantém-se em vigor até ser 
adaptado ao disposto no presente diploma. 

Artigo 7.º 

Entrada em vigor 

O presente diploma entra em vigor no dia 1 de Janeiro de 
2012. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de Ou-
tubro de 2011 

O Primeiro-Ministro 

O Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares 
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MIGUEL GUIMARÃES SOBRE 
OS PRIMEIROS QUATRO 
MESES DE GOVERNAÇÃO 
DO MINISTRO PAULO 
MACEDO

“Não podemos 
esperar nada de bom 
para a Saúde”

CERCA DE QUATRO MESES APÓS A TOMADA 

DE POSSE DO MINISTRO DA SAÚDE, PAULO 

MACEDO, A ESMAGADORA MAIORIA DAS 

MEDIDAS APRESENTADAS DESILUDIU O PRE-

SIDENTE DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE 

DA ORDEM DOS MÉDICOS. "A SAÚDE, OS 

DOENTES E OS MÉDICOS ESTÃO A SER ALVO 

DE UMA VIOLAÇÃO DE DIREITOS SEM PRE-

CEDENTES", CONDENA.

A expectativa era que existisse “diálogo”, mas o 
novo ministro da Saúde, Paulo Macedo, pouco tem 
ouvido a Ordem dos Médicos. “A única vez que 
fomos chamados a pronunciar-nos acerca de um 
dossier foi sobre a prescrição por DCI”, revela o pre-
sidente da Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM). Um cenário que não reflecte, 
contudo, os vários despachos já publicados pelo mi-
nistério e que, na opinião de Miguel Guimarães, ti-
veram como consequência criar uma enorme pres-
são sobre os profissionais. “Os médicos estão a ser 
o alvo de medidas inaceitáveis. É impressionante 
o número de decisões cuja responsabilidade está a 
ser transportada, indevidamente, para os médicos”, 
critica. Assim, acrescenta, “a Ordem terá de ter uma 
atitude diferente da dos últimos anos, no sentido de 
defender os médicos dos ataques do Poder político”. 
Um problema que, aliás, será brevemente discu-
tido com as estruturas sindicais. Neste momento, “é 
fundamental concertar posições com os sindicatos 
médicos, pois se estivermos todos do mesmo lado, 
alguma coisa há-de mudar”, acredita Miguel Gui-
marães, admitindo vir a apoiar, a nível pessoal, uma 
greve, se for caso disso. 
Para além dos ataques aos médicos, o presidente 
da SRNOM considera que as medidas que estão a 
ser tomadas irão ter, inevitavelmente, um impacto 
negativo. “No cômputo geral, não podemos espe-
rar nada de bom para a Saúde e para os doentes. 
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GOVERNO PODE ESTAR A 
CRIAR UM CO-PAGAMENTO 
NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Aumento das taxas moderadores 
pode ditar “fim” do SNS

O PRESIDENTE DA SECÇÃO REGIONAL DO 

NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS CONDENA 

O AUMENTO DAS TAXAS MODERADORAS. E 

CASO OS NÚMEROS ATINJAM OS VALORES 

MÁXIMOS ESTABELECIDOS POR LEI, O QUE 

NO CASO DE UM SERVIÇO DE URGÊNCIA 

PODERÁ SER CERCA DE 50 EUROS, MIGUEL 

GUIMARÃES DIZ QUE SE ESTARÁ PERANTE 

O FIM DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE 

TAL COMO O CONHECEMOS, TENDENCIAL-

MENTE GRATUITO NO ACTO.

O ministro da Saúde, Paulo Macedo, já garantiu que 
as taxas moderadoras do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) irão subir e que esse aumento irá começar em 
Janeiro. À data de fecho da Nortemédico, contudo, 
ainda não eram conhecidos os valores concretos, 
mas a medida preocupa o presidente da Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM). 
Para Miguel Guimarães, se o aumento atingir os 
níveis que têm sido expressos em alguns órgãos 
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Não acredito que os portugueses continuem a ter 
o mesmo acesso e qualidade nos serviços de saúde, 
com a agravante que irão pagar mais”, avalia, refe-
rindo-se ao aumento das taxas moderadoras. n

de comunicação social pode estar-
-se perante “o fim do SNS”. “Se o 
aumento atingir o máximo estipu-
lado por lei, ou seja, um terço do 
custo do serviço isso significa que 
num Serviço de Urgência a taxa 
moderadora poderá chegar aos 50 
euros”, exemplifica. 
No dia em que esta taxa for apli-
cada, adverte, “o SNS tendencial-
mente gratuito, tal como está plas-
mado na Constituição, terminou. 
A partir dessa altura, a consulta 
num Serviço de Urgência de um 
hospital privado custará mais ou 
menos o mesmo”. Mais, “vamos 

passar a assistir ao co-pagamento de consultas no 
SNS”. Para o presidente da SRNOM, não faz qual-
quer sentido que a população contribua para o SNS 
através dos seus impostos e, simultaneamente, seja 
obrigada a pagar um valor de utilização que pode 
ser equiparado ao das instituições de saúde priva-
das. “Se o Governo quer acabar com o SNS deve 
ter a honestidade e a coragem de o assumir perante 
todos os portugueses”. n

PODEM ESTAR A SER 
CRIADAS GRANDES 
DISPARIDADES COM A 
REDUÇÃO DOS INCENTIVOS 
À TRANSPLANTAÇÃO

“Número de equipas envolvidas 
nos transplantes pode diminuir”

O MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTÁ A PERDER 

UMA OPORTUNIDADE ÚNICA PARA REDE-

FINIR A ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL NO 

CAMPO DA TRANSPLANTAÇÃO. QUEM O 

DIZ É MIGUEL GUIMARÃES, DEFENDENDO, 

ASSIM, MEDIDAS ESTRUTURAIS NESTA ÁREA 

E CONDENANDO A DECISÃO ISOLADA DE 

PAULO MACEDO EM REDUZIR OS INCENTI-

VOS À TRANSPLANTAÇÃO.

Foi mais uma medida polémica do ministro da 
Saúde, Paulo Macedo. Os incentivos à transplanta-
ção são reduzidos em 50 por cento, facto já conde-
nado pelo presidente da Secção Regional do Norte 
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PREOCUPADA COM 
OS EFEITOS ADVERSOS 
PARA OS DOENTES, APÓS 
APROVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO 
OBRIGATÓRIA POR DCI…

Ordem quer desresponsabilizar os 
médicos 

O GOVERNO JÁ APROVOU UMA PROPOSTA 

DE LEI QUE VAI GENERALIZAR A PRESCRI-

ÇÃO POR DENOMINAÇÃO COMUM INTER-

NACIONAL (DCI). A ORDEM DOS MÉDICOS 

CONTINUA A OPOR-SE, ALEGANDO QUE A 

DECISÃO “ABDICA DO RIGOR TÉCNICO E 

CIENTÍFICO”. MIGUEL GUIMARÃES ALERTA 

QUE OS MÉDICOS “NÃO PODEM SER RES-

PONSABILIZADOS”, CASO SE VERIFIQUEM 

PROBLEMAS ADVERSOS NA SAÚDE DOS DO-

ENTES, DEVIDO À TROCA DE MEDICAMEN-

TOS NA FARMÁCIA.

Depois das bancadas parlamentares do PS e do PSD 
terem votado contra a última proposta de prescrição 
por DCI apresentada na Assembleia da República, 
a 6 de Abril, o assunto voltou a ser discutido. O 
Conselho de Ministros aprovou, no dia 13 de Ou-
tubro, uma proposta de lei que estabelece novas 
regras de prescrição e dispensa de medicamentos, 
com base no princípio activo, apesar da Ordem 
dos Médicos ter recusado o documento que Paulo 
Macedo apresentou numa reunião conjunta a 3 de 
Outubro. “Foi a primeira e a única vez que o mi-
nistro da Saúde ouviu o Conselho Nacional Execu-

tivo da Ordem, tendo-nos 
apresentado uma proposta 
de prescrição por DCI que 
recusámos. Em alterna-
tiva, apresentámos outras 
sugestões sobre a política 
do medicamento”, revelou 
o presidente da Secção Re-
gional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM), 
Miguel Guimarães. Assim, 
foi proposto ao Ministé-
rio da Saúde avançar com 
a igualdade de preços em 
medicamentos genéricos 
com o mesmo princípio 
activo, a par da redução do 
preço de venda em 10 por 
cento.
Segundo Miguel Guima-
rães, a Ordem dos Médicos 

da Ordem dos Médicos (SRNOM): 
“Os incentivos têm sido uma parte 
fundamental para os hospitais con-
seguirem manter a sua actividade 
nesta área”. Apesar do titular da pasta 
da Saúde garantir que a medida não 
vai colocar em causa o número de 
transplantes realizados em Portu-
gal, Miguel Guimarães não tem uma 
posição tão optimista, uma vez que 
a decisão já surtiu efeitos na forma 
como as unidades hospitalares estão 
a negociar os honorários das equipas 
de transplantação. “Já começamos a 
assistir a uma redução dramática de 
honorários e, obviamente, é de espe-
rar que os profissionais não aceitem 
algumas das condições que lhes es-
tão a ser impostas”, assinala. Por isso, 
“é de esperar que o número de equi-
pas possa diminuir e, consequen-
temente, o número de transplantes 
também”. 

A decisão “errada” do titular da pasta da Saúde, se-
gundo Miguel Guimarães, é reflexo de um “desco-
nhecimento” acerca do processo de transplantação 
em Portugal. “O ministro da Saúde avançou com 
uma medida sem conhecer as suas consequências, 
entregando às administrações hospitalares o poder 
de negociar os transplantes com as equipas, criando 
condições diferentes nos diversos hospitais”, o que é 
absolutamente inaceitável. Além disso, “não é uma 
medida economicamente favorável”. “No caso dos 
transplantes renais, existem vários estudos publica-
dos que demonstram que, ao fim de dois anos, um 
doente renal transplantado fica mais barato do que 
um doente em hemodiálise”.
Em contrapartida, o presidente da SRNOM defende 
que a conjuntura económica do país exigia medidas 
estruturais, nomeadamente a reavaliação do nú-
mero de centros de transplantação e o seu modelo 
de funcionamento. “Numa 
altura de crise, o senhor mi-
nistro tinha a oportunidade 
única de redefinir o número 
de centros de transplantação 
em Portugal e encontrar um 
modelo de funcionamento, 
por exemplo, que se poderia 
basear em equipas exclusiva-
mente dedicadas à transplan-
tação”, sugere, acreditando 
na necessidade de discutir as 
medidas com as instituições e 
profissionais envolvidos e não 
incentivando à disparidade 
de tratamento do assunto nas 
diversas unidades hospita-
lares. n
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voltou a alertar que a prescrição por DCI poderá 
implicar riscos para os doentes, uma vez que os me-
dicamentos genéricos podem apresentar diferenças 
na sua bioequivalência. “A Ordem não aceita a subs-
tituição de medicamentos genéricos nas farmácias, 
uma vez que a bioequivalência entre eles não está 
assegurada, e não abdica de defender a qualidade 
do tratamento dos doentes com base em princípios 
de rigor técnico e científico”, sustenta. Por isso, a 
aplicação da proposta de lei aprovada em Conselho 
de Ministros só é possível “ignorando as objecções 
técnicas e as propostas da Ordem dos Médicos, 
ignorando a questão da qualidade e interesses clíni-
cos e económicos dos doentes, ignorando a questão 
das responsabilidades médica, ética e social, e des-
prezando a indústria farmacêutica nacional”, acres-
centa o presidente da SRNOM, recordando que esta 
intenção do Governo “não está vinculada ao acordo 
de assistência financeira externa, porque a troika 
reconhece que Portugal já tem legislação adequada 
à prescrição por DCI desde 2002”. 
Face à proposta de lei aprovada, Miguel Guimarães 
garante que a Ordem se 
vai bater sobre a questão 
da responsabilidade le-
gal. “Alguém vai ter de 
ser responsável pelas 
consequências negati-
vas que podem advir da 
troca de medicamentos. 
Essa é uma questão na 
qual vou insistir, porque 
os médicos não podem 
ser responsabilizados 
por uma situação que 
não controlam”, aludiu 
Miguel Guimarães.
A proposta de lei do Go-
verno para prescrição 
por DCI (ver páginas 6 e 
7) mereceu a aprovação, 
na generalidade, dos 
partidos que compõem 
o executivo, PSD e CDS-PP, bem como do PCP, do 
BE e PEV. O PS foi o único partido a votar contra 
o diploma. Além deste, foram ainda aprovados os 
projectos-lei do BE, que estabelece a obrigatorie-
dade de prescrição por DCI; do PCP, que institui a 
prescrição por DCI como regra no Serviço Nacional 
de Saúde (SNS), e do PS, que reforça a prescrição 
por DCI como regra no SNS. Todos os diplomas 
serão, agora, objecto de discussão na especialidade. 
Resta saber se o Presidente da República, Cavaco 
Silva, actuará como da primeira vez, quando vetou a 
proposta apresentada pelo PS. n

CASO DOS MÉDICOS 
DA COSTA RICA

SRNOM pede apuramento de 
responsabilidades

DURANTE QUASE CINCO MESES, NOVE MÉ-

DICOS DA COSTA RICA ESTIVERAM EM POR-

TUGAL A AUFERIR UM SALÁRIO DE 2800 EU-

ROS SEM PODER EXERCER A PROFISSÃO. EM 

CAUSA A AUSÊNCIA DE ALGUNS DOCUMEN-

TOS, ENTRE ELES O CONVÉNIO DA RECIPRO-

CIDADE, EXIGIDOS POR LEI E QUE DEVERIAM 

TER SIDO GARANTIDOS PELOS GOVERNOS 

DOS DOIS PAÍSES. À DATA DE FECHO DESTA 

EDIÇÃO DA NORTEMÉDICO, A SITUAÇÃO ES-

TAVA RESOLVIDA. 

O presidente da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM) considera imperioso o 
apuramento de responsabilida-
des no caso dos nove médicos da 
Costa Rica que estão em Portugal 
desde Maio. Durante este período 
temporal, os profissionais esti-
veram a auferir de um salário de 
2800 euros por mês e casa, mas 
não puderam obter a autoriza-
ção para exercer medicina, por 
falta dos documentos legalmente 
exigidos. “Alguns dos médicos 
não apresentaram o certificado 
de habilitações e nenhum tinha 
o documento da reciprocidade, 
exigida a todos os médicos extra-
-comunitários”, explicou Miguel 
Guimarães. Um assunto que de-

veria ter sido tratado pelos governos de Portugal e 
da Costa Rica, mas que terá acabado esquecido com 
a mudança de Executivo. “Um dos problemas terá 
ficado a dever-se ao facto destes médicos terem che-
gado ao nosso país numa altura em que assistimos 
à mudança de Governo. O anterior Executivo não 
terá conseguido concluir o processo, e o actual não 
deverá ter dado continuidade”, interpreta. 
O caso acabou por ser denunciado pela comuni-
cação social, com o Ministério da Saúde a negar 
responsabilidades nesta matéria. Todavia, contra-
põe o presidente da SRNOM, “compete ao Governo 



MÉDICOS DEVEM 
DENUNCIAR PROBLEMAS 
RELACIONADOS COM 
MCDT

Ordem preocupada com 
aumento das listas de espera

A SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA OR-

DEM DOS MÉDICOS VAI PROMOVER UMA 

REUNIÃO COM OS DIRECTORES CLÍNICOS 

DOS HOSPITAIS E DOS AGRUPAMENTOS DE 

CENTROS DE SAÚDE DA REGIÃO. EM CIMA 

DA MESA, PARA ALÉM DE OUTROS ASSUN-

TOS, ESTARÁ O DESPACHO QUE IMPEDE OS 

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE DE REQUE-

RER MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAG-

NÓSTICO E TERAPÊUTICA (MCDT) AO SEC-

TOR PRIVADO E DA ECONOMIA SOCIAL. A 

ORDEM JÁ DEFENDEU QUE O DESPACHO 

DEVERIA SER SUSPENSO.

Ainda não existem da-
dos oficiais sobre as 
consequências do des-
pacho que determina 
que “os estabelecimen-
tos hospitalares integra-
dos no Serviço Nacio-
nal de Saúde (SNS) não 
podem utilizar as re-
quisições de prescrição 

de MCDTs para as entidades com convenção com 
as Administrações Regionais de Saúde”, mas Miguel 
Guimarães acredita que os reflexos negativos desta 
medida serão conhecidos em breve. Atento ao pro-
blema, o presidente da Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (SRNOM) anunciou que irá 
promover uma reunião com os directores clínicos 
dos hospitais públicos e com os responsáveis pe-
los Agrupamentos de Centro de Saúde, de forma 
a perceber e denunciar o impacto desta medida. 
“Trata-se de uma situação potencialmente grave 
para os doentes. Embora concorde que a capacidade 
instalada no SNS deve ser utilizada a 100 por cento, 
a verdade é que é impossível canalizar todos os ca-
sos para os hospitais de referência. Vamos começar 
a assistir a um aumento exponencial dos tempos de 
espera”, observa. 
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Mé-
dicos, após uma reunião que se realizou no Porto, 
emitiu um comunicado (texto ao lado), onde pediu 
a suspensão do despacho. “A bem dos doentes, o 
despacho deve ser suspenso, reavaliado e reformu-
lado, bem como instituídas de imediato as medidas 
imprescindíveis, de modo a salvaguardar os inte-
resses e necessidades dos doentes”, recomenda-se. 
Aliás, Miguel Guimarães faz notar que se pode estar 
perante casos bastantes graves, nomeadamente nos 
doentes de foro oncológico. “Aproveito para fazer 
um apelo aos médicos. Se começarem a acontecer 
atrasos nos resultados dos Meios Complementares 
de Diagnóstico e Terapêutica, o assunto deve ser 
imediatamente comunicado à Ordem, no sentido de 
actuarmos junto do Ministério da Saúde”, invoca. n

dar andamento ao processo”. Isso 
mesmo terá acontecido depois da 
situação se ter tornado pública: 
“Segundo as informações dispo-
níveis, o problema estará prestes 
a ser resolvido, com a chegada 
do documento da reciproci-
dade”. De qualquer forma, Mi-
guel Guimarães considera que o 
caso não deve passar em branco. 
“Durante quase cinco meses, o 
Estado pagou a nove médicos 
da Costa Rica, sem usufruir dos 
seus serviços. Alguém deveria ser 
responsabilizado por uma situa-
ção que lesou o erário público”, 
defende.
Os médicos contratados a nível 
extra-comunitário são obrigados, 
por lei, a uma prova de comuni-
cação oral e a apresentar vários 
documentos na Ordem dos Mé-
dicos, de forma a obter a autori-
zação para exercer a profissão. O 
convénio da reciprocidade, legal-
mente referido no artigo 15.º da 
Constituição da República Por-
tuguesa, serve de garantia de que 
os médicos portugueses também 
podem exercer a actividade naquele país. n
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CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO

COMUNICADO

RECOMENDAÇÃO SOBRE 
INFORMAÇÃO CLÍNICA, 
MCDTs E RESPEITO PELOS 
DOENTES

Independentemente de quaisquer questões 
jurídico-legais ou outros condicionalismos, 
de acordo com o Juramente de Hipócra-
tes, feito livremente e sob compromisso de 
honra, que afirma que “A Saúde do meu 
Doente será a minha primeira preocupa-
ção”, os Médicos têm o dever ético de 
colocar em primeiro lugar os interesses e 
necessidades dos Doentes, relativamente 
aos quais devem decidir responsavelmente e 
sem constrangimentos.
O Serviço Nacional de Saúde deve orga-
nizar-se em torno dos Cuidados de Saúde 
Primários e centrar o seguimento do Doente 
no Médico especialista em Medicina Geral 
e Familiar, o Médico assistente do Doente 
por excelência, a que todos os cidadãos têm 
direito de ter acesso.
De acordo com o artigo 139º do Código 
Deontológico ("Dever de informar o médico 
assistente"), se o doente 
consultou por sua inicia-
tiva um outro médico, 
deve este, sempre que o 
considere útil ao doente 
ou este expressamente 
o solicite, fornecer ao 
médico assistente, por 
escrito, as conclusões do 
seu exame.
A Ordem dos Médicos 
considera que, exceptu-
ando manifestação em 
contrário por parte do 
Doente, é sempre do inte-
resse do Doente que todo 
o Médico por este consul-
tado entregue ao Doente 
informação clínica com as 
conclusões do seu exame.

A circulação de informação clínica e dos re-
sultados dos MCDTs entre os vários Médi-
cos consultados pelo mesmo Doente é uma 
obrigação que decorre das boas práticas clí-
nicas, fundamental para o bom seguimento 
do Doente e essencial para a Qualidade 
e gestão rigorosa do Serviço Nacional de 
Saúde.
A Ordem dos Médicos considera inaceitável 
e anti-ética qualquer tentativa de transfe-
rência de custos com MCDTs entre institui-
ções do SNS por motivos contabilísticos, não 
obstante o financiamento provir afinal do 
mesmo Orçamento Geral do Estado.
A Ordem dos Médicos considera que o Es-
tado deve utilizar e rentabilizar toda a sua 
capacidade instalada, alguma claramente 
desaproveitada por culpa do próprio Es-
tado, mas é difícil de compreender, como 
acontece no Despacho 10430/2011, que se 
criem regras impeditivas do correcto e ade-
quado estudo e tratamento dos Doentes, 
sem equacionar alternativas práticas viáveis 
e os custos humanos, sociais, e económicos 
dessas medidas.
No Despacho 10430/2011, “Os estabeleci-
mentos hospitalares integrados no Serviço 
Nacional de Saúde não podem utilizar as 
requisições de prescrição de MCDTs para as 
entidades com convenção com as Adminis-
trações Regionais de Saúde”, o que está a 
aumentar as listas de espera para MCDTs e 
a provocar adiamentos inaceitáveis no es-
tudo dos Doentes.
A actual organização do Sistema Nacional 
de Saúde permitiu que Portugal atingisse 

extraordinários indicadores 
de Saúde, com um dos mais 
baixos custos per capita da 
OCDE, pelo que o seu equi-
líbrio não deve ser colocado 
em causa, sob risco de gra-
ves desequilíbrios sociais e 
inaceitáveis prejuízos eco-
nómicos para o país.
O artigo 64º da Constitui-
ção da República garante a 
todos os portugueses “o di-
reito à protecção da saúde”, 
que é assegurado pelo Es-
tado, “através de um SNS 
universal e geral e, tendo 
em conta as condições 
económicas e sociais dos 
cidadãos, tendencialmente 
gratuito”.

Assim, a Ordem dos Médicos recomenda 
que:

1. Qualquer pedido de consulta de outra 
especialidade feita pelo Médico de Famí-
lia deve ser acompanhado de informação 
clínica completa e resultados de todos os 
exames complementares já efectuados e 
relevantes.

2. Qualquer Médico que observe um Do-
ente, desde que para tal solicitado ou 
seja relevante, deve dar um relatório dis-
criminado com o resultado do seu exame 
e com as recomendações adequadas, 
bem como com cópia de todos os exa-
mes complementares efectuados.

3. A Ordem dos Médicos considera má prá-
tica clínica e violação do Código Deon-
tológico, nomeadamente dos princípios 
enunciados no capítulo sobre as relações 
entre Médicos, o envio por Médicos pri-
vados de listas de exames para serem 
transcritos para requisições do SNS pelos 
Médicos de Família ou outros Médicos 
do Sector Público. Como tal, nenhum 
Médico do Sector Público deve transcre-
ver mecanicamente pedidos de exames 
complementares de diagnóstico feitos 
por Médicos privados efectuados nesta 
circunstância.

4. A requisição de MCDTs pelos Médicos de 
Família decorrerá sempre da sua decisão 
responsável de acordo com a informação 
clínica disponível, o historial do Doente, 
a sua própria observação e a Evidência 
Científica.

5. Quanto aos Doentes seguidos secto-
rialmente em Hospitais públicos, devem 
ser esses Hospitais a assumir integral-
mente todos os encargos que decorrem 
do seguimento desses Doentes, nome-
adamente em MCDTs, sem atrasos que 
ultrapassem o limite do clinicamente 
tolerável, nomeadamente em patologia 
oncológica.

6. A bem dos Doentes, o Despacho 
10430/2011 deve ser suspenso, reava-
liado e reformulado, bem como instituí-
das de imediato as medidas imprescindí-
veis de modo a salvaguardar os interesses 
e necessidades dos Doentes.

CONSELHO NACIONAL EXECUTIVO

Porto, 16 de Setembro de 2011
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PARCERIA PARA 
ELABORAÇÃO DE LINHAS 
DE ORIENTAÇÃO CLÍNICA

Ordem pode denunciar protocolo 
com DGS

A DIRECÇÃO-GERAL DE SAÚDE E A ORDEM 

DOS MÉDICOS ASSINARAM UM PROTO-

COLO DE COLABORAÇÃO, PARA ELABORA-

ÇÃO DE LINHAS DE ORIENTAÇÃO E NORMAS 

DE ACTUAÇÃO CLÍNICA. CONTUDO, ESTA 

IMPORTANTE PARCERIA NA ÁREA DA QUALI-

DADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS 

À POPULAÇÃO PODE NÃO CONTINUAR, DE-

VIDO A UM DESPACHO DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA SAÚDE.

A Ordem dos Médicos pode vir a denunciar o pro-
tocolo de cooperação assinado com a Direcção-
-Geral de Saúde, com vista à elaboração de linhas 
de orientação clínica e normas de actuação clínica. 
O alerta é feito pelo presidente da Secção Regional 
do Norte, Miguel Guimarães, e surge na sequência 
do despacho do Secretário de Estado da Saúde, Leal 
de Costa, sobre o assunto. De acordo com Miguel 
Guimarães, o despacho não reflecte o acordo de 
colaboração entre as duas instituições. 
De acordo com o protocolo, a Direcção-Geral da 
Saúde, através do seu Departamento da Qualidade 
na Saúde, e a Ordem dos Médicos, através do seu 
Conselho para a Auditoria e Qualidade, compro-
metem-se, reciprocamente, a colaborar na “elabo-
ração de linhas de orientação clínica e de normas 
de actuação clínica, incluindo prescrição 
de medicamentos e de meios complemen-
tares de diagnóstico e terapêutica, a emitir 
pela Direcção-Geral da Saúde e pela Or-
dem dos Médicos para o Sistema de Saúde”, 
entre outros pontos. No entanto, o despa-
cho do Secretário de Estado Leal da Costa 
limita a actuação da Ordem, segundo Mi-
guel Guimarães, nomeadamente ao nível da 
intervenção dos colégios de especialidade e 
da representação da estrutura na comissão 
científica que vai decidir que normas serão, 
ou não, aplicadas. “Nesta comissão, a Ordem 
fica representada com apenas um elemento e 
a Direcção-Geral de Saúde com 10”, aponta 
o presidente do Conselho Regional do Norte, 
assinalando que a Ordem dos Médicos vai 
exigir que o acordo protocolar seja “rigoro-
samente cumprido”, pois só assim a Ordem 
assumirá a responsabilidade sobre as linhas 
de orientação e normas de actuação que forem 
emitidas. “As linhas de orientação (guidelines) 

só são aceitáveis se forem feitas e/ou validadas pelos 
colégios de especialidade. Não podemos aceitar que 
as linhas de orientação ou as normas sejam feitas 
apenas pela Direcção-Geral de Saúde, sem a inter-
venção directa da Ordem dos Médicos”, advoga. 
Assim, caso não exista uma alteração do despacho 
da Secretaria de Estado da Saúde, “a Ordem pode 
vir a denunciar o protocolo”, avisa Miguel Guima-
rães. “Não contem com a Ordem dos Médicos para 
colocar apenas o carimbo e, assim, dar validade 
científica aos documentos. Temos o direito, o dever 
e a obrigação de sermos parte activa nesta matéria”, 
alude. n
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NOVO EXAME DE 
ADMISSÃO À ORDEM
ESTÁ A SER PONDERADO

Para garantir a 
qualidade da formação médica…

A ORDEM DOS MÉDI-

COS ESTÁ A PONDERAR 

AVANÇAR COM A CRIA-

ÇÃO DE UM EXAME DE 

ADMISSÃO, PARA OS 

LICENCIADOS EM ME-

DICINA, NA SEQUÊN-

CIA DO AUMENTO EX-

PONENCIAL DE VAGAS 

NAS DIVERSAS FACULDADES E DO APARECI-

MENTO DE NOVOS CURSOS, COMO OS DAS 

UNIVERSIDADES DE AVEIRO E DO ALGARVE. 

“TEMOS DE GARANTIR A QUALIDADE DOS 

MÉDICOS QUE VÃO EXERCER A SUA ACTI-

VIDADE PROFISSIONAL”, JUSTIFICA MIGUEL 

GUIMARÃES.

O problema da qualidade da formação médica está 
na ordem do dia, não só com o aparecimento dos 
novos modelos de ensino de Medicina nas univer-
sidades de Aveiro e do Algarve, mas também com 
o aumento de vagas nos cursos já existentes. Só 

este ano, por exemplo, entraram na Faculdade de 
Medicina da U. Porto (FMUP) cerca de 300 jovens 
estudantes. “O anfiteatro da FMUP só tem capa-
cidade para cerca de 150 alunos, o que significa 
que muitos não irão ter sítio para assistir às aulas”, 
aponta o presidente da Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (SRNOM), Miguel Guima-
rães. Um problema, aliás, já assumido pelo director 
da FMUP e pela respectiva Associação de Estudan-
tes em entrevistas dadas à Nortemédico.
O problema tem merecido a atenção da Ordem 
dos Médicos e pode, agora, obrigar à introdução 
de novas regras, designadamente um novo exame 
de admissão. “Com a degradação da qualidade do 
ensino da Medicina, podemos ver-nos obrigados a 
avançar com a criação de um exame de admissão 
à Ordem ou, em alternativa, criar um exame não 
obrigatório que confere aos médicos o certificado 
de qualidade da Ordem dos Médicos. A hipótese 
está a ser discutida”, revelou Miguel Guimarães.
Já no próximo ano, Portugal pode vir a deparar-
-se com um problema, face ao elevado número de 
jovens que estão actualmente em formação. De 
acordo com o presidente da SRNOM, estima-se 
que em 2012 existam entre 2000 e 2200 jovens a 
concorrer para as especialidades médicas. Ora, ad-
verte, “Portugal só deverá ter à volta de 1600 vagas, 
o que significará que os restantes não poderão en-
trar em qualquer especialidade”. Este cenário vai, 
inclusivamente, “criar um problema dentro da Or-
dem, pois vai ter de se encontrar um título para os 
médicos que não possuam qualquer diferenciação 
específica”. “A questão é que este é um problema 
que se vai adensar”, lamenta Miguel Guimarães, 
voltando a condenar o aumento de vagas e a aber-
tura de novos cursos no nosso país. n
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SECRETÁRIA DO 
CONSELHO REGIONAL DO 
NORTE E DO CONSELHO 
NACIONAL EXECUTIVO DA 
ORDEM DOS MÉDICOS, 
LURDES GANDRA

MÉDICOS DEVEM ENVOLVER-SE NA 
DEFESA DA QUALIDADE

LURDES GANDRA ACUMULA OS CARGOS DE 

SECRETÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DO 

NORTE E DO CONSELHO NACIONAL EXE-

CUTIVO DA ORDEM DOS MÉDICOS (OM). 

EM ENTREVISTA À NOSSA REVISTA, FALA UM 

POUCO DO TRABALHO QUE A SECÇÃO RE-

GIONAL DO NORTE TEM DESENVOLVIDO 

A NÍVEL INTERNO, COM O OBJECTIVO DE 

MELHORAR, CADA VEZ MAIS, OS SERVIÇOS 

QUE SÃO OFERECIDOS AOS MÉDICOS. RE-

FORMAR A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO IN-

TERNA DA OM TEM SIDO UMA DAS PRIO-

RIDADES DESTA DIRECÇÃO, PASSANDO POR 

UMA REDEFINIÇÃO DO ORGANIGRAMA 

FUNCIONAL ATÉ À INFORMATIZAÇÃO DOS 

PROCEDIMENTOS. POR OUTRO LADO, NÃO 

FOGE ÀS QUESTÕES SOBRE ALGUNS DOS 

PROBLEMAS QUE, ACTUALMENTE, ESTÃO A 

AFECTAR A CLASSE, REALÇANDO QUE ESTA É 

UMA HORA DE “UNIÃO” E APELANDO AOS 

MÉDICOS PARA QUE SE ENVOLVAM NAS AC-

TIVIDADES PROMOVIDAS PELA ORDEM EM 

DEFESA DA QUALIDADE DA MEDICINA. 

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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(nortemédico) – Recentemente, a Ordem dos Médi-
cos aprovou o novo Regulamento de Inscrição e 
de Autonomia. O que é que mudou?
(Lurdes Gandra) – O reconhecimento de graus aca-
démicos de médicos licenciados em países fora da 
comunidade Europeia sem a equivalência dada 
pelas faculdades de Medicina Portuguesas levou à 
necessidade de alterar alguns procedimentos, no-
meadamente na forma de avaliação da capacidade 
de autonomia para o exercício da medicina e no re-
gulamento de inscrição. Antes da alteração, o exer-
cício autónomo da profissão era autorizado após 
apresentação de prova documental pelos interessa-
dos do exercício profissional durante três anos con-
secutivos nos últimos cinco, a qual era submetida 
à apreciação da Ordem dos Médicos, nos termos 
previstos no Regulamento para o Exercício Autó-
nomo da Medicina. O novo regulamento prevê que 
os candidatos deverão apresentar um currículo com 
um máximo de três páginas A4, do qual constem: 
estágios de formação pós-graduada frequentados 
e respectiva avaliação, identificação dos estabele-
cimentos e serviços de saúde onde teve lugar a for-
mação; e actividades desenvolvidas no decurso dos 
estágios, com informação dos respectivos directores 

de serviço. Aos candidatos que frequentem o 
internato médico, a autorização para o exer-
cício de medicina de forma autónoma é dada 
após apresentação junto da Ordem dos Mé-
dicos de documento comprovativo em como 
completaram dois anos de internato com 
aproveitamento.

Prevê-se que, dentro de pouco tempo, o 
número de licenciados em Medicina ex-
ceda o número de vagas para a especiali-
dade. De que forma é que a Ordem pode 
vir a resolver este problema, uma vez que 
sem acesso a especialidade não é possível 
exercer medicina?
O número de licenciados em Medicina é da 
completa responsabilidade do Ministério da 
Educação e do Governo. A Ordem dos Mé-
dicos tem realizado um intenso trabalho de 
sensibilização junto das entidades compe-
tentes, alertando para tal risco e para o des-
perdício de recursos que daí poderá advir. 
É fundamental definir as necessidades de 
médicos das várias especialidades para os 
próximos anos, tendo em conta, entre outros 
factores, a evolução da idade da população, a 
prevalência das várias patologias e a distri-
buição geográfica da população. Estes pontos 
são fundamentais para que a OM defina, com 
certeza, que médicos são necessários para 
os próximos anos. O garante da qualidade 
do ensino médico é também, para nós, uma 

preocupação, e daí a importância do número de 
alunos que entram anualmente nos cursos de Me-
dicina e do seu programa científico-pedagógico. No 
próximo ano haverá um excesso de médicos que 
finalizam a sua licenciatura em Medicina, agravado 
pelo número de licenciados fora de Portugal e que 
regressam para frequentar o Internato de Especia-
lidade, de tal forma que o número de candidatos a 
efectuar o exame de seriação de acesso ao Internato 
de Especialidade será excessivo para o número de 
vagas disponíveis. Este é, de facto, um assunto so-
bre o qual temos de fazer uma reflexão profunda. 
Estamos a formar pessoas que não sabemos que 
futuro irão ter ao nível do emprego, e estamos a 
colocar em causa a própria qualidade do exercício 
da Medicina. Não tenho dúvidas que o excesso de 
médicos vai desregular a profissão e provocar uma 
mercantilização da saúde, e isso é uma questão que 
deve preocupar os médicos, mas também a popula-
ção em geral. 

Mas há quem defenda que a oferta excessiva de 
médicos pode ser positiva, no sentido de per-
mitir ao mercado fazer uma selecção positiva, 
escolhendo os melhores. Concorda? 

O EXCESSO DE 
MÉDICOS VAI DESREGULAR 
A PROFISSÃO E PROVOCAR 
UMA MERCANTILIZAÇÃO 
DA SAÚDE
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Não acredito nessa separação do mercado, dos bons 
e dos maus. Penso que nunca assistimos a essa evo-
lução positiva com a liberalização de vários sectores 
profissionais. Esta liberalização vai conduzir a que 
muitos profissionais queiram sobreviver e todos 
sabemos que esta tentativa de sobreviver pode le-
var, em determinados casos, à mercantilização da 
Saúde. Além disso, não devemos esquecer o elevado 
custo que tem para o Estado licenciar um aluno em 
Medicina. Não me parece que Portugal se deva dar 
ao luxo de esbanjar fundos do Ministério da Educa-
ção desta forma.

Ainda no âmbito da formação, tem vindo a ser 
testado o modelo do National Board of Medical 
Examiners. Qual é a posição da SRNOM sobre 
este tipo de exame?
A SRNOM concorda que o modelo de exame que 
actualmente é utilizado no âmbito da Prova Nacio-
nal de Seriação está esgotado. É necessário mudar 
e parece-nos que o modelo americano do National 
Board of Medical Examiners é uma boa alternativa. 
Trata-se de um assunto ao qual temos estado aten-
tos, participando nas reuniões que têm sido promo-
vidas sobre o tema e acompanhando as posições 
que têm sido assumidas pelo Conselho Nacional do 
Médico Interno e pelas respectivas associações de 
estudantes das faculdades de Medicina. 

“É IMPORTANTE MANTERMOS 
O CONTACTO COM A 
REALIDADE”
O novo ministro Paulo Macedo tem vindo a 
tomar decisões em várias áreas da saúde. Face 
ao número e complexidade dos temas, acha que 
seria uma mais-valia se a Ordem dos Médicos 
fosse profissionalizada?

Os últimos meses têm sido, de facto, ri-
cos em despachos a nível do Ministério 
da Saúde. Uma das responsabilidades da 
Ordem passa por apresentar propostas e 
emitir opiniões, a par de todo o trabalho de 
organização interna que é necessário fazer 
e, obviamente, responder às questões dos 
médicos e da sociedade. É, de facto, difícil 
aos dirigentes da Ordem conseguir abran-
ger todas as áreas em que estamos envol-
vidos, sendo certo que todos os elementos 
do Conselho Regional do Norte exercem 
actividade clínica. Estávamos conscientes 
dessa responsabilidade quando nos can-
didatámos ao cargo e fizemo-lo de forma 
voluntária. A nível de organização interna, 
a SRNOM tem apostado na moderniza-
ção e informatização de procedimentos de 
forma a responder aos desafios que lhe são 
colocados diariamente e a responder mais 
rapidamente às solicitações dos nossos co-
legas, apostando, assim, na eficácia e na 
eficiência dos serviços que prestamos. 

Então, considera que não é necessária uma pro-
fissionalização dos dirigentes?
Penso que esse poderá ser um caminho necessário 
para alguns cargos, dado o volume de solicitações a 
que estamos expostos, mas considero fundamental 
manter o contacto com a realidade, isto é, com os 
centros de saúde, com os hospitais e com os doen-
tes. Desta forma podemos basear toda a actividade 
na nossa experiência e no contacto directo com os 
problemas. Agora, isso não significa que a Ordem 
não se deva rodear de colaboradores em diversas 
áreas que possam prestar assessoria e consultadoria 
aos dirigentes. É esse o caminho que temos vindo 
a percorrer na SRNOM, contratando pessoas cada 
vez mais especializadas nas diferentes áreas em 
que actuamos. Tem havido uma aposta na melho-
ria do funcionamento interno e administrativo da 
Ordem. É um esforço que começou na SRNOM e 
que está a ter continuidade nas Secções Regionais 
do Cento e do Sul. Neste momento, por exemplo, 
já promovemos electronicamente reuniões entre os 
três secretários regionais, num Órgão que se chama 
Conselho de Secretários, em que se discutem os 
problemas organizacionais, no sentido de abreviar 
os enormes atrasos que existiam, nomeadamente 
nos processos de equivalência de especialidade. 
Tem sido um trabalho árduo mas compensador, na 
medida em que permite uma resposta mais rápida 
às solicitações que diariamente se colocam à OM. 
Não é aceitável, por exemplo, que um processo de 
equivalência possa demorar quatro ou cinco anos a 
ser resolvido. Sendo certo que é um assunto com-
plexo, tem de haver, todavia, prazos razoáveis para 
resolver os pedidos pendentes. A nível interno, ela-
boramos também um manual de procedimentos 
que, entre outros pormenores, obriga a que todos os 
pedidos e documentos que chegam à SRNOM sejam 
registados de forma digital e sigam um percurso 
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monitorizado e calendarizado, minimizando os 
atrasos. Estamos a trabalhar para que a Ordem 
dos Médicos esteja cada vez mais próxima de to-
dos os médicos e responda, prontamente, às suas 
necessidades.

Fruto desta melhoria do funcionamento dos ser-
viços da SRNOM, é possível avaliar se os mé-
dicos estão mais próximos da Ordem do que 
estavam, por exemplo, há cinco anos?
É difícil de avaliar. O pro-
cesso ainda é recente e a 
aproximação dos médicos 
é uma questão mais com-
plexa. Não conseguimos 
ter indicadores concretos 
que nos permitam ser as-
sertivos sobre a aproxima-
ção dos médicos. Nós, di-
rigentes, trabalhamos para 
que isso aconteça, não só 
ao nível da promoção de 
actividades culturais, lúdi-
cas e científicas, mas tam-
bém através do apoio que 
prestamos aos médicos, a 
diferentes níveis. Gostaría-
mos de ser bem sucedidos. 
Veja-se o que aconteceu du-
rante o mês de Agosto, com 
a entrada em vigor da pres-
crição electrónica. Tivemos 
vários pedidos de ajuda 
para resolver algumas situações e chegámos mesmo 
a promover um debate e uma mostra de aplicações 
sobre prescrição electrónica, no dia 3 de Agosto, 
para que pudessem ser dadas todas as informações 
necessárias aos médicos. Estamos disponíveis para 
ouvir todos os colegas que tiverem propostas cons-
trutivas e que nos possam ajudar neste objectivo.

Que balanço faz da entrada em vigor da pres-
crição electrónica?
A Administração Central do Sistema de Saúde 
(ACSS) ainda não disponibilizou os números, mas 
parece-nos que todo o processo decorreu dentro da 
normalidade, com alguns dos problemas que está-
vamos à espera. No Norte, devemos ter cerca de 350 
médicos que pediram para ser excluídos desta obri-
gatoriedade, alegando os pressupostos que estavam 
previstos na lei. Nos hospitais públicos e privados a 
prescrição electrónica já era uma realidade. 

Perante a conjuntura social e económica que es-
tamos a viver, nomeadamente na área da Saúde, 
este é um momento crucial para os médicos se 
aproximarem da Ordem?

Não tenho dúvidas de que este é um momento 
importantíssimo para que os médicos participem 
activamente nas reuniões e conferências que pro-
movemos. É uma forma, por um lado, de ficarem 
esclarecidos sobre determinados assuntos e, por 
outro lado, é uma maneira de poderem manifes-
tar as suas opiniões e preocupações. No dia 26 de 
Outubro, vamos organizar uma Assembleia-Geral 
na Casa do Médico para discutir o problema da 
prescrição por DCI. Seria um sinal muito impor-

tante para a Or-
dem, mas também 
para o exterior, se 
existisse uma ade-
são em massa dos 
médicos a essa as-
sembleia extraor-
dinária. Seria bom 
que o nosso au-
ditório enchesse, 
à semelhança do 
que aconteceu na 
reunião que pro-
movemos quando 
se ponderou a hi-
pótese de fidelizar 
os médicos in-
ternos ao Serviço 
Nacional de Saúde 
(SNS). Os médicos 
estão a ser atingi-
dos em pontos cru-
ciais para o exercí-

cio da sua profissão. É importante que sejam uma 
parte activa na solução dos problemas.

Acredita que se existir uma união dos médicos, 
será possível inverter algumas das medidas que 
estão a ser tomadas?
Estamos a viver um momento muito difícil. Não 
me lembro de termos atravessado um período tão 
complicado. Passei pelo 25 de Abril e participei na 
greve e na contestação à ministra Leonor Beleza, 
quando quiseram acabar com o internato do ano 
comum. Na altura, a união impediu que algumas 
medidas contra os médicos avançassem. No actual 
momento, temos de reflectir, observar e agir quando 
for necessário. Estão a ser tomadas medidas que po-
dem pôr em risco a nossa actividade e a qualidade 
dos cuidados de Saúde. E isso é um assunto que 
deve unir os médicos. As medidas que estão a ser 
implementadas poderão fazer com que a Medicina 
portuguesa se vá degradando, com evidentes refle-
xos na saúde da população. A qualidade poupa di-
nheiro. Nunca ninguém se esqueça que a Medicina 
sem qualidade gasta muito mais. n

“SE HOUVER UNIÃO, HÁ 
ALGUMAS MEDIDAS QUE 
PODEMOS EVITAR”
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O Ministério da Saúde criou um 
“grupo técnico para a reforma hos-
pitalar”, com a missão de “propor 
um conjunto de medidas que vi-
sem reorganizar a rede hospita-
lar, através de uma visão inte-
grada e racional do sistema de 
saúde”. “O elevado endivida-
mento dos hospitais, em nível 
nunca antes verificado, assim 
como a trajectória de degrada-
ção dos resultados do exercí-
cio dos hospitais exigem o de-
senho de uma nova política 
hospitalar mas também um 
conjunto de acções imedia-
tas que possam ter impacto 
na contenção da despesa 
que permita atingir as exi-
gentes metas a que o País 
se obrigou”, lê-se no des-
pacho assinado por Paulo 
Macedo, de 16 de Agosto. 
Deste grupo técnico, li-
derado por José Mendes 

Ribeiro (ex-presidente da Unidade de Missão Hos-
pitais SA e ex-presidente da Comissão Executiva do 
Grupo Português de Saúde), ficou de fora qualquer 
representante da Ordem dos Médicos. Miguel Gui-
marães lamenta que, mais uma vez, o ministro da 
Saúde tenha “ignorado” a Ordem numa matéria tão 
importante para o Serviço Nacional de Saúde (SNS).  
Em resposta, o presidente da Secção Regional do 
Norte revela que a Comissão Consultiva para o SNS 
está já a preparar uma proposta sobre a reforma 
hospitalar na Região Norte que será apresentada a 
Paulo Macedo. “A Ordem tem a obrigação de dar 
contributos para a melhoria do sistema de saúde. 
É neste contexto que está a ser realizado todo um 
trabalho em torno da rede hospitalar do Norte que, 
posteriormente, através do Conselho Nacional Exe-
cutivo, será entregue ao ministro da Saúde”, explica 
Miguel Guimarães.
Este trabalho deverá ter seguimento nas respectivas 
comissões consultivas da Ordem, no Centro e no 
Sul. De qualquer modo, o presidente da SRNOM 
considera que já existe muito trabalho realizado 
pela antiga direcção da Administração Regional de 
Saúde (ARS) do Norte, então liderada por Fernando 
Araújo. “Já estão em curso algumas medidas estru-
turais no âmbito da reforma hospitalar na nossa 
região. A antiga direcção da ARS/Norte fez um ex-
celente trabalho ao nível da diminuição do des-
perdício. Não será por acaso que a maior parte dos 
hospitais que apresentaram resultados positivos são 
do Norte”, elogiou.

SRNOM PREPARA 
PROPOSTA NO ÂMBITO DA 
REFORMA HOSPITALAR

A COMISSÃO CONSULTIVA PARA O SERVIÇO 

NACIONAL DE SAÚDE DA SECÇÃO REGIO-

NAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS 

ESTÁ A PREPARAR UMA PROPOSTA SOBRE 

A REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPI-

TALARES NA REGIÃO. MIGUEL GUIMARÃES 

MANIFESTA-SE DESILUDIDO PELO FACTO 

DA ORDEM NÃO TER SIDO INCLUÍDA NO 

GRUPO TÉCNICO NOMEADO PELO MINIS-

TRO DA SAÚDE, MAS REFERE QUE A INSTI-

TUIÇÃO QUE INTEGRA IRÁ FAZER-SE OUVIR.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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A Comissão Consultiva para o 
SNS da SRNOM é coordenada 
por Luís Monteiro e integra vá-
rios médicos com interesse na 
área do planeamento e gestão, 
entre os quais Paulo Sarmento, 
Cidrais Rodrigues, António Oli-
veira e Silva, Aníbal de Albuquer-
que, Francisco Pimentel e Jorge 
Santos.

PERGUNTA & RESPOSTA
LUÍS MONTEIRO, 
COORDENADOR DA 
COMISSÃO CONSULTIVA 
PARA O SNS DA SRNOM

«HÁ NECESSIDADE 
DE UMA MAIOR 
CONCENTRAÇÃO 
E ESPECIALIZAÇÃO 
DOS HOSPITAIS»

(nortemédico) – De que forma é que a Comissão 
Consultiva para o SNS da SRNOM está a 
trabalhar?
(Luís Monteiro) – A comissão começou a trabalhar 
em meados de Setembro. Temos realizado reuniões 
regulares, de carácter semanal, no sentido de conse-
guirmos apresentar uma proposta sobre a reforma 
hospitalar na Região Norte até final de Novembro. 
Há necessidade de uma maior concentração e es-
pecialização dos hospitais e isso irá induzir maior 
eficácia e eficiência e, seguramente, levará a uma 
melhoria da distribuição dos recursos que, neste 
momento, são escassos. Temos de os aproveitar ao 
máximo e se conseguirmos que haja uma melhor 
distribuição nos hospitais e uma maior especia-
lização, seguramente esses recursos serão muito 
melhor utilizados. Neste momento, estamos a fazer 
uma avaliação da rede existente e a tentar detectar 
áreas em que a possível concentração de recursos, 
uma maior especialização, ou uma melhoria da 
acessibilidade corresponderiam a uma maior efici-
ência e a uma melhoria da prestação de cuidados. 

De que forma estão a fazer o levantamento de 
dados?
Uma parte dos elementos desta comissão está, ou 
esteve, ligado à gestão hospitalar e, por isso, detém 
experiência. Por outro lado, também temos estado 
a requerer elementos baseados em informação dis-
ponível, publicada quer pelas ARS, quer pela Direc-
ção-Geral de Saúde.

Teria sido mais fácil se o 
ministro da Saúde tivesse 
incluído no grupo técnico 
que nomeou representantes 
da Ordem dos Médicos?
O que é importante é que a 
Ordem tenha a sua opinião 
detalhada e avalizada sobre 
este assunto, porque uma 
reforma hospitalar tem, ob-
viamente, grande relevância 
para a qualidade dos cuida-
dos prestados a todos os cida-
dãos. Portanto, a nossa preo-
cupação reside na recolha de 
dados e informações que nos 
permitam ter uma perspec-
tiva da situação actual para, 
depois, apresentarmos algu-
mas propostas de carácter 
técnico que podem ajudar o 
Poder político a tomar deci-
sões. Esse é, aliás, um papel 
da Ordem dos Médicos. A 
Ordem tem a obrigação de 

ter informação detalhada e consistente, para poder 
dar a sua opinião.

O grupo técnico nomeado pelo Governo tem, 
entre outros objectivos, “propor alterações ao 
modelo de financiamento dos hospitais, desig-
nadamente através de mecanismos que sejam 
incentivadores de geração de receita própria”. 
A comissão consultiva da SRNOM também irá 
apresentar alguma proposta nesta área?
Quando se está a tratar de assuntos relativos ao 
SNS, o financiamento é, claramente, uma ques-
tão que está sempre em cima da mesa e já houve 
alguma reflexão relativamente a esse tema. Não 
é, contudo, o objectivo principal deste grupo de 
trabalho.

Pode dar alguns exemplos de questões con-
cretas que estão a ser analisadas pela comissão 
consultiva?
Existem vários temas que merecem a nossa refle-
xão. Temos, por exemplo, de ter uma posição con-
sistente em relação à saúde materno-infantil, ou no 
que diz respeito à cirurgia pediátrica. Neste mo-
mento, sabemos que o número de cirurgias pediá-
tricas tem vindo a decrescer, por uma diminuição 
de natalidade e também por uma diminuição de 
patologia. Por isso, é necessário concentrar, cada 
vez mais, essa cirurgia em hospitais que ganhem a 
especialização. Este caso é, na minha opinião, um 
bom exemplo da necessidade de rever a situação da 
cirurgia pediátrica no Norte do País. n



ROSALVO 
ALMEIDA 
LANÇOU AS 
“CRÓNICAS DE 
EPILEPSIA”

«AINDA HÁ PESSOAS 
QUE ESCONDEM A 
DOENÇA»

Texto Nelson Soares  Vitor Silva

O ESTIGMA DA EPILEPSIA AINDA EXISTE. RO-

SALVO ALMEIDA DEIXA O ALERTA NA APRE-

SENTAÇÃO DO SEU MAIS RECENTE LIVRO, 

“CRÓNICAS DE EPILEPSIA”, QUE REÚNE VÁ-

RIOS ARTIGOS PUBLICADOS NO JORNAL 

DE NOTÍCIAS E NO BOLETIM DA LIGA POR-

TUGUESA CONTRA A EPILEPSIA. O NEURO-

LOGISTA SUBLINHA QUE A OBRA TEM UMA 

VOCAÇÃO ESSENCIAL: SENSIBILIZAR AS PES-

SOAS PARA UMA RELAÇÃO MAIS ABERTA 

COM ESTA DOENÇA. 

(nortemédico) – Em que consistem estas “Crónicas 
de Epilepsia”?
(Rosalvo Almeida) – É uma reunião de textos escritos 
ao longo dos anos que a Liga Portuguesa Contra a 
Epilepsia (LPCE) entendeu por bem publicar. Den-
tro de alguns meses, a LPCE fará uma campanha 
pública sobre a epilepsia e este livro será o seu do-
cumento de apoio. 

O Dr. Rosalvo Almeida é um militante convicto 
da LPCE…
Sim, fui dirigente da LPCE durante largos anos. 
Hoje, a minha actividade associativa resume-se à 
presidência da Assembleia Geral da EPI – Associa-
ção Portuguesa de Familiares, Amigos e Pessoas 
com Epilepsia. Uma e outra são organizações com-
plementares e têm contribuído, através de múltiplas 
actividades, no combate a uma certa ignorância 
que ainda existe. As pessoas, por vezes, confundem 
conceitos e ao longo dos anos fui escrevendo preci-
samente para desmitificar alguns desses aspectos. 
Foi uma actividade a que me dediquei muitos anos. 
Hoje mando apenas umas “bocas”. Creio que dos 
três capítulos do livro, as cartas aos doentes são as 
mais interessantes. São cartas inventadas.
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Uma espécie de correio de leitor, mas em ficção?
Precisamente. No fundo, foi reflectir a minha expe-
riência de lidar com os problemas dos doentes, es-
crevendo umas cartas que podem servir de exemplo 
para muita gente que vivia situações semelhantes. 
Escrevia-as quando ainda exercia actividade clínica 
e penso que foi um óptimo contributo que prestei. 

Hoje já não existirão tantos preconceitos ou dú-
vidas relativamente à epilepsia. Está mais gene-
ralizado o entendimento da doença?
Penso que sim. A LPCE e a EPI tiveram um papel 
importante para esclarecer estigmas e ideias pre-
concebidas. Ainda assim, há pessoas que quando 
lhes é diagnosticada a epilepsia acham que elas pró-
prias devem esconder a doença dos seus amigos e 
colegas de trabalho. A palavra ainda tem conota-
ções que obrigam o próprio doente a resguardar-se. 
Isso é mau. As pessoas que compartilham conheci-
mento do diagnóstico com os seus circunstantes só 
beneficiam isso. Imaginemos uma crise no local de 
trabalho. Se os colegas não conhecerem o caso até 
pode ser prejudicial em termos de socorro. Apesar 
de tudo, ainda há uma certa retracção na comuni-
cação da doença. 

O que se tem verificado de mais valioso no âm-
bito do tratamento da epilepsia?
O tratamento da epilepsia modificou-se radical-
mente desde que eu comecei a trabalhar a doença 
há 40 anos, sobretudo em dois aspectos: a quali-
dade e quantidade dos novos medicamentos e o 
avanço ao nível da cirurgia. É uma evolução franca-
mente positiva, conseguindo-se, em algumas situ-
ações, o controlo completo ou quase completo das 
crises de epilepsia. 

Está determinada a origem da doença?
Costumo dizer que a epilepsia é uma palavra muito 
grande. Encerra vários significados e naturezas. 
Existem desde epilepsias muito ligeiras e facilmente 
controláveis, a epilepsias graves e impossivelmente 

controláveis. As causas são complexas: há causas 
médicas, traumáticas, infecciosas e há uma grande 
percentagem de epilepsias criptogénicas, ou seja, de 
origem desconhecidas. Cada vez mais se identifi-
cam causas genéticas, mas muitas há que não tem 
qualquer antecedente hereditário. Muitas vezes a 
epilepsia é a doença, mas muitas vezes também, a 
epilepsia é sintoma de outras doenças. 

Refere que o seu livro tem uma abordagem trans-
versal à epilepsia. É uma obra que não se dirige 
somente à comunidade médica?
Dirige-se ao público em geral. É um livro de divul-
gação e acessível à generalidade do público, sem 
prejuízo de ter interesse para os médicos e para 
os técnicos de saúde. O livro tem uma parte social 
evidente. 

Pelo que percebi, transmite também algumas po-
sições pessoais em matérias de política de saúde. 
Sim, há uma série de abordagens a outros temas 
relacionadas com a actividade médica, nomeada-
mente a defesa da utilização os genéricos. Há um 
debate intenso sobre essa matéria, mas penso que 
os médicos já perceberam que não podem desin-
centivar o consumo de genéricos como o fizeram 
em tempos. Outras das posições que defendo é que 
as doenças crónicas deveriam ser abrangidas pela 
isenção de taxa moderadora. Não se pode moderar 
uma pessoa de ter exames ou consultas frequentes 
por culpa da sua patologia. Ele não é um consumi-
dor dos serviços de saúde por vontade própria. Este 
livro reflecte também muito sobre os direitos dos 
doentes, uma vez que eu trabalhei durante três anos 
no gabinete do cidadão da ARS Norte. Passaram-me 
pelas mãos centenas de reclamações, algumas jus-
tas outras menos, das quais tive de dar as melhores 
respostas. Fui um pouco influenciado por esta nova 
vida, esta nova encarnação pós carreira médica. n
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Texto Patrícia Gonçalves
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Medicine (está indexado 
desde 1965, e é o primeiro 
da lista, com um Factor 
de Impacto de 53,4), The 
Lancet, JAMA, British 
Medical Journal, Ameri-
can Journal of Medicine, 
Annals of Internal Medi-
cine, entre outras.

Em 2010, a Acta Mé-
dica Portuguesa re-
cebeu 276 artigos, dos 
quais 124 originais. 

Quais são as expectativas 
com o reconhecimento gora 
obtido?
Para este tipo de revista, que 
tem de se reger segundo os 
parâmetros internacionais 
de boa edição médica, os 
artigos mais importantes, 
aqueles que mais influen-
ciam o Factor de Impacto 
são os artigos originais 
(investigação clínica, bá-
sica, trabalhos multicên-
tricos) e alguns de revisão. Há muitos casos clínicos 
que irão ter de ser rejeitados, bem como alguns 
artigos de revisão. Mas, como digo, queremos bons 
artigos originais e revisões realizadas por autores 
experts na matéria, os “key opinion leaders”. Com 
efeito, é este tipo de artigos que pode gerar citações 
por autores estrangeiros, o que vai fazer subir o Fac-
tor de Impacto da Acta Médica Portuguesa.

Face a esta classificação, quais serão os grandes 
objectivos para a revista?
Publicar artigos originais de excelente qualidade e 
artigos de revisão, predominantemente feitos por 
convite, escritos pelos tais “key opinion leaders” 
num determinado assunto. Um dos nossos objec-
tivos essenciais é que os artigos, pela sua originali-
dade, qualidade científica e impacto, sejam citados 
nas publicações internacionais. Seria excelente para 

RUI TATO MARINHO, 
DIRECTOR DA ACTA MÉDICA 
PORTUGUESA

« QUEREMOS
 ORIGINALIDADE E 
 QUALIDADE CIENTÍFICA»

A ACTA MÉDICA POR-

TUGUESA PASSOU A SER 

UMA DAS ÚNICAS TRÊS 

REVISTAS MÉDICAS EM 

PORTUGAL COM FACTOR 

DE IMPACTO. EM 2010, A 

ISI WEB OF KNOWLEDGE 

(JOURNAL CITATION RE-

PORTS), DA THOMSON 

REUTERS, ATRIBUIU À RE-

VISTA DA ORDEM DOS MÉDICOS UM FAC-

TOR DE IMPACTO DE 0,256, DEPOIS DE UMA 

ANÁLISE DO QUOCIENTE ENTRE O NÚMERO 

DE CITAÇÕES E O NÚMERO DE ARTIGOS PU-

BLICADOS EM 2008 E 2009. EM ENTREVISTA 

À NORTEMÉDICO, O DIRECTOR DA PUBLICA-

ÇÃO, O GASTROENTEROLOGISTA RUI TATO 

MARINHO, FALA DA IMPORTÂNCIA DESTA 

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL E DOS DE-

SAFIOS QUE, AGORA, SE COLOCAM.   

(nortemédico) – Qual é a importância da atri-
buição à Acta Médica Portuguesa de um Factor 
de Impacto?
(Rui Tato Marinho) – É excelente para a comuni-
dade médica portuguesa e para a própria Ordem 
dos Médicos, proprietária da revista. Ter Factor de 
Impacto significa estar na “primeira divisão” das 
publicações médicas internacionais, um mundo 
tremendamente competitivo, como se sabe. O Fac-
tor de Impacto é um dos mais importantes índices 
de qualidade de uma publicação. A Acta Médica 
está na posição 129 das 151 revistas classificadas 
na classe chamada “Medicine, General and Inter-
nal”. Neste grupo estão o New England Journal of 
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periodicidade bimestral e está, de mo-
mento, disponível, de acesso aberto e 
gratuito, na versão electrónica (www.
actamedicaportuguesa.com). Um dos 
objectivos, de acordo com Rui Tato Ma-
rinho, é que a partir de Janeiro de 2012 a 
revista volte a ter uma versão limitada em 
papel. “Não sabemos daqui a 50 anos o 
que poderá acontecer, mas a nossa socie-
dade ainda lê revistas, jornais e livros em pa-
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estar em casa das pessoas, nos escaparates 
das bibliotecas, nos serviços de saúde, nos 
congressos, estar na pasta dos médicos ou 
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guês e em inglês.

A SABER…
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a investigação mé-
dica em Portugal. 
Existem muitos 
critérios que te-
mos de cumprir, 
de acordo com as 
regras exigidas a 
nível internacional, 

nomeadamente ao nível do grafismo, pontualidade, 
constituição do Conselho Científico, tempo de res-
posta aos autores, tempo de revisão, entre outros. 
Outro dos grandes objectivos é que os revisores 
sejam rápidos na apreciação dos artigos, isto é, não 
podem demorar mais do que um mês a rever um 
artigo. Não está na nossa cultura, mas vai ser obri-
gatório. É uma regra de ouro da publicação médica 
de qualidade.

Quais são os principais critérios para que os mé-
dicos possam submeter os seus artigos?
Queremos originalidade, qualidade científica e me-
todologia correcta, aliás como é apanágio das gran-
des publicações.

Por que aceitou o 
convite para ser di-
rector da Acta Médica 
Portuguesa?
Fui convidado em Ju-
nho de 2011. A edição 
médica está a tornar-se 
numa área de diferencia-
ção, há quem lhe chame 
“Jornalologia”. Conto 
com um excelente staff 
administrativo e com 
uma equipa de editores 
associados muito catego-
rizados, alguns deles com 
cartas dadas na Jornalo-
logia Internacional. O 
convite surgiu de forma 
absolutamente inespe-
rada... Foi um convite 
muito honroso e directo 
do nosso Bastonário. Até 
à data era editor-chefe do 
GE – Jornal Português 
de Gastrenterologia. É 
uma tarefa que nalgu-
mas revistas é semi-
-profissionalizada, dada 
a exigência pessoal. Mas 
é uma actividade apai-
xonante e única. A Acta 
Médica Portuguesa é um 

património incalculável, já com 32 anos de vida. 
São 2500 artigos, disponíveis em forma de resumo 
na Medline/Pubmed. É uma publicação com uma 
excelente imagem de marca na sociedade médica e 
científica. 

Como avalia o desenvolvimento científico a que 
temos vindo a assistir em Portugal, nomeada-
mente na Medicina? 
A investigação científica médica cresceu de forma 
muito marcante, na última década. Não só a clínica, 
mas também a básica. Não estamos onde podería-
mos e onde deveríamos estar, mas há muitos inves-
tigadores a publicar nas melhores revistas estrangei-
ras e médicos em lugar de destaque nas sociedades 
científicas internacionais. Isto é muito importante 
para nós médicos, para a constante melhoria da 
nossa prática clínica, para os nossos doentes e para 
a sociedade em geral. Pode parecer estranho mas, 
apesar da crise económica e social em que o País 
está mergulhado, a investigação científica na área 
biomédica tem cada vez mais em Portugal pólos de 
excelência internacional. É a verdade! n

“INVESTIGAÇÃO 
CIENTÍFICA NA ÁREA 
BIOMÉDICA TEM CADA 
VEZ MAIS PÓLOS 
DE EXCELÊNCIA EM 
PORTUGAL”
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FERNANDO REIS LIMA
CHEFE DE SERVIÇO DE CIRURGIA 
DO HOSPITAL DE S. JOÃO, 
APOSENTADO. VOGAL E 
REPRESENTANTE NO PORTO 
DO CAPÍTULO «HISTÓRIA DA 
CIRURGIA», DA SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE CIRURGIA.

Por diversa s 
vezes fui obri-
gado a mani-

festar a minha posi-
ção, perante colegas 
e pacientes, sobre 
dois dos mais actuais 
e fracturantes temas 
da nossa sociedade: 
a interrupção volun-
tária da gravidez e a 
morte provocada.
Perante a perma-
nente chamada de 

atenção da sociedade em geral, e de alguns po-
líticos em particular, para a necessidade de al-
terar e de redefinir posições para legislar sobre 
esta matéria, parece-me pertinente, mais uma 
vez, manifestar e publicitar a minha opinião, 
tendo como base de reflexão a Ética e a Moral 
sobre estes assuntos, sempre tão discutíveis e 
discutidos, através de todas as épocas. Estes 
temas já foram, por mim, objecto de trata-
mento em livro e serão abordados noutro que 
oportunamente publicarei.1

As atitudes com que se encaram esta temática 
têm variado consoante os interesses políticos 
institucionalizados, neste ou naquele país, atra-
vés dos tempos, de acordo com a receptividade 
e sensibilidade da população em geral para a 
sua discussão, como é natural. A perversão dos 
princípios e a degradação da ética e da moral 
nalgumas épocas da humanidade, ocasiona-
ram e têm ocasionado situações gravíssimas, 
e não só, contra os direitos inalienáveis do ser 
vivo, sempre disfarçados por pretensos direitos 
incondicionais dos cidadãos.
Abordo sinteticamente esta temática, embora 
respeitando o direito à diferente opinião sobre 
estes assuntos, mas não abdicando de uma vi-
são humanista e respeitadora da vida humana, 
sempre balizada pela ética e pela moral.

A MULHER E O ABORTO

“NÃO TENHO MEDO DE FALAR DE MORAL. A 
PALAVRA MORAL DESAPARECEU DO NOSSO 
VOCABULÁRIO, COMO SE FOSSE UMA PALAVRA 
QUE ASSUSTA. A MORAL CÍVICA, COMEÇA POR 
UMA MORAL MUITO CURTA… 
O BEM E O MAL, O RESPEITO PELOS OUTROS, 
SÃO VALORES QUE TÊM DE SE ENSINAR, TAL 
COMO SÃO, SEM NENHUMA RESERVA.”

CLAUDE ALLÈGRE
(Ministro da Educação Nacional da França)

Muitas vezes fui procurado por doentes, amigos 
ou amigas, com o pedido de os ajudar a resolver 
o problema de uma gravidez indesejada.
Tema violento, milenar e, como se diz agora, 
fracturante, delicado e controverso.
Hesitei em incluir, ou não, a minha opinião so-
bre este tema, mais para guardar o recato e pu-
dor de não afrontar quem quer que seja, sobre 
esta matéria. Optei por ser frontal, controverso 
e talvez incisivo e inconveniente.
A minha opinião é de que a liberdade sobre este 
assunto deve ser total, assim como a assump-
ção da decisão. Aceito todas as posições. Pois 
chamem-me “liberal” ou “permissivo”, por não 
discutir nem questionar quem a toma.
A minha posição, porém, há muito que a defini.
Como preâmbulo, refiro que muitos homens 
e mulheres existem porque batalhei para que 
nascessem. E muitos morreram porque não 
consegui demover quem não os quis...
Inúmeras histórias poderia relatar, mas ne-
nhuma é, ou seria, argumento convincente na 
defesa da minha dama. Transcrevo, entre mui-
tas que vivi, esta vivência que ainda ensombra 
o meu espírito quando a recordo. Contemos os 
factos, tal e qual, como se passaram.
Talvez por alturas de 1978, tive oportunidade 
de colaborar com dois muito estimados e dis-
tintos cirurgiões no tratamento de uma jovem, 
internada de urgência, em oclusão (isto é, com 
paragem de gazes e de fezes) e com uma perito-
nite (infecção abdominal) gravíssima.
Tinha procurado uma parteira diplomada que 

lhe provocou uma interrupção da gravidez. Aparen-
temente tudo correu bem, mas ao fim de meia dúzia 
de dias, começou a ficar com febre, com o abdómen 
distendido, dores intensas, sendo obrigada a recorrer 
ao Hospital, após ser observada pela referida senhora, 
que não sabia que volta havia de dar à situação.
Apresentava uma situação de gravidade extrema, 
como já disse. Foi operada de urgência por dois dos 
melhores cirurgiões que já conheci, os Doutores 
Vítor Cardoso e Carlos Silva Leal, que me deram a 
honra e ensejo de poder colaborar no acto cirúrgico. 
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Resolveu-se a situação da melhor maneira, 
mas passados alguns dias fomos obrigados 
a intervir novamente. A situação agravou-
-se, e tanto, que alguns dias depois nova-
mente teve que ser operada, sempre em 
oclusão. O desespero da paciente mani-
festava-se dizendo-me, a tempo, “que se 
ficasse curada, teria os filhos que o destino 
lhe desse”, e só lamentava não poder voltar 
atrás, para proceder em conformidade.
Malgrado todos os esforços terapêuticos 
instituídos, cuidados administrados e em-
penho dos médicos, faleceu algum tempo 
depois, sem que lhe pudéssemos valer.
O horror que sempre tive ao aborto e a 

quem o pratica intensificou-se ainda mais a partir 
desse momento, e mais uma vez me fez pensar no 
valor da vida, que indubitavelmente começa na con-
jugação das células masculinas e femininas.
Só o sofisma dos homens, o seu egoísmo ou a pseudo 
justificação de ter direito sobre o que não tem, a vida 
e a morte, levam a situações como a que descrevi, dis-
cutindo o momento em que começa a vida humana, 
interrompendo-a e pondo-lhe um fim.
O princípio é como o fim, é o alfa e o ómega. Começa 
quando o indivíduo tem a forma mais simples, e ter-
mina quando param as células que comandam todo 
o corpo (morte cerebral). Podemos filosofar sobre este 
tema até há exaustão, pois quem quer justificar… o 
injustificável, cria mil e umas premissas, que aparen-
temente parecem certas, levando ao infinito a dúvida 
e a palavra que justifique o que querem justificar.
É, mais uma vez o digo, um problema milenar, pes-
soal, ético e moral, em que devemos respeitar, por 
estas razões, as atitudes diferentes, mas em que não 
consigo justificar, perante mim próprio, o acto, abs-
traindo das situações médicas clássicas, por mais que 
pense sobre o assunto.
Perdoe-me quem assim não pensa, mas há problemas 
na vida em que as posições devem ser claras e inequí-
vocas, na minha opinião.
E este tema não é um problema de fé, é um problema 
de consciência, lógica, moral e ética, só assim de-
vendo ser considerado por toda e qualquer pessoa. O 
aborto provocado é um acto contra a natureza, para 
quem o faz e para quem o pratica, quer queiram quer 
não. O coração grande e abrangente do Homem e da 
Justiça Humana pode perdoá-lo, dentro de determi-
nados limites, mas não justificar… o injustificável.
Tratei durante a minha vida muitas doentes vítimas 
de aborto e sempre respeitei a opção, nunca estigma-
tizando ou condenando. O acto fica entre a pessoa 
que o praticou e a sua consciência.
A nossa obrigação, como médicos, é de tratar, acon-
selhar e evitar que se chegue a tão funesta decisão, 
mesmo quando a transitória lei humana aceita este 
acto como um direito até determinada data. Ou, 

ainda, mal menor. Um mal menor não justifica a situ-
ação, só a agrava e eterniza.
A sociedade civil deveria, antes, dar mais esclareci-
mento, apoio psicológico, apoio económico, aconse-
lhamento, e nunca promover vias de facilidade para 
actos atentatórios da vida e que promovem a morte. 
Que estas palavras nos levem a pensar sobre o direito 
à vida e aos valores que justificam e norteiam esta 
maneira de actuar, talvez diferente da de muitos de 
Vós – e daí polémica –, mas esse é o objectivo desta 
curta, mas creiam que sentida, reflexão. 

A EUTANÁSIA
Tem origem na expressão grega que significa «morte 
doce e fácil». É o acto de matar voluntariamente um 
ser humano «por compaixão», entendendo-se que 
esse ser já não é digno de viver.
A abordagem dum tema desta natureza é sempre 
susceptível de ser considerado, como muitas coisas 
da vida: de duas maneiras literalmente opostas, a 
favor ou contra. Mas a análise ética, baseada numa 
moral orientada para o tratamento e prestação de 
cuidados de saúde, obriga-nos, sem tergiversar, a um 
comportamento que posso definir como Hipocrá-
tico, e que me permite afirmar, desde já, que o certo 
da moralidade, no meu entender, está na protecção 
incondicional da Vida Humana. O desenvolvimento 
actual da Medicina permite que muitas pessoas pos-
sam viver de maneira tão duradoira que lhes permite 
dizer, ou afirmar aos seus familiares ou cuidadores, 
«que já não vale a pena viver assim».
Convém desde já salientar que, no caso de ser pedida 
a morte, tal se designa não por eutanásia mas sim 
por suicídio assistido, acto terrível, e trágico, para o 
agente activo e passivo.
Afirmo mais ainda que, como homem e médico, me 
preocupo não com a evolução legal, concernente às 
práticas médicas que devem respeitar a lei, mas, e 
principalmente, com o facto de a lei ter de respeitar a 
ética, que a ela deve obedecer, ressalvando no entanto 
que a obediência à lei é um dever, desde que não vá 
contra os princípios éticos e morais.
Através da história da humanidade, sempre se pra-
ticou a eutanásia, neste ou naquele momento, em 
algum lugar do mundo.
A memória do Homem é lamentavelmente curta, 
como verificámos muitas vezes ao analisarmos os 
acontecimentos nas diferentes épocas que constituem 
a História. Rebuscando os factos ocorridos numa 
época relativamente recente, observa-se e constata-
-se que os defensores da eutanásia se manifestam 
horrorizados com a comparação que se faz entre a sua 
atitude e a que tinham os nazis, em 1942.
Estes começaram a eliminar, «por compaixão», os 
deficientes profundos e os doentes crónicos, que so-
friam muito, no seu entender. Gradualmente, foram 
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alargando o âmbito destas me-
didas aos socialmente impro-
dutivos, aos racicamente inde-
sejáveis e a quem entendiam 
não ser útil à nação. Reparem, 
e saliento, que o início desta ca-
minhada foi a atitude a ter com 
os doentes irrecuperáveis.
Filosoficamente, há quem con-
tradiga esta triste realidade que 
se viveu, designando-a como 
uma «falácia escorregadia», isto 
é, uma argumentação que não 
é válida, pois os actuais defen-

sores da eutanásia só a desejam praticar «por com-
paixão» em casos específicos, não a aplicando de 
maneira alargada... (o que eticamente vem a dar no 
mesmo, no meu entender). Como sempre, inventam 
mil e um argumentos para, agora sim, de maneira 
falaciosa, justificar as razões que lhes assistem, con-
tornando o princípio básico do respeito pela vida e 
sempre tentando fazer o que querem, sem balizarem 
ética e moralmente a sua maneira de proceder. 
A eutanásia, legalizada, é a maneira de intencional-
mente matar uma pessoa, o que foi sempre moral-
mente condenável, já desde os tempos do filósofo 
grego Hipócrates, verificando-se ciclicamente a ten-
tativa de justificar tal acto «como um direito do cida-
dão», como muitos outros tão condenáveis e polémi-
cos como este.
Afirmo e lembro sem sofismas que o ser humano foi 
gerado como homem e passou a ser nesse primeiro 
minuto, após a conjugação das células masculina e 
feminina, uma vida que cumprirá um trajecto mais 
ou menos longo, que designámos por «vida», até ao 
momento em que esta termina.
Não temos direito de interferir, matando o ser vivo, 
em qualquer fase da vida do seu ciclo, pois comete-
mos, na minha opinião, um acto condenável e exe-
crável contra outrem.
Dentro desta premissa, o aborto (interrupção da 
vida), o suicídio (morte pelo próprio) ou a eutanásia 
(morte por intermédio de outrem com o consenti-
mento do próprio) são atentados à liberdade, bem 
interior, não legislável na sua essência. 
A noção de liberdade, quando assumida, obriga-nos 
ao dever do que é fundamental, ou seja a considerar 
o direito à vida digna em todas as circunstâncias, 
mesmo quando por doença física ou mental quere-
mos renunciar a ela.
Afirmam os apologistas e defensores da eutanásia 
que esta deve ser feita por «compaixão» ou «pela 
vida já não ser digna de viver», ou pela «dor», ou 
ainda por «desespero». Provocar a morte por estas, 
ou por quaisquer outras razões, é a morte da digni-
dade, da compaixão e da capacidade dos médicos de 
aliviar quem sofre, missão ética e nobre, pois devem 
prestar cuidados paliativos quando se impõe, o que 
implica o tratamento da dor e do estado depressivo 
que pode surgir (conduzindo ao desejo de suicídio ou 
pedido da morte). Assim sendo e dentro deste prisma 
incontornável, a supressão da vida por outrem (euta-
násia) ou pelo próprio (suicídio) é sempre eticamente 

condenável. Ninguém tem o direito de destruir um 
bem essencial, que, uma vez destruído, destrói o 
próprio sentido dum direito inigualável e único, a 
vida de um ser, que não é nem será reprodutível com 
a identidade que o caracteriza.
Morrer dignamente é um direito de todo o ser hu-
mano e, para isso, é necessário que se criem e tenham 
condições materiais, humanas e, mais ainda, de orga-
nização que permita atingir este fim.
Não especulo sobre estes pressupostos, pois a abor-
dagem que faço deste tema tem como base a boa 
prática clínica, dentro dos conhecimentos da nossa 
época, pelo que não se adequa o desenvolvimento 
desta temática, sendo, contudo, facilmente percep-
tível que temos de investir em capital humano e eco-
nómico, e fundamentalmente na educação, para que 
este seja o caminho que se deve ter e que já se vai 
tendo, embora parcialmente, no tratamento de quem 
tem direito a morrer com dignidade.
A convicção de quem, por piedade ou pretensa com-
paixão, proporciona a morte a outrem é, e perdoem-
-me em ser tão radical como o sou perante o aborto, 
um homicídio legalizado por uma sociedade que, esta 
sim, está muito doente, quando aceita como natural 
proporcionar a morte a pedido.
Não me refiro a quem pede a morte quando sofre. O 
nosso dever é, e afirmo-o mais uma vez, ajudar quem 
sofre, mesmo que a sociedade tenha de proporcionar 
os meios para que a pessoa aceite a morte sem so-
frimento. E sempre, se possível, na companhia dos 
entes que lhe são queridos, e não num «lar» ou numa 
«instituição de cuidados», muitas vezes antecâmara 
da morte e não da continuação do viver.
Quero dizer com isto que o bom senso deve prevale-
cer nos cuidados paliativos, criando centros em que 
a dignidade do Homem seja respeitada, nos cuidados 
e terapêuticas prestadas, recusando-se o encarniça-
mento terapêutico, ou seja a insistência na obstinação 
terapêutica a todo o custo, sem finalidade de aliviar, 
mantendo um ser humano em estado vegetativo, o 
que não é tratamento e é absolutamente condenável, 
na minha opinião e não só.
O bom senso do médico, assente no conhecimento de 
como orientar-se na situação, é básico e fundamental.
Concluo, repetitivamente, que a lei deve seguir a ética 
e a moral, nunca sendo acomodatícia aos desvios do 
correcto proceder do homem conforme o facilitismo 
das modas da época, devendo sempre respeitar a in-
violabilidade da vida humana. n
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É indiscutível a verdadeira Receita Médica subor-
dinar-se a certa norma ou modelo que, preen-
chida convenientemente, dignifica o médico, a 

torná-lo merecedor de respeito e consideração, e a evi-
denciar que o médico tem também respeito pela pes-
soa/doente e obviamente também pelo farmacêutico, 
quando verdadeiro, que deverá fornecer o que tenha 
sido medicado. Pelo triplico respeito, a pessoa/doente 
sentir-se-á impelida a cumprir o que o médico lhe 
tenha aconselhado, levado pela confiança e esperança 
que no médico encontrou, sentimentos que se expres-
sam também no cuidado, exactidão e desvelo que 
deve evidenciar no rigor da indicação dos medicamen-
tos receitados e consequente rigor na descrição escrita 
do modo de cumprir o que tenha sido aconselhado.

De outro modo é também indiscutível o valor do di-
álogo entre o médico e a pessoa/doente, a dever ser 
sereno e mutuamente respeitoso, a culminar com a 
entrega à pessoa/doente da Receita Médica que, sendo 
autêntica e pela sua apresentação, deve veicular do mé-
dico a possível força psicológica de esperança.
Para tal acontecer impõe-se, como se disse, que a Re-
ceita se subordine a uma norma dignificante do mé-
dico, receita que deve ser em duplicado: o original para 
o doente, e na sua mão guardado em arquivo específico 
com os demais documentos de análises, radiografias e 
outros que, obtidos, são de absoluta pertença da pessoa 
doente; e o duplicado, dado à Farmácia, poderá even-
tualmente ter préstimo administrativo.
É obvio que a norma ou modelo de Receita deve ser 
idêntica para qualquer médico, seja o que seja e esteja 
onde esteja, no seu consultório privado, Centro de 
Saúde ou Hospital, porque em todo o lugar o médico 
será sempre médico e a pessoa doente será sempre pes-
soa/doente a merecer integralmente respeito.
O que se diz é despertado pelo impresso criado e im-
posto a médicos e doentes pelo Serviço Nacional de 
Saúde, onde se lê, logo no cimo, “Receita Médica”, de-
signação abusiva e presunçosa por não atender às nor-
mas de uma verdadeira Receita Médica.
Relativamente a tal impresso fez-se um comentário 
em 19 de Nov. de 2003 intitulado “A Eufemística Re-
ceita Médica”, publicado em “Notícias Médicas”, n.° 
2796; e também em “Nortemédico, ano 5/4, Out./Dez, 
2003. Anteriormente, em 1994, um outro escrito foi 
publicado sob o título “A Receita Médica – O que é e 
sua estruturação”, em Notícias Médicas, n.° 2208, 20 
de Maio.
Como é habitual, se alguém leu, e alguém que tinha 
a obrigação de ponderar os comentários, nenhuma 
importância deu porque – de nada serve ler se não 
se souber entender e do entendido reflectir – os inte-
resses dos princípios ou éticos dos princípios estão 
ausentes dos empregados burocrático-administrati-
vos. Nem mesmo é de considerar a harmonização de 
uns com os outros, sendo que tais princípios estão 
também genericamente distantes de muitos médicos. 

Assim se justifica que, se há genericamente admiração 
pela Medicina, dia a dia está desprestigiado o médico.
Embora o que se disse na “Eufemística Receita Médica” 
não tenha promovido modificações ajustadas à ética 
médica e em concomitância às conveniências adminis-
trativas, em alguns raros pensantes despertou interesse, 
pelo que a Ordem dos Médicos solicitou um novo es-
crito onde explicitamente se evidenciasse uma norma 
de Receita Médica que pudesse ter aplicação geral na 
acção médica.
Consideremos, na norma das Receitas, as partes ou 
questões seguintes:

1. IMPRESSO – Em duplicado, deve ter a área de 15x21 
cm, sendo o espaço útil de 14x20 cm, e usando papel 
autocopiativo. E melhor será que se faça a Receita em 
impressora de computador, já feito por alguns médicos, 
a dever ser método a generalizar-se.

2. CABEÇALHO – A ser idêntico em qualquer serviço 
de acção médica, convirá ser dividido em três partes: o 
espaço da esquerda, a ter cerca de 4,5 cm, reservado à 
vinheta ou carimbo do médico com o número de ins-
crição na Ordem dos Médicos; o seguinte, de igual área, 
será destinado ao logotipo de eventual Instituição Clí-
nica, tendo logo por baixo e número mecanográfico da 
Receita e, porventura, código de barras eventualmente 
necessário.
(É óbvio que o duplicado da Receita destinado à Far-
mácia terá o mesmo número mecanográfico e o mesmo 
código de barras, sendo o seu verso destinado ao que 
tenha interesse administrativo).
Também o lugar de consultório e telefones, e porven-
tura Fax ou mail de Internet, que melhor ficam no fim 
do impresso separadas por uma barra. Anote-se não 
ser elegante o que se vê, sobretudo em receituário de 
algumas Clínicas, em barra, ao lado, o nome de todos 
os médicos ou referência a particularidades de serviços 
médicos e terapêuticos, atitude de aspecto comercial ou 
mercantil contrária ao carácter de excelência da acção 
médica!

3. IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA/DOENTE – Com o 
nome completo, sua residência, e se possível n.° do 
telefone.

4. SIMBOLIZAÇÃO1 – Logo abaixo da identificação, 
à esquerda, em obediência a uma tradição valorativa, 
deve haver um R/ (R maiúsculo seguindo-se-lhe um 
traço oblíquo ou inclinado), a poder ser também Rp ou 
Rpe, de qualquer modo abreviatura da palavra latina 
Recipe ou Recipere, a traduzir o imperativo “receba”, 
“aceite” (“cumpra)2.
O referido símbolo existe no mencionado impresso, 
mas atenda-se a onde está colocado e o que se diz à 
sua frente! Foi certamente ideia de um indivíduo que, 
se acaso tirou o curso de Medicina, não é médico, a ter 
acaso conhecimento desse símbolo sem saber do seu 
significado.

5. INSCRIÇÃO OU TITULAÇÃO – A ser em área exclu-
sivamente destinada ao médico, portanto área liberta 
do que possa estorvar o assentamento, alistamento ou 
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1 Simbolização obrigatória em qualquer receita médica em tempo ainda não 
distante, é ainda usada por raros médicos. Saiba-se ser um símbolo de valor 
histórico e nobilitante que fica bem ao doente ser explicado. 
2 Com efeito, originalmente (na Grécia) usava-se o emblema de Zeus, deus 
supremo, a pretender-se invocar a protecção da divindade para o êxito da 
medicação que a seguir se indicava. Com o decorrer do tempo, pelo romani-
zação da Europa e seu carácter administrativo, os romanos, verificando que 
esse símbolo parecia um R, logo o admitiram a ter o mencionado imperativo.
3 Utente, n.° 2 da Portaria n.º 1501/2002 de 12 de Dezembro, in Revista da 
Ordem dos Médicos, ano 19, n.° 32, pág. 15/16.

registo dos medicamentos que ao doente são aconse-
lhados. E a cada medicamento deverá seguir-se uma ou 
duas subscrições ou anotações.
A principal anotação, que nunca deverá ser omitida, 
consiste em indicações ou aconselhamento para a pes-
soa/doente, a explicar, de acordo com a cultura do 
doente, mas correctamente, o modo de usar o medica-
mento, porventura a sua quantidade, horário e duração 
do tratamento.
(Quando sejam medicamento tópicos – para a pele, 
olhos, nariz, ouvidos a área génito-anal, é importante 
mais detalhadamente especificar o modo de usar ou 
aplicar os medicamentos. É atitude fundamental por-
que, apenas pela informação oral, em poucos minutos 
a maior parte dos doentes esquece ou confunde o que 
foi aconselhado, indo cuidar-se erradamente, acaso 
com consequências adversas que irão atingir o crédito 
do médico.)
Outra anotação igualmente importante refere-se a in-
dicações para o farmacêutico, específicas em relação ao 
fornecimento dos medicamentos, atitude particular-
mente importante na formulação galénica, porventura 
a exigir pormenorização de interesse técnico, devendo 
ter-se em atenção que as doses devem ser sempre or-
tografadas e nunca numéricas, para evitar erros de 
interpretação.

Finalmente, é de considerar que, escrevendo-se à 
mão, a letra deve ser legível e facilmente entendível, 
mesmo por quem tenha pouca cultura, a repudiar-se 
a indevida denominação de “letra de médico”, que, 
diga-se em verdade, não é específica dos médicos. 
Tal má letra, tendo ideias indecifráveis mas apenas 
adivinháveis, tem sido motivadora de, por vezes, gra-
ves consequências. A má letra tem história de tempos 
passados, que este momento não é para contar, má 
letra que jamais devia ter existido, por desprestigiar 
o médico.

6. ASSINATURA DO MÉDICO – Com data da Receita, 
se porventura não tiver sido expressa em qualquer 
local do cabeçalho.

Notas, a terminar: na eufemística “receita médica” 
do Serviço Nacional de Saúde, a pessoa/doente que, 
por ser pessoa, deve ser respeitada – e mais respeitada 
quando doente –, é estigmatizada de “utente”3! E o 
médico, personalidade a ter a sua actividade como 
missão, encarada pelo doente como vigilante da sua 
saúde, física e anímica, transmissor de esperança para 
bem viver, é rebaixado a “prescritor”! Em verdade, 
utente ou usuário é aquele que usa ou utiliza objectos 
ou ferramentas como pessoas ou serviços de alguém, 
por simples dever ou obrigação, materializados acaso 
em dado tempo finito, sem qualquer compromisso 
no mínimo humanístico; e o prescritor, o referido 
alguém, a ser, em sentido lato, aquele que prescreve 
ou preceitua, isto é, indica norma ou regra, doutrina 
ou dá instruções, são intenções bem diferentes da que 
está implícita na receita médica (no receitar), que pelo 
latim arcaico recupere, tem o sentido de “recuperar”, 
“salvar” (a saúde).
Mesmo a finalizar, consideremos que jamais no fron-
tispício ou face da verdadeira Receita deve haver qual-
quer espaço ou palavras de índole ou objectivo buro-
crático, a ser reservado para a página verso.
Por mim, apenas por consideração às pessoas do-
entes, paralelamente com a minha autêntica receita, 
sujeito-me ao focado impresso imposto pelos SNS, 
mas sempre apago as palavras “Receita Médica”, pois 
lamentavelmente aceito tal impresso apenas como 
Requisição de Medicamentos.
Agora, surgindo a também imposta “receita electró-
nica”, tenho vergonha em falar, pois considero-a inju-
riante da dignidade médica; e surpreende-me que um 
mínimo de pundonor tenha porventura desaparecido 
nas pessoas, que não creio sejam verdadeiros médicos, 
mas apenas técnicos, que eventualmente tenham cola-
borado na sua composição. n



32 NOTÍCIAS

José Mendes Ribeiro procurou, desde o arranque do 
debate, “baixar as expectativas” de uma assistência 
que encheu o Centro de Cultura e Congressos à 
procura de respostas concretas. “Vamos discutir 
uma solução para o nosso sistema, se é que há so-
lução”, acrescentou o coordenador, num soundbyte 
que provocou o primeiro incómodo nos presentes. 
O coordenador do Grupo Técnico para a Reforma 
Hospitalar (GTRH) contextualizou a actual neces-
sidade de reestruturar a oferta hospitalar, recor-
dando aquilo que foi feito em anteriores reformas 
e que teve como objectivo alargar a capacidade de 
resposta. “O modelo respondeu a essa dificuldade, 
a rede de unidades foi crescendo e a produção foi 
aumentada, mas não foram criados novos equilí-
brios. A não correcção desse modelo fez com que os 
custos não fossem controlados”. 

DEBATE APEGSAÚDE / SRNOM
CONTRIBUTOS PARA 
A REFORMA HOSPITALAR 

EM COLABORAÇÃO COM A APEG SAÚDE, A SRNOM PROMOVEU 

UM DEBATE NO PASSADO DIA 27 DE OUTUBRO DEDICADO À RE-

ORGANIZAÇÃO DA REDE HOSPITALAR. O COORDENADOR DO 

GRUPO TÉCNICO PARA A REFORMA 

HOSPITALAR, JOSÉ MENDES RIBEIRO, 

APONTOU COMO MEDIDAS ESSEN-

CIAIS UMA AVALIAÇÃO DETALHADA 

DA CAPACIDADE INSTALADA ACTUAL 

E A DEFINIÇÃO DE UMA POLÍTICA QUE 

PRIVILEGIE A QUALIDADE DA OFERTA. 

Texto Nelson Soares  Vitor Silva

AVALIAR A CAPACIDADE 
INSTALADA
O economista entende que qualquer reforma deve 
partir de uma avaliação da capacidade instalada 
“despida de preconceitos ideológicos”. “Aquilo que 
foi prometido em campanhas eleitorais torna-se, 
hoje, difícil de responder. Toda a gente quer um 
hospital a 100 metros de casa”, acrescentou, para, 
de seguida, focar a necessidade da rede hospitalar 
“ganhar escala” e privilegiar “o desempenho e as 
boas práticas”. Mendes Ribeiro deu como exemplo a 
oferta na Grande Lisboa, que cresceu bastante com 
o aparecimento de várias unidades na periferia da 
capital. “Chegou o momento de, abrindo uma nova 
unidade, equacionar o encerramento daquelas que 
já estão ultrapassadas porque não têm procura”, 
sugeriu. 
O convidado reforçou aquele que considera ser o 
“grande desafio” da elaboração de uma nova rede 
hospitalar: a qualidade. “Teremos de evoluir de um 
modelo baseado em inputs, para um modelo que tem 
em conta os outcomes, ou seja, os padrões de quali-
dade, os resultados apresentados e a produtividade”. 
Mendes Ribeiro citou vários indicadores que “aju-
dam a perceber onde está o desperdício e o sub-
-financiamento”. “Não podemos ter cirurgiões que 
fazem menos de 10 cirurgias por mês, nem pode-
mos ter rácios de produtividade por pessoa que 
variam até 12 vezes entre hospitais”. O responsável 
assumiu que a via da qualidade também vai ter im-
plicações ao nível dos quadros de gestão. “Não pre-
cisamos ter equipas tão numerosas nos hospitais, 

«O DESAFIO DESTA 
REFORMA É A QUALIDADE»
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o Conselho de Administração não 
deve ser a assembleia representativa 
dos interesses locais ou profissionais. 
Deve ser uma equipa pequena e esco-
lhida pela competência”. 

DIMINUIÇÃO 
DE SERVIÇOS E 
CO-PAGAMENTOS

O debate que se seguiu à exposição 
de Mendes Ribeiro contou com um 
painel de oito convidados: Rosa Reis 
Marques, presidente do CA do Cen-
tro Hospitalar de Coimbra; Sollari 
Allegro, médico do Centro Hospi-
talar do Porto; António Oliveira e 
Silva, médico do Hospital São João; 
Manuel Antunes, director do CRI de 
Cirurgia Cardiotorácica dos HUC; 
Artur Osório, médico administrador 
do grupo Trofa Saúde; Lopes Mar-
tins, administrador do grupo José 
de Mello; Jorge Santos, director do 
serviço de urgência do Centro Hospi-
talar Gaia-Espinho e Victor Herdeiro, 

presidente do conselho de administração da ULS 
Matosinhos. 
Um dos temas centrais da discussão foi o da 
manutenção do nível assistencial existente nos 
hospitais, apesar dos cortes de financiamento. 
Manuel Antunes afirmou como inviável o sis-
tema actual: “há que dizer claramente que isto 

vai conduzir a uma diminuição na qualidade e na 
quantidade de serviços prestados. Há muito que 
ando a reclamar um aumento significativo da con-
tribuição nos co-pagamentos”. Artur Osório con-
cordou com o seu interlocutor, afirmando ser “escu-
sado manter as ilusões”. “Vamos ter de nos adaptar 
para que o impacto seja menor, vamos ter de separar 
o papel do prestador e do pagador e ter uma regu-
lação autêntica”, acrescentou. Sollari Alegro, por 
sua vez, questionou o coordenador do GTRH sobre 
as intenções desta reforma quanto à “distribuição 
de médicos por permilagem”, citando um estudo 
da ACSS que apontava para essa medida. Mendes 
Ribeiro limitou-se a dizer que “o estudo não era 
oportuno”. 
Uma das intervenções mais críticas pertenceu a Oli-
veira e Silva, do Hospital de São João. O ex-adminis-
trador disse não compreender qual o conceito de re-
forma hospitalar preconizado por Mendes Ribeiro e 
acusou o Estado de “não ter dinheiro para financiar 
o aumento de produtividade” pedido pelo GTRH. 
Rosa Reis Marques questionou o coordenador so-
bre a política de incentivos aos profissionais que 
se prevêem adoptar. Mendes Ribeiro assumiu que 
“não faz sentido continuar a pagar aos médicos sem 
ser por via da produtividade”, dando o exemplo das 
USF cujas remunerações são “indexadas a indica-
dores de produtividade”. Lopes Martins considerou 
ser esta a oportunidade “para tornar mandatória 
uma reorganização interna”. “Os hospitais são imu-
nes aos proveitos de uma engenharia interna. Se 
olharem bem, temos a mesma organização dos anos 
60. Este é o momento de o fazer, agora ou nunca”, 
apelou o administrador do grupo Mello. n

“LISBOA TEM 
MUITO A APRENDER 
COM O NORTE”
Victor Herdeiro sublinhou o es-
forço que a região Norte fez para 
equilibrar a gestão dos seus hospi-
tais e questionou Mendes Ribeiro 
sobre qual o grau de diferenciação 
regional que o financiamento per 
capita irá incluir. Socorrendo-se 
dos números (o défice global dos 
Hospitais EPE em 2010 foi de 311 
milhões, 244 dos quais na região 
de Lisboa e Vale do Tejo), o co-
ordenador do GTRH referiu que 
a Norte ”o trabalho de casa está 
mais bem feito” e os seus hos-
pitais “têm na sua globalidade 
melhor desempenho, portanto 
Lisboa tem muito a aprender 
com a região Norte”. “A capita-
ção terá de ser justa”, acrescen-
tou, “porque aqueles que têm um 
bom desempenho não podem ser 
prejudicados”. 
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apresentados na Assembleia 
da República e antecipou 
uma eventual redacção final 
do TV para 2012. 
João Semedo, o conhecido 
médico deputado do Bloco 
de Esquerda, reiterou elogios 
ao “consenso político” no 
parlamento e afirmou tratar-
-se de “um passo em frente 

relativamente à legislatura anterior”. O dirigente 
bloquista, no entanto, considerou que a concor-
dância dos deputados “não pode esconder as dife-
renças” entre as propostas dos diferentes partidos e 
que são evidentes em duas questões: “até onde vai a 
natureza vinculativa do TV?” e “quais as vontades 
que nele se podem incluir”. Sobre estes aspectos, 
o deputado apontou como exemplo a proposta do 
CDS-PP cujos pressupostos “já estão consagrados 
na lei, ou como boas práticas da Medicina”. “Para 
uma proposta que não acrescenta nada, não vale a 
pena estarmos a legislar”, observou. 

«O CARÁCTER VINCULATIVO VAI 
DECRESCENDO DA ESQUERDA PARA A 
DIREITA» (MIGUEL LEÃO)

VÍNCULO DA LEI 
As dúvidas apontadas por João Semedo sobre a vin-
culação do TV foram de imediato subscritas por Mi-
guel Leão, acrescentando que “a solução final pode 
não ser clara” e, em consequência, “um TV com 
muitos considerandos e eventualidades torna-se 

«TESTAMENTO 
VITAL» 

OBRA DA AUTORIA DE 
RUI NUNES E HELENA 
PEREIRA DE MELO, 
FOI APRESENTADA E 
DEBATIDA NA SRNOM

CLAREZA É A CHAVE 
DE UM TESTAMENTO 
VITAL ÚTIL
UMA LEI CLARA, OBJECTIVA E SEM IMPRECI-

SÕES. ESTA É A CONDIÇÃO APONTADA POR 

MIGUEL LEÃO, JOÃO SEMEDO E MARIA AN-

TÓNIA ALMEIDA SANTOS PARA QUE OS DIFE-

RENTES PROJECTOS SOBRE O TESTAMENTO 

VITAL NÃO SE TORNEM NUMA REDUNDÂN-

CIA JURÍDICA. OS TRÊS PARTICIPARAM NUM 

DEBATE PROMOVIDO PELA SRNOM NO ÂM-

BITO DA APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE RUI 

NUNES E HELENA PEREIRA DE MELO. 

“Chegaremos a um consenso sobre uma lei de Tes-
tamento Vital (TV) que todos desejamos”. A con-
vicção foi manifestada por Maria Antónia Almeida 
Santos, deputada do PS e uma das intervenientes 
no debate sobre a problemática das Directivas Ante-
cipadas de Vontade (DAV). Líder da comissão par-
lamentar de saúde, a deputada valorizou a recente 
aprovação na generalidade dos quatros projectos-lei 

Texto Nelson Soares  Vitor Silva



precisa de ser clara. Não vale a pena legislarmos 
demais, nem sermos demasiado impositivos. Mas 
não considero que se torne numa inutilidade. Acho 
que vai desempenhar o seu papel”. Miguel Leão re-
forçou a ideia de que a proposta bloquista “é a mais 
simples do ponto de vista da economia processual” 
e João Semedo concluiu, voltando a pedir “clareza” 
na lei, em oposição a “um instrumento que permita 
aos amigos, à família, ao procurador e aos profis-
sionais de saúde, uma interpretação e uma sobre-
-interpretação da vontade do doente”. 

CONQUISTA 
CIVILIZACIONAL

Na apresentação da obra “Testamento Vital”, cuja 
autoria partilhou com a professora de Direito, He-
lena Pereira de Melo, Rui Nunes caracterizou a ini-
ciativa de legislar sobre as DAV como uma “con-
quista civilizacional”. “Numa sociedade livre e 
pluralista não se impõe a ninguém nenhuma visão 
unificada do bem individual. A autodeterminação 
e a liberdade individual são valores indiscutíveis”, 
acrescentou o bioeticista e professor catedrático da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 
Rui Nunes agradeceu à SRNOM a oportunidade 
de debater um tema sensível aos médicos e apro-
veitou para esclarecer que “os médicos não estão 
contra o TV”. “Foi com alguma surpresa que vi na 
comunicação social que os médicos iriam objec-
tar em massa o TV. Não há nenhum estudo que o 
comprove, muito pelo contrário, o TV hoje em dia é 
considerado uma ferramenta importante de auxílio 
à decisão médica”, concluiu. n
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RELAÇÃO DIFÍCIL 
COM O CÓDIGO 
DEONTOLÓGICO
A compatibilidade do Testamento 
Vital (TV) com o código deontoló-
gico dos médicos não é uma ques-
tão pacífica. À questão colocada 
por Miguel Guimarães, Miguel 
Leão considerou que “do ponto de 
vista formal”, “o TV ultrapassa as 
normas deontológicas médicas”.  
Rui Nunes mostrou uma opinião 
contrária, afirmando não haver 
“uma ferida tão profunda” como o 
colega sugeriu. “Mesmo que numa 
leitura mais estrita haja alguma co-
lisão, nada obsta a que o próprio 
código deontológico possa evoluir 
nessa matéria”, destacou o especia-
lista em bioética.

uma inutilidade legislativa”. O ex-presidente do 
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médi-
cos mostrou-se mais próximo do projecto-lei do 
Bloco de Esquerda por ser aquele em que, no seu 
entender, “a vontade das pessoas é claramente ex-
pressa” e numa afirmação humorada concluiu que 
“o carácter vinculativo do TV vai decrescendo da 
esquerda para a direita”. 
Maria Antónia Almeida Santos retomou o debate e 
discordou da perspectiva de Miguel Leão quanto à 
inutilidade da lei: “concordo quando diz que a lei 
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“A prescrição electrónica 
não contemplou uma rei-
vindicação fundamental: a 
segurança”. Foi desta forma 
que Miguel Guimarães se 
referiu ao recente processo 
de aplicação obrigatória da 
receita electrónica. Na ses-
são de esclarecimento pro-

movida pela SRNOM e pela APEG-Saúde no início 
do mês de Agosto, o dirigente considerou que “a 
prescrição electrónica não oferece a segurança ne-
cessária” e que o método actual “baseado num login 
e numa password, oferece a segurança mínima”. 
Com centenas de médicos presentes no Centro de 
Cultura e Congressos da SRNOM e numa altura 
em subsistiam muitas dúvidas quanto à prescri-
ção electrónica obrigatória, Miguel Guimarães 
alertou para as “implicações bastante significativas 
em matéria de responsabilidade médica” que este 

SRNOM E APEG-SAÚDE ORGANIZARAM SESSÃO DE 
ESCLARECIMENTO SOBRE PRESCRIÇÃO ELECTRÓNICA

RECEITA DO GOVERNO 
FOI A DA “SEGURANÇA 
MÍNIMA”

MIGUEL GUIMARÃES, PRESIDENTE DO 

CONSELHO REGIONAL DO NORTE, 

CRITICOU A FORMA APRESSADA 

COMO SE AVANÇOU PARA A PRES-

CRIÇÃO ELECTRÓNICA OBRIGATÓ-

RIA. NUMA SESSÃO DE ESCLARECI-

MENTO REALIZADA NA SRNOM A 

3 DE AGOSTO, O RESPONSÁVEL ALERTOU 

PARA A FRAGILIDADE DO SISTEMA ACTUAL 

EM TERMOS DE SEGURANÇA E AVANÇOU 

COM A IDEIA DA ASSINATURA DIGITAL ELEC-

TRÓNICA OU DE UM CARTÃO ELECTRÓNICO 

COM UM CHIP E PASSWORD ENCRIPTADA.

Texto Nelson Soares  Vitor Silva
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processo encerra e, como medida de “segurança in-
termédia”, sugeriu a “criação de um cartão próprio, 
com chip e código encriptado e de acesso exclusivo 
aos médicos” que a Ordem dos Médicos forneceria 
gratuitamente. 
Dirigindo críticas à forma como o processo foi con-
duzido pela tutela, Miguel Guimarães acredita que 
a sugestão da Ordem só não foi aceite porque a 
anterior ministra da Saúde, Ana Jorge, “queria ra-
pidamente publicar a portaria no período pré-elei-
toral”. “Neste momento, os colegas não sabem se 
vão comprar uma coisa que daqui a meia dúzia de 
meses pode ser retirada do mercado”, acrescentou o 
presidente do CRNOM a propósito da homologação 
dos programas informáticos não ter sido concluída 
no prazo estabelecido. 

Miguel Guimarães sublinhou ainda as consequên-
cias nefastas que a prescrição electrónica obrigató-
ria pode ter para a medicina privada exercida fora 
dos grandes centros urbanos e manifestou preocu-
pação pela “perda crescente de humanização” da 
profissão médica. 

EXCEPÇÕES À PRESCRIÇÃO 
ELECTRÓNICA

A consultora jurídica da SRNOM, Inês Folhadela, 
esclareceu as principais dúvidas dos médicos pre-
sentes e começou por garantir a continuidade das 
receitas manuais. “Terão de preencher um dos 
quatro critérios de excepção: prescrição igual ou 
inferior a 50 receitas por mês; prescrição ao domi-
cílio; falência do sistema electrónico e inadaptação 
comprovada”. 
Um dos casos que mais interrogações levantou foi o 
da contabilização do número de receitas máximo, 
tendo a jurista referido que o tecto de 50 receitas 
correspondia “ao valor total de receitas emitidas 
pelo médico no período de um mês”. n



MARIA AMÉLIA FER-

REIRA, PROFESSORA 

CATEDRÁTICA DA 

FACULDADE DE ME-

DICINA DA UNIVER-

SIDADE DO PORTO 

(FMUP) E MEMBRO DO 

NÚCLEO PARA A COO-

PERAÇÃO COM OS PAÍSES LUSÓFONOS DA 

SRNOM, VENCEU A EDIÇÃO 2011 DO PRÉMIO 

GULBENKIAN EDUCAÇÃO, EX-AEQUO COM 

FERNANDO PÁDUA, PROFESSOR CATEDRÁ-

TICO DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNI-

VERSIDADE DE LISBOA. A DOCENTE FOI DIS-

TINGUIDA PELO SEU PAPEL NO ESTÍMULO ÀS 

RELAÇÕES INTERUNIVERSITÁRIAS ENTRE OS 

PAÍSES DE LÍNGUA OFICIAL PORTUGUESA E 

PELO SEU TRABALHO COMO DIRECTORA DO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO MÉDICA DA FMUP. 

Texto Nelson Soares

Cooperação com os Países Lusófonos da SRNOM 
tem desenvolvido vários programas de articulação 
interuniversátria e de apoio à mobilidade de estu-
dantes de Medicina no espaço lusófono. 
No âmbito da coordenação dos “Projectos de Coo-
peração de Ensino Superior em Saúde”, Maria Amé-
lia Ferreira tem estabelecido ligações sólidas com 
instituições de ensino superior em Angola e Mo-

çambique, contribuindo 
para melhorar a capaci-
dade pedagógica em es-
pecialidades clínicas nas 
áreas prioritárias dos cui-
dados de saúde materno-
-infantis e das doenças 
infecciosas. 
Uma das suas iniciativas 
mais relevantes tem sido 
a construção da Rede de 

Educação Médica em Língua Portuguesa, que se 
tem vindo a desenvolver com base numa plataforma 
tecnológica e tem ganho protagonismo no contexto 
nacional e internacional. O seu contributo para este 
estreitamento de relações entre as várias institui-
ções de ensino médico do espaço lusófono inclui 
ainda participações activas em eventos como o Con-
gresso da Ordem dos Médicos de Angola e as reuni-
ões de educação médica no quadro da Comunidade 
Médica de Língua Portuguesa. Neste particular, 
salienta-se a realização das duas primeiras reuni-
ões: em Março de 2010, em Maputo, e no passado 
mês de Agosto em Luanda.
Na FMUP, o trabalho desenvolvido enquanto direc-
tora do Centro de Educação Médica, Directora do 
Curso de Mestrado Integrado em Medicina e Pre-
sidente do Conselho Pedagógico, contribuiu para 
o aumento do sucesso escolar e profissional dos 
estudantes e para a melhoria das qualificações do 
corpo docente. Assumem particular relevância as 
iniciativas de formação contínua dos orientadores 
de internos de especialidade, a integração do “coa-
ching” e a promoção de iniciativas dirigidas aos es-
tudantes, como o Dia Aberto da FMUP ou o serviço 
de consulta psicológica. 

O trabalho de Maria Amélia 
Ferreira estende-se ainda ao 
Gabinete de Relações Inter-
nacionais, de que é respon-
sável, e à Unidade de Neuro-
comportamento do Instituto 
de Biologia Celular e Mole-
cular, de que foi a principal 
impulsionadora. n

“Uma reconhecida acção pedagógica e um forte 
investimento na formação dos estudantes, clínicos e 
da população em geral”. Estes foram os pressupos-
tos que levaram a Fundação Gulbenkian a atribuir 
a Maria Amélia Duarte Ferreira o Prémio Educação 
2011, no passado dia 20 de Julho. A professora ca-
tedrática da FMUP e membro do Núcleo para a 
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José Manuel Silva começou 
a sua intervenção questio-
nando as competências de 
fiscalização médica da ERS e 
acusou a reguladora de “repli-
car funções” de outras enti-
dades numa altura em que o 
país enfrenta uma grave crise 
financeira. 
Perante centenas de pessoas 
que enchiam o auditório da 
Fundação Cupertino de Mi-
randa, o bastonário observou 
que “já existe uma entidade 
que regula a actividade mé-
dica em Portugal e essa enti-
dade é a Ordem dos Médicos, 
cujas competências de regu-
lação estão estatutariamente 
definidas”. O dirigente consi-

derou “não serem necessárias entidades que repli-
cam competências que já existem”, referindo como 
exemplo dessa ”sobreposição” de funções o caso do 
Hospital de Braga: “tem sido multado por insufi-
ciências de gestão, mas pela ARS Norte e não pela 
ERS”. “Não se percebe muito bem o que é que a ERS 
faz e para que serve. É um sorvedouro de dinhei-
ros públicos e apresenta muito poucos resultados”, 
acrescentou, antes de concluir com uma referência 
à avaliação feita aos médicos pela ERS: “existem 
regras de regulação impostas por uma entidade que 
não regula absolutamente nada”.

ERS COM COMPETÊNCIAS 
REFORÇADAS

Paulo Macedo, que participou na sessão de abertura 
do Fórum, reforçou o papel desempenhado pela 
ERS no sistema de saúde nacional e sublinhou que 
a sua importância se mantém independentemente 
do actual contexto económico. “O Governo entende 
que deve haver uma entidade reguladora indepen-
dente e esta deve existir mesmo numa altura em 
que falamos de fusões, extinções e de necessidades 
de poupança”, esclareceu o ministro da Saúde. 
Antevendo uma mudança gradual no funciona-
mento da ERS, Paulo Macedo assumiu que o or-
ganismo deverá ser reforçado “com mais algumas 
competências” em áreas como o licenciamento e a 
inspecção. Sem especificar as alterações previstas, 
o ministro admitiu que a revisão de funções será 
matéria a “ver serenamente”. n

«JÁ EXISTE 
UMA ENTIDADE 
REGULADORA DA 
ACTIVIDADE MÉDICA»

I FÓRUM DA ENTIDADE 
REGULADORA DA 
SAÚDE

José Manuel Silva 
questionou as competências 
da ERS e admitiu não saber 
para que existe NO I FÓRUM DA ENTIDADE REGULA-

DORA DA SAÚDE (ERS), O BASTONÁ-

RIO DA ORDEM DOS MÉDICOS PÔS EM 

CAUSA A EXISTÊNCIA DAQUELE ORGA-

NISMO POR ENTENDER QUE REPLICA 

FUNÇÕES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 

QUE ACTUAM NA ESFERA DO ESTADO. 

EM SENTIDO CONTRÁRIO, O MINISTRO 

DA SAÚDE, PAULO MACEDO, PRECO-

NIZOU A MANUTENÇÃO DE UMA EN-

TIDADE DE REGULAÇÃO MESMO NUM 

CONTEXTO DE POUPANÇA E EMAGRECI-

MENTO DO ESTADO.

Texto Nelson Soares  Vitor Silva



prevalência da doença 
está a aumentar, em 
resultado de um “alar-
gamento dos critérios 
de diagnóstico”, e em 
que novas questões se 
colocam aos profissio-
nais. “É fundamental e 
urgente que se divul-
gue o mais possível a 
informação, para que 
se possa fazer um diag-
nóstico e uma inter-
venção o mais precoce 
possível”, observou a 
responsável pela con-
sulta de Autismo do 
Hospital São João. 
Alda Mira Coelho 
aproveitou a reunião 
para dar a conhecer 
duas publicações re-
centes da sua autoria 
e que incidem sobre 
os aspectos mais rele-
vantes das PEA, não só 
do ponto de vista mé-
dico, mas também do 
ponto de vista familiar. 
Sobre a obra “Interven-
ção Psicoeducacional 
Integrada nas Pertur-
bações do Espectro do 
Autismo”, a psiquiatra 
esclareceu tratar-se de 
uma reflexão sobre os 

actuais modelos de intervenção terapêutica. “Não 
há propriamente um modelo comprovadamente 
melhor que outro. Temos tentado conciliar os as-
pectos mais importantes de diferentes modelos, 
tendo o ensino estruturado, os aspectos relacionais 
e a vinculação como suporte essencial”, referiu a au-
tora, sublinhando a importância do relacionamento 
da criança com o meio como “base para toda a es-

timulação que se faz 
posteriormente”. Alda 
Mira Coelho sugeriu 
ainda que o livro po-
derá ser um “manual 
de orientação para pais 
e profissionais, porque 
é feito a pensar neles”. 
A segunda obra apre-
sentada por Alda Mira 
Coelho reúne um con-

junto de depoimentos de pais que lidam diaria-
mente com as PEA. “Olhai para Mim” é, segundo a 
pedopsiquiatra, “uma forma simbólica de lhes dar 
voz e partilharem as suas vivências” e serve também 
de “suporte emocional comum, em que muitos pais 
se vão rever e identificar”. n
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Texto Nelson Soares  Vitor Silva

ALDA MIRA COELHO, SINTE-

TIZOU À NORTEMÉDICO AS 

PROBLEMÁTICAS CENTRAIS DA 

I REUNIÃO CIENTÍFICA SOBRE 

PERTURBAÇÕES DO ESPECTRO 

DO AUTISMO. A PEDOPSIQUIA-

TRA ABORDOU AINDA O LANÇAMENTO DE 

DUAS OBRAS DA SUA AUTORIA QUE PODE-

RÃO SERVIR DE SUPORTE A UM MELHOR EN-

TENDIMENTO DESTA PATOLOGIA POR PARTE 

DOS PAIS E DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. 

«TEMOS DE CONCILIAR 
DIFERENTES MODELOS 
TERAPÊUTICOS»

A I Reunião Científica sobre Perturbações do Es-
pectro do Autismo (PEA) mobilizou mais de 500 
pessoas, entre psicólogos, psiquiatras, pediatras, 
técnicos sociais, pais e familiares de doentes. Alda 
Mira Coelho, membro da organização, conside-
rou a iniciativa oportuna numa altura em que a 

I REUNIÃO CIENTÍFICA 
SOBRE PERTURBAÇÕES 
DO ESPECTRO DO 
AUTISMO
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ORGANIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE 
GASTROENTEROLOGIA E 
DOENÇAS INFECCIOSAS DO 
HOSPITAL DE SÃO JOÃO

O SEMINÁRIO SOBRE TERAPÊUTICA BIOLÓ-

GICA IMUNOMODULADORA E INFECÇÃO 

DECORREU NO PASSADO DIA 14 DE OUTU-

BRO NO CENTRO DE CULTURA E CONGRES-

SOS DA SRNOM. OS PRINCIPAIS TEMAS DA 

AGENDA DE TRABALHOS CENTRARAM-SE 

NA PROBLEMÁTICA DOS TRATAMENTOS 

IMUNOMODULADORAS ASSOCIADOS A 

DIFERENTES ESPECIALIDADES COMO A GAS-

TRENTEROLOGIA, A REUMATOLOGIA OU A 

DERMATOLOGIA. 

Na sessão de abertura, 
o director do serviço de 
Gastroenterologia do 
Hospital de São João, 
Guilherme Macedo, não 
esqueceu as dificuldades 
que as equipas clínicas 
enfrentam em tempos de 
austeridade financeira e 
escassez de recursos. “É 
muito fácil ser-se demagó-

gico, invocando razões económicas para se pôr 
em causa o tratamento dos doentes”, denunciou, 
antes de reforçar o “imperativo ético” dos pro-
fissionais em tratarem “o melhor possível, com 
aquilo que temos ao dispor”. 
Alberto Pinto Hespanhol, do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos, enfatizou a ne-
cessidade dos médicos recorrerem a este tipo de 
colóquios para reciclarem competências. “Se não 
nos actualizarmos sistematicamente, o nosso ser-
viço perde qualidade”, observou. À luz do tema 
do seminário, o dirigente reconheceu a dificul-
dade em gerir terapêuticas mais dispendiosas de 
acordo com o seu benefício e lembrou que “a cada 
dia que passa os recursos são mais escassos”. “Te-
mos de fazer uma discussão séria e rigorosa sobre 
esta matéria”, admitiu no final. n

Texto e Fotografia Nelson Soares
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voltar a usufruir desta infra-estrutura”. Alexandre 
Figueiredo acredita que esta reabilitação “corres-
ponde ao anseio de muitos médicos que gostam de 
jogar ténis e que deixaram de ter condições para o 
fazer nas instalações da SRNOM” e acrescenta que 
o novo espaço “dá todas as garantias de qualidade”. 

JÁ PODE TESTAR 

OS RENOVADOS 

COURTS DE TÉNIS 

DA CASA DO MÉ-

DICO. A REABILITA-

ÇÃO FICOU CONCLUÍDA NO ÚLTIMO MÊS E 

O ESPAÇO ESTÁ AO DISPOR DE TODOS OS 

MÉDICOS DO NORTE, BEM COMO DOS SEUS 

FAMILIARES DIRECTOS, MEDIANTE O CUM-

PRIMENTO DE ALGUMAS NORMAS DE UTILI-

ZAÇÃO. ALEXANDRE FIGUEIREDO, DO CON-

SELHO REGIONAL, SUBLINHA O MÉRITO DE 

MAIS UMA INICIATIVA QUE VISA “ATRAIR AS 

PESSOAS À ORDEM”.

Os médicos da região Norte já podem voltar a utili-
zar as instalações da Casa do Médico para praticar 
ténis. O compromisso da actual direcção da SRNOM 
em reabilitar os courts concretizou-se em Outubro e 
responde, segundo Alexandre Figueiredo, a um ob-
jectivo primordial: “atrair as pessoas até à Ordem”. 
O dirigente do Conselho Regional do Norte recorda 
que os courts “eram bastante utilizados até ao perí-
odo de maior degradação”, daí, “entendermos, no 
nosso programa eleitoral, colocar como objectivo 
a sua renovação, no sentido dos médicos poderem 

REABILITAÇÃO 
DOS COURTS DE TÉNIS 
ESTÁ CONCLUÍDA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

10h00 às 21h00 – todos os dias.
AQUISIÇÃO DE INGRESSOS:

Os campos de ténis podem ser utilizados por médicos e 
seus familiares directos, assim como não médicos acompa-
nhados por médicos.
O direito à sua utilização pressupõe a aquisição de senha 
de acesso, de acordo com a tabela de preços em vigor. A 
aquisição de ingressos é feita nos dias úteis, na Recepção 
do Centro de Cultura e Congressos e ao fim-de-semana e 
feriados na Portaria.
O funcionário da Portaria é responsável pela chave de 
acesso aos campos.
MARCAÇÕES:

Podem ser efectuadas presencialmente ou por telefone. 
As marcações por telefone deverão ser efectuadas para 
o Centro de Cultura e Congressos nos dias úteis e para a 
Portaria aos fins-de-semana e feriados. 
ESTRUTURAS DE APOIO: 

Associado ao funcionamento dos campos de ténis, a SR-
NOM possui dois balneários (feminino e masculino) junto 
à piscina e duas casas de banho na Portaria. 
PREÇÁRIO: 

(médicos, seus familiares directos e não médicos acompa-
nhados por médicos)
Senha (unidade) 5,00 euros / hora

Bloco de 10 senhas 45,00 euros

Texto Nelson Soares  Vitor Silva

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
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OS DOIS ÚLTIMOS CONCERTOS DO I CICLO 

DE JAZZ QUE DECORREU NA CASA DO MÉ-

DICO TERMINARAM DA MELHOR MANEIRA: 

BASTANTE PÚBLICO E ÓPTIMAS CRÍTICAS. 

«COMBO HORACE SILVER» E «COMBO BILLY 

STRAYHORN» FECHARAM O CONJUNTO DE 

SEIS CONCERTOS QUE ANIMARAM AS NOITES 

DO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS. NO 

PRÓXIMO ANO, A COMISSÃO CONSULTIVA DE 

ACTIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER DA SEC-

ÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS 

MÉDICOS PROMOVE UM NOVO CICLO.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

Depois do sucesso al-
cançado com a primeira 
edição, a Comissão 
Consultiva de Activida-
des Culturais e de Lazer 
da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) já 
está a preparar a realização do II Ciclo de Jazz. Se-
gundo adiantou Rui Rodrigues, um dos principais 
organizadores da iniciativa, os primeiros concertos 
podem ocorrer na Casa do Médico a partir do início 
de 2012. “As datas estão pré-definidas, mas ainda 
carecem de confirmação, pelo que serão anuncia-
das brevemente. Estamos a prever a realização de 
oito concertos, com temas de Miles Davis, Oliver 
Nelson, Thelonious Monk, Joe Henderson, Tom 
Harrell, Jimmy Van Heusen, Sonny Rollins e, por 
fim, Essential Jazz Standards, vol. VII”, revelou. 
Uma das novidades da próxima edição, acrescen-
tou, “será a apresentação inicial temática de cada 
concerto, que ficará a cargo de médicos com ligação 
à música e ao autor”. 
O I Ciclo de Jazz chegou ao fim no passado dia 29 
de Julho, depois de seis concertos, entre os meses 
de Abril e Julho, múltiplos intervenientes e a re-
presentação do trajecto histórico e técnico do jazz. 
«Combo Billy Strayhorn» encerrou o ciclo, pro-
movido pela Comissão Consultiva de Actividades 

MILES DAVIS, OLIVER 
NELSON E THELONIOUS 
MONK ENTRE OS MÚSICOS 
QUE SERÃO INTERPRETADOS 
NA CASA DO MÉDICO

II CICLO DE JAZZ 
EM 2012



Culturais e de Lazer da SRNOM em parceria com 
a Escola de Jazz do Porto, com a actuação de Clara 
Buser (voz), Nuno Trocado (guitarra), Pedro Barrei-
ros (contrabaixo) e Nuno Oliveira (bateria). O mo-
mento evocou, tal como o nome indica, a história 
de Billy Strayhorn, nascido em 1915, em Dayton,  
e pianista de formação clássica, o que impôs um 
estilo rigoroso nas suas composições. “A maioria do 
seu trabalho resultou numa das maiores associa-
ções da história do Jazz. Billy Strayhorn foi o maior 
parceiro musical de Duke Ellington. A relação pro-
fissional começou em 1939 e durou até ao final 
da sua vida, em 1964. Muito do trabalho de Duke 
Ellington deveu-se à arte de criação de Strayhorn, 
sendo disso exemplo, «Take the “A” Train», «Lotus 
Blossom» ou «Chelsea Bridge»”, explicou à Norte-
médico Rui Rodrigues.
Antes, no dia 22 de Julho, «Combo Horace Sil-
ver» fez, igualmente, as delícias do público que se 
deslocou ao Centro de Cultura e Congressos para 
mais um espectáculo. Composto por Jorge Pereira 

(saxofone alto), José Ferraz (guitarra eléctrica), Fre-
derico Ranito (piano), Anibal Beirão (contrabaixo) e 
Ricardo Pinheiro (bateria), o concerto homenageou 
o homem que se tornou mundialmente conhecido 
por ter sido um dos pianistas mais representativos 
do movimento Hard Bop dos anos 60. Horace Silver 
tocou ao lado de nomes como Stan Getz, Coleman 
Hawkins, Lester Young, Art Farmer, Milt Jackson, 
Miles Davis e Art Blakey. De acordo com Rui Rodri-
gues, “a sua música é por muitos idolatrada, sendo 
o seu estilo um misto de soul e gospel, que resulta 
no termo conhecido como jazz-funky. Horace Silver 
traduz rigor, poder e ritmo”.
Face à forte aceitação e adesão do público a todos os 
espectáculos, o II Ciclo de Jazz promete, desde já, 
não defraudar as expectativas. Tal como Rui Rodri-
gues referiu na última edição da revista Nortemé-
dico, “a busca de Cultura continua a ser de extrema 
importância para os médicos e o jazz – estilo incon-
fundível da cultura musical mundial –, mostrou, 
também aqui, ser transversal e intemporal”. n
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técnica, provocando uma contorção nos corpos até 
quase à abstracção. De qualquer das formas, se ti-
vesse de escolher uma palavra para caracterizar esta 
exposição seria, sem dúvida, o simbolismo que foi 
criado em torno do corpo humano”.
Lina Carvalho nasceu em França e é decoradora, 
profissão que concilia com a pintura. O gosto pelo 
desenho surgiu na infância, mas foi na adolescên-
cia, quando a mãe lhe ofereceu o primeiro estojo 
de tinta a óleo, que a pintura assumiu um papel 
mais sério na sua vida. Actualmente a residir na ci-
dade do Porto, a artista tem participado em algumas 
exposições colectivas, não só em Portugal, como 
no estrangeiro. Está ainda representada em várias 
colecções particulares, nomeadamente em França, 
Alemanha, Espanha e Portugal. n

EXPOSIÇÃO NO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS

MITOLOGIA 
GREGA NOS 
TRABALHOS DE 
LINA CARVALHO

«MITOLOGIAS II» FOI 

O NOME DA EXPOSI-

ÇÃO QUE A PINTORA 

LINA CARVALHO LE-

VOU AO CENTRO DE 

CULTURA E CONGRES-

SOS. NUMA MOSTRA 

ESPECIALMENTE CON-

CEBIDA PARA O ESPAÇO, PREDOMINARAM AS TELAS DE 

GRANDES DIMENSÕES, ONDE O SIMBOLISMO FICOU 

RETRATADO NOS MUITOS QUADROS ALUSIVOS A FIGU-

RAS DA MITOLOGIA GREGA.
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Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

As figuras da mitologia grega serviram de inspi-
ração às obras apresentadas por Lina Carvalho na 
exposição «Mitologias II» que decorreu entre 17 e 
30 de Julho, no Centro de Cultura e Congressos. 
«Éros», «Aphrodite» ou «Narcisse» foram apenas 
alguns dos trabalhos apresentados por esta deco-
radora de 37 anos, licenciada em Artes Plásticas/
Pintura pela Faculdade de Belas Artes da U. Porto. 
As telas, em grande formato, concebidas especial-
mente para ocupar as paredes da galeria do Cen-
tro de Cultura e Congressos, procuraram causar 
impacto e, acima de tudo, provocar a curiosidade 
do público. “Penso que é importante estimular cul-
turalmente as pessoas e, nesta perspectiva, um dos 
meus objectivos com estes trabalhos foi provocar 
alguma reflexão em torno da minha pintura, le-
vando a uma interpretação pessoal e conduzindo à 
curiosidade de saber mais”, explicou Lina Carvalho, 
descrevendo as suas preocupações: “Tentei colocar 
alguma expressividade na pintura e alguma riqueza 
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«DA TERRA E DO MAR» FOI 

O NOME DA EXPOSIÇÃO DE 

DESENHO, PINTURA E ESCUL-

TURA QUE ESTEVE PATENTE 

NO CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS. 

MARIA FLOR, MARTA FONSECA E FREDERICO 

FONSECA PARTICIPARAM NESTA MOSTRA 

COLECTIVA.

Marta Fonseca e Frederico Fonseca, mãe, filha e fi-
lho, respectivamente. Do mar surgiram os originais 
“peixinhos” de Maria Flor, desenhados de forma 
única e original: uma tela completamente preen-
chida por pequenos peixes, formando curiosas e 
diversas formas, de acordo com a densidade de cor 
introduzida pela artista. “O meu trabalho surgiu 
de uma forma espontânea. A primeira vez que es-
tive perante uma tela, comecei, imediatamente, a 
desenhar peixes. Quando a levei a um leilão, sur-
preendentemente foi licitada por um valor que não 

esperava. Desde então, 
estávamos em 2008, 
nunca mais parei de fa-
zer telas de dimensões 
variadas com peixi-
nhos”, refere Maria Flor. 
Um dos factores para o 
sucesso foi o valor deco-
rativo que as peças as-
sumem. “É uma pintura 
que resulta muito bem 
para decorar espaços 
interiores e tenho sido 
muito solicitada para o 
fazer”, revela.
Curiosamente, a co-
mercialização dos seus 
desenhos iniciou-se 
por intermédio da fi-
lha, licenciada em Artes 
Plásticas/Pintura pela 
Faculdade de Belas Ar-
tes da U. Porto. Em «Da 
Terra ao Mar», Marta 
Fonseca apresentou 
uma série de trabalhos 
na área de desenho e 
da pintura, utilizando 
aguarela e acrílicos. 
Todos tinham como 
denominador comum a 

figura humana. “É um tema do qual gosto muito, 
talvez porque tive desenho de figura humana du-
rante o curso e houve uma necessidade de procurar 
um desenho melhor”, justifica a artista plástica, 
admitindo sentir-se mais à vontade neste registo, do 
que na pintura. 
Já a vertente artística de Frederico Fonseca surge 
através da escultura. Ausente na noite de inaugura-
ção da exposição, coube à mãe explicar um pouco 
do seu trabalho. “O Frederico está ligado ao res-
tauro de automóveis e aliou esse conhecimento à 
escultura e à vertente artística. Talvez um pouco 
por influência minha, acabou por criar algumas 
esculturas em forma de diferentes tipos de peixes. 
Por isso, achámos que fazia todo o sentido fazer 
esta exposição em conjunto”, explica Maria Flor. 
Uma experiência que se revelou “muito positiva”, 
concluiu a artista. n

MOSTRA COLECTIVA 
REÚNE MÃE E FILHOS

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

A uni-los não estão apenas os laços familiares, mas 
também a arte, ainda que em registos e estilos dife-
rentes. «Da Terra ao Mar», a exposição que esteve 
patente no Centro de Cultura e Congressos entre 16 
e 30 de Setembro, reuniu trabalhos de Maria Flor, 

EXPOSIÇÃO 
DE DESENHO, 
PINTURA E 
ESCULTURA



CERCA DE 25 OBRAS 

DE ILDA RELVAS ESTI-

VERAM EXPOSTAS NA 

CASA DO MÉDICO, NA 

PRIMEIRA QUINZENA DE 

SETEMBRO. TRABALHOS 

A AGUARELA E A ÓLEO, 

NOS QUAIS O MAR E A PAISAGEM ESTIVE-

REM EM DESTAQUE, A PAR DE ALGUMAS 

OBRAS SOBRE A CIDADE DO PORTO. 

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

real” difícil de explicar: “É uma forma de relaxa-
mento, uma sensação inexplicável para quem gosta 
de pintar. Geralmente pinto todos os dias, às vezes 
à noite”. E embora garanta que “já se tornou um 
hábito” conciliar as aulas de matemática com a pin-
tura, Ilda Relvas reconhece que gostaria de ter mais 
tempo livre para se dedicar ao seu hobby.
Apesar de já pintar há vários anos – o gosto por esta 
arte começou ainda nos bancos da escola primá-
ria –, a primeira exposição de Ilda Relvas aconte-
ceu apenas em 2005, no Hotel Ipanema Park, por 
convite de uma amiga. “Nunca tinha pensado em 
expor, mas surgiu esse convite e eu decidi aceitá-
-lo”, recorda. Face à boa aceitação que alcançou 
por parte do público, continuou. Agora, diz, “faço 
sempre, pelo menos, uma exposição por ano. Ge-
ralmente, tenho boa receptividade ao meu trabalho 
e, inclusivamente, as pessoas vão-me contactando, 
mesmo fora das mostras”. n

PINTURA A 
AGUARELA E A 
ÓLEO DE ILDA 
RELVAS

Começou a expor há apenas seis anos, mas, desde 
então, Ilda Relvas tem participado em várias mos-
tras. Entre 2 e 14 de Setembro, estreou-se na Casa 
do Médico, com cerca de 25 trabalhos a aguarela e 
a óleo, nos quais predominavam os tons do mar e 
as imagens de paisagens. “São os meus temas pre-
feridos, a par do céu. Nesta exposição apresentei 
algumas obras sobre a cidade do Porto, embora este 
seja o tema que me dá mais prazer pintar. Depende 
um pouco do meu estado de espírito”, refere.
Ilda Relvas, professora de matemática, encontrou 
na pintura uma “forma de abstracção do mundo 
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A Delegação Regional 
Norte da Ordem dos Eco-
nomistas promoveu a 3.ª Mostra Fotográfica – “Eco-
nomistas Amantes de Fotografia”, nas instalações 
da Casa do Médico, entre 22 de Setembro e 2 de 
Outubro. Este ano, a iniciativa ficou marcada por 
uma inovação introduzida no regulamento e que 
obrigou os participantes a utilizar uma máquina 
fotográfica descartável QuickSnap. “Tivemos o pa-
trocínio da Fuji e do laboratório fotográfico «Sem-
pre». Todos os participantes tiveram a possibilidade 
de levantar uma QuickSnap e entregar a máquina 
no respectivo laboratório para impressão”, explicou 
à Nortemédico Alexandre Sousa, secretário coor-
denador da Delegação Regional Norte da Ordem 
dos Economistas. O objectivo, continuou, “foi criar, 
à partida, condições iguais para todos os partici-
pantes, de forma a que os resultados espelhassem 
a visão fotográfica das pessoas e não as potenciali-
dades de máquinas fotográficas diferentes”. Apesar 
da adesão não ter sido massiva, os resultados foram 
interessantes. “Talvez por excesso de preocupações, 

A CASA DO MÉDICO RECEBEU, PELA TER-

CEIRA VEZ CONSECUTIVA, UMA EXPOSIÇÃO 

ONDE OS ECONOMISTAS REVELAM OS SEUS 

DOTES NA ARTE DE FOTOGRAFAR. “ECONO-

MISTAS AMANTES DE FOTOGRAFIA” FOI O 

NOME DA MOSTRA E CONTOU COM CERCA 

DE TRÊS DEZENAS DE TRABALHOS, TODOS 

OBTIDOS COM... UMA SIMPLES MÁQUINA 

FOTOGRÁFICA DESCARTÁVEL.  
ou porque o período de tempo no qual decorreu 
o desafio (Verão) não foi o melhor, tivemos ape-
nas seis participantes. De qualquer das formas, 
resultaram cerca de três dezenas de fotografias 
muito interessantes”, advogou Alexandre Sousa. 
O conceito foi aplaudido por António Paes Car-
doso, que, em representação do Conselho Re-

gional do Norte da Ordem dos Médicos, presidiu à 
inauguração da exposição. “Foi, de facto, uma ideia 
muito boa que vai, até, um pouco de encontro ao 
que tenho vindo a defender. Para se conseguir boas 
fotografias, não basta ter boas máquinas, se não se 
tiver o olhar de um fotógrafo e a capacidade artística 
de escolher”, advogou o médico, um dos organiza-
dores da Artefotográfica, todos os anos promovida 
pela SRNOM. 
As mostras fotográficas organizadas pela Delega-
ção Regional Norte da Ordem dos Economistas 
decorrem de dois em dois anos, sempre na Casa do 
Médico, ao abrigo de um protocolo de colaboração 
entre a instituição e a SRNOM, para cedência de 
instalações. “A nossa sede é mais pequena, pelo 
que temos aproveitado as magnificas instalações da 
Casa do Médico”, elogiou Alexandre Sousa. Por isso, 
dentro de dois anos é de esperar que os economistas 
voltem, novamente, a mostrar as suas qualidades 
fotográficas neste espaço. n

3ª MOSTRA FOTOGRÁFICA 
DECORREU NA CASA DO MÉDICO

« ECONOMISTAS AMANTES
 DE FOTOGRAFIA»

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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CERCA DE 30 OBRAS DERAM 

A CONHECER 10 ANOS DE 

AGUARELA, DESENHO E ACRÍ-

LICO DO ARTISTA PLÁSTICO JÚLIO CAPELA. 

TENDO   PARA A CONSTRUÇÃO DA PAISA-

GEM URBANA, O PINTOR JUSTIFICOU, NA 

EXPOSIÇÃO DA CASA DO MÉDICO, POR QUE 

RAZÃO TEM UM “NOTÁVEL CAMINHO”. OS 

SEUS TRABALHOS SÃO CONSIDERADOS 

“ORIGINAIS, EMOTIVOS E RICOS NO PLANO 

DA RECRIAÇÃO ESTÉTICA”.

A cidade do Porto foi a fonte de inspiração, mas a 
consciência criativa e imaginativa do pintor Júlio 
Capela cedo se percebeu na tela. À paisagem urbana 
aplicou técnicas modernas, de forma e cor, numa 
busca de “ambiências e atmosferas” que, como o 
próprio autor descreve, resultaram de um processo 
interpretativo interior. “A minha pintura tem sem-
pre o objectivo de ser figurativa, humanizando as 
cidades e procurando recriar novos ambientes”, ex-
plica o artista plástico.
Apesar de ser mais conhecido pela técnica de agua-

rela, com a qual chegou a 
receber o primeiro prémio 
de pintura Palácio Na-
cional de Sintra, o artista 
quis dar a conhecer os seus 
trabalhos também no de-
senho e acrílico. Por isso, 
refere, “esta mostra na Casa 
do Médico é um resumo da 
actividade artística que te-
nho vindo a desenvolver 
nos últimos 10 anos”. 
Numa exposição que de-
correu entre 1 e 12 de Ou-
tubro, a crítica aplaudiu 
as cerca de 30 obras apre-
sentadas por Júlio Capela. 
«Belíssima exposição na 
galeria de arte da Ordem 
dos Médicos, no Porto, 
que é um exemplo na téc-
nica de aguarelar, com um 
fundo psicológico de saber 
inserir os temas no lugar 
próprio, na luz e nas som-
bras, brilhantes em deter-
minados quadros, libertos 
de ridículos “ismos”, ou-
tros em fazer lembrar os 
aguarelistas ingleses do 
século XIX, na expressão 
sábia do traço», analisou 

Manuel Bontempo, crítico de arte.
Júlio Capela nasceu no Porto e reside, actualmente, 
em Caminha. Foi professor de Artes Visuais e De-
senho no Ensino Secundário e Ensino Superior, 
nomeadamente na Cooperativa Árvore, no Porto, e 
na Universidade Lusíada. Já participou em inúme-
ras exposições colectivas e individuais no país e es-
trangeiro. Segundo Ana Paúl, crítica de arte, a obra 
de Júlio Capela, “no plano da recriação estética, é 
rica e significante e distinta, dimensionada pelo 
espírito de procura afirmativa dum estilo próprio, 
individual, que se constrói exuberante de tonalida-
des poéticas, de referências anímicas e muita capa-
cidade de transferir para os trabalhos um aspecto 
irisado de manchas fugazes, visualidades de grande 
estrutura, no qual o moderno e o clássico se casam 
na perfeição”. n

JÚLIO CAPELA 
DESLUMBROU COM 
IMAGENS DO PORTO

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

AGUARELA, 
DESENHO E 
ACRÍLICOS EM 
EXPOSIÇÃO



Texto Nelson Soares  António Pinto
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O conceito de “escultura social” 
é o ponto de partida para a acção 
solidária que a SRNOM promove 
no próximo mês de Dezembro. Se-
gundo Rogério Abreu, artista plás-
tico convidado para dar corpo à ini-
ciativa, “a escultura social assenta 
no fundamento de que mais difícil 
e importante de trabalhar do que qualquer material 
é a mente humana. Essa sim merece ser esculpida”. 
Acrescentando um motivo de reflexão por vivermos 
num tempo em que “todos gostamos de receber, 
mas muito poucos nos lembramos de dar”, o es-
cultor, natural de Torres Vedras, aceitou contribuir 
com 15 obras, trabalhadas em diversos materiais, 
para um leilão que vai decorrer entre 11 e 18 de 
Dezembro. 

BASE DE LICITAÇÃO: 
50 EUROS

Ao longo dessa semana, todos os interessados em 
participar no leilão poderão avaliar as obras numa 
exposição que estará patente na galeria do Centro 
de Cultura e Congressos da SRNOM. Todas as 15 
peças terão um valor base de licitação de 50 euros, 
significativamente mais baixo do que o preço real 
de cada uma, que oscila entre os 400 e os mil euros. 
As propostas terão de ser feitas mediante o preen-
chimento de uma ficha de aquisição e entregues 

SRNOM E O ESCULTOR 
ROGÉRIO ABREU PROMOVEM 
ACÇÃO SOLIDÁRIA

«DAR É UMA 
FANTÁSTICA FORMA 
DE RECEBER»

DE 11 A 18 DE DEZEMBRO, A SRNOM VAI PROMOVER 

UMA INICIATIVA QUE CRUZA A ARTE COM A INTER-

VENÇÃO SOCIAL. SERÃO LEILOADAS 15 OBRAS DO 

ESCULTOR ROGÉRIO ABREU E AS RECEITAS SERÃO 

ATRIBUÍDAS A UMA INSTITUIÇÃO DE SOLIDARIEDADE 

ESCOLHIDA PELO CONSELHO REGIONAL. O ARTISTA 

ELOGIA O SENTIDO DO EVENTO E OBSERVA QUE 

“MUITO POUCOS NOS LEMBRAMOS DE DAR”.

em envelope fechado. As melhores propostas serão 
escolhidas pelo Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, que se encarregará também da 
escolha da instituição para a qual todas as receitas 
reverterão. 
Rogério Abreu revela “sentido de gratidão” à SR-
NOM, “pelo apoio e confiança dado por sucessivas 
direcções” e mostra-se esperançado no resultado 
final desta iniciativa: “espero que consigam licitar 
todas as obras, e que se reúna o maior volume possí-
vel de fundos, que será uma ínfima gota de água no 
mar das necessidades que nos rodeiam”. Por último, 
o escultor deseja que “esta seja só a primeira de mui-
tas outras iniciativas semelhantes”. n
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A sala do Centro de Cultura e Congressos esteve 
praticamente lotada para ouvir o concerto de Nuno 
Cernadas que decorreu no passado dia 16 de Se-
tembro. «Allegro com brio» abriu cheio de energia e 
vivacidade o primeiro andamento da Sonata em Ré 
Maior Hob.37, de Franz Haydn, ao qual se seguiu 
«Largo e sostenuto», num estilo oposto, onde a mú-
sica assumiu uma grande seriedade e um carácter 
sóbrio, quase fúnebre. E é no meio deste ambiente 
pesado que Haydn introduz, sem pausa na transi-
ção, o terceiro andamento, «Presto ma non troppo», 
um Rondo extremamente divertido, infantil na ino-
cência dos temas. A descrição do primeiro compo-
sitor interpretado por Nuno Cernadas espelha um 

SALA DO CENTRO DE 
CULTURA E CONGRESSOS 
QUASE LOTADA

NUNO 
CERNADAS 
BRILHOU NA 
CASA DO 
MÉDICO

pouco o que se passou durante cerca de 70 minutos, 
em que o carácter alegre e positivo de Haydn, Ligeti 
e Beethoven contrastaram com obras de maior inti-
midade e nostalgia, de compositores como Liszt e 
Schumann.
No final, o público estava rendido ao talento do 
jovem pianista. “Acho que se tratou de um óptimo 
concerto, no qual se percebeu a sua evolução téc-
nica. Gostei imenso da selecção dos temas e foi 
uma belíssima execução”, elogiou o médico Rui 
Soares da Costa, também ele pianista. Nuno Cer-
nadas mostrou-se satisfeito e orgulhoso:  “Creio que 
correu muito bem. O mais importante para mim, 
enquanto toco, é conseguir obter uma sensação de 
conforto físico e de proximidade com o público, de 
forma a conseguir transmitir o mais plenamente 
possível aquilo que pretendo. Acho que essa cone-
xão existiu. A reacção do público e os comentários 

deixaram-me satis-
feito por me aperceber 
que este recital foi um 
acontecimento signi-
ficativo não só para 
quem tocou, mas mais 
importante, para quem 
ouviu”.

Apesar de assumir a “pressão”, dado o elevado grau 
de dificuldade das peças, o jovem pianista enfatiza 
que “não há melhor sensação, nem melhor desafio 
do que tocar numa sala cheia e tentar conquistar 
a atenção total das pessoas que se encontram pre-
sentes”. “Acredito, sinceramente, que é nesses mo-
mentos, de grande concentração e compenetração 
no que se está a fazer, que é possível obter momen-
tos de «transcendência» artística, nos quais se toca 
melhor do que alguma vez se tocou e se consegue 
a transmissão dessa mensagem com o público da 
maneira mais directa e honesta possível”, descreve. 
O público, esse, fica agora à espera de novos mo-
mentos mágicos. n

O JOVEM PIANISTA NUNO CERNADAS BRILHOU 

NO CONCERTO QUE DECORREU NO CENTRO DE 

CULTURA E CONGRESSOS. NUM RECITAL QUE 

OFERECEU VARIADAS EMOÇÕES E ATMOSFERAS 

MUSICAIS, OUVIRAM-SE OBRAS DE HAYDN, LI-

GETI, BEETHOVEN, LISZT E SCHUMANN, NUMA 

PERFORMANCE DE “ELEVADA EXECUÇÃO TÉC-

NICA”. A REACÇÃO DO PÚBLICO FOI POSI-

TIVA, COMPROVANDO QUE ESTE FOI MAIS UM 

GRANDE ACONTECIMENTO LEVADO A CABO 

PELA COMISSÃO CONSULTIVA DE ACTIVIDADES 

CULTURAIS E DE LAZER DA SECÇÃO REGIONAL 

DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto
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O SEGUNDO CICLO DE CINEMA PROMO-

VIDO PELA COMISSÃO CONSULTIVA DE AC-

TIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER CHEGOU 

AO FIM, DEPOIS DAS DUAS ÚLTIMAS SESSÕES 

TEREM SIDO DAS MAIS CONCORRIDAS, COM 

A EXIBIÇÃO DE «HOMEM MORTO». A ORGA-

NIZAÇÃO FAZ UM BALANÇO POSITIVO DO 

EVENTO E GARANTE QUE IRÃO REPETIR-SE 

OUTRAS INICIATIVAS RELACIONADAS COM 

O CINEMA, DURANTE O PRÓXIMO ANO.

Texto Patrícia Gonçalves  António Pinto

O filme «Homem Morto», de Jim Jarmusch e com o 
actor Johnny Depp a interpretar o papel principal, 
encerrou o segundo ciclo de cinema, que decorreu 
na Casa do Médico, entre 14 de Setembro e 19 de 
Outubro. O evento «Cinco Filmes, Cinco Olhares 
sobre o Western» contou histórias de “cowboys”, 
mas também retratou diversos estilos e formas de 
abordar este género cinematográfico. Foi, portanto, 
uma oportunidade única para assistir a filmes que 
há muito saíram do circuito comercial, com a pro-
jecção de westerns representativos de várias épo-
cas. Entre eles, «A Desaparecida», de John Ford, e 
«Rio Bravo», de Howard Hawks, ambos dos anos 
50 – época áurea deste estilo –, e outros mais re-
centes, como é o caso de «Imperdoável», de Clint 
Eastwood, ou «Homem Morto». «A Desaparecida» 
– o primeiro filme projectado neste ciclo, a 12 de Se-
tembro –, “não era visto há alguns anos no grande 
ecrã”, aponta António Vieira Lopes, da Comissão 
Consultiva de Actividades Culturais e de Lazer da 
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM).
No final, António Vieira Lopes fez um balanço po-
sitivo do evento: “Estou muito satisfeito. Os filmes 
tiveram muito bom acolhimento 
e as pessoas gostaram. No final 
de algumas projecções, houve 
debate de ideias e até alguns 
aplausos”. À semelhança da pri-
meira edição, as sessões cinema-
tográficas incluíram uma breve 
apresentação inicial de cada 
filme projectado e um espaço de 
discussão, no fim, recuperando o 

WESTERNS ESTIVERAM EM 
DESTAQUE NO GRANDE 
ECRÃ

A DESAPARECIDA
John Ford (1956)
14 de Setembro
 
RIO BRAVO
Howard Hawks (1959)
21 de Setembro
 
O BOM, O MAU E O VILÃO
Sergio Leone (1966)
28 de Setembro
 
IMPERDOÁVEL
Clint Eastwood (1992)
12 de Outubro
 
HOMEM MORTO
Jim Jarmush (1995)
19 de Outubro.
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A DESAPARECIDA
REALIZADOR: John Ford
DATA: 1956

É considerado um dos melhores 
westerns de sempre, protago-
nizado por John Wayne e reali-
zado por John Ford, no qual se 
pinta uma imagem indelével da 
fronteira do velho Oeste e dos 
homens que o conquistaram. «A 
Desaparecida» conta a história 

de Ethan Edwards, um ex-soldado que descobre 
que a família foi massacrada, tendo a sua sobrinha 
sido capturada pelos índios Comanches. A partir 
de então, o seu principal objectivo é resgatá-la, bem 
como matar os índios – que Ethan odeia – respon-
sáveis pelo massacre. Durante cinco anos, viaja com 
a ajuda do filho adoptivo de seu irmão, Martin Paw-
ley – uma espécie de consciência moral de Ethan –, 
para encontrar Debbie, mas durante esse período 
vai também descobrir a sua própria humanidade. 
Considerado por muitos uma “obra-prima”, «A De-
saparecida» é um filme sobre um amor impossível e 
sobre o peso da solidão: não se sabe de onde Ethan 
veio e não se saberá para onde vai. Sabe-se apenas 
que, na guerra como no amor, ele se manteve fiel 
ao que jurou. Para além da interpretação notável de 
John Wayne, conta também com as interpretações 
de Jeffrey Bunter, Vera Miles, Ward Bond, Natalie 
Wood, John Qualen, Olive Carey, Henry Brandon, 
Ken Curtis, entre outros.

espírito tertuliano e dos clubes de cinema. 
“A visualização de um filme é sempre me-
lhor quando estamos acompanhados. Os 
que escolhemos para projectar neste se-
gundo ciclo são filmes extraordinários e 
o cinema é para se partilhar, tal como as 
viagens. Por isso, existiu esta necessidade 
de, no final de cada sessão, termos espaço 
para debater os temas, nas mais diversas 
perspectivas, porque cada espectador é 
um comentador potencial do filme”, expli-
cou António Vieira Lopes.
Numa vertente alternativa, em que os fil-
mes escolhidos estão, normalmente, fora 
dos circuitos comerciais, o segundo ciclo 
de cinema conseguiu cativar a atenção do 
público, muito embora a organização gos-
tasse que houvesse uma maior adesão. “É 
natural que este tipo de iniciativas, não 
comercial, vá crescendo à medida que o 
tempo vai passando. Acreditamos que isso 
irá acontecer, tendo cada vez mais médi-
cos a assistir à projecção dos filmes, mas 
também mais pessoas da nossa cidade”, 
avaliou António Vieira Lopes. Neste con-
texto, a Comissão Consultiva de Activi-

dades Culturais e de Lazer “vai 
lançar novidades, melhorar a 
organização e diversificar os 
ciclos de cinema”, revela. “Sabe-
mos que os médicos têm uma 
vida profissional muito exi-
gente e nem sempre é fácil dis-
porem de tempo para activida-
des lúdicas e culturais. Estamos 
atentos a estes constrangimentos e, por 
isso, vamos tentar melhorar alguns dos 
aspectos, seja a escolha dos dias para as 
projecções dos filmes, seja os horários”. 
Certo é que os ciclos de cinema na Casa 
do Médico “irão continuar”, pois, como 
reforça António Vieira Lopes, “existem 
muitos temas para explorar”. Outra das 
hipóteses que está a ser equacionada 
pela Comissão Consultiva de Activida-
des Culturais e de Lazer é convidar mé-
dicos e pessoas da cidade do Porto a “es-
colherem um filme que marcou as suas 
vidas e que será, depois, projectado na 
Casa do Médico”. Numa altura de crise, 
conclui, “este é um serviço que estamos 
a prestar à cidade e, por isso, apelo a to-
dos os médicos e familiares que apro-
veitem para usufruir de uma noite bem 
passada, com cinema de qualidade”. 



RIO BRAVO
REALIZADOR: Howard Hawks
DATA: 1959

«Rio Bravo» conta a história de um 
xerife que enfrenta um poderoso ran-
cheiro que domina a região. O argu-
mento, da autoria de Leigh Brackett 
e de Jules Furthman, esteve na ori-
gem do grande sucesso comercial do 
filme, apesar de ter sido um western 
atípico dos anos 50, visto incluir mo-

mentos musicais protagonizados por Dean Martin e 
Ricky Nelson, este, à altura, um grande ídolo entre 
as adolescentes. A obra é considerada como uma 
resposta ao clássico «O comboio apitou três vezes», 
de 1952, bastante criticado por John Wayne e por 
Howard Hawks, no qual um xerife fica sozinho para 
enfrentar um grupo de assassinos. Em «Rio Bravo» 
a história é completamente diferente: todos querem 
ajudar o xerife, muito embora ele recuse essa ajuda. 
O filme é protagonizado por John Wayne, que de-
sempenha o papel do xerife John T. Chance, que se 
vê obrigado a prender Joe Burdette que assassinara 
um homem a sangue-frio. O problema reside no 
irmão de Joe, Nathan Burdette (John Russell), um 
poderoso rancheiro que se julga acima da lei e que 
envidará todos os meios para soltar o irmão. Para 
vigiar o preso, Chance conta com a ajuda do seu 
ajudante Dude (Dean Martin), um inveterado alcoó-
lico que outrora fora um extraordinário atirador, do 
velho e coxo Stumpy (Walter Brennan) e do jovem 
pistoleiro Colorado Ryan (Ricky Nelson). 

O BOM, O MAU E O VILÃO
REALIZADOR: Sergio Leone 
DATA: 1966

«O Bom, O Mau e o 
Vilão» é um filme re-
pleto de acção e tiro-
teios, num misto de 
mito e realismo. O 
enredo gira em torno 
de três pistoleiros que 
competem para des-
cobrir uma fortuna 
em ouro roubado, 

mas depressa descobrem que o seu maior desafio 
vai ser manterem-se atentos – e ficarem vivos – num 
país devastado pela guerra civil. O filme procura 
fazer um retrato psicológico complexo e tipificado 
das três personagens principais: Blondie, the Good 
(Clint Eastwood) é um pistoleiro com sentido de 
honra; Angel Eyes (Lee Van Cleef) é impiedoso e 
não olha a meios para atingir os seus propósitos; e 
Tuco Ramirez (Eli Wallach) é impulsivo, rancoroso 
e um mentiroso compulsivo. Realizado por Sergio 
Leone em 1966, «O Bom, o Mau e o Vilão» tornou-
-se um clássico do género western spaghetti (filmes 
do velho Oeste de baixo orçamento, realizados na 
Europa e com uma forte carga psicológica). O filme 
foi um sucesso à escala mundial, consolidando o 
prestígio de Leone, e fez de Clint Eastwood uma 
estrela em ascensão. Memorável ficou também a 
partitura musical de Ennio Morricone, um habitual 
colaborador de Leone.
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HOMEM MORTO
REALIZADOR: Jim Jarmusch
DATA: 1995

Esta é a história da 
viagem, física e espi-
ritual, de um jovem 
a um território que 
lhe é pouco familiar. 
William Blake, per-
sonagem interpretada 
por Johnny Depp, viaja 

para o Oeste americano, algures na segunda metade 
de séc. XIX. Perdido e ferido, encontra-se com um 
índio solitário e excêntrico, chamado "Nobody", 
que acredita que Blake é o falecido poeta inglês com 
o mesmo nome. Nobody e William passam por 
situações cómicas e violentas. Contrariamente à 
sua natureza, as circunstâncias transformam Blake 
num fora-da-lei perseguido, num assassino e num 
homem cuja integridade física vai ficando em risco. 
«Homem Morto», rodado a preto e branco, tornou-
-se uma obra-prima por re-inventar um género que 
já tinha sido explorado à exaustão, transformando o 
western num filme sensível, misterioso e filosófico. 
Jim Jarmusch é o realizador do filme, apontado pela 
crítica internacional como um dos talentos da pri-
meira geração do novo cinema independente ame-
ricano. O filme, com banda sonora de Neil Young, 
foi nomeado em 1995 para uma Palma de Ouro no 
Festival de Cannes, e venceu na categoria de «Me-
lhor Fotografia» nos Prémios New York Film Critics 
Circle Awards, em 1996. n

IMPERDOÁVEL
REALIZADOR: Clint Eastwood
DATA: 1992

«Imperdoável» ar-
rebatou quatro Ós-
cares da Academia, 
incluindo o de me-
lhor filme e o de me-
lhor realizador. Clint 
Eastwood assina um 
western que, por ve-
zes, parece uma tra-

gédia grega pela sua depurada contenção psico-
lógica e dramática, bem como pela sua carga de 
fatalidade incontornável e violência desmedida. É 
uma obra densa, amarga, sombria e cruel, que re-
flecte sobre o abominável acto de matar. Em 1880, 
William Munny (interpretado por Clint Eastwood) 
vive pacata e miseravelmente com os filhos numa 
quinta no Kansas, depois de se ter retirado de uma 
bem-sucedida carreira de pistoleiro. Um dia, recebe 
a visita de um rapaz, Schofield Kid, que lhe propõe 
um negócio: mil dólares pela morte de dois cow-
boys que atacaram barbaramente uma prostituta. 
Munny começa por recusar a proposta, mas, por 
fim, aceita, contando com a colaboração do seu 
velho amigo Ned Logan (Morgan Freeman). Os dois 
chegam à cidade de Big Whiskey, onde a prostituta 
foi atacada, e onde Little Bill Daggett – interpretado 
por Gene Hackman, vencedor do Óscar para o me-
lhor actor secundário – é o insidioso e brutal xerife 
que expulsa violentamente um pistoleiro inglês…
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A MÁQUINA DE FAZER ESPANHÓIS
Valter Hugo Mãe

Começava o ano de 
2010 quando saiu 
aquele que viria a 
ser um dos mais im-
portantes romances 
do ano, muito elo-
giado pela crítica. 
“A Máquina de Fa-
zer Espanhóis” é 
um daqueles livros 

que é difícil parar de ler, depois de começar.
Valter Hugo Mãe conta a história de um Silva, 
que viu a sua vida mudar drasticamente na 
altura da morte da mulher. Depois deu-se a 
entrada num asilo, onde estão depositados 
muitos outros Silvas que proliferam no país. 
Trata-se de um retrato muito sensível da ter-
ceira idade, com as memórias do passado e 
as sensações do presente. Mas no meio do 
drama, por entre a mistura dos episódios da 
vida com as histórias do asilo, o narrador-
-protagonista ainda consegue encontrar uma 
felicidade possível. Uma alegria complexa, 
numa aventura irónica, trágica e divertida, 
por um estado de maturidade diferente, em 
que o individuo muitas vezes não sabe se 
deve reincidir ou se ainda vai a tempo de 
mudar.
Valter Hugo Mãe nasceu em Angola, em 
1971. Licenciou-se em Direito e fez uma pós-
-graduação em Literatura Moderna e Con-
temporânea. Vive em Vila do Conde. 

CONTO JOSÉ MATIAS
Eça de Queiroz

Os romances de 
Eça de Queiroz são 
tão populares que 
às vezes os contos 
até passam um 
pouco despercebi-
dos. O “Conto de 
José Matias” é um 
texto conciso, que 
veio a lume pela 

primeira vez em Portugal em 1897, mas que 
satisfaz actualmente as exigências de um 
mercado moderno, que muitas vezes prefere 
uma leitura rápida e acessível.
A história fala do amor de José Matias por 
Elisa. Mas não é um amor qualquer. É um 
amor muito complexo, platónico, com re-
núncia ao desejo e à posse do corpo. Mesmo 
quando Elisa mantém um amante para saciar 
os seus desejos primários. Até nesse caso 
José Matias não transgride. Limita-se a um 
amor contemplativo, espiritual.
Para José Matias, a concretização do desejo 
punha em causa o sentimento puro, colocava 
este amor idealista no plano da vulgaridade. 
Possuir um corpo seria também algo de pas-
sageiro e frágil. 
Claro que esta renúncia a um amor terreno 
não é compreendida por todos os que ro-
deiam o protagonista. Um conto que impele 
o leitor a acompanhar esta relação excên-
trica, colocada no plano da imaginação pura.

3 LIVROS, 3 DISCOS

3 LIVROS

58 CULTURA

O LIVRO DA CONSCIÊNCIA
António Damásio

Tr a t a - s e  de 
um livro sobre 
aquilo que não 
sabemos so-
bre o cérebro e 
a consciência 
mas gostaría-
mos de saber. 
António Damá-
sio desmistifica 

a ideia de que a consciência é algo que está 
separado do corpo. Para o célebre neurolo-
gista português a consciência é, na verdade, 
um processo biológico criado pelo cérebro. 
As palavras não se esgotam nas imagens vi-
suais, mas aplicam-se aos padrões, aos “ma-
pas” neuronais auditivos, viscerais e tácteis 
que o cérebro constrói em permanência. 
Damásio introduz neste trabalho uma pers-
pectiva evolucionista, que implica uma mu-
dança radical na forma como a história da 
mente consciente é vista e falada.
Em “O Livro da Consciência”, o cientista 
acrescenta novas reflexões em relação a um 
tema que já tinha abordado em “O Senti-
mento de Si”. Qual é então a novidade deste 
livro? Responde Damásio: “É o que digo so-
bre o tronco cerebral e sobre a fusão, literal-
mente, do corpo e do cérebro, que são duas 
caras da mesma moeda. Este é, sem dúvida, 
um dos pontos centrais do livro e talvez o 
mais original e o mais sujeito a controvérsia. 

António Damásio está 
radicado nos EUA 
desde 1975. É uma 
figura do primeiro 
plano não só da co-
munidade interna-
cional das neuroci-
ências, mas também 
do grande público, a 
partir do seu “O Erro 
de Descartes”.



AS ESCOLHAS DE ISABEL PIRES DE LIMA
PROFESSORA UNIVERSITÁRIA E EX-MINISTRA DA CULTURA

Se há alguém especialista em Eça de Quei-
roz, Isabel Pires de Lima é uma das mais 
entusiastas. Ao longo de uma carreira de 
professora universitária, dedicada às le-
tras, escreveu diversos livros desde 1987, 
ano em que lançou “As Máscaras do De-
sengano – Por Uma Literatura Sociológi-
ca de Os Maias de Eça de Queiroz”. Isa-
bel Pires de Lima coordenou ainda obras 
sobre Antero de Quental e Óscar Lopes.

Licenciada em Filologia Românica, com douto-
ramento em Literatura Portuguesa, Isabel Pires 
de Lima dedicou-se paralelamente à política. 
Em 1999 ocupou pela primeira vez um cargo 
político nacional, ao ser eleita deputada à As-
sembleia da República. Concorreu como inde-
pendente nas listas do Partido Socialista. Mais 
tarde, em 2005, ocupou o cargo de ministra da 
Cultura do XVII Governo Constitucional.

3 DISCOS

AMÉRICA BRASIL: O DISCO
Seu Jorge

Seu Jorge é um dos 
grandes nomes da 
música popular 
brasileira e que 
também tem es-
gotado os espectá-
culos em Portugal. 
“América Brasil: 
O Disco” foi o ter-
ceiro CD da car-

reira a solo deste músico que também é actor.
As conhecidas faixas “América do Norte”, “Mina 
do Condomínio”, “Seu Olhar” e “Voz da Massa” 
destacam-se do seu repertório, onde se mistura 
um humor inteligente a muito samba rock, o 
que já lhe valeu vários prémios. Seu Jorge tem 
a particularidade de misturar a sonoridade tipi-
camente brasileira com narrativas de caracterís-
ticas electrónicas, perto daquilo que se produz 
na Europa. Daí nasce uma mescla com funk, 
favela e raça, ingredientes sempre presentes na 
música de Seu Jorge.
Este disco inclui ainda o tema “Trabalhador”, 
que esteve em destaque na banda sonora da 
novela “Duas Caras”.
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O MELHOR DE CARLOS PAREDES
Carlos Paredes

Este disco reúne 
os melhores te-
mas deste mestre 
da guitarra por-
tuguesa, deste 
símbolo ímpar da 
cultura em Portu-
gal. Desde “Dan-
ças Potuguesas” 
a canção “Verdes 

Anos”, passando por “Mudar de Vida” e “Ba-
lada de Coimbra”, esta obra é uma forma de 
fazer perdurar na nossa memória a geniali-
dade de Carlos Paredes, que já não está entre 
nós desde Julho de 2004.
Filho e neto de Artur e Gonçalo Paredes, 
também grandes nomes da guitarra portu-
guesa, o conhecido “homem dos mil dedos” 
viria a estudar, a desenvolver e a impor um 
novo estilo.
Homem de uma enorme modéstia, Carlos 
Paredes nasceu em Coimbra, em 1925. Man-
teve sempre um “estilo coimbrão”, bem evi-
dente até na afinação da guitarra. Mais tarde 
a sua vida em Lisboa marcou-o e inspirou-
-lhe muitos dos seus temas e composições.

VARIAÇÕES DE GOLBERG
Johann Sebastian Bach

Em 1741 esta 
obra era uma 
autêntica anes-
te s i a .  Hoje, 
com o stress 
diário, com a 
lufa-lufa cita-
dina, há quem 
recorra a com-
primidos para 

dormir. Nos tempos “mais clássicos” re-
corria-se a um amigo músico, que elabo-
rava uma composição própria para dar o 
sono. Actualmente ver uma plateia a dor-
mir seria sinónimo de um fracasso. No 
séc. XVIII valia tudo.
Reza a história que o conde Keyserling 
tinha problemas de insónia. O compositor 
alemão quis ajudá-lo e elaborou a peça 
musical, com variações que entraram para 
a história. A primeira pessoa a tocá-las foi 
um discípulo de Bach, J. G. Goldberg, que 
deu então o nome à obra que ficou famosa.
No fundo são 30 variações sobre o mesmo 
tema, cada uma mais difícil de tocar do 
que a outra.
É preciso dizer que quem quiser ouvir 
esta obra com o objectivo de tentar… dor-
mir… é bem provável que não consiga 
satisfazer os seus intentos. Não se admire 
se, pelo contrário, despertar para a genia-
lidade do grande Bach. n

Texto Rui Martins
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JAIME ARAÚJO E MIGUEL 
ARAÚJO PARTILHAM A 
ESPECIALIDADE MÉDICA E 
O PRAZER DAS DUAS 
RODAS

PAIXÃO MOVIDA A 
DOIS TEMPOS

HOJE VÃO TRABALHAR DE MOTA. JAIME 

ARAÚJO É AINDA COLECCIONADOR – EM-

BORA NÃO GOSTE DE SE DEFINIR COMO 

TAL – DE MOTAS DE OUTROS TEMPOS E LE-

VOU-NOS A CONHECER UM ESPÓLIO QUE 

GUARDA E MANTÉM COM ORGULHO.

SÃO AMBOS MÉDI-

COS, OFTALMOLO-

GISTAS, E GOSTAM 

DE MOTAS, EM GE-

RAL, E DE MOTORI-

ZADAS, EM PARTICU-

LAR. TAMBÉM SÃO 

PAI E FILHO, MAS O PARALELISMO NÃO SE 

FICA POR AQUI. DESPERTARAM PARA AS 

DUAS RODAS NA ADOLESCÊNCIA, USARAM-

-NAS COMO MEIO DE TRANSPORTE PARA A 

FACULDADE E PARA O TRABALHO E AINDA 

Texto Nelson Soares  Vitor Silva



“Começou por brincadeira. Depois de 
ter ficado com a motorizada em par-
tilhas, um amigo perguntou-me se 
não queria ficar com uma Vespa que 
tinha para lá encostada. Comprei-lhe 
a Vespa, arranjei-a e depois fui fazendo 
isto devagarinho”. “Isto” é uma colecção 
de dezenas de motas, que vão desde as 
de origem nacional, como as populares 
Famel e Casal, a verdadeiras relíquias 
como uma Jawa pós II Guerra Mun-
dial (ver caixa), ou a Kreidler Florett, 
de origem alemã e conhecida pela sua 
extrema fiabilidade. 
Este oftalmologista, natural do Porto, 
investe hoje boa parte do seu tempo li-
vre nestas andanças e, não só adquire as 
motas, como procura e monta as peças, 
desmantela e recupera as máquinas, 

faz reparações e pintu-
ras. “No início não fazia 
nada disso, porque não 
sabia, depois fui apren-
dendo e já faço umas 
coisas. É um hobby en-
graçado, mas é muito 
demorado. Fazer isto 
envolve ir à procura de 
peças que muitas vezes 
não se encontram facil-
mente, exige paciência 
e depois caminha para 
valores que já ninguém 
paga. Se pedimos a 
uma pessoa para correr 
o Porto todo à procura 
de um farol, isso tem de 
ser cobrado. Tem de se 
encarar com algum es-
pírito de carolice”.
O conjunto apreciável 
de motas que já tem 
adivinha muita dedi-
cação à causa e um co-
nhecimento profundo 
do meio. Jaime Araújo 

sabe as histórias de cada uma das máquinas que 
constituem o seu portfolio, o contexto em que en-
traram no mercado, que tipo de pessoas as usa-
vam, quando deixaram de circular. A maior fatia 
dos exemplares que possui pertence à indústria 
nacional de motorizadas, pela qual o médico nutre 
especial apreço. “A fabricação em Portugal assenta 
basicamente na fábrica Casal, porque era a única 
que fabricava motores. As restantes eram fábricas 
mais pequenas que importavam algumas coisas, 
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«COMEÇOU
 POR BRINCADEIRA…»

Jaime Araújo recorda-se de ter a pri-
meira motorizada, daquelas que hoje 
fazem parte da caderneta de memórias colectivas, 
aos 14 anos. Passou a andar de mota diariamente 
nas viagens pendulares que fazia entre Vila Nova de 
Gaia, onde ainda reside, e o Porto, primeiro para a 
escola, depois para a faculdade. Muitos anos depois, 
invadiu-lhe um leve sentimento de nostalgia ao re-
ceber uma Zundapp azul, modelo Combinette, por 
herança familiar. O que poderia ser uma recordação 
contemplativa, tornou-se no início de um passa-
tempo aturado.
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copiavam muito e depois praticamente só faziam os 
quadros e as peças”, explica-nos.
O médico recorda a história das marcas nacionais 
com muitos episódios à mistura, alguns verdadei-

ramente caricatos, como as peças 
contrafeitas, o desvio de recur-
sos humanos ou os favores po-
líticos. A forma como a Casal se 
viu obrigada a construir motores 
próprios, por exemplo, é digna de 
uma boa novela de espionagem 
à moda antiga. “A Casal pressio-
nou o Governo a nacionalizar a 
principal fornecedora de moto-
rizações da indústria nacional, 
a alemã Zundapp. Quando os 
alemães souberam da trafulhice, 
cortaram relações com a Casal e 
passaram a fornecer em exclu-
sivo para a Famel. A Casal ficou 
sem fornecedor, mas foi recru-
tar um engenheiro da Zundapp 
[Erich Zipprich, director técnico 
da empresa] à Alemanha e não só 
passou a copiar os modelos das 
motas como os próprios motores”. 
Não terá sido por acaso, acrescen-
tamos, que a primeira motorizada 
da Casal, a scooter Carina, tenha 
sido uma réplica fiel de uma scoo-
ter Zundapp.
As principais fábricas portugue-
sas confluíam num autêntico clus-
ter industrial situado no concelho 
de Águeda. Casal, Famel, Macal, 

Na “sala de operações”, 
uma cinquentenária Solex 
660 é mais uma beldade à 
espera de ser reanimada.

O RESTAURO DAS MÁQUINAS DEVOLVE 
TODO O ESFORÇO EM PRAZER
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SIS ou EFS foram fábricas que cresceram no mesmo 
espaço físico e temporal, atingiram um enorme su-
cesso comercial antes do 25 de Abril mas acabaram 
por sucumbir à força da concorrência estrangeira a 
partir dos anos 80 e ao predomínio do uso do auto-
móvel. Muitas delas não souberam, sequer, preser-
var o seu património, o que Jaime Araújo lamenta. 
“É uma pena que não se tenham mantido estas 
memórias e não haja um espaço, um museu, onde 
estejam expostas. Cheguei a conhecer o senhor João 

Casal [fundador e proprietário da fá-
brica de Águeda] e lembro-me de ele 
dizer que não tinha nada que conser-
vasse viva a história da empresa”.
Valem a coleccionadores, como Jaime 
Araújo, muitas pessoas que trabalha-
ram anos a fio nas históricas fábricas 
daquela região e que hoje se dedicam 
ao restauro e à recuperação destas 
máquinas. O maior prazer que o 
médico portuense extrai deste passa-
tempo é, precisamente, o de resgatar 

esta memória tão portuguesa como são as motoriza-
das. “Valorizo, sobretudo, a vertente social que isto 
representou. As motas foram para muita gente um 
instrumento de trabalho e o único meio de trans-
porte de muitas famílias. Há pessoas que gostam 
disto porque andam muito, pela adrenalina e pela 
potência. Isso não me diz nada. Não que tenha nada 
contra a vertente desportiva, mas gosto mais de ava-
liar as coisas pela sua utilidade”, assume.

Jaime Araújo chama-lhe “a jóia da coroa” da sua colecção. A Jawa Perak 250, de ori-
gem checa, tem história própria de filme de aventuras, contada na primeira pessoa: 
“A Alemanha, depois de invadir a Checoslováquia, impediu a Jawa de fazer motas 
e obrigou a empresa a fabricar material bélico. No entanto, os engenheiros foram 
construindo esta mota em segredo e quando a guerra acaba a Jawa Perak aparece 
como uma mota nova, em vantagem sobre toda a concorrência e especialmente 
sobre as marcas alemãs, como a BMW, que foram proibidas de fabricar”. O médico 
realça, de resto, a importância que a II Guerra teve para a explosão das motorizadas. 
“Era um meio de transporte simples, barato e acessível, numa altura em que os povos 
europeus passavam por graves necessidades”.

A MOTA ESCONDIDA DOS NAZIS
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Jaime Araújo admite não ter vocação para o mundo 
coleccionista. Nunca foi a uma concentração, por-
que “não há paciência para estar ali cinco horas 
parado”, e embora algumas das suas máquinas já 
tenham estado expostas em alguns eventos, prefere 
falar do seu conjunto de motas como um “ajun-
tamento” e não como uma colecção. “Não é falsa 
modéstia”, replica, “isto não tem categoria para ser 
considerado como tal, porque uma colecção tem 
método, obedece a critérios específicos, tem um 

fio condutor. Isto é uma 
brincadeira. O que tenho 
é motas de origens tão 
diferentes que me per-
mitem estar em várias 
exposições”, acrescenta, 
apontando como mais-
-valia do seu espólio a 
qualidade do restauro. 
O médico oftalmologista 
reivindica uma postura 
distanciada daquilo que 
é a prática comum nos 
coleccionadores e garante 
não ter nenhum tipo de 
intenção comercial. Pre-
fere ser um “amador 
puro”, daqueles que não 
vendem por preço algum 
e querem usufruir em 
pleno do seu patrimó-
nio. “Nunca vendi ne-
nhuma mota”, esclarece, 
admitindo ainda já ter 
gasto “mais dinheiro em 
algumas motas do que 
aquilo que elas valem 
realmente”.  

“GOSTO SOBRETUDO DA VERTENTE 
SOCIAL QUE ISTO REPRESENTOU. AS 
MOTAS FORAM PARA MUITA GENTE 
UM INSTRUMENTO DE TRABALHO E O 
ÚNICO MEIO DE TRANSPORTE DE MUITAS 
FAMÍLIAS”
Jaime Araújo

FAMEL ZUNDAPP XF
“A mais rápida” motorizada 
do final dos anos 70, é um 
dos ícones da Famel. Ganhou 
campeonatos nacionais de 
velocidade e foi produzida até 
aos anos 90. 

CASAL BOSS
Versão da mais popular 
motorizada nacional de 
sempre. A “Boss” foi o 
modelo mais vendido da 
fábrica Casal e um enorme 
sucesso que cruzou gerações. 

MACAL TROFÉU
A Macal tornou-se um 
fabricante de referência nos 
anos 70. No final da década 
de 80 o modelo Troféu foi a 
tentativa de dar resposta à 
forte concorrência das motos 
japonesas. 

EFS 220M RECORD
A EFS, iniciais de Eurico 
Ferreira de Sucena, foi 
uma das primeiras fábricas 
nacionais a sucumbir à 
concorrência externa. O 
modelo 220m Record foi um 
dos mais populares.

LAMBRETTA LI
Jaime Araújo tem um 
exemplar da marca que ainda 
hoje designa popularmente 
as “scooters”. A Lambretta 
tinha a “atracção natural” 
italiana e “vendia como pães 
quentes”. 

KREIDLER FLORETT
A Florett rivalizava em 
popularidade com a 
Lambretta. Lançada em 
Portugal nos anos 60, aliava 
estética e fiabilidade e só saiu 
de circulação em 1983.

Zundapp Combinette
Vespa 125 GTR
Jawa Perak 250
Sachs Minor
Zundapp KS 50
Vouga -Zundapp
Zundapp R 50
Solex
BSA 175 D 10 sport 4
Casal Carina
Casal Boss
Florett Krad 59
Florett RS 50
Casal K 181
Honda 50 SS
Bsa 250 C 15
Casal 125 K276
Lambretta Li 150
Guri
Honda P 50 
EFS-Puch
DIANA
Sachs Lebre
Famel-Z2 
EFS 220 Record
Macal Troféu PRE 50
Piaggio APE 50
Antonin Magne
Famel  XF-17 
Honda CB 175

A COLECÇÃO 
DE JAIME ARAÚJO…
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“COM O TEMPO 
QUE FAZ AQUI, 
NÃO SE PERCEBE 
MUITO BEM 
PORQUE HÁ TÃO 
POUCAS MOTAS 
NA CIDADE”
Miguel Araújo

Nos dias de hoje, Jaime 
Araújo já vê “uma certa 
recuperação do uso da 
mota”, não tanto em 
Portugal, mas em muitas 
cidades europeias onde 
a febre ciclomotora vai 

ganhando adeptos, seja por força do revivalismo ou 
da poupança em tempo e dinheiro. O filho, Miguel 
Araújo, é um dos fiéis seguidores desta tendência e 
usa, diariamente, a sua Vespa a caminho do hospi-
tal onde trabalha, indiferente ao terreno acidentado 
da cidade do Porto ou às agruras do Inverno. “Com 
o tempo que faz aqui, não se percebe muito bem 
porque há tão poucas motas na cidade”, questiona, 
acrescentando algumas dicas para quem, como ele, 
não pode perder a compostura: “tenho uma protec-
ção para os pés, não apanho chuva porque uso um 
impermeável, e como as viagens dentro da cidade 
são curtas, também não tem mal nenhum andar 

A história da Casal 
remonta aos anos 50 
e à visão empreen-
dedora do seu fun-
dador e proprietário, 
João Francisco do 
Casal. O empresário 

lançou-se como primeiro e único fabricante 
nacional de motorizações nos anos 60, ga-
nhou a concorrência interna e garantiu im-
portantes mercados de exportação como 
a Holanda, a Dinamarca e os EUA. Com 
o 25 de Abril e a abertura à concorrência 
estrangeira, a Casal experimentou as pri-
meiras dificuldades, algo atenuadas com o 
lançamento da Casal Boss, um best-seller 
que durou mais de20 anos. Nos anos 80, 
a Casal foi vítima da invasão de produtos 
japoneses, de melhor qualidade e com uma 
estética mais apelativa aos jovens consumi-
dores. A empresa definhou até à falência 
definitiva em 2000. 

A Fábrica de Pro-
dutos Metálicos foi 
criada em Águeda, 
em 1950. Inicial-
mente dedicada à 
fabricação de aros 
para bicicletas, a Fa-

mel evoluiu para os motociclos com o em-
blemático modelo Foguete (1959), ainda 
equipado com motor DKW. A empresa, 
contudo, ficaria historicamente ligada aos 
motores Zundapp, depois de garantir o seu 
fornecimento na década de 60. O pico do 
sucesso comercial chegou na década se-
guinte, com a inovadora XF 17 de cinco 
velocidades, mas a empresa começou a su-
cumbir ao peso da concorrência externa 
em meados dos anos 80. O encerramento 
da Famel confirmar-se-ia em 1997, após 
o lançamento falhado daquela que seria a 
primeira moto 100% eléctrica fabricada em 
Portugal, a Electron. 

A Macal foi fundada 
em 1921 por Manuel 
Caetano Henriques. 
Seria o seu filho mais 
novo, Isaac de Oliveira 
Caetano, campeão 
nacional de motoci-

clismo, a direccionar a empresa para a cons-
trução de veículos motorizados nos anos 
60, após três décadas a construir bicicle-
tas. Sob a sua direcção, a Macal criou os 
modelos mais emblemáticos da sua histó-
ria, como a Vanguard, a Husky ou a GTX 
e garantiu o fornecimento dos motores 
Husqvarna. Nos anos 80, Isaac Caetano 
renovou a equipa de produção e orientou 
os modelos para um público mais jovem e 
mais urbano, lançando-se no mercado das 
scooters. O primeiro sinal de extinção da 
marca ocorreu em 1997, com a falência da 
empresa Macal Husqvarna, mas a Macal 
ainda resistiu até 2004.

EMPRESAS QUE FIZERAM HISTÓRIA NO FABRICO DE "MOTORIZADAS" EM PORTUGAL

à chuva uns 10 minutos. Chego aos sítios e estou 
perfeitamente pronto para trabalhar”. 
As duas rodas sempre foram vistas pelo também 
oftalmologista com grande desembaraço, como um 
vício que ficou após a adolescência. “É uma paixão 
desde os 16 anos. Na altura, toda a gente queria ter 
uma mota. Era uma coisa própria da idade, mas 
para mim ficou como um meio de transporte muito 
útil e muito prático”.
Miguel Araújo herdou a vocação médica e moto-
ciclista do pai, embora com naturais diferenças de 
atitude e de gosto. “Fiz TT durante alguns anos, 
agora o tempo começa a escassear. Perder um sá-
bado inteiro começou a ser mais difícil e, claro, 
se hoje parto uma mão ou um pé, o transtorno é 
muito grande na vida profissional”. Apesar de tudo, 
acrescenta, não é isso que o impede de usar a mota 
diariamente”. Para trás ficaram ainda alguns sustos, 
próprios da idade: “quando somos jovens, fazemos 
umas aventuras que nem sempre correm bem. Já caí 
muitas vezes, magoei-me algumas, mas há mais de 
10 anos que não tenho nenhuma queda”.  
Miguel Araújo elogia “o gosto particular” que o pai 
sente pela “arqueologia” das motorizadas e admite 
assegurar a continuidade do ‘ajuntamento’. “Terei 
todo o prazer em fazê-lo, embora o investimento 
tenha sido todo feito por ele”. Caso aconteça, haverá 
uma ligeira diferença, ditada pelos tempos: as motas 
nacionais vão perder a maioria para as japonesas. n



n PORTARIA 198/2011, de 18 de Maio, do Ministério 
da Saúde
Estabelece o regime jurídico a que obedecem as regras de 
prescrição electrónica. [Diário da República, 2.ª série — N.º 
139 — 21 de Julho de 2011]

n PORTARIA 207/2011, de 24 de Maio, dos Ministérios 
das Finanças e da Administração Pública e da Saúde
Regulamenta a tramitação do procedimento concursal de 
recrutamento para os postos de trabalho em funções pú-
blicas, no âmbito da carreira especial médica, nos termos 
do n.º 2 do artigo 54.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fe-
vereiro (LVCR), e do n.º 2 do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 
177/2009, de 4 de Agosto. A portaria entrou em vigor no 
dia 25 de Maio. [Diário da República, 1.ª série — N.º 100 — 
24 de Maio de 2011]

n PORTARIA 209/2011, de 25 de Maio, dos Ministérios 
das Finanças e da Administração Pública e da Saúde 
Procede à adaptação do subsistema de avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública 
(SIADAP 3) aos médicos integrados na carreira especial 
instituída e regulamentada pelo Decreto--Lei n.º 177/2009, 
de 4 de Agosto e que não se encontrem filiados em qualquer 
associação sindical. A portaria entrou em vigor no dia 26 de 
Maio. [Diário da República, 1.ª série — N.º 101 — 25 de 
Maio de 2011]

n PORTARIA 251/2011, de 24 de Ju-
nho, do Ministério da Saúde
Aprova o Regulamento do Internato 
Médico com entrada em vigor a 01 de 
Julho de 2011. [Diário da República, 1.ª 
série — N.º 120 — 24 de Junho de 2011]

n DESPACHO N.º 9186/2011, de 21 de Julho, do Gabi-
nete do Secretário de Estado da Saúde
Determina que, a partir de 1 de Setembro de 2011, a pres-
crição de meios complementares de diagnóstico e tera-
pêutica (MCDT) deve ser feita em documento electrónico. 
[Diário da República, 2.ª série — N.º 139 — 21 de Julho de 
2011]*

n DESPACHO N.º 9187/2011, de 15 
de Julho do Gabinete do Secretário de 
Estado da Saúde
Regula as situações de excepção ao re-
gime da prescrição electrónica, em es-
pecial a situação prevista na alínea d) do 
n.º 2 do artigo 9.º da Portaria n.º 198/2011 de 18 de Maio. 
[Diário da República, 2.ª série — N.º 139 — 21 de Julho de 
2011]*

n DECRETO-LEI N.º 93/2011, de 27 
de Julho, do Ministério da Saúde
Permite o exercício alargado de funções 
nos centros de saúde por médicos espe-
cialistas em medicina geral e familiar (re-
gime de 42 horas), repristinando o artigo 
9.º e os n.os 3 e 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 73/90, de 
6 de Março. [Diário da República, 1.ª série — N.º 143 — 27 
de Julho de 2011]
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NESTE NÚMERO DA NORTE-

MÉDICO – E MOTIVADOS PELA 

“AVALANCHE LEGISLATIVA” QUE 

SE TEM VERIFICADO E QUE SE CRÊ 

VIR A CONTINUAR NO PRÓXIMO 

FUTURO – DAMOS INÍCIO A ESTA 

NOVA SECÇÃO, DESTINADA A 

CHAMAR A ATENÇÃO PARA AL-

GUMA DA LEGISLAÇÃO MAIS RE-

LEVANTE RECENTEMENTE PUBLI-

CADA. É APENAS UMA CHAMADA 

DE ATENÇÃO, MAS QUE QUERE-

MOS ÚTIL, PELO QUE INCLUÍMOS 

A REFERÊNCIA EXACTA DA FONTE ONDE SE 

ENCONTRA PUBLICADA, DE MODO A FA-

CILITAR A PROCURA DO DOCUMENTO IN-

TEGRAL POR PARTE DOS INTERESSADOS. E 

SEMPRE QUE SE JUSTIFICAR, TRANSCREVE-

REMOS AQUI, MAIS OU MENOS INTEGRAL-

MENTE, OS DIPLOMAS LEGISLATIVOS MAIS 

IMPORTANTES. 

OPORTUNAMENTE DISPONIBILIZAREMOS 

TAMBÉM ESTA MESMA INFORMAÇÃO EM 

WWW.NORTEMÉDICO.PT E EM WWW.MI-

GUELGUIMARAES.EU. 
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n DESPACHO N.º 10428/2011, de 1 de Agosto, 
do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Procede à revisão dos valores de referência para a 
contratação de pessoal médico em regime de presta-
ção de serviços. Estabelece a  impossibilidade de con-
tratação na modalidade de prestação de serviços os 
médicos que, quer a título individual, quer enquanto 
detentores de participações sociais nas entidades con-
tratadas ou que para estas prestem trabalho subordi-
nado ou autónomo, estejam dispensados do trabalho 
no serviço de urgência, que acumulem funções pú-
blicas ou que prestem trabalho em regime de tempo 
parcial. [Diário da República, 2.ª série — N.º 158 — 18 
de Agosto de 2011]

n DESPACHO N.º 10429/2011, 
de 1 de Agosto, do Gabinete do 
Secretário de Estado da Saúde
Determina no decurso da presente 
execução orçamental, que os ser-
viços e estabelecimentos da área 
da saúde, incluindo os de natureza empresarial,  de-
vem proceder à redução mensal, em 10 pontos per-
centuais, dos custos com trabalho extraordinário, 
comparativamente com a despesa de igual  natureza, 
realizada no mês homólogo do ano transacto. [Diário 
da República, 2.ª série — N.º 158 — 18 de Agosto de 
2011]

n DESPACHO N.º 10430/2011, de 1 de Agosto, 
do Gabinete Secretário de Estado da Saúde
Estabelece um conjunto de procedimentos necessários 
à introdução de ajustamentos no modelo actual de 
prescrição de meios complementares de diagnóstico 
e terapêutica (MCDT). [Diário da República, 2.ª série 
— N.º 158 — 18 de Agosto de 2011]

n DESPACHO N.º 12083/2011, 
de 7 de Setembro, dos Ministérios 
das Finanças e da Saúde
Define orientações gerais em ma-
téria de celebração ou a renova-
ção de contratos de trabalho ou 
de prestação de serviços de profissionais de saúde, 
pelos hospitais, centros hospitalares e unidades locais 
de saúde integrados no sector empresarial do Estado, 
independentemente da sua modalidade, sujeitando à 
apresentação prévia ao Ministro da Saúde de informa-
ção detalhada e casuística que, fundamentadamente, 
demonstre a imprescindibilidade da contratação. 
[Diário da República, 2.ª série — N.º 178 — 15 de 
Setembro de 2011]

n DESPACHO N.º 12950/2011, 
de 16 de Setembro, do Gabinete 
do Secretário de Estado da Saúde
Estabelece regras com vista ao me-
lhoramento do sistema de monito-
rização de prescrição de medica-
mentos e meios de diagnóstico visando pôr em prática 
uma avaliação sistemática de cada médico em termos 
de volume e valor, e, comparação com normas de 
orientação de prescrição e de outros profissionais da 
área de especialização (peers). [Diário da República, 
2.ª série — N.º 187 — 28 de Setembro de 2011]
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n DESPACHO N.º 8811/2011, de 25 de Maio, do 
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde:
Cria um grupo de trabalho com o objectivo de analisar 
a situação do País e propor modelos de tratamento da 
hemofilia e doenças afins. [Diário da República, 2.ª 
série — N.º 126 — 4 de Julho de 2011]

n DESPACHO N.º 8812/2011, de 20 de Junho, do 
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde
Aprova o Regulamento do Registo Português de Pa-
ramiloidose. [Diário da República, 2.ª série — N.º 126 
— 4 de Julho de 2011]

n PORTARIA N.º 255/2011, 
de 1 de Julho, do Ministério da 
Saúde
Aprova o novo modelo do car-
tão nacional de dador de san-
gue e revoga a Portaria n.º 790/2001, de 23 de Julho. 
[Diário da República, 1.ª série — N.º 125 — 1 de Julho 
de 2011]

n DESPACHO N.º 9972/2011, de 27 de Julho, do 
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Ministro 
da Saúde
Determina que as receitas médicas nas quais sejam 
prescritas exclusivamente vacinas contra a gripe, para 
a época gripal de 2011-2012, emitidas a partir de 1 de 
Agosto de 2011, são válidas até 31 de Dezembro do 
corrente ano. [Diário da República, 2.ª série — N.º 152 
— 9 de Agosto de 2011]

n DESPACHO N.º 10485/2011, de 1 de Agosto, 
do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Estabelece os montantes a atribuir às instituições e 
serviços do Serviço Nacional de Saúde e do Serviço 
Regional de Saúde dos Açores onde se pratiquem ac-
tos de colheita e transplante. [Diário da República, 2.ª 
série — N.º 159 — 19 de Agosto de 2011]

n DESPACHO N.º 10569/2011, de 1 de Agosto, 
do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Alteração dos preços das convenções para a hemo-
diálise, no âmbito do Memorando de Entendimento 
firmado pelo Governo Português com o Fundo Mo-
netário Internacional, a Comissão Europeia e o Banco 
Central Europeu. [Diário da República, 2.ª série — N.º 
161 — 23 de Agosto de 2011]

n DESPACHO N.º 10061/2011, 
de 3 de Agosto, da Presidência do 
Conselho de Ministros e Ministé-
rio da Saúde
Nomeação do presidente do con-
selho directivo da Administração 
Central do Sistema de Saúde, I. P., Doutor João Car-
valho  Neves.

n PORTARIA N.º 260-A/2011, de 5 de Agosto, do 
Ministério da Saúde
Procede à revisão do valor das taxas devidas pelo 
pagamento de actos das autoridades de saúde e de 
serviços prestados por outros profissionais de saúde 
pública. [Diário da República, 1.ª série — N.º 150 — 5 
de Agosto de 2011]

n DESPACHO N.º 10160/2011, 
de 5 de Agosto, da Presidência do 
Conselho de Ministros e Ministé-
rio da Saúde
Renova, por confirmação, a comis-
são de serviço do licenciado Fran-
cisco Henrique Moura George no cargo de director-
-geral da Saúde. [Diário da República, 2.ª série — N.º 
155 — 12 de Agosto de 2011]

n DESPACHO N.º 
10064/2011, de 5 
de Agosto, do Mi-
nistério da Saúde, 
Gabinete do Ministro
Renovação da comissão de serviço dos licenciados 
José Alberto Noronha Marques Robalo, Maria da 
Graça Gregório de Freitas e Catarina de Senna Fer-
nandes Cabral Sena nos cargos de subdirector-geral 
da Saúde, até ao termo do triénio iniciado com aquela 
nomeação. [Diário da República, 2.ª série — N.º 154 
— 11 de Agosto de 2011]

n DESPACHO N.º 10601/2011, de 16 de Agosto, 
do Ministério da Saúde, Gabinete do Ministro
Cria o grupo técnico para a melhoria da eficiência, do 
desempenho e da qualidade dos hospitais do Serviço 
Nacional de Saúde, doravante designado por grupo 
técnico para a reforma hospitalar. [Diário da Repú-
blica, 2.ª série — N.º 162 — 24 de Agosto de 2011]

n RESOLUÇÃO DO CON-
SELHO DE MINISTROS 
N.º 37/2011, de 25 de 
Agosto, da Presidência do 
Conselho de Ministros
Autoriza a abertura do procedimento do concurso 
para a adjudicação da exploração do Centro de Aten-
dimento do Serviço Nacional de Saúde e a prorro-
gação do actual contrato até à conclusão daquele 
procedimento, delegando no Ministro da Saúde a 
competência para a prática dos actos a realizar. [Diário 
da República, 1.ª série — N.º 166 — 30 de Agosto de 
2011]

n DESPACHO N.º 11374/2011, de 29 de Agosto, 
do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde
Determina que a Administração Central do Sistema 
de Saúde, I. P., divulga mensalmente, no seu sítio da 
internet, até ao dia 8 do mês n+2, os principais da-
dos de actividade, desempenho assistencial e econó-
mico-financeiro das entidades do Serviço Nacional de 
Saúde e outros serviços autónomos. [Diário da Repú-
blica, 2.ª série — N.º 172 — 7 de Setembro de 2011]

n DESPACHO N.º 11235/2011, de 29 de Agosto, 
do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Mi-
nistro da Saúde
Designa Paulo Alexandre Boto responsável pelo 
acompanhamento da actividade da Direcção-Geral da 
Saúde nas áreas da elaboração e difusão de normas 
de boas práticas e das orientações para o desenvol-
vimento da excelência na prestação de cuidados de 
saúde. [Diário da República, 2.ª série — N.º 171 — 6 
de Setembro de 2011]
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n AVISO N.º 19061/2011, de 14 de Setembro, Mi-
nistério das Finanças, Direcção-Geral de Protecção 
Social aos Funcionários e Agentes da Administração 
Pública (ADSE)
Adesão a convenções de prestadores de cuidados de 
saúde. [Diário da República, 2.ª série — N.º 185 — 26 
de Setembro de 2011]

n PORTARIA N.º 267-A/2011, de 15 de Setembro, 
do Ministério da Saúde
Define as condições de inclusão de novos medica-
mentos no regime especial de comparticipação res-
pectivo, quer se trate de medicamentos utilizados no 
tratamento de determinadas patologias ou por grupos 
especiais de utentes. [Diário da República n.º 178, 
Suplemento, Série I de 2011-09-15]

n DESPACHO N.º 13015/2011, de 15 de Setem-
bro, dos Ministérios da Economia e do Emprego e da 
Saúde
Aprovação dos preços de referência unitários dos 
grupos homogéneos de medicamentos para vigorar 
no trimestre civil que se inicia em 1 de Outubro de 
2011. Revoga o despacho n.º 19125-B/2010, de 23 de 
Dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 249, de 27 de Dezembro de 2010. [Diário da Repú-
blica, 2.ª série — N.º 188 — 29 de Setembro de 2011]

n DESPACHO N.º 10783-
A/2011, de 30 de Agosto de 
2011, dos Ministérios das Fi-
nanças e da Saúde
Determina que, para o ano 
de 2012, a meta de referência 
para a redução dos custos operacionais dos hospitais, 
centros hospitalares e unidades locais de saúde inte-
grados no sector empresarial do Estado seja desde já 
revista e fixada num valor inferior em 11 % face ao 
valor de 2011. [Diário da República, 2.ª série — N.º 
167 — 31 de Agosto de 2011]

n DESPACHO N.º 12282/2011, de 7 de Setembro, 
do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Mi-
nistro da Saúde
Racionalização do recurso do Serviço Nacional de 
Saúde aos centros privados de medicina física e de 
reabilitação e para a realização de tomografia axial 
computorizada. [Diário da República, 2.ª série — N.º 
180 — 19 de Setembro de 2011]

n DESPACHO N.º 12422/2011, de 8 de Setembro, 
do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do Mi-
nistro da Saúde
Cria a comissão científica para as boas práticas clíni-
cas, no âmbito da Direcção-Geral da Saúde. [Diário 
da República, 2.ª série — N.º 181 — 20 de Setembro 
de 2011]

n AVISO N.º 19060/2011, de 13 de Setembro, do 
Ministério das Finanças, Direcção-Geral de Protec-
ção Social aos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Pública (ADSE)
Alteração de acordos com prestadores. [Diário da 
República, 2.ª série — N.º 185 — 26 de Setembro de 
2011]
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ACONTECEU...
REUNIÕES CIENTÍFICAS

20 Julho Reunião com Entidades 
Convencionadas da Região Norte

22 Julho Assembleia-geral 
do Colégio de Pediatria

28 Julho Reunião de 
Trabalho de Médicos de 
Medicina Geral e Familiar

05 Setembro Reunião da ARS 
sobre Prescrição Eletrónica 
de Medicamentos e Meios 
Complementares de Diagnóstico 

06 Setembro Reunião de 
Direcções das Sociedades 
Portuguesa e Espanhola 
de Cuidados Intensivos

10 Setembro Reunião 
de Trabalho do Centro de 
Histocompatibilidade do Norte

15 Setembro Reunião de 
Trabalho de Médicos de 
Medicina Geral e Familiar

16 Setembro Reunião de 
Trabalho da Comissão Nacional 
para o Controlo da Dor

17 Setembro Curso de 
Formação “Novas Terapêuticas 
no Combate à Obesidade e 
Patologias Associadas”

20 Setembro Reunião dos 
Grupos de Trabalho da Delegação 
Regional do Norte da USF-AN

21 Setembro 1.ª Reunião 
da Comissão Organizadora 
da Semana Digestiva 2012 
(XXXII Congresso Nacional de 
Gastrenterologia, Endoscopia 
Digestiva e Hepatologia)

22 Setembro Conferência + 
Qualidade = Recursos – Há 
outra Equação para a Saúde. 
Associação Portuguesa de 
Engenharia da Saúde

06 Outubro Reunião de 
Trabalho da Sonae 

07 Outubro Reunião de 
Trabalho de Médicos de 
Medicina Geral e Familiar

14 Outubro Seminário 
“Terapêutica Biológica 
Imunomodeladora e Infecção”

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM

20 Julho Reunião da Comissão 
Consultiva de Actividades 
Culturais e de Lazer 

20 Julho Recepção aos 
estagiários Moçambicanos, 
no âmbito de Projecto de 
Cooperação em Imagiologia

21 Julho Reunião da 
Comissão Consultiva de 
Exercício da Medicina Livre

27 Julho Reunião com 
o Presidente da ANEME 
(Associação Nacional de 
Estudantes de Medicina 
no Estrangeiro)

27 Julho Reunião da 
Comissão Consultiva para o 
Serviço Nacional de Saúde

03 Agosto Debate e mostra 
de aplicações sobre prescrição 
electrónica, em parceria 
com a APEG-Saúde

07 Setembro Reunião da 
Comissão Consultiva para o 
Serviço Nacional de Saúde

14 Setembro Reunião da 
Comissão Consultiva para o 
Serviço Nacional de Saúde

19 Setembro Reunião da 
Comissão Consultiva de 
Exercício da Medicina Livre

22 Setembro Reunião da 
Comissão Consultiva para o 
Serviço Nacional de Saúde

23 Setembro Exames do 
Colégio da Especialidade 
de Otorrinolaringologia

23 Setembro Reunião do 
Colégio da Especialidade 
de Medicina Legal 

26 Setembro Reunião 
“Prémio Corino de Andrade”

30 Setembro Assembleia-geral 
do Colégio da Especialidade 
de Imunoalergologia

01 Outubro Assembleia-geral 
do Colégio da Especialidade 
de Imunohemoterapia 

04 Outubro Reunião da 
Comissão Consultiva para o 
Serviço Nacional de Saúde 

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

17 a 31 Julho Exposição 
de Pintura e Desenho 
de Lina Carvalho

02 a 14 Setembro Exposição 
de Pintura de Ilda Maria Relvas

16 a 30 Setembro Exposição de 
Pintura, Desenho e Escultura de 
Marta Pinho Brito da Fonseca

22 a 30 Setembro 
Exposição de Fotografia da 
Ordem dos Economistas

01 a 16 Outubro Exposição 
de Pintura de Júlio Capela

Concertos:

22 Julho Jazz na Ordem – 
Combo “Horace Silver”

29 Julho Jazz na Ordem – 
Combo “Billy Strayhorn”

16 Setembro Concerto de 
Piano por Nuno Cernadas

Outros Eventos:

14 Setembro Ciclo de 
Cinema “Cinco Filmes, Cinco 
Olhares sobre o Western”: “A 
Desaparecida”, Jonh Ford, 1959

21 Setembro Ciclo de Cinema 
“Cinco Filmes, Cinco Olhares 
sobre o Western”:  “Rio Bravo”, 
Howard Hawks, 1959

28 Setembro Ciclo de Cinema 
“Cinco Filmes, Cinco Olhares 
sobre o Western”: “O Bom, O Mau 
e o Vilão”, Sérgio Leone, 1966

29 Setembro Apresentação 
do Livro “Testamento Vital” 
do Prof. Doutor Rui Nunes e 
Dr.ª Helena Pereira Melo

12 Outubro Ciclo de Cinema 
“Cinco Filmes, Cinco Olhares 
sobre o Western”: “Imperdoável”, 
Clint Eastwood, 1992

19 Outubro Ciclo de Cinema 
“Cinco Filmes, Cinco Olhares 
sobre o Western”: “Homem 
Morto”, Jim Jarmush, 1995

CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS
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2.º CICLO DE CINEMA 
«Cinco Filmes, Cinco Olhares 
sobre o Western», uma iniciativa 
da Comissão Regional Consul-
tiva de Actividades Culturais  e 
de Lazer da SRNOM.

JAZZ NA ORDEM
O combo "Billy Strayhorn" 
encerrou o I Ciclo de Jazz em 29 
de Julho, no CCC.



VAI ACONTECER... 
REUNIÕES CIENTÍFICAS

21 e 22 Outubro Jornadas 
“Qualidade e Segurança na 
Saúde”, organizadas pela 
José de Mello Saúde 

25 Outubro Conferência 
“Sustentabilidade do Serviço 
Nacional de Saúde: Que 
Futuro?”, da Associação de 
Médicos Católicos Portugueses

27 Outubro Reunião de 
Trabalho de Médicos de 
Medicina Geral e Familiar

07, 08, 09 Novembro VI 
mostrEM 2011, mostra de 
Especialidades Médicas

16 Novembro 2.ª Reunião 
da Comissão Organizadora 
da Semana Digestiva 2012 
(XXXII Congresso Nacional de 
Gastrenterologia, Endoscopia 
Digestiva e Hepatologia)

18 e 19 Novembro 
MGF.net Talks 2011

25 e 26 de Novembro 2.ª 
Reunião Nacional de Cirurgia 
Raquidiana Minimamente Invasiva 

28 Dezembro Reunião 
da ANEME (Associação 
Nacional de Estudantes de 
Medicina no Estrangeiro)

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM

19 Outubro Reunião da Comissão 
Consultiva para o FORNOP

20 Outubro Reunião da 
Comissão Consultiva para o 
Serviço Nacional de Saúde

27 Outubro “Reforma Hospitalar 
– Contributos”, debate organizado 
em pareceria com a APEG-Saúde

28 e 29 Outubro Curso de 
Auditoria Clínica, organizado 
pelo Conselho Nacional de 
Auditoria e Qualidade da OM 

16 Novembro Eleições para o 
Colégio de Anatomia Patológica

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

3 a 15 de Novembro Exposição 
de Fotografia de Alexandre 
Carneiro [Hall e Galeria]

15 a 30 Novembro Exposição 
de Fotografia do Dr. Miguel 
Louro [Corredores e Bar]

11 a 19 Dezembro Exposição 
de Escultura / Leilão / Venda 
de Natal com fins solidários, 
de Rogério de Abreu

Concertos:

11 Novembro “O Estertor 
do Romantismo”, Concerto de 
Piano por Rui Soares da Costa e 
Pedro Cardoso [Salão Nobre] 

Outros Eventos:

28 Outubro Lançamento do livro 
“Presságios e Evidências” de José 
Manuel Gonçalves de Oliveira 

14 Novembro Palestra sobre Júlio 
Dinis, pela Profª. Isabel Ponce Leão 
e pelo Prof. Carlos Mota Cardoso 

10 Dezembro Festa de Natal

18 Dezembro Juramento 
de Hipócrates, este ano 
na Casa da Música
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18DEZEMBRO2011

 JURAMENTO 
 DE  HIPÓCRATES 

 CASA DA MÚSICA  21 HORAS 

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
ORDEM DOS MÉDICOS

O JURAMENTO DE HIPÓCRATES 

TEM, ESTE ANO, UMA NOVA CASA. 

UMA CASA QUE É DA MÚSICA E 

TAMBÉM DA CULTURA, DA VIDA, DA 

CIÊNCIA E DO HOMEM. QUE ACO-

LHE O FUTURO DE BRAÇOS ABER-

TOS E INCITA A DESBRAVAR NOVOS 

HORIZONTES. NA HORA DE ABRA-

ÇAR UM NOVO DESAFIO, OS JO-

VENS MÉDICOS MERECEM QUE ESTA 

MENSAGEM DE ESPERANÇA SEJA 

TRANSMITIDA E QUE, EM SIMUL-

TÂNEO, O SEU INTENSO PERCURSO 

ACADÉMICO SEJA DEVIDAMENTE 

COMEMORADO. 

www.medicointerno.com

www.grupuge.com.pt

7-8-9 Nov 2011
SECÇÃO REGIONAL 
DO NORTE DA ORDEM 
DOS MÉDICOS

VI Mostra de 
Especialidades 
Médicas



BENEFÍCIOS SOCIAIS 
ACORDADOS COM A SRNOM
A SRNOM TEM VINDO A ACORDAR COM DIVERSAS EMPRESAS DESCONTOS NOS SEUS PRODUTOS E SERVIÇOS. NA SEQUÊNCIA DAS LISTAS 
QUE TÊM VINDO A SER PUBLICADAS (VER NÚMEROS ANTERIORES DESTA REVISTA), SEGUE UMA LISTAGEM DE NOVAS EMPRESAS ADERENTES,                      
E ALGUMAS ACTUALIZAÇÕES, COM OS RESPECTIVOS CONTACTOS E TAXAS DE DESCONTO ACORDADAS.

72 BENEFÍCIOS SOCIAIS

HOTÉIS

Grupo de Hotéis BELVER

Tel: 22 8348660

Hesperia Isla de La Toja 
Thermal Spa

Hotel D. Luís***

Hotel Avenida Palace
 

Santanahotel & Spa****

Hotel Convento d’Alter

Hotéis D’Ajuda

Porto Palácio Congress 
Hotel & Spa*****

Continental Hotels

Choice Hotels

APOIO DOMICILIÁRIO 

Cores do Afecto

Apoio e Companhia

AUTOMÓVEIS

Europcar

RÓTOR 

LIVRARIA

Porto Editora 

HEALTH CLUBS

Tetra Health Club

Holmes Place Health Clubs

EDUCAÇÃO/ FORMAÇÃO 

Inlingua

PROTOCOLOS


