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Greve Nacional 
de Médicos 
Um concurso público para 
contratação de 2,5 milhões de 
horas de trabalho médico para o 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
com um critério único: “o mais 
baixo preço unitário por hora”.
Foi este o rastilho que precipitou 
a convocação daquela que viria a 
tornar-se na maior greve nacional 
de médicos de sempre, nos dias 11 
e 12 de Julho. O Conselho Regional 
do Norte envolveu-se activamente 
em todo o processo que culminou 
numa manifestação sem 
precedentes em defesa do SNS e 
dos doentes. pág. 06

Miguel Guimarães e 
os temas quentes da 
actualidade 
Numa altura em que entra em 
funcionamento a Plataforma 
de Dados de Saúde, Miguel 
Guimarães retoma as 
preocupações com a protecção 
de dados dos doentes e dos 
profissionais e as fragilidades da 
prescrição médica electrónica. 
O Relatório de Primavera do 
Observatório Português dos 
Sistemas de Saúde e a prescrição 
por DCI são outros dos temas em 
análise. pág. 20

Dia do Médico 
No dia 18 de Junho realizou-se 
mais uma cerimónia do Dia do 
Médico. Num discurso forte, o 
Presidente do CRNOM apelou 
à indignação colectiva dos 
profissionais e à defesa do direito 
básico à saúde. Ana Catarina 
Pedrosa recebeu o Prémio Daniel 
Serrão para melhor estudante 
de Medicina e Inês Folhadela, a 
consultora jurídica da SRNOM,  o 
Prémio Corino de Andrade. pág. 32

X  ARTE MÉDICA

Arte Médica 
A X Exposição Arte Médica animou 
a galeria do Centro de Cultura e 
Congressos da SRNOM e a Casa do 
Médico entre 6 e 24 de Maio. Mais 
uma vez a qualidade geral dos 
trabalhos foi elevada, com muitos 
repetentes a trazerem novidades 
esteticamente evoluídas, que 
enriqueceram a exposição. pág. 71
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Homenagem 
a Gomes da Silva 
No dia 15 de Maio, António 
Gomes da Silva, antigo dirigente 
da SRNOM, foi homenageado 
pelos seus colegas, amigos e 
companheiros de sempre com o 
lançamento da biografia “Gomes 
da Silva, Médico de Causas».  
pág. 68
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Miguel Guimarães
Presidente do CRNOM

Greve Nacional 
de Médicos
Começo por saudar todos os médicos que parti-
ciparam neste movimento único de cidadania e 
responsabilidade que resultou numa Greve de con-
tornos históricos, em defesa do património gené-
tico do SNS e da qualidade dos cuidados de saúde.

Os dias 11 e 12 de Julho de 2012 marcam uma 
nova e decisiva etapa na defesa da maior conquista 
da democracia portuguesa: o direito à saúde e à 
dignidade do ser humano. O Governo de Portugal 
não ficou indiferente. A tentativa desesperada de, 
por todos os meios, evitar o inevitável não conse-
guiu impedir a enorme manifestação de Unidade 
e Solidariedade dos médicos, que rapidamente se 
estendeu a todos os cidadãos. Ganhou força um 
desejo profundo de mudar as políticas implemen-
tadas de forma agressiva e não ponderada na área 
da Saúde, sem respeitar os parceiros institucionais.

Para o sucesso desta Greve e deste amplo movi-
mento contribuíram muitos factores: as políticas 
de saúde erradas, na actual situação económica 
e financeira do País; o sentimento de violação da 
dignidade de todos os profissionais de saúde e dos 
doentes; a progressiva sensação de perda que atin-
giu o âmago de todos os médicos; a sensibilidade 
destroçada de um ‘povo sereno de revoltados’ (Mi-
guel Torga); a determinação de um movimento 
de ‘médicos unidos’ que, nas redes sociais, exigiu 
uma tomada de posição firme e sem concessões; 
a estratégia assumida, adoptada e defendida pelos 
Sindicatos Médicos e pela Ordem dos Médicos; 
o empenho e solidariedade de todas as organiza-
ções médicas; o papel catalisador das Associações 
de Doentes e de outros movimentos de cidada-
nia; a participação e o grito de revolta de todos os 
médicos.

Neste contexto, permitam-me realçar a organiza-
ção exemplar da FNAM e do SIM, e em particular 
dos seus corpos directivos nacionais e regionais. 
A decisão de convocar uma Greve Nacional não 
é fácil, e a sua gestão tem um elevado nível de di-
ficuldade. A sua dedicação e firmeza nesta causa 

foram exemplares. Quero também destacar o papel 
essencial protagonizado pelo nosso Bastonário, José 
Manuel Silva, que conseguiu gerir de forma sábia e 
destemida o apoio da Ordem dos Médicos a uma 
Greve justa e necessária. Finalmente, não posso 
deixar de evidenciar o papel fundamental assu-
mido pelos líderes naturais do movimento ‘médicos 
unidos’.

A Greve foi em si mesma uma vitória moral. Uma 
vitória da razão e da nobreza de carácter sobre a 
prepotência que reina no estado da nação. Uma 
vitória da educação e do respeito sobre a crise de 
valores e princípios que nos atingem diariamente. 
Uma vitória do início de uma nova política de saúde 
sobre o abismo de medidas desorganizadas e sem 
transparência. Uma vitória do património do SNS 
sobre a sua constante violação e desmantelamento. 

Para que esta notável manifestação de União e So-
lidariedade seja consequente é necessário nego-
ciar com o poder político. Com inteligência, com 
transparência, com dedicação, com firmeza. Para 
que os objectivos pretendidos possam ser atingidos. 
Por isso, não podemos desmobilizar nem deixar de 
apoiar os Sindicatos Médicos e a Ordem dos Médi-
cos. O serviço público de Saúde e os portugueses 
precisam de nós: hoje para atingir os objectivos 
propostos, amanhã para manter a vigilância neces-
sária. A qualidade dos cuidados de saúde prestados 
aos doentes depende da nossa própria qualidade e 
da nossa persistência em fazer cada vez melhor. Em 
prol de um SNS de excelência, que respeite a digni-
dade de todos e cujo acesso seja garantido a todos 
os cidadãos em igualdade de circunstâncias. Esta 
é uma obrigação moral que todos temos o dever de 
cumprir. 

O sucesso do movimento gerado com esta Greve 
aumentou a nossa força e também a nossa responsa-
bilidade na conquista dos nossos objectivos, alicer-
çados na justeza das nossas convicções. O segredo 
está na união de todos os Médicos e em cada um 
de nós.
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O SNS é a base do nosso Estado Social. A sua sus-
tentabilidade é, antes de mais, obrigatória e uma 
questão de vontade política. De resto, é fácil de en-
tender que a garantia do direito à saúde deva ser uma 
prioridade pública. E o Ministro da Saúde deve ser 
o seu primeiro defensor. Não podemos continuar 
a aceitar que tudo se faça em nome da crise e da 
Troika. É precisamente nos momentos de crise que 
se deve apostar mais na solidariedade social e nas 
questões prioritárias, distinguindo o essencial do 
acessório. Para que se possam alcançar os objectivos 
desejados e pretendidos. E o País possa sair da crise 
em que se encontra.

O Ministro da Saúde já iniciou negociações com 
os Sindicatos Médicos. Todos esperamos que os 
acordos que venham a ser alcançados sejam con-
sequentes, e que as medidas erradas possam final-
mente ser corrigidas e as medidas em falta possam 
ser tomadas.

A Ordem dos Médicos, no que lhe compete, vai 
estar permanentemente atenta a todas as medidas 
do Ministério da Saúde, e já apresentou propostas 
concretas que espera sejam adoptadas e aplicadas 
rapidamente.

Neste contexto, os médicos não devem, em circuns-
tância alguma, abdicar de exigir:

 - A implementação prática e a actualização das Car-
reiras Médicas, com abertura de concursos públi-
cos para contratação de médicos e para progressão 
na Carreira (em detrimento e com a suspensão da 
contratação de prestação de serviços médicos ao 
mais baixo preço a empresas privadas, como lotes 
de horas impessoais, que não garantem a quali-
dade que todos temos o direito de exigir);

 - A revisão da grelha salarial com os Sindicatos Mé-
dicos, de acordo com o valor real da responsabili-
dade da profissão médica;

 -  O respeito pelas competências dos profissionais 
médicos e pelo seu papel de coordenação das 
equipas de Saúde, de acordo com o Perfil Profis-
sional do Médico definido na legislação da Car-
reira Médica; 

 - A publicação de legislação sobre o Acto Médico de 
acordo com proposta fundamentada já apresen-
tada pela Ordem dos Médicos; 

 -  O respeito pela capacidade formativa das Faculda-
des de Medicina em nome da qualidade da forma-
ção pré-graduada e pós-graduada;
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 - O respeito pela qualidade e pelo direito à forma-
ção médica durante e após os internatos médicos, 
com abertura de todas as vagas disponíveis para 
internatos da especialidade; 

 - A alteração da portaria sobre prescrição por DCI 
de modo a conferir aos doentes o poder de esco-
lher, no momento do acto médico, qual o medica-
mento contendo o princípio activo prescrito que 
pretendem tomar; 

 - A alteração ou suspensão de medidas impostas 
pelo governo que têm resultado numa diminui-
ção substancial do acesso aos cuidados de saúde 
por um número elevado de doentes; 

 - A alteração urgente do actual processo de revisão 
das listas de utentes dos médicos de família, que 
deve ser feita de acordo com os especialistas de 
Medicina Geral e Familiar e em respeito absoluto 
pelos cidadãos e pelas suas famílias; 

 - A continuação da reforma positiva dos cuida-
dos de saúde primários, cumprindo as recomen-
dações emanadas pela Troika relativas aos cui-
dados de proximidade e às Unidades de Saúde 
Familiares;

 - A participação da Ordem dos Médicos na defini-
ção de protocolos terapêuticos e de utilização de 
dispositivos médicos aplicáveis em todo o País;

 - A redução das taxas de manutenção aplicadas aos 
médicos pela Entidade Reguladora da Saúde de 
500 euros para 25 euros anuais. Os médicos já 
estão demasiado sobrecarregados com múltiplos 
impostos, quotas, taxas e outros encargos para 
continuarem a manter a actividade de uma Enti-
dade que nem sequer tem defendido os interesses 
dos doentes (ver nesta revista o caso dos fisiote-
rapeutas versus Medicina Física e Reabilitação).

Deixo-vos por agora com o desejo de que, como 
aconteceu nesta Greve, todos nós possamos en-
contrar nas nossas diferenças aquilo que nos une. 
Como ontem, hoje e no futuro. A Bem dos Doentes, 
da Medicina, do SNS e do País.

Bem Hajam.

Miguel Guimarães



Um concurso público para contratação de 
2,5 milhões de horas de trabalho médico 
para o Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
com critério único de contratação: “o 
mais baixo preço unitário por hora”. Foi 
este o anúncio que reacendeu o rastilho 
de contestação da classe e precipitou a 
convocação daquela que viria a tornar-se 
na maior greve nacional de médicos de 
sempre, nos dias 11 e 12 de Julho. A Ordem 
dos Médicos, e o Conselho Regional do 
Norte em particular, estiveram na linha 
da frente de todo o processo e associaram-
-se a uma manifestação sem precedentes 
em defesa do SNS e dos doentes. 
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contestaram, de imediato, a 
validade do concurso junto do 
Provedor de Justiça e no dia 1 
de Junho, à margem de uma 
conferência de imprensa rea-
lizada na Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos, 
José Manuel Silva reiterou a in-
dignação face ao que conside-
rou ser um ataque às carreiras 

médicas e ao SNS. “O SNS está activa, consciente 
e deliberadamente a ser destruído”, denunciou o 
bastonário. 
A convergência de posições entre a Ordem e os 
sindicatos foi mais longe e no dia 6 de Junho, na se-
quência de uma reunião conjunta, foi divulgado um 
comunicado que convocava uma Greve Nacional 
dos Médicos para os dias 11 e 12 de Julho.
O documento, intitulado “Em Defesa do Serviço 
Nacional de Saúde e dos Portugueses” (ver página 
seguinte), alertava para “uma preocupante e dramá-
tica degradação nos últimos meses” no sector, fruto 
de uma política de “cortes sistemáticos” por parte 
do Governo “sem qualquer preocupação com os 
cuidados de saúde”. SIM, FNAM e OM considera-
vam que, apesar do Ministro da Saúde se desdobrar 
em “declarações de suposto apego ao SNS”, na prá-

tica “os resultados vão todos no sentido da sua 
integral destruição”. 

Relativamente ao concurso, as três orga-
nizações denunciavam tratar-se de uma 
medida que visa “destruir as carreiras mé-
dicas” e “eliminar a qualidade e a segurança 

da profissão médica”. O comunicado termi-
nava com uma série de reivindicações, entre 
elas a da imediata extinção do concurso para 
prestação de serviços médicos à hora e pelo 
mais baixo preço, e confirmava a paralisação. 
As semanas seguintes foram de intensa mo-
bilização da classe. Logo no dia 8 de Junho o 
Presidente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, fez pu-
blicar no jornal Grande Porto um artigo a criti-
car a política do Ministro da Saúde e a justificar a 
reacção dos médicos. “Enfraquecidos e estigma-
tizados até à medula, os médicos decidiram rea-
gir. Nos próximos dias 11 e 12 de Julho, a greve 
nacional decretada pelos Sindicatos e apoiada 
pela Ordem dos Médicos é, antes de tudo, uma 
obrigação moral da nossa classe, em defesa da 
qualidade dos cuidados de saúde e dos doentes.”
Para esclarecimento e ampla auscultação dos mé-
dicos, realizou-se depois, a 20 de Junho, na sede 
da SRNOM, uma Reunião Geral de Médicos (ver 
notícia desenvolvida nas páginas 16 a 19), orga-
nizada conjuntamente pelo SIM, pelo Sindicato 
dos Médicos do Norte/FNAM e pela OM, aos quais 

MOBILIZAÇÃO 
SEM PRECEDENTES

A 14 de Maio, o Diário da República publi-
cava a abertura de um concurso público 
para contratação de 2,5 milhões de horas 
de trabalho médico no SNS a empresas 

de trabalho temporário, tendo como único critério 
de selecção “o mais baixo preço unitário por hora”. 
Após a ruptura unilateral por parte do Ministério 
da Saúde das negociações que mantinha há cinco 
meses com os sindicatos médicos para redefinição 
das grelhas salariais, o anúncio foi a gota de água 
para a classe médica.  
O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) 
e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) 

ARTIGO DE 
OPINIÃO DO PRESIDENTE 
DO CRNOM NO JORNAL 

«GRANDE PORTO».
8 JUNHO
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COMUNICADO CONJUNTO 
OM / SIM / FNAM 

EM DEFESA DO SERVIÇO NACIONAL DE SAÚDE E DOS PORTUGUESES

A situação na área da saúde tem conhecido 
uma preocupante e dramática degradação nos 
últimos meses que está a limitar o acesso aos 
cuidados de saúde a uma parte muito signi-
ficativa da população. O direito à protecção 
da saúde para todos os portugueses está con-
sagrado no artigo 64º da Constituição Portu-
guesa e é dever de todos, e em particular dos 
nossos governantes, defendê-lo e promovê-lo.
A Saúde é, no nosso país, um exemplo mar-
cante de capacidade de desempenho de um 
serviço público ao ter atingido excelentes indi-
cadores que o colocam nos primeiros lugares 
a nível mundial. O SNS, como instrumento de 
garantia do direito constitucional à saúde, tem 
desempenhado um papel central na concreti-
zação da coesão social e constituído um sólido 
pilar do Estado Social.

Os médicos, ao longo de diversas décadas, têm apoiado a 
universalidade dos cuidados de saúde e têm garantido um 
elevado nível de exigência formativa que confere ao exer-
cício da profissão médica uma inquestionável qualidade 
técnico-científica, reconhecida claramente no plano inter-
nacional.
A política desenvolvida pelo atual Ministério da Saúde, com 
o obsessivo pretexto da crise, tem generalizado os cortes 
sistemáticos sem qualquer preocupação com a qualidade 
dos cuidados de saúde, e consequentemente com elevado 
impacto negativo humano e social.
Embora o Ministro da Saúde se desdobre em profusas de-
clarações públicas de suposto apego ao SNS, as medidas 
práticas em execução mostram que os resultados vão todos 
no sentido da sua integral destruição.
A mais recente medida do Ministério da Saúde, ao publicar 
um concurso para entregar a empresas privadas as contrata-
ções de médicos dos serviços públicos, para além de preten-
der destruir a contratação colectiva e as carreiras médicas, 
visa eliminar também a qualidade e a segurança da profissão 
médica e dos cuidados prestados.
Nos últimos 5 meses, o Ministério da Saúde adoptou um 
comportamento negocial deplorável e revelador de uma 
evidente falta de seriedade política ao protelar a apresenta-
ção de propostas concretas, enquanto preparava medidas 
de desarticulação e de destruição do SNS e da qualidade 
assistencial.
Num momento desta gravidade e com as medidas minis-
teriais em curso, a Ordem dos Médicos, o Sindicato Inde-
pendente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos 
Médicos (FNAM) consideram que se tornou inadiável de-
sencadear um conjunto de medidas enérgicas em defesa 
do SNS, do direito dos cidadãos à saúde e da qualidade da 
Medicina no nosso país.
Assim, vêm divulgar as seguintes medidas ontem decididas 
em reunião conjunta:

 – Exigir a imediata anulação do concurso ministerial de 
contratação de empresas privadas e a implementação 
dos concursos legais de recrutamento dos médicos, apli-
cando na prática a legislação sobre as Carreiras Médicas.

 – Exigir o respeito pelo direito dos doentes a uma medi-
cina qualificada e cuidados médicos credenciados, defen-
dendo a qualidade da formação médica pré-graduada, 
pós-graduada e contínua.

 – Desencadear contactos com o Movimento “Médicos 
Unidos”, com a Associação Nacional dos Estudantes de 
Medicina (ANEM) e com as associações sectoriais médi-
cas (APMGF, APMH, APMSA) para colaborarem com esta 
plataforma, numa perspectiva de ampla unidade dos 
médicos em defesa do SNS e da qualidade dos cuidados 
médicos.

 – Desenvolver contactos imediatos com as várias organi-
zações de doentes e utentes dos serviços de saúde, com o 
objectivo de articular acções na defesa do SNS.

 – Contactar as Centrais Sindicais para analisar as formas de 
cooperação na defesa do SNS e da contratação colectiva.

 – Contestar pelas vias judiciais possíveis uma medida que 
viola os direitos constitucionais da contratação colectiva, 
do acesso à Função Pública e do direito ao trabalho.

 – Solicitar uma audiência ao Senhor Provedor de Justiça 
para apelar à sua acção quanto ao pedido de inconstitu-
cionalidade do citado concurso.

 – Solicitar uma audiência ao Senhor Presidente da Repú-
blica.

 – Solicitar uma audiência à Comissão Parlamentar da 
Saúde.

 – Desencadear a muito curto prazo, a nível nacional e 
regional, reuniões de médicos nos principais locais de 
trabalho com o objectivo de proceder à mais ampla mo-
bilização de esforços na defesa dos objectivos reivindica-
tivos definidos.

 – Efectuar 3 plenários regionais de médicos no Porto, em 
Coimbra e em Lisboa em data a designar.

As duas organizações sindicais médicas decidiram também 
convocar uma Greve Nacional dos Médicos para os dias 
11 e 12 de Julho e face à qual a Ordem dos Médicos, com-
preendendo e partilhando as preocupações dos Sindicatos 
Médicos, não pode deixar de se solidarizar com esta e as 
outras medidas decididas, certa que está que os interesses 
dos doentes estarão sempre defendidos.

Lisboa, 6 de Junho de 2012

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS - FNAM 
ORDEM DOS MÉDICOS - OM
SINDICATO INDEPENDENTE DOS MÉDICOS - SIM 

OM, SIM E FNAM 
CONVERGEM POSIÇÕES 

E,  EM CONFERÊNCIA 
DE IMPRENSA NO DIA 
6 DE JUNHO,EMITEM 
UM COMUNICADO 

CONJUNTO

6 JUNHO
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CONVOCAÇÃO 
DOS MÉDICOS PARA 

UMA REUNIÃO GERAL NA 
SRNOM, A 20 DE JUNHO

A situação na área da saúde tem conhecido uma preocupante e dramática degradação nos últimos meses, que está a limitar o acesso aos cuidados de saúde. As medidas mais re-centes assumidas pelo Ministério da Saúde estão a resultar no atropelo das carreiras mé-dicas, no desrespeito pelos procedimentos de contratação colectiva, no ignorar da hierar-quia de funções e competências, da consis-tência e segurança da profissão médica.

Em reunião conjunta realizada no passado dia 6 de Junho, os Sindicatos Médicos avançaram para a convocação de uma Greve Nacional nos próximos dias 11 e 12 de Julho, que conta com o apoio inequívoco da Ordem dos Mé-dicos. 

Esta greve é, antes do mais, uma obrigação moral da nossa classe em defesa da qualidade dos cuidados de saúde e dos doentes.

Para esclarecimento e auscultação dos Co-legas, terá lugar no dia 20 de Junho, pelas 21 horas, na sede da SRNOM, uma Reunião Geral de Médicos organizada pela Ordem dos Mé-dicos, Sindicato Independente de Médicos e Sindicato dos Médicos do Norte/FNAM, ao qual se associam representantes de diversas Associações Médicas e Movimentos. 

A união de todos os médicos e o seu empe-nho activo neste momento crítico é absoluta-mente essencial. 

Para o sucesso desta greve é importante que quer os doentes quer a opinião pública perce-bam o que está em causa e compreendam os motivos que levam os médicos a recorrerem a esta forma extrema de contestação. Con-tamos, assim, com todos os médicos para ex-plicar aos seus doentes os motivos das nossas reivindicações.

Participa desde já, e não faltes no dia 20 de Junho.

Jorge Silva (SIM)
Merlinde Madureira (SMN/FNAM)
Miguel Guimarães (CRNOM)

se associaram representantes de 
diversas associações e movimen-
tos da classe. (ver ao lado caixa 
com o texto da carta enviada aos 
médicos a anunciar a realização da referida Reunião 
Geral de Médicos na SRNOM).

GOVERNO RETALIOU 
As semanas que se seguiram à convocação da greve 
ficaram marcadas também por várias polémicas 
entre a tutela e as organizações médicas. Uma das 
mais intensas foi desencadeada pelas afirmações do 
Secretário de Estado Adjunto da Saúde à comuni-
cação social, mostrando-se pouco convencido dos 
motivos invocados pelos médicos. “Tenho muita 
dificuldade em aceitar que, quando tenho um con-
junto muito grande de portugueses que nem em-
prego têm, haja um outro grupo bem mais privile-
giado que venha dizer que não quer trabalhar e vai 
fazer uma greve sem ter razões para isso”, assegurou 
Fernando Leal da Costa. 
Em fóruns como o “Médicos Unidos” ou na própria 
Reunião Geral de Médicos realizada na SRNOM, 
a 20 de Junho, a declaração do governante foi for-
temente contestada. O próprio presidente do CR-
NOM criticou as afirmações de Leal da Costa em ar-
tigo de opinião publicado nos jornais Grande Porto 
e Tempo Medicina (ver página seguinte), conside-
rando-as “imbuídas de um espírito destrutivo que 
atenta contra o Código Deontológico da Ordem dos 
Médicos”. Miguel Guimarães recordou que os mé-
dicos desempenham “uma relevante função social” 
e que a exercem “com responsabilidade disciplinar, 
civil e criminal”, o que, acrescentou, “não acontece 
em muitas outras actividades”. O dirigente assumiu 
que, para além de “poder servir os doentes e o país”, 
“não encontra outros privilégios” na sua função.  
A Greve Nacional dos Médicos foi ganhando forma 
à medida que o Governo não assegurava nenhuma 
das medidas que constavam do comunicado con-
junto da OM, FNAM e SIM. No dia 1 de Julho, o 
ministro Paulo Macedo anunciou a primeira infle-
xão: o concurso deixava de ter como critério único 
o preço mais baixo e passavam a ser valorizadas as 
competências técnicas e curriculares dos profissio-
nais. O número de horas contratadas baixava de 2,5 
milhões para menos de 2 milhões e era anunciado 
um novo concurso público para ingresso no SNS de 
900 médicos recém-especialistas. 
Sindicatos e Ordem dos Médicos consideraram que 
as cedências do Ministro da Saúde se tratavam de 
“medidas de cosmética” e reiteraram a exigência 
da anulação do concurso, pretensão que nunca foi 
atendida. O Conselho Nacional do Médico Interno 
enviou ao Conselho Nacional Executivo da Ordem 
dos Médicos uma carta a defender a exigência da 
revogação do concurso de contratação de horas: 
“Aceitar menos que a revogação deste concurso se-
ria falta de coerência na nossa defesa de um Serviço 
Nacional de Saúde fortemente ancorado nas Carrei-
ras Médicas como o modelo de organização que ga-
rante a qualidade da atividade assistencial médica.”
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CONSELHO NACIONAL DO MÉDICO INTERNO 

Caro Professor José Manuel Silva,
Bastonário da Ordem dos Médicos
Caros membros do Conselho Nacional Executivo 
da Ordem dos Médicos
Nos últimos dias temos assistido a uma manifesta 
vontade do Governo de evitar a todo o custo a 
greve médica e procurar negociar com as estru-
turas de representação médica. Saudamos natu-
ralmente essa abertura. Mas julgamos ser nosso 
dever contribuir para definir os termos em que a 
Ordem dos Médicos deve encarar essas negocia-
ções. 
Entendemos, como desde o princípio, que a Ordem 
dos Médicos deve manter o seu papel ativo neste 
movimento médico que se criou nos últimos me-
ses. Porque esta é muito mais do que uma questão 
salarial ou sindical. 
O que nos move na rejeição deste modelo de 
concursos de prestação de serviços médicos por 
empresas prende-se essencialmente com ques-
tões que são da inteira competência da Ordem 
dos Médicos: a organização e qualidade do tra-
balho médico, a formação médica pós-graduada 
e o desempenho da atividade clínica. No nosso 
entender, esta opção de substituição de serviços 
médicos organizados por empresas configura um 
grave atentado à autonomia, ao reconhecimento 
da qualidade inter-pares, e à auto-regulação da 
profissão médica. O modelo que defendemos para 
a atividade assistencial médica, e com o qual este 
modelo de contratação de serviços a empresas 
é na verdade inconciliável, é aquele que sempre 
teve o apoio da Ordem dos Médicos: as Carreiras 
Médicas. 
O argumento do Ministério de que o concurso pre-
tende suprir necessidades extraordinárias, sobre-
tudo em urgência e em especialidades carenciadas 
é fácil de rebater quando se olha para o caderno 
de encargos do concurso. Com efeito, encontram-
-se horas de quase todas as especialidades mé-
dicas. As tarefas a desempenhar vão muito para 
lá do serviço de urgência. E apesar da redução de 
2.5000.000 para 1.900.000 horas, o número de 
médicos a contratar será muito superior ao con-
curso paralelo para contratos de trabalho com os 
hospitais que foi posteriormente lançado. Este 
Governo escolheu o seu caminho: contratar pre-
ferencialmente médicos através de empresas de 
prestação de serviços em vez de o fazer através 
de contratos de trabalho inseridos nas Carreiras 
Médicas. 
Como tal, e mesmo que o Ministério da Saúde ve-
nha a incluir nos concursos de prestação de servi-
ços que as condições salariais serão semelhantes 
ou melhores do que as praticadas nos outros re-
gimes de contratação, este concurso continua a 
ser inaceitável. Em todos os contactos que temos 
tido com os médicos no terreno, sobretudo com os 

médicos internos, sentimos que esta é uma ideia 
forte que é partilhada por todos. 
A rejeição deste modelo de prestação de cuidados 
e de organização do trabalho médico é o principal 
motivo por detrás desta mobilização inédita. 
Acreditamos que nós, a Ordem dos Médicos, te-
mos de insistir nesta mensagem no nosso discurso 
público. Mais uma vez, o que está em causa não é 
apenas negociação salarial, mas a organização dos 
cuidados de saúde. Esta é uma ideia que a opinião 
pública pode facilmente compreender e apoiar. 
Aceitar menos que a revogação deste concurso 
seria falta de coerência na nossa defesa de um Ser-
viço Nacional de Saúde fortemente ancorado nas 
Carreiras Médicas como o modelo de organização 
que garante a qualidade da atividade assistencial 
médica. 
Julgamos que é nossa obrigação, assim com o de 
todos os dirigentes da Ordem, fazer passar essa 
mensagem. Só assim os nossos colegas se con-
tinuarão a sentir representados pela Ordem dos 
Médicos. Lembramos que o grande movimento 
dos médicos que se construiu nos últimos meses 
não é património individual da Ordem nem dos 
Sindicatos Médicos, e bebeu de muita mobiliza-
ção espontânea e inúmeros contributos de vários 
colegas, comissões de internos e grupos informais. 
Terminamos demonstrando a nossa disponibili-
dade para colaborar com o Conselho Nacional Exe-
cutivo da Ordem dos Médicos em todas as inicia-
tivas que julgar pertinente empreender para que 
este processo possa ter um desfecho satisfatório, 
para os médicos e para o SNS. 
Com os melhores cumprimentos, 

07 de Julho de 20012
Conselho Nacional do Médico Interno (CNMI) da 
Ordem dos Médicos 

CONSELHO 
NACIONAL DO MÉDICO 

INTERNO REITERA AS 
SUAS PREOCUPAÇÕES AO 

CONSELHO NACIONAL 
EXECUTIVO

7 JULHO
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CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

CARTA AOS MÉDICOS DO NORTE 

A Greve dos Médicos convocada para 11 e 12 de Julho de 2012 
pelos Sindicatos Médicos e apoiada de forma inequívoca, 
desde o primeiro momento, pela Ordem dos Médicos, tem 
como reivindicação essencial a defesa do Serviço Nacional 
de Saúde (SNS), o direito dos portugueses a cuidados de 
saúde qualificados e o respeito pela dignidade da profissão 
médica e dos médicos como seres humanos.
O SNS criado em 1979, teve como pilares essenciais o respeito 
pela dignidade de todas as pessoas, a igualdade de acesso 
e tratamento e a solidariedade social.  Nunca, como agora, 
aquela que foi talvez, a maior conquista social da democra-
cia, esteve tão fragilizada e em risco de ser definitivamente 
desmantelada e  consumida pela máquina trituradora do 
Estado. De facto, muitas das medidas adoptadas sucessiva-
mente pelo Ministério da Saúde indicam claramente uma 
opção, que não é seguramente nada saudável para a qua-
lidade dos cuidados de saúde e que não respeita minima-
mente os princípios fundadores do SNS.
Quantos de nós, médicos, lidamos frequentemente com a 
incapacidade dos doentes cumprirem os seus tratamentos 
ou as suas consultas por dificuldades cada vez maiores. O 
aumento exponencial das taxas moderadoras, a dificuldade 
de acesso aos transportes para os doentes mais desfavore-
cidos, as medidas impostas por alguns hospitais no acesso 
e no tratamento, entre muitas outras, têm contribuído, em 
associação com todas as outras medidas de austeridade 
bem conhecidas, para o mal-estar generalizado, dos doentes 
e dos profissionais de saúde.
Os médicos têm o dever e a obrigação de defender a quali-
dade da medicina e a saúde dos doentes e do SNS. É, antes de 
mais, uma questão de justiça social.
Por isso, as nossas preocupações centram-se em medidas 
destinadas a preservar os princípios fundamentais que ser-
vem de base ao SNS e, concomitantemente, a defender a 
qualidade dos cuidados de saúde prestados aos doentes. 
Desta forma, não abdicamos de exigir:

 –  A implementação prática e actualização das Carreiras 
Médicas com abertura de concursos públicos para con-
tratação de médicos e para progressão na Carreira (em 
detrimento da contratação de prestação de serviços mé-
dicos, ao mais baixo preço como lotes de horas impesso-
ais,  a empresas privadas, que não garantem a qualidade 
que todos temos o direito de exigir);

 –  A revisão da grelha salarial com os Sindicatos Médicos, de 
acordo com o valor real da responsabilidade da profissão 
médica;

 –  O respeito pelas competências dos profissionais médicos 
e pelo papel de coordenação das equipas de Saúde; 

 –  A publicação de legislação sobre o acto médico de acordo 
com proposta fundamentada já apresentada pela Ordem 
dos Médicos; 

 –  O respeito pela capacidade formativa das Faculdades de 
Medicina e pela qualidade de toda a Formação Médica; 

 –  A alteração da portaria sobre a DCI que permita aos do-
entes o poder de escolher, no acto médico, o medica-
mento do princípio activo prescrito; 

 –  A alteração ou suspensão de medidas impostas pelo go-
verno que têm resultado numa diminuição substancial 
do acesso aos cuidados de saúde para um número ele-
vado de doentes; 

 –  A alteração urgente do actual processo de revisão das 
listas de utentes dos médicos de família; 

 –  A continuação da reforma positiva dos cuidados de saúde 
primários;

 –  A participação da Ordem dos Médicos na definição de 
protocolos terapêuticos e de utilização de dispositivos 
médicos.

Este é um momento histórico para os médicos e para o País. 
Não podemos continuar a aceitar a violação permanente da 
dignidade dos médicos, dos doentes e do próprio SNS. Todos 
temos a obrigação de manter o nível de excelência do me-
lhor Serviço público português, o Serviço Nacional de Saúde. 
Por isso, a Greve nacional decretada pelos Sindicatos e 
apoiada pela Ordem dos Médicos é, antes de tudo, uma obri-
gação moral da nossa classe em defesa da qualidade dos 
cuidados de saúde e dos doentes.
A responsabilidade pela conquista da justiça das nossas con-
vicções e dos nossos objectivos está na União de todos os 
Médicos e em cada um de nós.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.
Porto, 9 de Julho de 2012.

CARTA ENVIADA AOS 
MÉDICOS DO NORTE

9 JULHO

Dossier especial: greve nacional dos médicos12



Nos dias que antecederam a paralisação, sucede-
ram-se as tentativas de aproximação do ministé-
rio com a Ordem dos Médicos e a convocação dos 
sindicatos para um encontro de última hora. Os 
sindicatos não compareceram e anunciaram que o 
protesto era irreversível. José Manuel Silva consi-
derou a abertura do ministro “mais uma afirmação 
na comunicação social, do que efectivamente uma 
verdadeira e séria vontade para o diálogo”. Miguel 
Guimarães, por seu lado, considerou “não existirem 
condições para negociar de forma séria e conse-
quente antes da Greve e, como tal, o forte apoio da 
OM à Greve devia manter-se.
O Conselho Regional do Norte manteve-se activa-
mente na forte mobilização dos médicos. Em 9 de 
Julho foi enviada a todos os médicos da SRNOM 
uma carta a defender que “a Greve Nacional de-
cretada pelos Sindicatos e apoiada pela Ordem dos 
Médicos é, antes de tudo, uma obrigação moral da 
nossa classe em defesa da qualidade dos cuidados 
de saúde e dos doentes.” Ao mesmo tempo foi emi-
tida uma carta aberta aos doentes, sensibilizando-
-os para a justeza das reivindicações dos médicos: 
“as nossas preocupações centram-se em medidas 
destinadas a preservar os princípios fundamentais 
que servem de base ao SNS e, concomitantemente, a 
defender a qualidade dos cuidados de saúde presta-
dos aos doentes”. 
Um mês depois da sua convocação, a Greve Nacio-
nal dos Médicos iria consumar-se nos dias 11 e 12 
de Julho. 
 

CONSELHO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

CARTA AOS DOENTES 
A Greve dos Médicos convocada, para 11 e 12 de Julho de 2012, pelos 
Sindicatos Médicos e apoiada pela Ordem dos Médicos, tem como 
reivindicação essencial a defesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e o 
direito dos portugueses a cuidados de saúde qualificados.
O SNS criado em 1979, tem como pilares essenciais o respeito pela 
dignidade das pessoas, a igualdade de acesso e tratamento e a solida-
riedade social. Esta solidariedade tem como base os impostos pagos 
por todos os portugueses, que financiam desta forma o SNS. 
As medidas mais recentes adoptadas pelo Ministério da Saúde estão a 
colocar em causa estes princípios.
Quantos de nós, médicos, lidamos frequentemente com a incapaci-
dade dos doentes cumprirem os seus tratamentos ou as suas consultas 
por dificuldades cada vez maiores. O aumento exponencial das taxas 
moderadoras (que passaram a ser verdadeiros co-pagamentos), a di-
ficuldade de acesso aos transportes para os doentes mais desfavore-
cidos, o acesso dificultado a determinados tipos de medicamentos, as 
medidas impostas por alguns hospitais bloqueando o acesso a alguns 
tipos de cuidados de saúde ou a delimitação de áreas de referência, 
têm contribuído, em associação com todas as outras medidas de aus-
teridade bem conhecidas, para o mal-estar generalizado, dos doentes e 
dos profissionais de saúde.
Os médicos têm o dever e a obrigação de defender a qualidade da me-
dicina e a saúde dos doentes e do SNS. É uma questão de justiça social.
Por isso, as nossas preocupações centram-se em medidas destinadas 
a preservar os princípios fundamentais que servem de base ao SNS, e 
concomitantemente, a defender a qualidade dos cuidados de saúde 
prestados aos doentes. Desta forma, e explicadas as nossas razões, 
que são as mesmas de todos os portugueses bem intencionados, de-
fendemos: 
1.  A Carreira Médica, que permite aos médicos o exercício pleno e 

sustentado da medicina e a formação médica contínua, e tem sido o 
maior factor de sucesso do nosso Serviço Nacional de Saúde a nível 
nacional e internacional. As estatísticas conhecidas da OCDE e da 
Organização Mundial de Saúde não nos deixam mentir.

2.  O respeito pelas competências dos profissionais médicos e pelo 
papel de coordenação das equipas de Saúde, para defender o direito 
dos doentes a uma medicina qualificada e responsável, e garantir a 
protecção da saúde com transparência, tal como exige a Constitui-
ção da República Portuguesa.

3.  A legislação sobre acto médico, para salvaguardar a qualidade da 
saúde da população portuguesa, distinguindo a medicina cientifi-
camente comprovada e outras formas de terapêuticas alternativas. 
Os doentes têm o direito de saber quem os trata e que competências 
possuem. 

4.  O respeito pela capacidade formativa das Faculdades de Medicina e 
a qualidade da Formação Médica. A defesa da qualidade da forma-
ção dos estudantes de medicina é essencial para formar bons mé-
dicos. E bons médicos são essenciais para que o SNS possa oferecer 
cuidados de saúde diferenciados e qualificados, a bem dos doentes.

5.  A alteração ou suspensão de medidas impostas pelo governo, que 
têm resultado numa diminuição substancial do acesso aos cuidados 
de saúde para um número elevado de doentes.

6.  A contratação de médicos especialistas de acordo com a aplicação 
prática da legislação da Carreira Médica, em detrimento da con-
tratação de prestação de serviços médicos, como lotes de horas 
impessoais,  a empresas privadas, que não garantem a qualidade 
que todos temos o direito de exigir.

7.  A alteração urgente do actual processo de revisão das listas de uten-
tes dos médicos de família, que deve ser realizada de acordo com 
os médicos e respeitando as famílias. Em defesa mais uma vez do 
direito de todos os doentes aos cuidados de saúde.

8.  A continuação da reforma dos cuidados de saúde primários, na pers-
pectiva de melhores cuidados de saúde para a população e cuidados 
de proximidade como tem sido defendido por todos os parceiros 
sociais.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
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junto à SRNOM, para ocuparem os seis autocar-
ros disponibilizados. Internos e recém-especialistas 
compunham a maioria dos 400 médicos presentes, 
mostrando que o apelo à defesa das carreiras médi-
cas feito pela Ordem e pelos sindicatos teve impacto 
na classe mais jovem. 
João Gil, interno de Medicina Interna no Hospital 
Pedro Hispano, reconheceu que “as condições são 
cada vez piores” para quem cumpre a especialização 
e procura um lugar no mercado de trabalho. “Não 
temos ideia, sequer, se teremos colocação”, lamen-
tou. Ana Calafate, especialista em Medicina Geral 
e Familiar, elogiou a mobilização dos mais jovens 
e falou em “atropelos” sucessivos às carreiras e ao 
SNS, constatando que se vive “uma situação limite”. 
Já Daniel Caeiro observou um conjunto de medidas 

O relato no primeiro dia de greve era unânime em 
defini-la como a maior mobilização do género em 
Portugal no sector da saúde. Mais de 90% de ade-
são, centenas de serviços parados, mais de três mil 
médicos de todo o país a manifestarem-se em Lis-
boa no dia 11, junto ao Ministério da Saúde. 
Antes da partida para a capital, os profissionais do 
Norte concentraram-se no Jardim de Arca d’Água, 

Maior greve de 
sempre no sector
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“extremamente acintoso” para a classe 
médica e “um ataque em toda a linha”. 
Nem só de jovens médicos viveu a 
manifestação de 11 de Julho. Entre 
as centenas de profissionais presen-
tes estavam alguns mais experientes, 
como Luísa Girão, que não deixaram 
de marca a sua posição contra as me-
didas do Governo. “É perfeitamente 
absurdo. É acabar com as carreiras 
médicas e com a valorização da for-
mação e da qualidade”, sublinhou. 

O DIA  
SEGUINTE
A Greve Nacional dos Médicos con-
firmou-se, segundo as três organiza-
ções envolvidas na sua organização, 
como “a maior e mais participada da 
recente história democrática do país, 
com uma adesão estimada em mais de 
95%”. No dia 12, os sindicatos mos-
traram “irrestrita disponibilidade” 
para encetar uma nova jornada ne-
gocial com o Ministério da Saúde. A 
primeira reunião foi agendada para o 
dia seguinte à greve. 
Numa leitura breve sobre a paralisa-
ção, Miguel Guimarães mostrou espe-
rança no reatamento das negociações 
e na existência de “fumo branco” rela-
tivamente às reivindicações. “Temos a 
hipótese de desenhar um novo futuro 
para a política de saúde com a contri-
buição dos médicos. Se reparármos, a 
maior parte das reinvindicações não 
aumentam os custos para o SNS”, as-
segurou. O presidente do Conselho 
Regional do Norte da OM acredita 
que o Governo estará disponível para 
cumprir as metas propostas num diá-
logo aberto e consequente com as es-
truturas médicas”. 

No dia 13 de Julho, Paulo Macedo reuniu com os 
sindicatos médicos no Ministério da Saúde e admi-
tiu inverter o rumo em algumas matérias. O gover-
nante não garantiu que o recurso a médicos contra-
tados à hora no SNS vá acabar no futuro próximo, 
mas ressalvou que este método de contratação “terá 
sempre uma natureza supletiva e residual” e que 
“não serão adquiridas mais horas para este tipo de 
serviços” até estar feito um levantamento rigoroso 
das vagas disponíveis nas diferentes unidades de 
saúde. No final da reunião, ficou também lavrado 
o compromisso de, até ao dia 31 de Agosto, esta-
rem concluídas as negociações sobre a contratação 
colectiva de trabalho, a tabela remuneratória de 40 
horas e a alteração ao regime de trabalho em serviço 
de urgência.

Luísa Girão
Centro de 
Saúde de 
Aldoar 
“Esta greve foi despoletada 
pela abertura dos concursos 
para as empresas de serviços. 
É perfeitamente absurdo, é 
acabar com as carreiras médicas 

e com a valorização da formação e da qualidade. 
Preocupa-me em termos de futuro pelos jovens 
colegas que, se este concurso for avante, têm as 
carreiras em risco e preocupa-me como mãe e 
utente que, de hoje para amanhã, não saiba se o 
médico que me atende possa estar ali porque é 
competente ou porque fez um preço baratinho ao 
ministério.

Ana Calafate
USF Garcia da Horta
“O ponto que está a motivar 
as gerações mais novas é este 
concurso para a contratualização 
de horas quando sabemos 
que na prática não estão a ser 
abertos concursos há dois anos. 

O regime de dedicação exclusiva, como é o meu 
caso, permite maior estabilidade, mas com estes 
atropelos sucessivos começo a questionar se este 
regime continua a compensar. Acho que chegamos a 
uma situação limite, foi o ponto em que os médicos 
disseram basta, depois de tantos atropelos às 
carreiras e ao SNS.”

Daniel Caeiro
CH Gaia-Espinho
“O SNS e os médicos já foram 
de tal forma agredidos que se 
não tomarmos uma posição já a 
situação só se pode deteriorar. O 
conjunto de medidas adoptadas 
é extremamente acintoso 

para a classe, desde as questões laborais à perda 
da autonomia de decisão sobre a prescrição aos 
doentes. Acho que é um ataque em toda a linha ao 
SNS e à função de médico. A greve, penso que estará 
próxima dos 100%”.

João Gil
Hospital Pedro Hispano
Para nós, médicos internos, as 
condições são cada vez piores. 
Vamos acabar o internato e não 
temos ideia de onde vamos ficar 
ou sequer se teremos colocação. 
É uma luta a três níveis: a 

nível formativo, com muitos colegas que estão a 
terminar o curso e não têm garantia de colocação 
no Ano Comum; ao nível das carreiras médicas, 
com aniquilação dos serviços e ao nível do SNS que 
está a ser posto em causa por interesses instalados. 
Lamento que o ministério tenha tentando 
desmobilizar a greve com manobras políticas. n
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Reunião Geral de 
Médicos resultou 
num grande fórum de 
indignação

A Reunião Geral de Médicos (RGM) 
realizada no passado dia 20 de Ju-
nho, na SRNOM, resultou numa 
impressionante manifestação de 
apoio à Greve Nacional de 11 e 12 de 
Julho. Mais de 700 médicos expres-
saram a sua indignação relativa-
mente ao recente concurso público 
lançado pelo Ministério da Saúde 
para trabalho à hora e pelo preço 
mais baixo no Serviço Nacional de 
Saúde (SNS). Esta iniciativa, a jun-
tar a várias outras, foi vista pelos 
sindicatos e pela Ordem dos Médi-
cos como o primeiro passo para a 
destruição das carreiras médicas e 
dos alicerces do próprio SNS.

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva
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O presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos ante-
cipou a possibilidade de a Greve Na-
cional ser bem-sucedida, ainda que 

para tal fosse necessário “entendimento, poder de 
persuasão e persistência em defesa da dignidade do 
ser humano e do direito à saúde”. “O ADN do nosso 
Serviço Nacional de Saúde tem de ser preservado”, 
alertou o dirigente citando António Arnaut. 
Os vários episódios que conduziram até à parali-
sação convocada pelos sindicatos e apoiada pela 
Ordem dos Médicos foram elencados por Jorge Ro-
que da Cunha, secretário nacional do Sindicato 
Independente dos Médicos (SIM). O motivo central, 
destacou, foi o facto de o Ministério da Saúde ter 
aberto concurso público para a contratação de 2,5 
milhões de horas de serviços médicos a empresas 
privadas na mesma altura em que negociava com 
os sindicatos a revisão da grelha salarial. “Um sinal 
claro e objectivo de que as carreiras médicas são 
secundárias”, salientou o responsável.
Merlinde Madureira, vice-presidente da Federação 
Nacional dos Médicos (FNAM), elogiou o sentido 

CORO DE 
700 VOZES 
PREPAROU A 
GREVE NACIONAL

de unidade que esta Greve Nacional desenca-
deou na classe. “Quando os mais velhos sen-
tem que os serviços estão desagregados e que 
os hospitais são cada vez menos o sítio onde 
todos trabalham e cada vez mais o sítio onde 
cada um trabalha, vemos que o problema é, 
afinal, de todos nós: a defesa do SNS”. 
Para a dirigente sindical, o SNS evoluiu com 
base em princípios de qualidade, nomeada-
mente num “sistema de progressão na car-
reira baseado numa hierarquia técnica” e na 
“recusa da precariedade”. O caminho agora 
sugerido pelo Governo é o de “pôr em causa 
tudo aquilo em que acreditávamos”, numa 
negociação em que, na sua perspectiva, “não 

houve boa-fé”. Jorge Silva, responsável do SIM na 
região Norte, alertou para a tentativa dos respon-
sáveis políticos “tudo fazerem para desacreditar os 
motivos da greve junto da população”. 

PRECARIEDADE NÃO
Os médicos internos e os estudantes de Medicina 
estiveram fortemente representados na RGM de 20 
de Junho, com a presença de muitas centenas de 
jovens na sala e uma mensagem clara de rejeição à 
política de precaridade anunciada pelos seus diri-
gentes. Roberto Pinto, presidente do Conselho Na-
cional do Médico Interno, alertou os colegas mais 
jovens para o facto de este modelo de contratação 
proposta não significar qualquer vínculo laboral. 
“As empresas dispensam-nos a qualquer momento 
desde que apareça alguém a trabalhar por um preço 
mais baixo”, acrescentou, lembrando as consequên-
cias desta opção ao nível da formação pós-gradu-
ada: “esqueçam o modelo de interno que tivemos 
até agora. A partir do momento em que ninguém for 
contratado pelos hospitais, deixará de haver tempo 
dedicado à formação”.  

Miguel Guimarães › Presidente do CRNOM

O REPTO PARA 
A REUNIÃO 
MAGNA FOI 
LANÇADO 
POR MIGUEL 
GUIMARÃES: 
“É ESTE O 
MOMENTO 
PARA DARMOS 
UM GRITO DE 
ALERTA E DE 
INDIGNAÇÃO”.
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O mesmo receio manifestou Manuel Abecassis, pre-
sidente da Associação Nacional de Estudantes de 
Medicina. “Como vão ser os internatos quando to-
dos os médicos forem contratados como tarefeiros?”, 
questionou o representante dos alunos, perspec-
tivando fortes constrangimentos à formação pré e 
pós-graduada nos próximos anos. 
Erros estruturais, aumento excessivo dos numerus 
clausus, rácios tutor/aluno altamente desadequados 
foram alguns dos argumentos colocados pelo presi-
dente da Associação de Estudantes do Instituto de 
Ciências Biomédicas Abel Salazar. Agostinho Sousa 
lembrou que esta situação “tem raízes profundas” e 
que “hoje as pessoas estão a sentir os efeitos de não 
haver formação especializada para todos e de haver 
vínculos precários”. 

SENSIBILIZAR OS COLEGAS
Entre os múltiplos depoimentos transmitidos ao 
longo da sessão ficou claro o sentimento de in-
dignação da classe médica perante as medidas 
recentemente adoptadas e que desencadearam a 
paralisação. 
Antonieta Dias considerou que a Greve Nacional 
“tem de ter um impacto político forte”, sugerindo, 
entre outras medidas, promover uma manifestação 
junto ao Ministério da Saúde e fazer uma exposição 
à Comissão Europeia. Dalila Veiga, dirigente da 
SRNOM, considerou “assustador” e “desastroso” o 
concurso proposto pelo ministério e alertou para 
“um clima de grande ansiedade” que os profissio-
nais vivem relativamente ao seu futuro. Numa das 
declarações mais aplaudidas da noite, Giesteira de 

Almeida convocou os médicos a defenderem “com 
unhas e dentes” os seus direitos. “Sou chefe de ser-
viço e não me sinto seguro. Aliás, ninguém está se-
guro hoje em dia. Não podemos ficar isolados e esta 
é uma tentativa de isolar os médicos, com os doen-
tes como joguete no meio disto tudo”, acrescentou. 
Um dos alertas lançados na RGM centrou-se no 
receio que alguns médicos, sobretudo os que têm 
contrato individual de trabalho, poderão sentir em 
aderir à greve. Susana Favaios fez um apelo aos 
sindicatos para esclarecerem os colegas “que não 
sabem os riscos que correm” e que se sentem con-
dicionados pelas administrações sob a ameaça de 
represálias. Jorge Silva retorquiu de imediato e 
sublinhou que “qualquer penalização nos incenti-
vos é motivo para queixa-crime e intervenção do 
Ministério do Trabalho”. O consultor jurídico do 
SIM, Fernando Silva, reforçou o argumento, escla-
recendo não pode haver qualquer consequência 
para quem exerce o direito de greve “para além da 
perda remuneratória do dia de trabalho”. 
Várias opiniões reflectiram, precisamente, a pre-
ocupação em mobilizar o maior número possível 
de médicos e afastar qualquer tentativa de condi-
cionamento. António Graça, do Hospital de São 
João, apelou nesse sentido à Ordem e aos sindicatos 
para contactarem as direcções clínicas e os directo-
res de serviço no sentido de obterem o seu apoio. 
Bárbara Cruz, médica fisiatra, fez uma sugestão 
semelhante e assumiu o exemplo do seu serviço: 
“os médicos especialistas disseram aos internos, 
abertamente, que iriam fazer greve e quais os seus 
motivos. Quem tem responsabilidades ao nível 

Merlinde Madureira › FNAMJorge Roque da Cunha › SIM-NorteMiguel Guimarães › (SRNOM)ana ribeiro e rui capucho › (Médicos Unidos)
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Agostinho Sousa › (AEICBAS)Roberto Pinto › CNMIJorge Silva › SIM Manuel Abecassis › ANEM

da formação, ou exerce cargos 
de chefia, devia, em consciên-
cia, fazer o mesmo”. Nuno Gil 
manifestou-se preocupado pela 
possibilidade de alguns colegas 
não estarem motivados e não 
“compreenderem os verdadeiros 
motivos que conduziram a esta 
posição tão extremada”, acres-
centando a necessidade de obter 
resultados a partir desta onda de 
descontentamento. “Receio que 
estes dois dias [de greve] não se-
jam suficientes e tenhamos de 
avançar para outras formas de 
luta”, observou. Dúvidas seme-
lhantes, colocou José Miranda: “E depois do dia 13? 
Quais os resultados práticos?”

REABRIR DIÁLOGO COM O GOVERNO
Os representantes sindicais procuraram descansar 
os colegas com garantias de mobilização e de resul-
tados. Roque da Cunha assegurou que a greve “é 
apenas o início” do processo e que o objectivo cen-
tral é “chegar a acordo com o Governo para que se 
faça cumprir a lei”. O responsável do SIM garantiu 
ainda que o sindicato tudo iria fazer para conseguir 
“sensibilizar” os directores clínicos e de serviços. 
Merlinde Madureira sublinhou que esta “não é uma 
guerra de vida ou morte” com o Governo, justifi-
cando dessa forma o facto de terem sido convoca-
dos apenas dois dias de greve. A vice-presidente 
da FNAM reiterou a intenção em abrir “um diálogo 

construtivo” com o 
Ministério da Saúde 
e apelou à responsa-
bilidade social dos 
profissionais: “não 
podemos deixar a 
população com servi-
ços mínimos durante 
uma semana”. 
O líder dos médicos 
internos, Roberto 
Pinto, considerou não 
haver “nada a perder” 
e que “qualquer re-
presália ou ameaça 
não é nada compa-

rado com aquilo de que podemos ter de abdicar 
no futuro”. Miguel Guimarães reiterou o seu opti-
mismo relativamente ao sucesso da greve nacional e 
deixou uma mensagem de apoio a todos os presen-
tes: “a força dos médicos reside em cada um de vós”. 
No final da sessão ficaram acordadas algumas da 
iniciativas a realizar até à Greve Nacional, incluindo 
a manifestação de 11 de Julho em Lisboa, nomeada-
mente reuniões com diversas direcções clínicas e de 
serviço e a criação de um blogue em que os médicos 
pudessem trocar opiniões e esclarecer dúvidas so-
bre a paralisação. n
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cartão de identificação 
com assinatura digital qualificada
A Ordem dos Médicos, empenhada em encontrar uma 
parceria que lhe permitisse recursos e instrumentos 
adequados a responder de forma mais eficaz às novas 
necessidades do sector da saúde, nomeadamente no 
que se refere a segurança informática, celebrou um 
protocolo com o banco Santander com vista ao desen-
volvimento de um cartão de identificação para os mé-
dicos com assinatura digital qualificada incorporada. 
O protocolo acautela naturalmente questões como a 
confidencialidade e protecção de dados e a garantia de 
segurança dos mesmos. As partes comprometeram-se 
ao escrupuloso cumprimento das regras de protecção 
de dados e da ética e deontologia profissionais.
O protocolo foi assinado pelo presidente da OM, José 
Manuel Silva, e António Silva Monteiro, presidente do 
Santander. Na cerimónia de assinatura, José Manuel 
Silva realçou o contributo para este processo do Presi-
dente do Conselho Regional do Norte, Miguel Guima-
rães, também presente na cerimónia.

Fragilidades da prescrição 
médica electrónica vão ser 
atenuadas com a criação de uma 
assinatura digital qualificada.

Segurança 
máxima na 
prescrição

Numa altura em que 
entra em funcionamento 
a Plataforma de Dados 
de Saúde, Miguel Gui-
marães retoma as preo-

cupações com a protecção de dados dos do-
entes e dos profissionais e as fragilidades da 
prescrição médica electrónica. A Ordem dos 
Médicos já deu o exemplo com a criação de 
uma nova cédula profissional que terá incor-
porada uma assinatura digital qualificada. 

É uma preocupação antiga do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM). A 
prescrição médica electrónica, tal como foi imple-
mentada no último ano, não oferece garantias de 
protecção de dados clínicos, nem aos doentes, nem 
aos profissionais. O presidente do CRNOM recorda 
que sempre defendeu que a profusão de softwares 
certificados pela ACSS (31 ao todo) e a simples au-
tenticação com username e palavra-passe “oferecia 
uma garantia de segurança mínima” e permitia que 
“qualquer pessoa com conhecimentos de informá-
tica acedesse aos dados pessoais do médico e aos 
processos clínicos com facilidade”. 
Miguel Guimarães defendeu, na altura, a existência 
de um cartão com palavra-chave encriptada e assi-
natura digital qualificada. “Dessa forma a segurança 
multiplicar-se-ia”, justifica, acrescentando que seria 
a forma mais rigorosa “para se diminuir o potencial 
de fraude, combater a corrupção e dar garantias de 
segurança ao prescritor e aos dados clínicos dos 
doentes”. 

PROTOCOLO COM O SANTANDER
A designada gestão de identidade digital é, de resto, 
defendida pelos especialistas como a alternativa 
mais capaz na salvaguarda da informação clínica 

(ver notícia de conferência sobre 
esta matéria nas páginas 56-57). 
A Ordem dos Médicos adiantou-
-se nesse processo e celebrou, no 
passado dia 18 de Junho, um pro-
tocolo com o banco Santander para 
atribuir uma nova cédula profis-
sional com assinatura digital (ver 
caixa) O cartão estará disponível, 
segundo o presidente do CRNOM, 
até ao final do ano (ver anúncio). 
“Vai ser um instrumento impor-
tante nas receitas médicas, nos 
atestados médicos, nas declarações 
de óbito e em tudo o que sejam 
dados processados por via electró-
nica”, acrescenta. Este projecto in-
terno da Ordem, segundo Miguel 
Guimarães, é um passo importante 
para os médicos se integrarem na 
Plataforma de Dados de Saúde, 
lançada a 6 de Julho na cidade do 
Porto. 

MIGUEL 
GUIMARÃES, 
PRESIDENTE 
DA SRNOM, 
ANALISA 
ALGUNS 
TEMAS DA 
ACTUALIDADE

Em Destaque20

fotografia: paula fortunato
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A Ordem dos Médicos vai disponibilizar a to-
dos os médicos uma nova cédula profissional, 
que para além da sua função de documento 
comprovativo das competências profissio-
nais, irá apresentará um vasto conjunto de 
operacionalidades que estarão disponíveis, 
por opção do médico, através da leitura de um 
chip incorporado no próprio cartão.
Uma destas operacionalidades, e que será sem 
dúvida uma mais valia para todos os médicos, 
corresponde à assinatura digital qualificada 
que é a única opção legal, sempre que exista a 
necessidade de assinar com valor probatório 
documentos eletrónicos, permitindo autenti-
car a qualidade em que se assina um determi-
nado documento.
Numa época em que a informatização dos pro-
cessos na área da saúde é já uma realidade, 
como é exemplo a prescrição eletrónica de 
medicamentos e meios complementares de 
diagnóstico e terapêutica, a segurança no ato 
informático é fundamental para a atividade 
médica.
É neste sentido e pela nossa segurança que em 
breve iremos disponibilizar a todos os médi-
cos esta nova cédula profissional.

Conselho Regional do Norte
ORDEM DOS MÉDICOS

Nova 
Cédula Profissional
ordem dos médicos 
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Em Destaque22

Î Apifarma, Apogen e AFP 
juntam-se à Ordem dos Médicos 
nas críticas à prescrição por DCI. 
ANF é a única entidade a favor no 
circuito do medicamento. 

«Não serve os 
interesses dos 
doentes»

As críticas à prescrição por 
DCI em ambulatório são 
praticamente unânimes. 
A excepção é a Associação 
Nacional de Farmácias 

que Miguel Guimarães identifica como a 
única estrutura que se sente “confortável” 
com esta lei. O presidente do CRNOM reforça 
o cepticismo e diz que a introdução das novas 
regras de prescrição não defende os doentes e 
interfere nas competências dos médicos. 

A lei que regulamenta a obrigatoriedade da pres-
crição por DCI em ambulatório entrou em vigor 
no passado dia 1 de Junho, no entanto, a sua apli-
cação está longe de ser pacífica. A Ordem dos Mé-
dicos reforçou as suas críticas em conferência de 
imprensa (ver páginas 38-39) e colocou a possibi-
lidade de avançar com uma providência cautelar. A 
Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica 
(Apifarma) e a Associação Portuguesa de Genéricos 

(Apogen) já avançaram para a via judicial e a pró-
pria Associação das Farmácias de Portugal (AFP) 
considerou ser impossível cumprir as novas regras 
de prescrição. 
Perante as críticas quase transversais, o presidente 
do CRNOM conclui que “a única estrutura que se 
sente confortável com esta situação é a Associação 
Nacional de Farmácias (ANF)”. Miguel Guimarães 
sublinha que a ANF tem “um percurso diferente 
de todas as outras entidades” envolvidas na política 
do medicamento, dado que além de ter uma vasta 
rede de farmácias associadas que comercializam os 
genéricos, também os produz e distribui. “Digamos 
que tem fortes interesses em todo o circuito do me-
dicamente”, observa, reforçando uma reserva que 
desde o início foi colocada pelos médicos: “não me 
parece que esta lei sirva os interesses dos doentes”. 
Já em vigor, a obrigatoriedade em prescrever por 
princípio activo terá um período experimental de 
seis meses em que, de acordo com o dirigente, será 
necessário auditar a venda de medicamentos nas 
farmácias de forma rigorosa. “Se, nas farmácias, as 
irregularidades no cumprimento da lei forem sig-
nificativas, esta lei de prescrição por DCI deve ser 
imediatamente suspensa”, conclui. 
Crítico desde a primeira hora em relação a esta me-
dida, Miguel Guimarães admite repetir “quantas 
vezes for necessária” a sua posição e a do Conselho 
Regional. “Não temos nada contra os medicamen-
tos genéricos, sobretudo aqueles que nos merecem 
maior confiança. O que estamos, estivemos e sem-
pre estaremos é contra a troca de medicamentos nas 
farmácias e, para que ela não existisse, a solução 
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seria o doente escolher o medicamento que quer to-
mar no momento em que lhe é prescrito o princípio 
activo”, recorda. 
Para o dirigente, a prática introduzida por esta lei 
“atenta contra a própria dignidade do exercício da 
profissão médica” e viabiliza que “um farmacêutico 
que nunca viu o doente, não conhece a sua história 
clínica, nem tem conhecimentos sobre a patologia” 
determine a sua terapêutica final. “Isto é interferir 
numa competência médica e na minha opinião é 
totalmente inaceitável”. 
O presidente do Conselho Regional do Norte ques-
tiona, por fim, o argumento de que a venda de ge-
néricos vai aumentar com esta lei da prescrição por 
DCI. “A quota de genéricos aumentou imenso e já 
está claramente acima de 30%, segundo os dados 
do próprio Ministério da Saúde. O que significa 
na prática, e para o mercado de genéricos disponí-
vel, que o valor já poderá ser cerca de 60%, o que 
mostra o elevado sentido de responsabilidade dos 
médicos. Mas, troca de genéricos por genéricos nas 
farmácias não, em defesa dos interesses dos doen-
tes”, sustentou.

Î  Miguel Guimarães 
partilha das críticas do 
OPSS e diz que os sinais 
indicados no Relatório 
de Primavera acontecem 
todos os dias

Degradação 
radical do 
sector

Inversão nas reduções dos 
tempos de espera, taxas 
moderadoras incompor-
táveis, racionamento de 
cuidados. A lista de indi-

cadores negativos na saúde não pára de au-
mentar e foram agudizadas pelo Relatório de 
Primavera do Observatório da Saúde. O pre-
sidente do CRNOM lamenta que o Governo 
tenha desvalorizado estes indicadores e ga-
rante que eles se verificam diariamente. 

O Relatório de Primavera do Observatório Portu-
guês dos Sistemas de Saúde (OPSS), intitulado Crise 
e Saúde - Um país em sofrimento, fez estalar a po-
lémica no sector com a acusação de falta de sentido 
estratégico do Governo e de escassa monitorização 
aos efeitos que a política de austeridade está a gerar 
na saúde dos portugueses. O documento denuncia 
ainda a existência de taxas moderadoras que “não o 
são”, racionamento implícito de cuidados de saúde, 
alteração da tendência de redução dos tempos de 
espera para cirurgia e estagnação do Plano Nacio-
nal de Saúde. 
A este retrato cinzento feito pelo OPSS soma-se um 
novo retrocesso da actividade cirúrgica no mês de 
Março, com uma queda de 2,4% em média nos hos-
pitais do Serviço Nacional de Saúde, e novas denún-
cias de cortes no tratamento a doentes oncológicos. 
Para Miguel Guimarães estes indicadores estão a 
generalizar na população portuguesa o sentimento 
de que “estão a ser tomadas opções não em sentido 
positivo, mas que colocam em causa aquilo que é 
o acesso à saúde e a qualidade da medicina prati-

cada”. “A situação está a alterar-se 
radicalmente. As pessoas passam 
a esperar mais tempo para serem 
observadas e tratadas, pagam 
cada vez mais através das taxas 
moderadoras e pelo preço que pa-
gam conseguem ir a uma consulta 
num hospital privado”, acrescenta 
o presidente do CRNOM. 
O dirigente admite que o relatório 
do OPSS contém algumas impre-
cisões e observações que não são 
suportadas com números. Essa 
limitação pode “retirar algum 
carácter científico ao estudo de-
senvolvido”, no entanto as situa-
ções que o documento enuncia 
“são verdadeiras” e presenciadas 
“todos os dias” pelos profissio-
nais de saúde. “Tudo o que lá está 
descrito acontece: pessoas que 
faltam às consultas, que não têm 
forma de se deslocar porque não 

têm dinheiro para pagar o transporte, pessoas que 
interrompem a medicação por falta de dinheiro”, 
identifica Miguel Guimarães. 
O presidente do CRNOM lamenta que o Minis-
tério da Saúde tenha desvalorizado as conclusões 
apresentadas publicamente pelo OPSS, no entanto, 
acredita que a população está “atenta” e “revoltada” 
com o que se está a passar na saúde. “Esse é um si-
nal importante de que as pessoas vão perceber bem 
as razões que levaram os médicos a convocar uma 
greve nacional”, considera. 



Î CRNOM rejeita a intenção 
revelada pelo Secretário de Estado 
Adjunto da Saúde de cortar acesso a 
medicamentos e cuidados 

Recusa ao 
racionamento 
terapêutico 

Leal da Costa abriu 
a porta à revisão da 
oferta terapêutica no 
SNS, com a directiva de 
cuidados transfrontei-
riços como justificação. 

Miguel Guimarães não vê grandes benefí-
cios da transposição desta norma europeia e 
entende que o acesso aos medicamentos não 
pode ser negado a partir do momento em que 
o Infarmed aprova a sua introdução no mer-
cado nacional. 

O Secretário de Estado Adjunto da Saúde, Fernando 
Leal da Costa, colocou a possibilidade de ser revista 
a oferta de cuidados no Serviço Nacional de Saúde, 
dispensando aqueles que em seu entender apresen-
tem “eficácia duvidosa ou não comprovada”. Neste 
contexto, questionou, como exemplo, “ se todos os 
medicamentos autorizados para tratar cancro de-
vem ser utilizados no SNS”. 
Esta intenção, manifestada pelo governante em 
entrevista à Rádio Renascença, vem na sequência 
da transposição da directiva europeia relativa aos 
cuidados de saúde transfronteiriços que obriga o 
sistema de saúde de cada país-membro a suportar o 
custo do tratamento de um doente efectuado noutro 
país. Sendo o SNS um dos sistemas mais universa-
listas do espaço comunitário, o Estado português 
poderia sair prejudicado. 
Miguel Guimarães questiona, desde logo, a adopção 
desta directiva, considerando-a “uma opção polí-
tica” do Governo. “Temos acordado muitas coisas 
com a União Europeia que não têm sido benéficas 
para Portugal, a começar pela crise que importa-
mos”, justifica. Esta transposição, na perspectiva do 
presidente do CRNOM, levanta uma questão essen-
cial do ponto de vista financeiro: “temos ou não ca-
pacidade para aguentar mais cuidados transfrontei-
riços? Se os nossos doentes passarem a ser tratados 
noutro país, os custos vão baixar ou aumentar?”. 
O exemplo citado por Leal da Costa relativamente 
aos medicamentos de última geração para tratamen-
tos oncológicos não é um argumento convincente 
para Miguel Guimarães já que, na sua opinião, “a 
partir do momento em que estão disponíveis no 
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país, o acesso não pode ser negado”. 
“Imagine-se que o Hospital de Santo 
António não tem o tal medicamento 
que aumenta a sobrevida alguns me-
ses, mas um Hospital em Coimbra 
tem. Se estiver a tratar um doente, te-
nho obrigação de o referenciar para 
Coimbra para fazer a medicação”, 
exemplifica o responsável máximo da 
SRNOM. 
Esta situação foi colocada recente-
mente, na altura em que um grupo 
de hospitais da região Norte avançou 
para a compra centralizada de medi-
camentos. Miguel Guimarães recorda 
que a autorização da introdução de 
medicamentos no mercado nacional é 
uma competência do Infarmed e que a 
ser feito algum tipo de racionamento 
terapêutico “terá de ser feito no país 
inteiro e exige um acordo com todas 
as entidades envolvidas”. 

Sem prejuízo de debater uma questão de fundo 
como a carteira de cuidados, o presidente do CR-
NOM entende que a Ordem dos Médicos deve de-
fender o “estado da arte” e incentivar os médicos a 
usar de todos os recursos que têm à sua disposição.

Î Possibilidade de privados 
enviarem doentes para consultas no 
sector público não é bem vista pelo 
presidente do CRNOM

Igualdade de 
acesso em causa

Miguel Guimarães dis-
corda da possibilidade 
de hospitais e unidades 
privadas de saúde enca-
minharem doentes para 

primeiras consultas de especialidade nos 
hospitais públicos. A intenção não foi expli-
cada com rigor pelo Ministério da Saúde, no 
entanto, o presidente do CRNOM refuta-a à 
partida por colocar em causa o princípio da 
equidade. 

O Ministério da Saúde pondera alterar as regras de 
referenciação dos doentes para primeiras consultas 
de especialidade e permitir que unidades privadas 
de saúde encaminhem doentes para os hospitais do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS). De acordo com o 
documento de balanço ao primeiro ano de activi-
dade do Governo, esta iniciativa implica alterar o 
funcionamento do programa Consulta a Tempo e 
Horas e rever a obrigatoriedade da referenciação ter 
origem nas unidades de cuidados de saúde primá-
rios do SNS. 
Sem serem conhecidos mais detalhes sobre esta 
medida, o presidente do CRNOM recorda que o 
Governo anterior já tinha colocado a mesma possi-
bilidade e acabou por recuar. “Na altura, chegou-se 
à conclusão de que isso iria alterar radicalmente a 
igualdade de acesso aos cuidados de saúde, que é 
uma das traves mestras do SNS”, explica. De resto, 
Miguel Guimarães não entende o alcance desta me-
dida, questionando mesmo se “não significa que as 
pessoas que têm mais dinheiro – logo, mais benefi-
ciadas no acesso aos cuidados de saúde – vão pagar 
uma consulta privada e depois quando precisam 
de uma cirurgia são encaminhadas para o hospital 
público”. 
Um dos argumentos apresentados pela tutela para 
alterar as regras de referenciação é o de que isso 
significaria uma redução nos tempos de espera para 
consulta. No entanto, o dirigente discorda da ideia 
sublinhando que “as consultas nos hospitais pú-
blicos estão a rebentar pelas costuras”. “Na minha 
consulta devia ver 12 doentes numa manhã e vejo 
o dobro”, exemplificou. Miguel Guimarães defende 
que a solução para diminuir os tempos de espera 
“era a contrária”: “se no SNS o tempo de espera 
para obter consulta for clinicamente inaceitável, os 
doentes devem ser encaminhados para a medicina 
privada e convencionada, através de acordos com 
o SNS”. “Concentrar a actividade pública e privada 
nos hospitais públicos é que não me parece lógico”, 
conclui. 
Esta reforma ainda não está devidamente esclare-
cida e já várias versões foram traduzidas pela co-
municação social. Uma delas é de que a referência 
para primeira consulta de especialidade em hospital 
pública será alargada, mas apenas para as unidades 
do SNS. Miguel Guimarães entende que essa situ-
ação “não coloca em causa a igualdade de acesso”, 
porém, pode ter repercussões na organização dos 
serviços. “Não percebo bem como isso pode aconte-
cer. Os hospitais referenciam apenas as especialida-
des que não têm ao dispor, ou podemos estar a falar 
de uma referenciação total em função dos tempos 
de espera?”, questiona, frisando a falta de rigor da 
informação ministerial. n
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ALBERTO PINTO 
HESPANHOL 
QUESTIONA 
INTENÇÃO DO 
GOVERNO EM 
CONTRATAR 
ESPECIALISTAS EM 
MEDICINA GERAL E 
FAMILIAR À HORA

O professor da Faculdade de 
Medicina da Universidade do 
Porto, especialista em Medi-
cina Geral e Familiar (MGF) e 
membro do CRNOM diz não 
entender a aposta da tutela em 
contratar médicos de família à 
hora para o SNS. Alberto Pinto 
Hespanhol considera que estes 
profissionais não vão integrar 
a carreira médica, não prestam 
um serviço de continuidade 
aos doentes e não vão diminuir 
custos. Quanto à reforma dos 
Cuidados de Saúde Primários 
(CSP), o dirigente faz uma apre-
ciação global positiva mas su-
blinha haver um limite para a 
redução de despesa.

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva
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“NÃO VEJO COMO MÉDICOS 
AVULSOS MELHORAM OS 
CUIDADOS”
(nortemédico) – Como é que avalia o estado actual 
da reforma dos CSP? Nota alguma estagnação?
(A.P. Hespanhol) – As reformas são um pouco assim. 
Começam com muita energia, e isso vê-se pelos 
dados já divulgados, mas depois vão ficando mais 
lentas. Não diria que a reforma estagnou, embora 
tenha abrandado. Os dados mais recentes sobre 
o número de candidaturas de Unidades de Saúde 
Familiar (USF) apontam para uma quebra de mais 
de 50%, entre 2011 e 2012. No entanto, ainda esta-
mos a meio do ano. É interessante verificar também 
que temos mais de quatro milhões de portugueses 
cobertos pelas USF. Na região Norte, onde nos in-
serimos, temos 175 USF em funcionamento e 31 a 
aguardar entrada. 

“A GRANDE MAIS-VALIA DESTA REFORMA 
É QUE OS UTENTES GOSTAM DESTE 
MODELO DAS USF E DEMONSTRAM APREÇO 
PELA SUA ORGANIZAÇÃO”
A região Norte, de resto, lidera este processo das 
USF: tem mais unidades, mais utentes potenciais 
e melhor média de profissionais.
Liderou desde o início da reforma. Teve mais pro-
postas e mais candidaturas. Esta reforma dos CSP é 
uma aposta na qualidade da saúde e não está termi-
nada: é necessário dar-lhe mais ânimo, não só aos 
profissionais envolvidos mas também aos utentes 
que são quase 50% da população. Penso, aliás, que 
a grande mais-valia desta reforma é que os utentes, 
gostam deste modelo das USF e demonstram apreço 
pela sua organização. 

Uma das principais virtudes apontadas às USF 
desde o início é o facto de serem organizações 
equilibradas financeiramente e que introduzem 
poupança no SNS. Mantém-se assim?
O nosso objetivo fundamental é prestar cuidados da 
melhor qualidade possível. Aquilo que designamos 
de qualidade total. Para isso é preciso harmonizar a 
perspectiva do utente, do profissional e do gestor, o 
que não é um processo pacífico dados os conflitos 
entre eles. Na perspectiva do utente, o que é que se 
pretende? Cuidados próximos, acessíveis e disponí-
veis. Nós, os profissionais, queremos cuidados de 
qualidade. Os gestores querem que esses cuidados 

sejam ao menor custo e com a maior eficácia possí-
vel. Temos de procurar articular estes aspectos.    

A sua experiência de direcção clínica diz-lhe que 
essa articulação é possível?
Fiz parte de uma experiência, designada por Tubo 
de Ensaio e que decorreu no Centro de Saúde São 
João, com alguma importância na reforma dos CSP. 
No início, de acordo com a dinâmica desse projecto, 
conseguimos reduzir os custos em meios comple-
mentares de diagnóstico e terapêutica (MCDTs), 
no entanto, ao nível do medicamento essa redução 
nunca foi muito significativa. Na minha perpsectiva 
– e posso estar errado – a prescrição de medicamen-
tos tem mais a ver com as opções políticas do que 
propriamente com a opção médica. Quando aos 
MCDTs, estes têm a ver mais com a orientação clí-
nica e, de facto, fazendo uma prática correcta os cus-
tos relacionados vão baixando. Esta redução, porém, 
tem um limite. Os custos não podem baixar sempre. 

Consegue-me identificar algum aspecto ao nível 
das USF e dos restantes CSP que ainda não esteja 
devidamente aperfeiçoado?
Ao nível dos recursos humanos, a situação ainda 
não está devidamente acautelada. O número de 
profissionais, a sua distribuição pelas várias unida-
des, a própria situação contratual, em muitos casos 
bastante precária, são aspectos que ainda não es-
tão totalmente resolvidos. As USF têm um aspecto 
particular nesta matéria, uma vez que as pessoas 
escolhem-se umas às outras de forma voluntária e 
formam um grupo. Isto cria algumas dificuldades 
sempre que é necessário substituir alguém. 

Recentemente, foi retirado o alargamento de ho-
rário a duas USF da cidade do Porto (Ramalde e 
Serpa Pinto) devido à obrigação desse período 
ter 50% de actividade programada. Este “corte” 
poderá abranger outras USF da região Norte. 
Preocupa-o?
Isso tem a ver com regras de contratualização defi-
nidas por ambas as partes e penso que tem de haver 
bom senso. Há serviços de atendimento alargado 
como o SASU no Porto e tem de haver entendi-
mento quanto à sua utilização para não haver des-
perdício de recursos. Em última análise, isto tem de 
beneficiar sempre os utentes. É importante que haja 
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horários pré e pós-laborais – noto 
isso nas minhas próprias consul-
tas, já que tenho muitos doentes 
que vêm às oito da manhã – para 
que se favoreça a acessibilidade. 

Concorda então com uma certa 
flexibilização dos 50% de activi-
dade programada?
São os critérios definidos pela con-
tratualização. O que defendo é que 
tem de haver um entendimento en-
tre as partes de forma a beneficiar 
o utente e haver maior acessibili-
dade. Os critérios podem ser variá-
veis, consoante estejamos a falar da 
cidade ou da periferia. Não têm de 
ser exactamente os mesmos para 
todas as USF. 

A reforma dos CSP tem sido 
acompanhada por vários en-
cerramentos na região Norte, 
com a consequente contestação 
popular.

Quando se muda qualquer coisa é sempre difícil. 
O importante é que as razões sejam apresentadas 
de forma clara, tanto aos profissionais como aos 
utentes e com a garantia de que a prestação de cui-
dados de saúde aos cidadãos vai melhorar. Tenho a 
convicção de que quando se altera alguma coisa é 
para melhorar. Não conheço casos específicos de 
encerramentos mas, por vezes, o que vejo é que não 
se consegue explicar nenhuma melhoria associada. 

“TEMOS MUITOS JOVENS QUE QUEREM 
SEGUIR A SUA CARREIRA, QUE ESTÃO 
BEM PREPARADOS E NÃO DEVEM SER 
FRUSTRADOS”
O Ministério da Saúde lançou recentemente 
um concurso para contratação de 2,5 milhões 
de horas de trabalho médico temporário, tendo 
como critério único o preço mais baixo por hora. 
Quase metade dessas horas destinam-se à MGF. 
O que pensa desta situação?
Há alguns anos, defendia-se que a relação pura 
entre médico e doente não deveria envolver mais 
ninguém. Hoje interpõe-se a administração que 
nos contrata e com este concurso ainda vamos ter 
mais um intermediário. Ou seja, a relação médico-
-doente vai-se deteriorando. É do conhecimento 
geral que foi através das Carreiras Médicas que nós 
conseguimos ter qualidade no Serviço Nacional de 
Saúde, porque era através delas que a nossa própria 
qualidade era avaliada. Não vejo como é que estes 
médicos podem ser integrados nas Carreiras Médi-
cas quando são contratados por entidades privadas, 
sem se saberem os critérios ou a remuneração. É 
uma opção errada e penso que ninguém pode con-
cordar com ela. Nem sei como é que ela surgiu. 

Pesou mais o argumento financeiro?
Eventualmente podem pensar que é financeira-
mente mais vantajoso. Mas só no início e porque 

é ao preço mais baixo. Depois quais serão as con-
sequências dessa contratação? Será que os médi-
cos contratados dessa forma, sem conseguirem ter 
continuidade nos serviços, terão a mesma eficácia 
dos restantes? Como sabe, na MGF nós seguimos 
o doente ao longo da sua vida e isso, que é concep-
tualmente correcto, diminui os custos. Não estou 
a ver que médicos avulsos possam contribuir para 
melhorar os cuidados.

O ministro da Saúde, entretanto, já afirmou que iria 
contratar todos os recém-especialistas em MGF…
Sim, parece que houve uma alteração. A tutela diz 
agora que há falta de médicos, baseada num es-
tudo da ACSS. Em poucos meses tivemos estudos 
diferentes: começaram por ser médicos a mais, de-
pois estavam mal distribuídos e agora há médicos 
a menos. Foi feito um esforço enorme ao nível da 
formação em MGF para colmatar as carências que 
existem e depois os profissionais não são contrata-
dos. Acresce outro problema que temos de resolver: 
médicos especialistas que estão a ganhar como in-
ternos. Tem de haver uma melhoria nesse aspecto – 
e bem, sei que o momento não é o ideal – porque há 
uma exigência muito grande na formação e temos 
muitos jovens que querem seguir a sua carreira, que 
estão bem preparados e não devem ser frustrados. 

Nesse particular, o sinal dado pelo Governo ao 
contratar médicos indiferenciados no estran-
geiro com valores mais elevados que os jovens 
médicos portugueses não é o mais animador.
Nem percebo muito bem essa necessidade de con-
tinuar a contratar médicos de fora. Ultrapassa-me 
porque não vejo nenhuma vantagem. A especiali-
dade de MGF é única e ao contratar-se profissionais 
que vêm de fora, que não têm a nossa especialidade, 
dá a ideia de que podemos ser substituídos por toda 
a gente. 

Referiu há pouco que um dos aspectos ainda não 
resolvidos ao nível dos CSP é a alocação de re-
cursos humanos e a sua correcta distribuição. É 
adepto da chamada discriminação positiva, que 
dê incentivos aos médicos para se fixarem em 
regiões deprimidas?
Como cidadão sempre entendi que as metas não 
podem ser iguais em coisas diferentes. O interior é 
diferente do litoral e, como tal, não podemos repli-
car os mesmos indicadores e as mesmas soluções. 
A própria criação de USFs sempre foi muito mais 
lenta em regiões do interior, colocando-se mesmo 
a possibilidade de criar um modelo diferente. Na 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
adoptei um modelo que obriga os alunos do sexto 
ano a estagiarem 15 dias no interior e é interessante 
que eles concluem com muita rapidez que têm todas 
as condições para serem bons médicos em qualquer 
zona do país. Essa mudança de percepção é muito 
importante, assim como os incentivos de que falou, 
porque os doentes das várias regiões têm de ter 
oferta de cuidados médicos. n
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O Dr. Paulo Mendo publicou no 
jornal Notícias Médicas do passado 
dia 27 de Junho um artigo intitu-
lado «Quem quer matar o Serviço 
Nacional de Saúde?», o qual pela 
sua relevância e oportunidade de-
cidimos republicar aqui, na revista 
nortemédico. 
Entretanto, o Prof. Correia de 
Campos, na sua coluna do jornal 
“Público” de 2 de Julho, fez sair um 
longo comentário a esse mesmo 
artigo. Chamou-lhe «Mutilar a 
História» e motivou a reacção do 
Dr. Paulo Mendo, a qual também se 
publica.

O SNS tem cinquenta anos de luta cívica persis-
tente. 
Ideia surgida em fins dos anos cinquenta, lide-
rada pelo Prof. Miller Guerra, então dirigente da 
Ordem dos Médicos, apoiada por jovens mé-
dicos que rapidamente foram criando um rede 
de militantes em todo o país, culminou com a 
apresentação de um relatório, o Relatório das 
Carreiras Médicas em que, pela primeira vez 
uma classe universitária, defensora da medi-
cina como profissão liberal entregava ao Go-
verno um projecto politico em que propunha, 
por dever patriótico e sentido de missão, um 
programa de ação, de organização e de finan-
ciamento de um serviço público de saúde com 
quadros profissionais de funcionários em car-
reiras de Estado.
Salazar opôs-se, apesar da simpatia de muitos 
dos políticos mais directamente implicados na 
balbuciante política de Saúde. e tivemos que 
esperar quase dez anos para que se começasse 
a executar com medo e sem foguetes algumas 
das propostas do Relatório das Carreiras.
Foi sobretudo na era Marcelista e no Ministério 
da Saúde de Baltasar Rebelo de Sousa que um 
grupo notável de médicos de Saúde Pública e 
de gestores, altos funcionários do Ministério 
da Saúde iniciaram a grande transformação 
da politica de saúde do País com a publicação e 
execução de dois célebres diplomas: os decretos 
413 e 414 de 1971.
Foram estes homens, que por sorte eram diri-
gentes do Ministério ( por distracção da PIDE?) 
que, não, só acataram a decisão revolucionária 
da inscrição na nossa Constituição democrática 
do direito à Saúde, como foram eles que, nos 1º e 

2º Governos constitucionais, orientaram, e par-
ticiparam no estudo do Diploma criador do Ser-
viço Nacional de Saúde que em 79 o Dr. António 
Arnaut, apresentou, defendeu e conseguiu fazer 
aprovar no Parlamento:
UM SNS tutelado pelo Estado, gratuito para 
todos os cidadãos no ato da prestação, man-
tido por profissionais de saúde de formação 
superior, assente em carreiras profissionais de 
acesso e progresso por concursos públicos hie-
rarquizados, onde o mérito é o garante da dig-
nidade de pertencer a uma carreira de Estado.
Em trinta anos o SNS transformou a saúde de 
Portugal.
Dispondo sempre de financiamento “per ca-
pita” para a saúde inferior à média dos seus 
parceiros europeus e dos países da OCDE, o SNS 
conseguiu trazer-nos para o grupo dos países 
com os melhores serviços de saúde do Mundo, 
ocupando lugares de distinção no ranking 
mundial dos serviços públicos 
E a crise que nos últimos anos se abateu sobre 

nós veio encontrar-nos na situ-
ação paradoxal de possuirmos 
uns serviços de saúde se não 
exemplares, pelo menos de 
qualidade, quase gratuitos 
para o cidadão, bem distribu-
ídos, equitativos e de eficácia 
reconhecida e invejada, dos 
mais baratos da Europa mas, 

segundo os políticos, demasiado caros para a 
riqueza do País! 
E assim, os políticos que tinham falhado em 
toda a Europa na previsão da crise, que se en-
tregaram de mãos atadas às sociedades finan-
ceiras que incentivaram gastos e dívidas para 
depois virem obrigar ao seu pagamento, vieram 
obrigar Portugal a gastar menos na saúde, con-
siderada área de desperdício e de gastos exage-
rados pela “Troika”.
Mito grosseiro porque Portugal tem dos me-
lhores índices sanitários do Mundo com custos 
incomparavelmente menores.
Mas mito que ganhou raízes e os cortes na 
saúde passaram a ser brutais, obrigatórios e 
impostos.
Como não podia deixar de ser, os cortes, apesar 
de feitos tentando poupar as classes mais 
pobres e menos protegidas, são difíceis de su-
portar por muitos milhares de doentes que têm 
no SNS e nos seus benefícios a ajuda indispen-
sável aos seus tratamentos.
Situação dramática, porque inevitável en-
quanto o país não superar a crise catastrófica 
que as políticas recentes criaram.
Mas a penúria atual que torna a penúria histó-
rica da saúde parecer abastança, não pode levar 
à morte do programa de saúde que o Portugal 
democrático iniciou há quarenta anos com su-
cesso por todos reconhecido.
Bem sabemos e sentimos que durante a crise 
não podemos continuar a desenvolver serviços 
e a aumentar apoios e orçamentos, mas po-
demos e temos o dever de preservar as traves 
mestras do SNS: a dignidade das suas carreiras 
de Estado baseadas na excelência da formação 

Quem quer matar o 
Serviço Nacional de Saúde?
Paulo Mendo
Artigo publicado no jornal Notícias Médicas de 27 de Junho de 2012

29Artigo



Artigo30

e progressão dos seus profissionais pelo mérito 
de concursos públicos, a maior atenção e apoio 
á autonomia e responsabilidade dos serviços 
prestadores, Hospitais, Centros de Saúde e USF, 
essenciais servidores dos doentes, cuja proteção 
tem que ser constante. 
Temos dois ou três anos para pensarmos a po-
lítica pós-crise que queremos para o nosso SNS, 
que a Constituição consagra e que só poderá 
acabar se esta for alterada, o que não será o caso.
E muita coisa deverá ser desde já estudada e 
corrigida.
O financiamento sa Saúde tem que ser repen-
sado, a organização dos Hospitais públicos em 
serviços deve ser abandonada, a sua gestão tem 
que ser mudada, diria mesmo invertida, pas-
sando do figurino de empresa industrial para 
o de centro comercial, o hospital empresa (EPE), 
maravilha de gestão que o Tribunal de Contas 
denuncia deve acabar e voltar à gestão pública 
com enquadramento jurídico próprio.
As convenções e contratos de funções com o 
sector privado têm que ser fomentados e or-
ganizados com o S.N.S. como cliente exigente, 
referência de qualidade e guardião do interesse 
do cidadão e não em parcerias sempre ruinosas.
O cidadão tem que ser o centro indiscutível 
de todo o sistema, pelo que todas as medidas 
que melhorem a acessibilidade dos serviços, o 
conforto das instalações, a delicadeza do aten-
dimento, a pormenorizada informação ás po-
pulações interessadas, o incentivo e convite à 
participação nos movimentos de Voluntariado 
em Saúde, a liberdade de escolha do médico de 
família e os serviços de proximidade são ob-
jectivos essenciais que tempos de crise devem 
considerar ainda mais prioritários, porque exi-
gindo poucos investimentos.
Toda a minha vida profissional e política esteve 
associada á execução do programa de saúde 
que a democracia escolheu. 
Participei no movimento das Carreiras Médicas 
em 1959, ano da minha inscrição na Ordem. Fiz 
toda a minha vida como funcionário público, 
em carreira de Estado, cumprindo as suas regras 
e batendo-me pela sua melhoria. Após Abril, fui 
Secretário de Estado da Saúde em 76-77 e em 
81-83 e Ministro da Saúde em 1993-1995, fui 
Director do primeiro Serviço de Neurorradio-
logia do País e Director do Hospital Geral de 
Santo António de 1987 até ser convidado para 
Ministro.
Conheço e respeito o actual Ministro da Saúde 
cuja tarefa é, ainda há dias o afirmou, salvar o 
SNS da falência, o que tem feito com muita co-
ragem e bom senso.
Não sendo um profissional de Saúde os seus 
objectivos à frente do Ministério são natural-
mente orientados para a recuperação finan-
ceira do SNS, a racionalização dos custos e o 
cumprimento dos cortes impostos brutalmente 
à Saúde e que atingem mais de mil milhões de 
euros.
Tarefa dificílima para a qual foi escolhida a 
pessoa mais competente, corajosa e bem prepa-
rada do País.

O que a minha consciência e a minha experi-
ência politica não aceita é a justificação, pela 
crise, do abandono dos princípios basilares 
e fundadores e. pelo contrário, se assista, por 
parte dos órgãos técnicos de apoio ao Ministro, 
à desvirtuação do SNS que a Constituição con-
sagra até chegarmos ao ponto inaceitável e 
“assassino” de contratar por empresas privadas 
lucrativas de recursos humanos o fornecimento 
de profissionais médicos…pelo preço hora mais 
baixo!
Deixou de haver algum pudor e o ataque ao SNS 
passou a ser à bruta e às claras..
Por isso o meu mais veemente protesto contra a 
execução cada vez mais frequente, de medidas 
que vão, sistemática e deliberadamente, des-
truindo o património imenso de experiência, 
satisfação do doente, competência e dignidade 
que se tem acumulado na política do sector.
Hospitais EPE, parcerias público privadas, con-
centração de hospitais em Centros Hospita-
lares geridos à distância sob pretexto nunca 
provado de melhor gestão, rede centralizada de 
cuidados continuados que só tem sentido ético 
e humano na proximidade da família, contra-
tações sem concursos, destruição das carreiras 
(e do orgulho de sermos servidores do estado), 
a burocratização que ameaça as USF e muito 
mais, tudo se insere num ambiente geral de 
destruição sistemática do melhor serviço pú-
blico da democracia portuguesa. 
Coroando este ataque sistemático aos fun-
damentos do SNS público, iniciado após o 

Ministério de Maria de Belém e continuado e 
persistentemente prosseguido pelos Governos 
socialistas, com o incrível pretexto de que é 
para o salvar, assistimos agora, perplexos e re-
voltados, como já referi, à abertura de um con-
curso para as agências de emprego colocarem 
mais de mil médicos no SNS, sem concurso, sem 
análise curricular de qualidade, sem inserção 
em carreiras ou programas de ação, sem partici-
pação dos serviços prestadores e em que a con-
dição prioritária de colocação é …o preço hora de 
trabalho mais barato!
É o “assassinato” da alma e da qualidade de um 
serviço público que os frios técnicos de gestão 
desprezam e que querem entregar ao privado 
numa persistente operação onde as parcerias 
publico privadas já feitas, que são uma ver-
gonha nacional, valerão tostões, comparadas 
aos custos que pagaremos no futuro às em-
presas que se preparam para liderar um sis-
tema em que o sector público garante e paga e 
o sector privado executa e mete a conta.
Porque eles sabem que a Saúde tem já, no 
mundo, um volume de negócios superior ao do 
petróleo
Ao SNS talvez lhe entreguem a execução dos in-
ternatos e a preparação dos profissionais aten-
dendo a população mais pobre e desprotegida.
Um SNS para os pobres e a liberdade de escolha 
para os ricos que irão ao sector privado pres-
tador que o Estado pagará será o projecto a de-
senvolver.
Como posso eu ficar calado! !

cados, são posições que publicamente afirmo e 
defendo, ao longo de dezenas de anos de vida 
profissional e cívica, incluindo vinte anos de 
colaboração semanal em dois diários portu-
gueses.
Mas, primeiro que tudo e porque sobre este 
ponto não quero que reste a mínima dúvida, 
acho que só uma má leitura, que acredito 
não intencional, pode ter feito o Dr. Correia 
da Campos afirmar que eu acuso “grosseira-
mente” a Dra. Maria de Belém.
Ora eu expressamente a exclui ao dizer, clara-
mente, que as perniciosas políticas de saúde 
dos últimos anos se “iniciaram após o Minis-
tério da Dra. Maria de Belém”.
Maria de Belém é para mim a Ministra que 
fecha o ciclo político de desenvolvimento e pro-
teção do Serviço Nacional de Saúde, que foi tra-
dição dos governos, fosse qual fosse o Partido 
no poder e que nos permitiu a satisfação de o 
ver ocupar o 12.º lugar no ranking internacional 
dos serviços públicos de saúde.
Foi pública e quase constante a minha discor-
dância da política de saúde do governo do PSD 
que se lhe seguiu e dos governos socialistas 

Quem mutila quem?
Paulo Mendo

Saiu no “Público” de 2 de julho passado, um 
longo comentário do Prof. Correia de Campos 
a um artigo meu publicado no “Notícias Mé-
dicas” de 27 de Junho e que circula nesse tam-
-tam da floresta que é a Internet.
Chamou-lhe “Mutilar a História” o que fez com 
que eu iniciasse a sua leitura em forte defen-
siva, sabendo embora que a personalidade 
civilizada do autor seria garantia de um bem 
educado comportamento.
Assim era, e a sua leitura repousada até faz so-
bressair o carácter elogioso do texto que não 
posso deixar de agradecer. As múltiplas farpas 
que se encontram em profusão servem, até, 
para dar mais sabor ao texto.
O Prof. Correia de Campos faz, no entanto, al-
gumas afirmações que me obrigam a alguns 
esclarecimentos.
Não quero, nem estou disposto a manter uma 
polémica desinteressante para a maioria dos 
nossos leitores sobre as diferenças de pensa-
mento e comportamento político que nos se-
param há muitos anos.
Apenas esclarecer que, o que o Dr. Correia de 
Campos afirma serem meus grosseiros pe-



que depois levaram ao descalabro não só a po-
lítica da saúde, mas o País.
Ressalvo a Ministra Ana Jorge que, isolada, 
ainda tentou retomar uma política de saúde, 
mas a quem faltaram tempo, apoio e orça-
mento.
Definitivamente, acabado o mandato de Maria 
de Belém a política foi expulsa e financeiros e 
gestores ocuparam a liderança da Saúde (e do 
Mundo!) com os resultados que conhecemos.
Devia ser do conhecimento do Dr. Correia de 
Campos, que tão interessado parece na minha 
vida política, que, muitas vezes, tenho expri-
mido a minha concordância geral e admiração 
política pela ação na Saúde da Dra. Maria de 
Belém que considero ter sido uma muito boa 
Ministra da Saúde. Este é o esclarecimento que 
considero essencial.
A tudo o resto não darei respostas parcelares 
e muito menos me justificarei porque sei bem 
que as convicções do Dr. Correia de Campos são 
impermeáveis.
Mas é o presente e o futuro próximo que me 
preocupam e por isso, prefiro expor, em jeito 
de resposta global, o que penso ser prioritário e 
urgente executar neste período de brutal crise, 
de modo a conseguirmos o regresso da política 
à saúde, preservando o essencial do SNS.
Será assim a continuidade do meu artigo que 
o “ Notícias Médicas” publicou em 27 de Junho, 
a que o Prof Correia de Campos talvez apelide 
desta vez de “ Matar o Futuro”
Durante a crise, não podendo fazer uma polí-
tica de desenvolvimento e obrigado a cumprir 
cortes orçamentais impostos por uma Troika 
que de saúde apenas sabe obrigar à redução 
dos custos, resta-nos cumprir o martírio, tentar 
salvar o essencial e aproveitar para preparar o 
futuro.
Assim defendo como prioritários:
 1.º Seguro público de saúde 
O financiamento da Saúde tem que ser modi-
ficado e o cidadão deve saber quanto dos seus 
impostos é alocado a esse fim.
A Saúde deverá ser financiada por impostos a 
isso consignados e calculados de acordo com 
a capacidade económica de cada um à seme-
lhança da Segurança Social.
2.º Os dois pilares do sistema
O sistema de saúde deve apoiar-se em dois 
pilares: o público, Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), com profissionais de saúde em carreiras 
públicas, não predador monopolista, mas dei-
xando que o setor privado seja o 2º pilar do 
sistema, seu concorrente e, em todas as áreas 
em que se revele necessário, colaborador e for-
necedor convencionado, nunca sócio, muito 
menos parceiro.
Os dois setores devem ser independentes, rela-
cionados através de convenções, encomendas e 
contratos entre cliente exigente e atento (SNS) 
e fornecedor (Privado), como fizemos em 1994 
com o Hospital Amadora Sintra e que foi o con-
trário das parcerias publico privadas (PPP) que 
transformaram o SNS em sócio perdedor de ne-
gócios privados.

3.º Carreiras de Estado
 Os profissionais de saúde do SNS são servi-
dores do Estado, submetem-se a regras de 
formação, acesso e progressão nas carreiras 
através de concursos exigentes que os hierar-
quizam por mérito com a dignidade de carreira 
de Estado com estatuto específico.
4.º O Ambulatório, coração do SNS
A estrutura dos serviços públicos de saúde as-
senta na rede de Centros de Saúde, que deve 
abarcar toda as áreas de ambulatório numa 
grande diversificação de especialidades, de que 
destaco pediatria familiar, medicina física, vá-
rias especialidades de massa, saúde pública e 
epidemiologia, preparando-se assim o futuro 
que, seguramente, vai orientar as sociedades 
para a importância e capacidade crescentes 
deste ambulatório de proximidade onde tem 
que residir a excelência de atendimento e par-
ticipação social.
5.º Hospitais do SNS em gestão pública 
Os hospitais públicos devem ser autónomos 
e de gestão pública com enquadramento jurí-
dico adaptado, que lhes confira grande auto-
nomia e responsabilidade.
Experiência, aliás, já tentada, com êxito, pela 
Ministra Maria de Belém com o Hospital de 
Santa Maria da Feira.
6.º Hospital como associação dos serviços pres-
tadores
 A reforma hospitalar necessária não é a que 
o Ministério anuncia com fechos de serviços e 
de hospitais e nova distribuição territorial, mas 
sim a mudança radical da estrutura e forma de 
atendimento do doente.
Progressivamente deve inverter-se a estrutura 
em pirâmide que herdámos do Séc. XX (a fá-
brica clássica) com a administração a gerir os 
serviços prestadores e substitui-la por hospi-
tais organizados como “centros comerciais” do 
Séc. XXI em que a fama e qualidade assentam 
nos serviços prestadores e a administração 
tem como função dar-lhes as melhores condi-
ções de funcionamento (os “shoppings” do Séc. 
XXI)
A administração não dirige os serviços de um 
hospital, deve estar ao seu “serviço”.
7.º Da doença ao doente
Os serviços devem ser unidades de interna-
mento de doentes e não de patologias especia-
lizadas.
Os doentes, cada vez mais idosos e portadores 
de várias patologias, devem ser considerados 
como doentes em observação e tratamento, 
orientados por um profissional expressamente 
responsável pela execução do seu “projecto 
de tratamento” e não, como actualmente, um 
portador de uma doença específica que esse 
serviço trata. 
8.º Autonomizar, não concentrar 
Cada instituição prestadora de cuidados deve 
ser autónoma e responsável e não englobada 
em Centros e agregados à procura de uma 
massa crítica ideal para a gestão que nunca se 
encontra e que mata o sentimento de pertença 

e responsabilidade aos funcionários e às terras 
a que pertencem.
9.º Cuidados continuados com família e 
amigos 
O setor de internamento de cuidados continu-
ados, de convalescença e terminais têm que ser 
baseado no critério indispensável de proximi-
dade e de participação da família, pelo que a 
sua gestão e manutenção se ajusta à vocação 
das Misericórdias que devem ser convidadas, 
em convenção, a liderarem o processo nas suas 
áreas de influência (Concelhos).
Isto para mim foi e é condição indispensável 
que os governos recentes desprezaram e subs-
tituíram pela criação de uma rede nacional de 
controlo e direcção centralizada, com a ine-
rente desumanização e burocracia crescentes.
10.º Sem delicadeza e solidariedade não há te-
rapêuticas válidas 
Todos os profissionais de saúde, mas especial-
mente os que lidam directamente com os do-
entes (médicos e enfermeiros), devem ser pre-
parados em relações humanas por campanhas 
bem organizadas de formação em serviço.
Num serviço social de importância inigualável 
como é um serviço público de saúde só a exce-
lência de comportamento pode ser tolerada, 
quer na constante simpatia de atendimento, 
quer na permanente preocupação de uma 
gestão rigorosa dos custos que desencadeiam.
De um modo geral e esquemático pode dizer-se 
que até este século a política orientou-se para 
objetivos de saúde, centrando-se o mais pos-
sível no doente, no seu melhor e mais humano 
atendimento.
Nesta mudança de século, com o aumento dos 
custos e a massificação da procura, a política 
foi expulsa, as finanças e a administração to-
maram conta do sistema e os doentes tendem 
a desaparecer a favor de objetivos gestionários.
Infelizmente a gestão sempre centralizadora, 
distante, desprezando quem está nas trin-
cheiras da vida, aplicou todas as receitas que 
falham quando não há princípios políticos 
orientadores e conduziu-nos a este estado 
em que os défices dispararam, as autonomias 
passaram a farsa, as concentrações mataram 
as responsabilidades e as autonomias e os do-
entes passaram a ser nomes electrónicos que 
circulam nas redes de computação até se aco-
modarem num qualquer índice estatístico.
Os serviços de saúde estão perdendo a alma.

---
Termino lembrando que é sintomático o facto 
de o Prof. Correia de Campos ter achado que o 
governo da AD de 81-83, de que eu era Secre-
tário de Estado da Saúde, tentou matar o SNS, 
revogando artigos no Dec.-Lei 254/82, sem dar 
importância ao facto de termos mantido, todos 
os artigos políticos que fundamentam o Dec.-
-Lei 56/79 e que são 17, apenas revogando, para 
uma mais livre execução de uma lei de bases 
da saúde, os artigos “administrativos”.
Como era de esperar só estes tinham, para ele, 
significado! !
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DIA DO MÉDICO 

Prémio Daniel 
Serrão, Prémio 
Corino de Andrade 
e homenagem 
aos médicos que 
completaram 25 e 
50 anos de inscrição 
na Ordem

O presidente do CRNOM presidiu 
à comemoração do Dia do Médico 
com um discurso forte, apelando 
à indignação colectiva dos profis-
sionais e à defesa do direito bá-
sico à saúde. Miguel Guimarães 
lembrou ainda que o SNS não 
pode ser questionado como fac-
tor de coesão social e que a sua 
sustentabilidade é “uma questão 
de vontade política”. No dia 18 
de Junho, Ana Catarina Pedrosa 
recebeu o Prémio Daniel Serrão 
para melhor estudante de Medi-
cina e Inês Folhadela, a consul-
tora jurídca da SRNOM,  o Prémio 
Corino de Andrade. Os médicos 
que comemoraram 25 e 50 anos 
de inscrição na Ordem receberam 
a medalha evocativa.

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva
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Na antecâmara da greve nacional, o dis-
curso do Dia do Médico foi a oportu-
nidade para o presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Mé-

dicos (CRNOM) fazer uma leitura global da actu-
alidade. Perante um auditório lotado, Miguel Gui-
marães recordou o polémico Relatório de Primavera 
2012 do Observatório Português dos Sistemas de 
Saúde e os indícios de maior dificuldade de acesso 
aos serviços de saúde num contexto de austeridade. 
“Este clima poderá estar a prejudicar a qualidade 
do tratamento dos doentes em função dos com-
portamentos restritivos que condiciona”, alertou o 
dirigente. 
Algumas conclusões do relatório foram enunciadas 
pelo presidente do CRNOM: alteração na tendên-
cia de redução dos tempos de espera em cirurgia; 
diminuição de consultas e episódios de urgência; 
incapacidade financeira para adquirir medica-
mentos; custos elevados no transporte de doentes 
e degradação da reforma dos cuidados de saúde 
primários. Miguel Guimarães considerou os dados 
preocupantes e partilhou das críticas do Observa-
tório, sugerindo que o Governo não tem em conta 
as repercussões sociais da sua política. “Falta um 
sistema de monitorização e alerta precoce sobre os 
efeitos da crise na saúde”, concluiu. 
O dirigente reforçou, neste contexto, a necessidade 
de valorizar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
como um elemento “indispensável numa sociedade 

que preza os direitos humanos e a cidadania”, as-
sente em princípios de igualdade de acesso e de 
solidariedade social. “A sustentabilidade do SNS é 
obrigatória e um factor decisivo de coesão social”, 
acrescentou, lembrando que apesar da duplicação 
nas despesas globais de saúde verificada entre 1979 
e 2010, esta foi acompanhada por uma “melhoria 
muito significativa de alguns indicadores de saúde”. 

SUSTENTABILIDADE DO SNS 
Focado nos aspectos financeiros, Miguel Guimarães 
reconheceu ser possível melhorar no combate ao 
desperdício, mas sublinhou não ser possível “conti-
nuar a aceitar a má gestão administrativa e clínica”. 
Neste ponto, acrescentou, “o Ministro da Saúde 
deve pugnar por uma gestão eficiente e qualificada, 
combatendo, se necessário, os interesses instala-
dos”. Os médicos, segundo o dirigente, têm igual-
mente um papel importante nesta matéria através 
da melhoria “da performance individual e colectiva 
que permite reduzir o erro clínico a níveis aceitá-
veis”, mostrando-se apologista da criação de um 
Sistema Nacional de Notificação de Erros Médicos 
“com intuito preventivo e não punitivo”. 
Para Miguel Guimarães será difícil prosseguir a es-
tratégia de cortes na saúde sem comprometer os 
cuidados. Recordando que o actual Governo foi 
além das recomendações da troika quanto à redu-
ção orçamental para o sector (550 milhões estipu-
lados no memorando; 1100 milhões definidos pelo 

“DEFENDER O DIREITO À 
SAÚDE É UM IMPERATIVO 
MORAL”
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Orçamento de Estado), o líder da SRNOM subli-
nhou que “não é possível fazer omeletes sem ovos” e 
considerou que a sustentabilidade do SNS “é, antes 
de mais, uma questão de vontade política”. “A crise 
pode ser encarada como uma oportunidade. Uma 
oportunidade para melhorar, corrigir e construir 
novos alicerces que permitam tornar o SNS mais 
robusto. Defender o direito à saúde não é uma ques-
tão ideológica, mas um imperativo moral no qual 
todos nós temos a obrigação de estar envolvidos”, 
acrescentou.
Na fase final da sua intervenção, o presidente do 
CRNOM abordou o tema da greve nacional dos mé-
dicos, mostrando-se convicto de que a participação 
“será um êxito absoluto” e simultaneamente “um 
grito de alerta e de indignação” perante a “preocu-
pante degradação nos últimos meses”. O concurso 
para entregar a empresas privadas a contratação de 
médicos pelo preço/hora mais barato mereceu uma 

referência especial por parte 
de Miguel Guimarães, dado 
que “para além de atentar 
contra a contratação colec-
tiva e as carreiras médicas, 
diminui a qualidade e segu-
rança da profissão médica 
e dos cuidados de saúde 
prestados”. A este propósito, 
destacou o papel das carrei-
ras médicas na evolução do 
SNS e observou não ser “por 
acaso” que a Ordem dos 
Médicos e os sindicatos as 
defendem em conjunto. 

HONRA À EXCELÊNCIA
O patrono do prémio para 
melhor estudante de Medi-
cina das três escolas médi-
cas da região Norte, Daniel 
Serrão, começou por felici-
tar Miguel Guimarães pelo 

discurso com “coragem e conteúdo”, estendendo o 
elogio à “qualidade com que tem exercido as fun-
ções de presidente da SRNOM”. 
Confessando sentir-se “no mínimo desconfortá-
vel” pelo papel que desempenhava na cerimónia, 
o professor jubilado da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto considerou que o Prémio a 
que dá o nome é “o prémio da excelência” e elogiou 
“a coragem da SRNOM em ter afirmado o primado 
do mérito e da qualidade” através da sua atribuição. 
“É uma obrigação dos médicos e da sociedade em 
geral honrar o mérito. Isso não significa que seja-
mos elitistas ou antidemocráticos. O que a Ordem 
dos Médicos tem afirmado é que entre os médicos 
bons que se formam há alguns que por qualidades 
especiais de inteligência, de trabalho, esforço e sa-
crifício são melhores e merecem ser distinguidos”, 
aprofundou Daniel Serrão. 
O distinto médico portuense dirigiu-se de-
pois, de uma forma particular, aos profissionais 
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homenageados pelos 25 e 50 anos de serviço. “Em 
relação aos de 25”, especificou, “considero-vos he-
róicos”. “Estes últimos anos foram dificílimos e ti-
veram de lutar constantemente contra a ineficácia 
das políticas centralizadas de saúde. Muitas vezes 
tiveram de trabalhar em condições perfeitamente 
inaceitáveis, sem verem o vosso esforço reconhe-
cido por quem impunha determinadas políticas 
de saúde”, justificou Daniel Serrão, sem apontar 
responsabilidades “a este ou àquele ministro” ou ao 
facto de se terem recusado em avançar com uma re-
forma estrutural do sector proposta pelo Conselho 
de Reflexão para a Saúde a que presidia. “A nossa 
proposta determinava um horizonte temporal de 
15 anos e como sabem 15 anos não é um ciclo po-
lítico. Quando se tenta fazer remendos, é isto que 

acontece”, observou, refe-
rindo-se à greve nacional 
dos médicos, sobre a qual 
deixou o desejo de que aca-
basse por não se concreti-
zar: “espero que não venha 
a ser necessária”. 
Daniel Serrão terminou 
com “uma saudação espe-
cial” aos seus “contempo-
râneos” que celebraram 50 
anos de actividade. “A pro-
posta que tenho para vós é 
chegar aos 100!”, referiu, no 
seu estilo peculiar. 

PALAVRAS DE 
GRATIDÃO
Ana Catarina Pedrosa (ver 
caixa) recebeu das mãos 
do próprio Daniel Serrão o 
prémio atribuído ao melhor 
aluno que completou no 
último ano lectivo o mes-
trado integrado em Medi-
cina numa das três escolas 
médicas da região Norte.
A jovem médica deixou vá-
rios agradecimentos públi-
cos, começando pelo pre-
sidente da SRNOM a quem 
reconheceu o “trabalho ins-
titucional desenvolvido em 
permanente defesa da Me-
dicina e dos doentes”. Por 
Daniel Serrão, demonstrou 
a sua “imensa admiração”, 
devido “ao seu percurso 

único, à força das suas convicções e humanismo e 
aos contributos inequívocos para a Medicina e para 
a sociedade”. Por fim, estendeu o elogio a Inês Fo-
lhadela, homenageada com o Prémio Corino de An-
drade, aos médicos presentes e à família. “Termino 
com uma palavra de gratidão por me terem dado a 
alegria de estar aqui hoje a ser galardoada com este 
prémio tão prestigiado”, concluiu. 
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Prémio Daniel Serrão
Ana Catarina Pedrosa, de 25 anos, foi a 
grande vencedora do Prémio Daniel Ser-
rão 2012. Natural da cidade do Porto, a 
médica recém-formada completou o en-
sino secundário no Externato Ribadouro 
e concorreu a Medicina com uma média 
de 19.7 valores. Ingressou na Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto e 
desde logo se afeiçoou a disciplinas como 
a Anatomia, a Fisiologia e a Biopatologia. 
No final da sua formação, e através do pro-
jecto de Mestrado Integrado na área de 
Obstetrícia, descobriu o gosto pela inves-
tigação. A especialidade, garante, “ainda 
está por escolher”. 
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Seguiu-se a atribuição do 
Prémio Corino de Andrade 
à consultora jurídica da SR-
NOM, Inês Folhadela (ver 
caixa). Orgulhosa de um 
trabalho que desenvolve há 
mais de 12 anos, a jurista 
agradeceu ao júri que a no-
meou, aos dirigentes que a 
acompanharam durante 
esse percurso e em particu-
lar ao actual Conselho Re-
gional. “O médico tem sido 
a razão de ser do meu traba-
lho, muitas vezes não visí-
vel. Trata-se de um trabalho 
de resolução dos problemas 
que no dia-a-dia se colo-
cam aos médicos e que é, de 
facto, o mais importante na 
minha actividade”, conside-
rou, dirigindo-se especial-
mente a Miguel Guimarães 
por lhe ter “permitido obter 
este prémio”. No final, Inês 
Folhadela pediu permissão 

“para um momento de maior intimidade”, dedi-
cando o Prémio Corino de Andrade à filha Rita, que 
“tantas vezes se viu privada da mãe, dada a exigên-
cia que a SRNOM colocava”. 
No último momento solene do Dia do Médico foram 
distribuídas as medalhas evocativas a mais de duas 
centenas de profissionais que completaram 25 e 50 
anos de inscrição na Ordem dos Médicos. n

Prémio Corino de Andrade
O Prémio Corino de Andrade foi atribuído 
à consultora jurídica da SRNOM, Inês Fo-
lhadela. Licenciada em Direito pela Uni-
versidade Católica Portuguesa, iniciou o 
estágio de advocacia em 1989 e exerce ad-
vocacia desde 1991, a par com a docência 
universitária. É sócia da sociedade “A. de 
Freitas Gomes, Inês Folhadela” desde 1996 
e, em 1999, iniciou as suas funções como 
consultora jurídica da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos, função que 
mantém até hoje.

Esta data, 18 de Junho, é o dia comemorativo da 
publicação do Estatuto da Ordem dos Médicos. 
Está consagrado no Regulamento Geral da Or-
dem dos Médicos e é lembrado anualmente pela 

SRNOM como um dia de reflexão, de alegria, de aproxi-
mação da comunidade médica, de comunhão de formas 
de sentir e de estar, muitas vezes ausentes no nosso dia-
a-dia, mas a que é necessário regularmente regressar. E 
no momento actual mais do que nunca! (…)
O Prémio Daniel Serrão é este ano atribuído à jovem 
médica Dr.ª Ana Catarina Pinho Freitas de Carvalho Pe-
drosa, que concluiu o mestrado integrado em medicina 
pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto 
em 2011 com a classificação final de 17,78 valores. (…) A 
SRNOM congratula-se com o seu brilhante percurso 
académico e aproveita esta circunstância comemorativa 
para dar os parabéns e desejar as maiores felicidades 
nas suas promissoras carreiras a todos os jovens mestres 
em medicina pelas três escolas de Medicina do Norte do 
País. (…)
O Prémio Corino de Andrade é este ano atribuído à no-
tável jurista Dr.ª Inês Folhadela. Licenciada em Direito 
pela Universidade Católica Portuguesa do Porto, Inês 
Folhadela iniciou o estágio de advocacia em 1989 e está 
inscrita na Ordem dos Advogados desde 1991, altura a 
partir da qual exerce a profissão de forma continuada, a 
par da de docente universitária. (…) Este prémio significa 
o reconhecimento de uma brilhante carreira ao serviço 
dos médicos, da medicina e da saúde. É pois com muito 
orgulho, com muita estima e com grande emoção que, 
em nome da SRNOM, vou hoje atribuir este prémio a um 
ser humano exemplar, de características únicas.
Ambos os prémios visam estimular o empenho, tão ne-
cessário em todas as áreas da nossa vida pessoal e profis-
sional. A saúde ganha com a perseverança de Ana Cata-
rina Pedrosa e a excelência de Inês Folhadela.
Os médicos que perfazem a bonita soma de 25 e 50 anos 
de inscrição na Ordem dos Médicos representam natu-
ralmente todos os médicos portugueses. Aqueles que, 
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durante todo este tempo, 
mantiverem viva a arte 
do exercício da medicina 
nos hospitais, nos centros 
de saúde, nas clínicas ou 
nos consultórios. (…) São a 
massa crítica que tem con-
duzido a medicina e a saúde 
portuguesas a patamares 
elevados a nível internacio-
nal. Para eles o nosso sincero 
e sentido agradecimento 
por serem quem são e per-
mitirem que ainda exista 
esperança, que a luz não se 
apague. (…)
Na intervenção política ha-
bitual nestas circunstân-
cias, não posso deixar de 
salientar algumas matérias 
que estão na ordem do dia. 
E podemos começar, em 
primeiro lugar, pelo Rela-
tório de Primavera 2012 do 
Observatório Português dos 
Sistemas de Saúde (OPSS), 
que aponta para uma maior 
dificuldade no acesso aos 
serviços de saúde, fruto da 
crise e austeridade em que 
actualmente vivemos, asso-

ciadas a uma pressão e preocupação exageradas 
com a contenção de gastos na saúde por parte 
de decisores, pressionados para limitar despe-
sas e avaliados em função do seu desempenho. 
Este clima poderá estar a prejudicar a qualidade 
do tratamento dos doentes em função dos 
comportamentos restritivos que condiciona. (…) 
Em segundo lugar, e no contexto do 
Relatório do OPSS, vale a pena reflectir 
um pouco sobre a sustentabilidade 
do SNS. (…)
O SNS tem sido absolutamente indis-
pensável numa sociedade que preza 
os direitos humanos e a cidadania. O 
seu código genético, como salientou 
recentemente António Arnaut, as-
senta no respeito pela dignidade do 
ser humano, na igualdade de acesso e 
tratamento e na solidariedade social, 
em que todos contribuímos através 
dos nossos impostos para o SNS e, quando pre-
cisamos, utilizamos o SNS em igualdade de cir-
cunstâncias. Por isso, a sustentabilidade do SNS 
é obrigatória e um factor decisivo de coesão so-
cial. (…)
De resto, a duplicação nas despesas totais com a 
saúde entre 1979 e 2010 (que passaram de cerca 
de 5 para 10% do PIB) correspondeu a uma mel-
horia muito significativa de alguns indicadores 
de saúde, que justificaram plenamente a aposta 
realizada. (…)
Sabemos que o combate ao desperdício em geral 
está ainda distante do valor limite que é conhe-
cido. É possível fazer mais e sobretudo é possível 
fazer melhor. Não podemos continuar a aceitar 
a má gestão administrativa e clínica, com base 
muitas vezes em incompetência para governar 
uma unidade de saúde, um departamento ou 
um serviço. O Senhor Ministro da Saúde deve 
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pugnar por uma gestão eficiente e qualificada, 
combatendo, se necessário, os interesses insta-
lados. Deve exigir qualidade e transparência nos 
cuidados de saúde prestados. É seguramente do 
seu conhecimento que apenas uma forte aposta 
na qualidade lhe permite diminuir os custos de 
forma sustentada. 
Por outro lado, nós, médicos, não podemos nem 
devemos continuar a ignorar a nossa própria re-
sponsabilidade na esfera da qualidade, encarada 
como uma melhoria da performance individual 
e colectiva que permite reduzir o erro clínico a 
níveis aceitáveis. Devemos ser nós a exigir que 
seja implementado um Sistema Nacional de No-
tificação de Erros Médicos com intuito preventivo 
e não punitivo. Uma forma inteligente de melho-
rar os cuidados de saúde e evitar os níveis eleva-
dos de litígio médico / doente. 
De resto, a implementação prática da verdadei-
ra governação clínica é um objectivo estratégico 
quando falamos de qualidade e de sustentabili-
dade. (…)
O SNS é a base do nosso Estado Social. A sua sus-
tentabilidade é, antes de mais, uma questão de 
vontade política. De resto, é fácil de entender que 
a garantia do direito à saúde deve naturalmente 
ser a primeira prioridade pública. E o Senhor Min-
istro da Saúde deve ser o seu primeiro defensor. E, 
na sua defesa, deve fazer as reformas necessárias 
sem desvirtuar o seu código genético. Por isso, 
é essencial maior organização dos serviços de 
saúde, maior rigor na gestão administrativa e 
clínica, maior transparência e eficácia de proces-
sos e procedimentos, maior responsabilização 
de quem tem o poder de decidir, maior moni-
torização e auditoria de todo o sistema. E claro, 
absolutamente fundamental, aplicar na prática a 
experiência acumulada de 50 anos das Carreiras 

Médicas. (…)
Ainda neste contexto, é essen-
cial a publicação de uma Lei do 
Acto Médico, que respeite o Perfil 
Profissional do Médico definido 
na legislação sobre as Carreiras 
Médicas e a formulação da 
União Europeia de Médicos Es-
pecialistas (UEMS), com realce 
para a necessidade de liderança 
médica nas equipas de saúde. É, 
antes de mais, uma questão de 
organização e de protecção da 

saúde dos doentes.
Os médicos, segundo António Arnaut, desem-
penham “uma relevante função social ao serviço 
do homem e da comunidade”. Nesta medida, de-
vem ter uma retribuição condigna, equiparada 
à dos magistrados, boas condições de exercício 
profissional, estabilidade no trabalho, formação 
permanente, promoção por mérito (respeitan-
do a qualificação médica e a competência em 
gestão clínica) e incentivos à investigação. A sua 
motivação e grau de satisfação são fundamen-
tais para a solidez e qualidade do SNS. A crise 
pode ser encarada como uma oportunidade. 
Uma oportunidade para melhorar, corrigir e con-
struir novos alicerces que permitam tornar o SNS 
mais robusto. Defender o direito à saúde não é 
uma questão ideológica, antes um imperativo 
moral no qual todos temos a obrigação de estar 
envolvidos. 

“A SUSTEN-
TABILIDADE 
DO SNS É 
OBRIGATÓRIA 
E UM FACTOR 
DECISIVO 
DE COESÃO 
SOCIAL”

Finalmente, não posso deixar de vos transmitir 
algumas palavras sobre a Greve Nacional dos Mé-
dicos, convocada pelos Sindicatos Médicos para 11 
e 12 de Julho próximo, e que conta com o apoio in-
equívoco da OM. Ela acontece numa altura difícil 
para o País, mas em defesa do SNS e dos Portu-
gueses. (...)
A mais recente medida do Ministério da Saúde, ao 
publicar um concurso para entregar a empresas 
privadas a contratação de médicos pelo preço/
hora mais barato, para além de atentar contra a 
contratação colectiva e as carreiras médicas, di-
minui a qualidade e segurança da profissão médi-
ca e dos cuidados de saúde prestados.
No comunicado conjunto dos Sindicatos e da OM 
publicado em 6 de Junho exigia-se a imediata 
anulação do concurso ministerial de contratação 
de empresas privadas e a implementação dos 
concursos legais de recrutamento dos médicos, 
aplicando na prática a legislação sobre as Car-
reiras Médicas, e o respeito pelo direito dos do-
entes a uma medicina qualificada e cuidados 
médicos credenciados, defendendo a qualidade 
da formação médica pré-graduada, pós-graduada 
e contínua.
Neste contexto global, é de salientar o papel de 
todos os médicos, feridos na sua dignidade mais 
íntima, no desencadear de todo este processo. O 
Movimento dos “Médicos Unidos”, as Associações 
sectoriais médicas (APMGF, APMH, APMSA) e a 
Associação Nacional de Estudantes de Medicina 
(ANEM) envolveram-se numa plataforma co-
mum com os Sindicatos Médicos e a OM, numa 
perspectiva de ampla unidade dos médicos em 
defesa do SNS e dos doentes. (…)
A participação na Greve Nacional convocada, es-
tou em crer, será um êxito absoluto. A Reunião 
Geral de Médicos na próxima 4.ª feira também. 
Será um grito de alerta e de indignação. Falta 
saber se vamos conseguir alcançar os objectivos 
pretendidos. Pessoalmente, acredito que sim. Mas 
não vai ser fácil. É preciso entendimento, poder de 
persuasão e persistência. Persistência na defesa 
da dignidade do ser humano, do direito à saúde, 
do património do SNS. 
A aplicação na prática das Carreiras Médicas, com 
abertura de concursos públicos para contratação 
de médicos e progressão na carreira, a revisão da 
respectiva grelha salarial, a publicação de legisla-
ção sobre Acto Médico com base na proposta dev-
idamente fundamentada apresentada pela OM, o 
respeito pelas competências médicas e o papel es-
sencial do médico como coordenador das equipas 
multidisciplinares de saúde, a alteração da porta-
ria sobre prescrição por DCI no sentido de dar aos 
doentes o poder de escolher o medicamento do 
princípio activo prescrito, o respeito pelas capa-
cidades formativas das Faculdades de Medicina e 
designadamente a eliminação dos 15% de vagas 
exclusivas para licenciados, a participação da OM 
na definição de protocolos terapêuticos e de uti-
lização de dispositivos médicos, são no momento 
questões essenciais de que não deveremos abdi-
car. O caminho é difícil, mas não impossível.
Por agora resta-me apelar ao nosso modo de ser 
genuíno e pedir que a bandeira da qualidade dos 
actos médicos praticados prevaleça sobre todas 
as outras matérias. É que a qualidade, em última 
análise, depende mais de nós, médicos, e menos 
dos outros.



Lei não 
aplicável no 
imediato
A Ordem dos Médicos (OM) reforçou, 
em conferência de imprensa realizada 
no passado dia 1 de Junho, a sua indig-
nação pela forma como foi publicada 
a portaria que regulamenta as novas 
regras de prescrição de medicamentos 
e que introduz a obrigatoriedade da 
prescrição por Denominação Comum 
Internacional (DCI) em ambulatório. 
José Manuel Silva referiu que o período 
transitório de seis meses previsto na 
lei introduz a “lei da selva no sector”, 
onde “tudo será permitido” e anun-
ciou uma providência cautelar para 
travar a medida. 

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva

publicar”, observou o bastonário, reiterando que “a 
taxa de adesão aos genéricos por parte dos médicos 
é maciça”. 
Num discurso contundente, o responsável máximo 
da OM ironizou sobre o período de transição de 
seis meses que o diploma legislativo prevê para apli-
cação integral das novas regras. “Normalmente as 
regras que vigoram mantêm-se no período transi-
tório. Neste caso, alteram-se as regras que vigoram, 
que são diferentes das regras que vão vigorar com o 
objectivo deliberado de lançar a confusão, criando 
uma espécie de lei da selva onde tudo é permitido”, 
considerou. Para José Manuel Silva legislar com seis 
meses de intervalo é “brincar com coisas sérias” e, 
tal como o Infarmed reconhece, esta lei “carece de 
publicação de orientações específicas para prescri-
tores”, pelo que “não é aplicável no imediato”.

PRESCREVER “COMO ATÉ AQUI” 
Discordando do período transitório e sustentado 
pelas críticas da própria autoridade do medi-
camento, a OM avançou para uma interpretação 
jurídica própria das disposições transitórias que 
determinam que “a presente portaria é aplicada 
de forma a adaptar-se às prescrições por via elec-
trónica”. Atendendo a que os sistemas informáticos 
não estão ainda devidamente acomodados à nova 
lei, o bastonário garantiu “que os médicos vão pres-
crever exactamente como até aqui”. 
José Manuel Silva lamentou que não fosse dada 
primazia ao chamado empowerment do doente 
nas novas regras de prescrição e deixou o repto 

No dia em que a 
nova lei para 
prescrição de 
medicamentos 

entrava em vigor, o basto-
nário da Ordem dos Médi-
cos deixou fortes críticas à 
forma como o diploma foi 
publicado e defendeu os 
profissionais do estigma 
que carregam nesta matéria. 
José Manuel Silva lembrou 
que, contrariamente à opi-
nião generalizada, a Ordem 
dos Médicos (OM) “sempre 
foi favorável à prescrição de 
genéricos” e sublinhou que 
a posição “coerente e susten-
tada” da instituição “foi sem-
pre contra a troca de medi-
camentos nas farmácias”. 
Aproveitando a presença da 

comunicação social, o dirigente lançou um apelo 
para que os jornalistas não voltem a divulgar que 
a quota de genéricos em Portugal é de apenas 24%. 
“É uma mentira. Segundo um relatório do pró-
prio Ministério da Saúde, em Novembro passado 
e sem nenhuma alteração legislativa, a quota de 
genéricos por embalagens nos cuidados de saúde 
primários era de 34,2%, nos hospitais de 30,4% e 
no sector privado de 27,1%. Qualquer um dos va-
lores claramente acima dos 24% que continuam a 
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prescrição por dci em ambulatório
No próximo dia 1 de Junho entram em vigor as novas regras 
de prescrição de medicamentos que incluem a obrigatorie-
dade da prescrição por denominação comum internacio-
nal (DCI) em ambulatório. Esta matéria foi objecto de um 
debate exaustivo, quer na opinião pública, quer no seio da 
classe médica, que se mostrou, inequívoca e frontalmente, 
contra a adopção desta medida, que permitia a troca de 
medicamentos genéricos por outros genéricos nas farmá-

cias, com potenciais consequências negati-
vas para os doentes.
A Ordem dos Médicos esteve sempre na li-
nha da frente deste debate, reunindo com 
diversas estruturas médicas, farmacêuticas 
e políticas, perante as quais nunca transigi-
ram na rejeição da chamada prescrição por 
DCI em ambulatório. Entendemos, de forma 
coerente e consistente, posicionarmo-nos 
contra a possibilidade das farmácias proce-
derem à troca de genéricos e não abdicamos 
de defender a qualidade do tratamento dos 
doentes com base em princípios de rigor téc-
nico e científico. Foi, de resto, nessa lógica 
que nos pronunciamos pública e interna-
mente e que apresentamos propostas con-
cretas ao Ministério da Saúde para reduzir 
a factura com medicamentos e aumentar a 
prescrição de genéricos. Propusemos ainda 
que fosse criado um mecanismo nos novos 
modelos de receita que obrigassem as far-
mácias a dispensar o medicamento desejado 
pelo doente, respeitando dessa forma a sua 
liberdade de escolha e colocando no doente 
o poder final de decisão. Nenhuma das pro-
postas foi atendida na legislação agora pu-
blicada.
Numa altura em que algumas notícias dão 
conta de um possível recuo na posição da Or-
dem dos Médicos sobre a prescrição por DCI 
em ambulatório, o Conselho Nacional Exe-
cutivo vem reforçar a sua posição e recusar 
cabalmente a adopção de uma medida que 
coloca nas farmácias o poder discricionário 
sobre quais os medicamentos a disponibili-
zar, que viola a autonomia de prescrição e a 

relação de confiança médico-doente e consequentemente 
a essência de um acto médico que só aos médicos e doentes 
deveria respeitar, e que coloca em causa a qualidade do 
tratamento dos doentes com base em todos os argumentos 
técnicos e científicos já amplamente divulgados.
No respeito pelas normas eticamente consagradas da nossa 
profissão e na salvaguarda da qualidade dos tratamentos 
prestados, entendemos que os médicos têm o dever de in-
formar os doentes sobre esta matéria e continuar a utilizar 
os medicamentos que lhes oferecem absoluta garantia de 
qualidade e confiança terapêutica. 

Porto, 25 de Maio de 2012.
O Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos

(NOTA DE IMPRENSA PROPOSTA PELO CONSELHO REGIONAL DO 
NORTE E APROVADA EM CNE)

ao ministro da saúde 
para “cumprir com a 
sua palavra” e colocar 
nos novos modelos de 
receituário um campo 
para o doente impedir 
a troca de medicamen-
tos. “Nunca tivemos 
medo do verdadeiro 
empowerment do do-
ente, porque lidamos 
com ele diariamente”, 
reflectiu o dirigente, 
anunciando por fim a 
apresentação de uma 
providência cautelar 
sobre a portaria. 
O presidente do Con-
selho Regional do Norte da Ordem dos Médicos dei-
xou depois, numa breve declaração, uma observa-
ção à Ordem dos Farmacêuticos que publicamente 
tem garantido a bioequivalência dos genéricos entre 
si. Para Miguel Guimarães é “profundamente la-
mentável” que essa informação seja divulgada, dado 
que “são informações erradas” prestadas por quem 
sabe que “só existe bioequivalência reconhecida 
entre genéricos e medicamentos de referência”. O 
dirigente, que acompanhou o bastonário na confe-
rência de imprensa, sublinhou que esta “é a questão 
essencial” e dela resultou a posição da OM “contra 
a troca indiscriminada de medicamentos nas far-
mácias”. n

“SNS ESTÁ ACTIVA E 
DELIBERADAMENTE 
A SER DESTRUÍDO”

contratação de médicos 
ao mais baixo preço
A conferência de imprensa sobre o novo 
regime de prescrição de medicamentos 
coincidiu com o anúncio da contratação de 
2,5 milhões de horas de trabalho médico 
para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
a empresas de prestação de serviços. 
José Manuel Silva e Miguel Guimarães 
associaram-se às críticas feitas pelos 
sindicatos, por se tratar de um concurso 
“cujo único critério é o mais baixo preço”. 
“Não há qualidade, carreiras, curriculum, 
trabalho de equipa, formação, experiên-
cia, nada daquilo que foi a marca do SNS. 
É contratar seja quem for, ao mais baixo 
preço possível”, acrescentou. 
O bastonário da Ordem dos Médicos lem-
brou, a propósito, a memória de Miller 
Guerra, pioneiro na defesa das carreiras 
médicas, para considerar que o SNS “está 
activa, consciente e deliberadamente 
a ser destruído”. “As carreiras médicas 
são a hierarquia técnico-científica das 
instituições e a garantia de qualidade do 
nosso sistema público de saúde”, reforçou, 
anunciando um encontro com os sindica-
tos que mais tarde resultaria na convoca-
ção da greve nacional de médicos para os 
dias 11 e 12 de Julho. 
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A constituição de um grupo de trabalho 
pelo Ministério da Saúde visando a cria-
ção da figura do enfermeiro de família e 
a respectiva atribuição de competências 

mais amplas, como o acompanhamento de grávidas 
de baixo risco ou de doentes crónicos, provocou 
uma onda de indignação na classe médica. O Con-
selho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM) tornou público esse descontentamento, 
denunciando em conferência de imprensa “a gravi-
dade e a ligeireza dos argumentos” transmitidos na 
comunicação social pela Ordem dos Enfermeiros 
(OE) e, em particular, pelo seu bastonário. 
O presidente do CRNOM lembrou uma entre-
vista do responsável máximo da OE em que este 
considera que “uma grávida é melhor seguida por 
enfermeiros do que por médicos”, acusando-o de 
“excesso de voluntarismo” e de “aproveitar a apa-
rente disponibilidade do Ministério da Saúde para 
avançar com a medida”. 

Posição do CRNOM sobre o 
acompanhamento de grávidas 
por enfermeiros 

 “ESTÁ EM CAUSA O 
 QUE TODOS RECONHECEM 
 SER UM ACTO MÉDICO”

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos promoveu uma conferência de im-
prensa no passado dia 24 de Maio para tomar 
posição sobre a possibilidade de os enfer-
meiros acompanharem grávidas de baixo 
risco e doentes crónicos. Miguel Guimarães 
considerou tratar-se de uma nova tentativa 
de violar competências médicas, inserida 
numa “campanha inqualificável de descre-
dibilização dos seus profissionais” e exigiu 
uma clarificação pública sobre esta matéria 
ao ministro da Saúde, que ainda não acon-
teceu. 

Texto Patrícia Gonçalves › Fotografia Vitor Silva

CONFERÊNCIA DE 
IMPRENSA
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“usf têm protocolos de 
actuação definidos”
Os médicos especialistas em Medicina 
Geral e Familiar (MGF), segundo o CR-
NOM, são também colocados em causa 
por este alargamento de competências 
dos enfermeiros. No comunicado, o or-
ganismo lembra que “estes médicos têm 
desenvolvido um excelente trabalho ao 
nível das várias unidades de saúde em 
todas as suas áreas de intervenção, que 
incluem naturalmente a saúde da mu-
lher e da criança e a vigilância de doentes 
crónicos”.
Alberto Pinto Hespanhol, membro do 
CRNOM, professor da FMUP e especia-
lista em MGF, reforçou, na conferência 
de imprensa, a perplexidade que esta 
situação configura: “há muitos anos que 
trabalho com enfermeiros nas consul-
tas de vigilância e de risco mas cada um 
com o seu perfil profissional. De resto, 
as USF definem protocolos de actuação 
em conselho geral”. Esta aspiração da 
enfermagem “é algo totalmente dife-
rente e nunca visto nos nossos cuidados 
de saúde primários”, acrescentou o diri-
gente do CRNOM.

acompanhar grávidas, prescrever medicamentos e 
pedir meios de diagnóstico, ou seja fazer aquilo que 
qualquer pessoa reconhece como sendo um acto 
médico”, acrescentou. 
O presidente do Conselho Regional criticou de 
forma explícita o Governo por avançar para a cria-
ção deste grupo de trabalho sem dar uma clarifica-
ção prévia sobre os seus objectivos. “O que sabe-
mos”, acrescentou, “é que existe um entendimento 
entre a OE e o ministério da Saúde sobre esta ma-
téria”. “Ao longo de uma semana não ouvimos o 
ministro falar sobre estas questões, e como nestas 
coisas quem cala consente, há seguramente alguma 
coisa”, observou, exortando a tutela a clarificar pu-
blicamente a sua posição sobre esta matéria. 
Miguel Guimarães concluiu reiterando a necessi-
dade da Ordem dos Médicos defender as competên-
cias médicas perante este tipo de iniciativas. “Temos 
a obrigação de defender a qualidade dos tratamen-
tos e se este processo avançar a qualidade segura-
mente não se irá manter”. n

Em comunicado (ver página seguinte), Miguel Gui-
marães repudiou os termos em que os enfermeiros 
colocaram esta questão, recordando que na Holanda, 
país pioneiro em matéria de acompanhamento de 
gravidezes por enfermeiros-parteiros, o risco de 
morte perinatal tem aumentado. Portugal, por opo-
sição, está “no primeiro lugar relativamente ao de-
clínio da mortalidade infantil” nos países da OCDE. 

QUESTÃO DE COMPETÊNCIA
Acompanhado por Alberto Pinto Hespanhol (ver 
caixa), Miguel Guimarães lembrou aos jornalistas 
que “uma gravidez só é de baixo risco até se tor-
nar de alto risco. Até que surja uma complicação 
que tem de ser detectada a tempo, de forma clara e 
ajustada ao que são as intervenções normais nestas 
situações”. Para o dirigente, os “enfermeiros desem-
penham um papel fundamental” na estrutura do 
SNS e a Ordem dos Médicos não põe em causa a 
criação da figura do enfermeiro de família. “O que 
está em causa nesta matéria é a autonomia para 
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COMUNICADO

No último fim-de-semana, a Ordem dos Médicos foi 
confrontada, por via da comunicação social, com a 
possibilidade de os “enfermeiros de família” poderem 
acompanhar grávidas de baixo risco e doentes crónicos 
e prescreverem medicamentos e exames complemen-
tares de diagnóstico.
Excedendo-se no voluntarismo, o bastonário da Ordem 
dos Enfermeiros aproveitou a aparente disponibilidade 
do Ministério da Saúde para avançar com a medida e 
deixou ao Jornal de Notícias, no último dia 6 de Maio, a 
seguinte observação: “Grávida é mais bem seguida por 
enfermeiro do que por médico”. Como argumento final 
e eventualmente decisivo, numa altura em que todas 
as decisões em matéria de saúde parecem resultar de 
uma ponderação financeira, os enfermeiros estimam 
que o acompanhamento de grávidas e também de 
doentes crónicos significaria uma poupança de 1790 
milhões de euros por ano e 149 mil horas aos médicos.
Perante a gravidade e a ligeireza dos argumentos co-
locados em cima da mesa, a Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos não pode ter outra atitude que 
não a de os refutar publicamente e repudiar, de forma 
veemente, a campanha inqualificável de descredibiliza-
ção dos seus profissionais.
1. Recentemente, faleceu no Hospital Garcia da Orta 
um recém-nascido que teria sido acompanhado num 
parto caseiro por uma enfermeira ao longo de mais de 
oito horas.
2. Um estudo científico prospectivo datado de Novem-
bro de 2010, publicado pelo British Medical Journal, 
sobre a morte perinatal [até aos primeiros oito dias de 
vida] na Holanda, país pioneiro na legislação que prevê 
a possibilidade de haver enfermeiros-parteiros a assis-
tirem partos em casa, concluía o seguinte: “Recém-nas-
cidos de mulheres que preferiram o acompanhamento 
de uma parteira a um obstetra durante o trabalho de 
parto registaram um risco 3,66 vezes superior de morte 
perinatal, quando comparado com recém-nascidos 
cujo trabalho de parto foi supervisionado por obste-
tra”. Mais ainda, o mesmo estudo concluiu que recém-
-nascidos de grávidas de baixo risco cujo trabalho de 
parto foi supervisionado por uma enfermeira-parteira 
tinham um risco mais elevado de morte perinatal du-
rante o parto e o mesmo risco de admissão em unida-
des de cuidados intensivos neonatais, quando com-
parado com recém-nascidos de grávidas de alto risco 
cujo trabalho de parto decorreu sob a supervisão de 
um obstetra.

3. De acordo com o relatório da OCDE de 2011, a taxa 
de mortalidade infantil em Portugal foi de 3,6 por mil 
nados vivos. A taxa de mortalidade neonatal, de acordo 
com o portal PORDATA e o Instituto Nacional de Es-
tatística, foi de 1,7 em 2010 e a taxa de mortalidade 
perinatal de 3,5. Estes valores colocam o nosso sistema 
de saúde no primeiro lugar relativo ao declínio da mor-
talidade infantil. Como termo de comparação refira-se 
que no Reino Unido a taxa de mortalidade infantil foi 
de 4,6 por mil nados vivos.
4. Não obstante os factos referenciados, assistimos a 
uma tomada de posição recente dos enfermeiros por-
tugueses, e particularmente de altos representantes 
da sua classe, sobre os eventuais benefícios dos partos 
em casa.
5. Os médicos especialistas em Medicina Geral e Fami-
liar são particularmente questionados nesta súbita as-
piração dos auto-designados “enfermeiros de família”. 
Será oportuno lembrar que aqueles médicos especia-
listas têm desenvolvido um excelente trabalho ao nível 
das várias unidades de saúde em todas as suas áreas 
de intervenção, que incluem naturalmente a saúde da 
mulher e da criança e a vigilância de doentes crónicos. 
De resto, a criação, em Portugal, da especialidade de 
Medicina Geral e Familiar foi rapidamente acompa-
nhada por uma melhoria da qualidade dos cuidados 
de saúde e de vários dos principais indicadores a ela 
associados.
Os médicos têm o maior respeito pelas restantes clas-
ses profissionais da saúde, com as quais pretendem 
estabelecer uma relação de trabalho cooperante e 
profícua. Porque acreditam que os melhores resulta-
dos em saúde apenas são obtidos quando se trabalha 
em equipa multidisciplinar e em complementaridade. 
Não deixamos, porém, de lamentar e de nos posicionar 
abertamente contra o facto de outros profissionais 
procurarem desacreditar as suas funções, ultrapassa-
rem e violarem as suas competências.
Por fim, exigimos ao Ministério da Saúde uma clarifica-
ção pública relativamente a esta matéria.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos
24 de Maio de 2012.

Conselho Regional do Norte
ORDEM DOS MÉDICOS
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Numa longa reflexão, o profes-
sor da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto recordou as 
conclusões de um estudo da Orga-
nização Mundial de Saúde de 2010, 
que apontavam para um aumento 
global da prevalência das pertur-
bações mentais. As causas para 
este crescimento variavam entre o 
maior rigor dos diagnósticos, a fa-
cilidade de acesso aos serviços de 
saúde mental, o envelhecimento 
da população e a falta de protecção 
social.
O caso português mereceu um 
enfoque especial por parte de Rui 
Coelho. Citando um estudo de Cal-
das de Almeida, o médico recordou 
que o nosso país “tem a maior per-
centagem de perturbações mentais 
a nível Europeu”. “Itália e Espanha 
têm 8% da população afectada, a 
Holanda 15%, França 18% e Portu-

gal está nos 23%”, 
acrescentou, divi-
dindo a prevalência 
pelas seguintes pa-
tologias: ansiedade 
(16,5%), depressão 
(8%), controlo de 
impulsos (3,5%) 

e consumo de álcool (1,6%). Mas há mais sinais 
de alarme no país em matéria de saúde mental. O 
consumo médio de antidepressivos é cinco vezes 
superior à média dos países da União Europeia e, 
em 2011, a taxa de suicídio fixou-se nos 10 por cada 
100 mil habitantes. “Não temos dúvidas nenhumas 
que o número de suicídios está subavaliado por 
razões familiares, sociais e até religiosas. Sabemos 
que há muitas mortes violentas que são suicídios 
encapotados”, alertou o convidado.
Na perpsectiva de Rui Coelho é fundamental ac-
tuar a montante e fomentar o papel preventivo dos 
cuidados de saúde primários. “O médico de famí-
lia”, aprofundou, “desempenha um papel essencial 

do médico para os médicos 
Doenças mentais, apneia do sono 
e obesidade foram os temas em 
análise no último trimestre

A HUMANIDADE MAIS 
VULNERÁVEL E COM MENOS 
QUALIDADE DE VIDA

Após o sucesso que 
constituiu a primeira 
sessão, no dia 30 de 
Março, o ciclo de con-
ferências “Do Médico 
para os Médicos” pros-
seguiu nos meses de 
Abril, Maio e Junho com 
três temas de inegável 
interesse: a prevalência 
das doenças mentais, 
com o psiquiatra Rui 
Coelho; o tratamento 
para a apneia do sono, 

com a pneumologista Maria Sucena e o oftalmo-
logista Nuno Trigueiros; por fim, a obesidade, 
com o cirurgião John Preto. 

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva

“TEMOS A MAIOR 
PERCENTAGEM DE 
PERTURBAÇÕES 
MENTAIS A NÍVEL 
EUROPEU”

‘‘A Humanidade está psiquia-
tricamente mais doente?” era a 
questão colocada no segundo 
debate, realizado a 27 de Abril. 
O psiquiatra Rui Coelho, con-

vidado da sessão, respondeu de forma 
inequívoca sugerindo que “o lado mais 
negativo das sociedades desenvolvidas 
favorece a prevalência da doença men-
tal”. “Há maior vulnerabilidade às pato-
logias afectivas, em particular à depres-
são, ao suicídio e à ansiedade, porque o 
sentimento de insegurança e de perda 
são maiores”, reflectiu. 



enquanto conhecedor do doente, do seu 
ambiente familiar e social e pode redu-
zir o estigma que a doença psiquiátrica 
ainda desencadeia e que é inibidor da 
ida ao hospital especializado”. Quanto à 
avaliação da doença, o psiquiatra reco-
nheceu a escassez de meios complemen-
tares de diagnóstico e sublinhou que o 
médico deve concentrar a sua observação 
“naquilo que é dito e na forma como é 
dito”. Não obstante, em casos de suspeita 
de epilepsia ou de lesão cerebral terá de 
ser feito um eletroencefalograma ou uma 
TAC. 
Na conclusão, o psiquiatra falou de uma 
sociedade “cada vez mais funcional”, “que 
trabalha para a eficiência” e que, por isso, 
não reserva “lugar para os menos eficien-
tes e mais vulneráveis”. As crescentes de-
sigualdades sociais estão a fomentar esta 
realidade e, como lembrou Rui Coelho, 
“há uma correlação directa entre o dese-
quilíbrio social e a prevalência mental”. 

RESSONAR NÃO  
É SINÓNIMO DE APNEIA
No dia 25 de Maio, o “Do Médico para os Médicos” 
voltou ao auditório da SRNOM para uma aborda-
gem ao tratamento da apneia do sono por cirur-
gia ou através da utilização do dispositivo CPAP 
- Continuous Positive Airway Pressure. Como con-
vidados estiveram presentes a pneumologista Maria 
Sucena e o otorrinolaringologista Nuno Trigueiros. 
A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) é 
frequentemente confundida com a chamada ronco-
patia simples, ou seja como o ressonar. Esta, con-
tudo, “só tem consequências para o parceiro do 
doente que pode sofrer de insónias”, como esclare-
ceu Maria Sucena. A médica do Centro Hospitalar 
de São João (CHSJ) lembrou que só existe patologia 
“quanto temos uma cessação completa do fluxo das 
vias áreas com duração maior do que 10 segundos. 
A SAOS, mais prevalente nos homens do que nas 
mulheres, é um problema de saúde pública dado “o 
alto nível de morbilidade e mortalidade associadas”. 
Obesidade, masculinidade e anomalias da estrutura 
crânio-facial são os principais factores de risco e as 
manifestações clínicas sãos as mais diversas: o res-
sonar, as apneias frequentes, a sensação de engasga-
mento e sufocação, sono agitado e hipersonolência 
diurna. “Sabe-se que a SAOS é mais prevalente em 
doentes com patologias cardiovasculares, têm fac-
tores de risco comuns, nomeadamente a obesidade, 
mas vários estudos têm permitido mostrar que a 
SAOS conduz ao início e até à progressão das do-
enças cardiovasculares”, acrescentou Maria Sucena. 
Nuno Trigueiros sumariou os diversos métodos de 
diagnóstico da SAOS, desde o exame físico, com ve-
rificação da morfologia cervical e facial, aos exames 
complementares que poderão ir até ao rastreio das 
alergias. A estes somou o estudo da função tiroi-
deia, dada a elevada prevalência do hipotiroidismo 
em doentes com SAOS, e a TAC como exame gold 
standard para avaliar as regiões das 
fossas nasais, perinasais e laringe. 
Ao nível do tratamento médico, 
Maria Sucena valorizou a “tera-
pia comportamental”, sobretudo 
a perda de peso, e a melhoria da 
posição e da higiene do sono. “Uma 
das soluções é usar a bola de ténis 
para impedir a posição de decúbito 
dorsal”, exemplificou. Além destas 
terapêuticas, surge a utilização do 
CPAP, “um gerador de pressão que 
vai criar uma câmara de ar na fa-
ringe e vai impedir o seu colapso”, 
como caracterizou a oradora. Este 
equipamento permite várias me-
lhorias como a diminuição da so-
nolência ou a redução da hipertensão arterial. Os 
efeitos laterais, garantiu Maria Sucena, “são minor” 
e “passíveis de ser resolvidos”. 
O uso do CPAP pode, segundo Nuno Trigueiros, ser 
valorizado através da cirurgia nasal. “Os doentes 
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que têm patologia na-
sal precisam de pressões 
maiores do CPAP e têm 
mais dificuldades na sua 
utilização. Esta cirurgia 
pode ser feita por vários 
métodos: a septoplastia, 
a cirurgia dos cornetos 
e a cirurgia da sinusite 
quando ela esteja pre-
sente”. Os doentes que 
apresentam patologia do 
maciço facial constituem 
o segundo grupo de do-
entes com SAOS que ca-
recem de intervenção 
cirúrgica. O otorrinola-
ringologista citou como 
soluções as intervenções 
de avanço maxilo-man-
dibular, a traqueostomia 
e o método “promissor” 
da utilização de próte-
ses de reposicionamento 
mandibular. 

53% DOS 
PORTUGUESES 
TÊM EXCESSO 
DE PESO
Tema sempre actual, a 
obesidade esteve em foco 
na quarta sessão “Do Mé-
dico para os Médicos”. O 
convidado foi John Preto, 
cirurgião geral que coor-
dena o Centro de Elevada 
Diferenciação da Obesi-

dade Mórbida (CEDOM) no CHSJ, para uma pa-
lestra sobre as vantagens e os inconvenientes da 
chamada cirurgia bariátrica. 
Os números são inequívocos e justificam a necessi-
dade crescente de intervir sobre o excesso de peso: 
por ano são gastos 100 biliões de dólares em custos 
de saúde associados à doença. De acordo com os 
dados da OMS “a prevalência do excesso de peso 
e da obesidade é já superior ao número de pessoas 
mal nutridas” e, no caso português, “53,6% da po-
pulação tem excesso de peso ou aproxima-se dos 
critérios de obesidade”. “A situação é preocupante”, 
alertou John Preto. O especialista mostrou que ac-
tualmente já são feitos 500 mil procedimentos ba-
riátricos anuais em todo o mundo, mas o número 
pode evoluir para 800 mil já em 2017. 
Esta exigência ao nível da cirurgia podia, na opi-
nião do palestrante, ser atenuada com terapia mé-
dica adequada: “planos alimentares estruturados, 
exercício físico, alterações de comportamento e far-
macologia”. O problema é que o resultado não é 

duradouro. “Até pode haver uma resposta rápida 
com a terapêutica médica mas em período de follow 
up os doentes começa a reganhar peso e, muitas 
vezes, ultrapassam o peso inicial”. 
É desta forma que o tratamento cirúrgico emerge 
como a solução mais eficaz. Segundo John Preto, 
a intervenção bariátrica significa “uma perda de 
peso na ordem dos 20 a 40 quilos e uma redução 
de 10 a 15 valores do Índice de Massa Corporal 
(IMC)”, além da recuperação da diabetes e de me-
lhoria no perfil lipídico. “Cumprimos com o objec-
tivo número um do tratamento: não só perder peso 
mas obter também ganhos nas co-morbilidades 
associadas”. 
Para evitar “um certo facilitismo relativamente à 
cirurgia”, estão definidos critérios de admissão para 
os doentes. John Preto chamou-lhe “a ditadura do 
IMC”, e apresentou os valores: para ser selecionado 
para cirurgia, o doente tem de ter um IMC superior 
a 40. No caso de ter um IMC entre 35 e 40 “só há 
indicação se houver doença associada”, esclareceu.  
A estes valores juntam-se outras exigências como a 
obrigatoriedade de o doente já ter sido submetido a 
um plano terapêutico e de estar disponível para um 
follow up prolongado após a intervenção. 
O cirurgião revelou à au-
diência um vasto leque de 
intervenções bariátricas já 
realizadas no âmbito do 
CEDOM e explicou, de 
forma muito simples, quais 
as metodologias utilizadas 
actualmente. “O bypass 
gástrico é o gold standard 
do tratamento. É a cirur-
gia mais usada em todo o 
mundo”, assegurou, acres-
centando que se trata de 
um procedimento que per-
mite a redução de 70% do 
peso em excesso. A banda 
gástrica ajustável, “porven-
tura a cirurgia mais falada 
de sempre no combate à 
obesidade”, não tem a ex-
pressão do passado e está, 
segundo John Preto a ser 
usada maioritariamente 
nos EUA. “É de longe a 
técnica menos invasiva” e 
representa uma perda mé-
dia de peso na ordem dos 
50%. n

PRÓXIMAS 
SESSÕES

27 JUL 
HÁ CONTROVÉRSIA 
QUANTO À MORTE 
CEREBRAL?

28 SET 
A CIRURGIA 
DA MIOPIA É 
CONSENSUALMENTE 
ACEITE?

26 OUT 
AUMENTO DA 
ESPERANÇA DE 
VIDA: MORREREMOS 
MAIS TARDE, MAS 
DEMENTES?

30 NOV 
A CIRURGIA 
ESTÉTICA IRÁ SER 
PEDIDA POR TODA A 
GENTE?

28 DEZ 
ESTAREMOS TODOS 
CONDENADOS A 
TER UM CORAÇÃO 
MECÂNICO?
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A Secção Regional do Norte votou contra 
o Orçamento da Ordem dos Médicos 
para 2012, em sede do Conselho Nacio-
nal Executivo (CNE). Em causa, como 

explicou Miguel Guimarães, o facto do documento 
ter sido recebido na véspera da reunião, quando os 
estatutos referem a necessidade dos elementos do 

CNE terem acesso à informação uma se-
mana antes. “O Orçamento é um docu-
mento de trabalho extraordinariamente 
importante. Era impensável votar o Or-
çamento sem ter uma opinião avalizada 
e fundamentada sobre o mesmo”, argu-
mentou o presidente do Conselho Re-
gional do Norte (CRN), realçando que 
foi sugerido o adiamento da discussão 
deste tema.
Bastante crítico sobre o documento, Mi-
guel Guimarães mostrou-se preocupado 
com o aumento do valor apresentado 
no Orçamento de 2012 e que ascende 
aos 3,2 milhões de euros. Trata-se, ex-
plicou, “de um aumento significativo 
face a 2011, altura em que tivemos um 
orçamento de pouco mais de dois mi-
lhões de euros. É importante perceber 
porque existe esta grande diferença de 
orçamentação de um ano para o outro 
e, essencialmente, perceber qual o im-
pacto que esta medida pode vir a ter 
na actividade da Ordem dos Médicos”. 
Aliás, face ao aumento previsto nas con-
tas da Ordem para 2012, é certo que os 
orçamentos apresentados pelas secções 
regionais também sofram alterações: 
“A verba que vai ser direccionada pela 
SRNOM para o CNE será, obviamente, 
maior e essa é uma situação que me 
preocupa”.
À semelhança do que fez na apresen-
tação do Plano de Actividades e Or-
çamento de 2012 da SRNOM, Miguel 
Guimarães voltou a alertar para a con-
juntura económica e social e, conse-
quentemente, para a necessidade de 
alguma contenção na despesa. “Temos 
de pensar em poupar, não podemos ser 
a imagem do país”, advogou, lembrando 
ainda os problemas que se sentem, em 
particular, no sector da Saúde: “Há vá-
rias questões com as quais nos temos de 
preocupar. Desde a política do medica-
mento, à violação das competências mé-
dicas. Face ao contexto actual, teremos, 
quase de certeza, de tomar medidas ex-
cepcionais durante o ano de 2012, de 

combate às políticas de Saúde e essa é mais uma 
razão para termos cuidado com os orçamentos que 
fazemos e com o dinheiro que gastamos”.  
Na mesma reunião do CNE, os elementos do Con-
selho Regional do Norte também votaram contra 
o relatório de contas de 2011, essencialmente “por 
não ter sido explicado e fundamentado o desvio 

 ORÇAMENTO DA ORDEM 
 DOS MÉDICOS GERA 
 DESACORDO

Plenário dos 
Conselhos Regionais 
vota favoravelmente 
recurso da SRNOM
O Plenário dos Conselhos Regionais 
da Ordem dos Médicos votou 
favoravelmente o recurso interposto 
pela Secção Regional do Norte que 
obriga o Conselho Nacional Executivo 
a voltar a discutir o Orçamento para 
2012. Miguel Guimarães espera, 
agora, que sejam dadas as explicações 
necessárias sobre o documento.
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de cerca de 343 mil euros”. “Não nos foi facultado 
o relatório de actividades de 2011 e, por isso, não 
conhecemos as justificações para este desvio”, justi-
ficou Miguel Guimarães.
Os argumentos foram apresentados perante a pla-
teia do Plenário dos Conselhos Regionais da Ordem 
dos Médicos, que decorreu no Centro de Cultura e 
Congressos da SRNOM no passado dia 9 de Maio. 
Na altura, discutia-se o regresso do Orçamento 
para 2012 ao CNE, obrigando a uma nova discus-
são e votação do documento. Em causa esteve o 
empate técnico registado no momento da primeira 
votação, em sede do CNE. Com quatro votos contra 
dos elementos do CRN e um do Conselho Regional 
do Sul (CRS), três votos a favor do Conselho Re-
gional do Centro (CRC) e uma abstenção do CRS, 
o bastonário José Manuel Silva utilizou o voto de 

qualidade para fazer passar 
o Orçamento de 2012. Face 
ao empate técnico, o CRN 
decidiu utilizar os estatutos 
e remeter para o Plenário 
dos Conselhos Regionais 
da Ordem dos Médicos 
a proposta de fazer com 
que o Orçamento de 2012 
fosse, novamente, discu-
tido e votado em CNE. A 
esmagadora maioria dos 
elementos presentes no 
plenário, entre os quais o 
próprio bastonário, acabou 
por votar favoravelmente o 
recurso apresentado pelo 
CRN. José Manuel Silva ad-
mitiu os problemas ineren-
tes à apresentação tardia 
do Orçamento para 2012 e 
recusou críticas: “Recordo 
que o CNE discutiu e apro-
vou o Plano de Actividades 
para 2012. Foi com base 
nesta informação que a 
contabilidade e a nossa te-
soureira fizeram o respec-
tivo orçamento. Eu estou 
à vontade. Quem manda é 
o CNE, pois aprova todas 
as despesas e decide de 
uma forma transparente e 
aberta”.
O CRS, pela voz de Antó-
nio Pereira Coelho, tam-
bém condenou o curto 
espaço de tempo entre a 
recepção do Orçamento de 

2012 e a sua discussão. Além disso, criticou, a pri-
meira impressão sobre o documento sugere “algum 
desleixo, nomeadamente pela incompleta explica-
ção sobre o destino das verbas”. “É necessário que 
haja rigor e isso passa pelo reconhecimento de uma 
situação económica e financeira que não é fácil”, 
realçou António Pereira Coelho. 
Em sentido oposto, o presidente do Conselho Re-
gional do Centro, Fernando Gomes considerou que 
o Orçamento para 2012 poderia ter sido aprovado 
em CNE, podendo depois ser discutido no plená-
rio, com introdução das rectificações necessárias. 
“Desta forma, cumpríamos a lei e tínhamos as con-
tas aprovadas”, defendeu.
Na data de fecho deste texto, a reunião do CNE para 
discutir o Orçamento de 2012 ainda não se tinha 
realizado. n

“É NECESSÁRIO QUE HAJA RIGOR E ISSO 
PASSA PELO RECONHECIMENTO DE UMA 
SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
QUE NÃO É FÁCIL”
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O Relatório e Contas de 2011 da Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos foi 
aprovado, em Assembleia Regional, por una-
nimidade. Segundo a empresa externa de 
contabilidade, foram alcançados, com um 
saldo líquido de mais de 400 mil euros, “os 
melhores resultados de sempre”. Na reunião 
foram ainda aprovados – com voto de louvor 
– o Plano de Actividades e Orçamento para 
2012, nos quais estão reflectidas algumas pre-
ocupações de carácter social. 

Texto Patrícia Gonçalves › Fotografia Vitor Silva

É um Plano de Actividades e Orçamento 
que reflecte algumas preocupações do 
ponto de vista social, tendo em conta o 
contexto económico que o país atravessa. 

Os documentos foram apresentados e discutidos no 
passado dia 8 de Maio, em Assembleia Regional. Do 

“É PRECISO 
APROXIMAR 
O FUNDO DE 
SOLIDARIEDADE 
DOS MÉDICOS”

debate transpareceu a vontade do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) em 
apoiar os colegas que possam estar a atravessar uma 
fase mais complicada do ponto de vista económico, 
face aos recentes cortes impostos pelo Governo. 
“Uma das preocupações que esteve em cima da 
mesa, na altura da elaboração do Orçamento para 
2012, foi poupar dinheiro. Um médico que vive da 
sua reforma e que fica sem os subsídios de férias e 
de Natal, para além dos restantes cortes, pode co-
meçar a ter algumas dificuldades nas contas do seu 
dia-a-dia”, alertou Miguel Guimarães.
O presidente do CRNOM defendeu, inclusiva-
mente, uma maior aproximação do fundo de so-
lidariedade às pessoas. “Já propus, em reunião do 
Conselho Nacional Executivo, que seja feita uma 
revisão da forma como funciona o fundo de soli-
dariedade”, realçou. Caso não exista resposta, Mi-
guel Guimarães pondera avançar com medidas na 
Secção Regional do Norte, nomeadamente “fazer 
reverter uma percentagem da quota dos sócios para 
um fundo social de apoio aos médicos”.
O Plano de Actividades para 2012 reflecte, ainda, a 
estratégia que tem sido seguida pelo CRN, nome-
adamente a aposta nas actividades culturais, so-
ciais e científicas. Para este ano, a novidade recai na 

Plano de actividades e 
Orçamento para 2012 reflecte 
preocupações sociais
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comunicação, tendo Miguel Guimarães assumido 
uma maior aposta nesta vertente. “É uma área onde 
temos uma grave falha, pois, ao contrário de outras, 
não nos rodeamos de pessoas que possam desen-
volver um trabalho profissional quer na comunica-
ção interna, para os médicos, quer na comunicação 
externa”, argumentou. De qualquer das formas, 
concluiu, “iremos seguir o rumo do Orçamento de 
2011 e apresentar o mesmo rigor no final de 2012”.
O Plano de Actividades e o Orçamento para 2012 
foram aprovados em Assembleia Regional por 
unanimidade, tendo a direcção da SRNOM e os 
membros do Conselho Fiscal Regional recebido um 
voto de louvor pelo trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido. 

RELATÓRIO E CONTAS DE 2011: 
“O MELHOR DE SEMPRE”
Rigor, correcção e transparência foram as palavras 
mais vezes repetidas pelo técnico oficial de contas 
da empresa de contabilidade CCL, sobre o Rela-
tório e Contas de 2011 da SRNOM. O documento 

“Não só se 
conseguiu 
cumprir o 
que estava 
orçamentado, 
como ainda 
foi possível 
poupar.”

que espelha “os melhores re-
sultados de sempre”, em ter-
mos de orçamentação, também 
foi discutido e aprovado por 
unanimidade, em Assembleia 
Regional.   
Numa breve apresentação so-
bre o Relatório e Contas de 
2011, Rui Cabral, da empresa 
de contabilidade CCL, subli-
nhou que o cumprimento do 
orçamento não foi impeditivo 
de se ter conseguido alcançar 
um resultado líquido de cerca 
de 492 mil euros. “Não só se 
conseguiu cumprir o que es-
tava orçamentado, como ainda 
foi possível poupar. Penso que 
foi feito um trabalho fantás-
tico”, enfatizou o técnico oficial 
de contas.
O aumento da receita, como 
apontou Rui Cabral, ficou a de-
ver-se, sobretudo, ao crescente 
número de sócios, uma vez que 
o valor das quotas se manteve. 
Já do lado da despesa, expli-
cou, “houve uma grande pre-
ocupação para que não exis-
tissem desvios do plano de 
actividades traçado, para além 
de uma política de contenção 
de custos que se veio a verificar 
certeira”.
Durante a apresentação, Rui 
Cabral recordou ainda os resul-
tados da auditoria realizada às 
contas da Ordem dos Médicos, 
onde se incluem as secções re-
gionais, e lembrou a avaliação 

feita à SRNOM. “Utilizando a linguagem futebolís-
tica, não tivemos qualquer cartão vermelho, nem 
tão pouco algum amarelo”, regozijou-se.
Depois de aprovado o documento, por unanimi-
dade, o presidente do CRNOM lembrou as reformas 
que têm sido implementadas na estrutura, nome-
adamente nos últimos três anos. Algumas das al-
terações, evocou, “começaram a ser introduzidas 
no mandato do Dr. José Pedro Moreira da Silva e 
prenderam-se, sobretudo, com a adopção de novos 
processos e procedimentos, através da informatiza-
ção de toda a SRNOM”. Por outro lado, continuou 
Miguel Guimarães, “a SRNOM é uma empresa de 
média dimensão e, por isso, tem de primar pelo 
rigor e transparência das suas contas. Esta era uma 
preocupação do mandato anterior e que consegui-
mos consolidar em 2011”. Para o sucesso dos resul-
tados, Miguel Guimarães salientou positivamente 
o trabalho de todos os colaboradores. “Este esforço 
deve-se, muito, aos nossos funcionários. Temos 
uma organização que pode ser melhorada mas que, 
globalmente, considero muito boa”, concluiu. n
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A Entidade Reguladora da Saúde publicou, no pas-
sado dia 21 de Março, uma deliberação em que 
tornava obrigatório o registo dos estabelecimentos 
de fisioterapia. Este registo era condição necessá-
ria para o exercício autónomo da actividade. No 
entanto, segundo avançou Catarina Aguiar Branco 
em reunião de médicos especialistas em Medicina 
Física e Reabilitação (MFR) realizada na Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos, “o re-
gisto não é condição para ter um estabelecimento 
aberto”, o que é obrigatório é “estar licenciado”. Para 
a vice-presidente da Sociedade Portuguesa de MFR 

a conclusão é óbvia: “o que esta delibe-
ração faz é dar a possibilidade de os es-
tabelecimentos estarem a trabalhar sem 
licença”. Ou seja, os estabelecimentos de 
fisioterapia poderão funcionar sem estar 
licenciados e sem estarem supervisiona-
dos por médicos especialistas. 
A reunião, que juntou também a Asso-
ciação Portuguesa de Médicos Fisiatras 
(APMF), o Colégio de Especialidade de 
Medicina Física e Reabilitação (CEMFR) 
e o Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (CRNOM), serviu para 
auscultar os médicos desta especialidade 
sobre uma medida que, como adiantou 
Pedro Cantista, fisiatra e dirigente da Co-
missão Consultiva para o Exercício da 
Medicina Livre, pode configurar “um ata-
que dirigido à especialidade”. 
Catarina Aguiar Branco enquadrou esta 
iniciativa da ERS num “movimento de 
várias valências dos técnicos de diagnós-
tico e terapêutica para extravasar as suas 
competências”. Se for colocada em prática 
este modelo de autorização de funciona-
mento, acrescentou, “está a aberta a Caixa 
de Pandora”. 
Para o presidente do colégio de especia-
lidade, Fernando Parada, esta disposição 
da ERS não é compreensível numa altura 
em que a própria formação especializada 
de MFR foi alterada. “Finalmente temos 
um programa perfeitamente ordenado e 
que comprova o conteúdo científico da 
nossa especialidade”, garantiu.  Catarina 
Aguiar Branco admitiu não perceber a 
atitude da ERS de apresentar este novo 
dado “como facto consumado”. “Existem 
normas da própria Direcção Geral de 
Saúde em que o fisiatra tem de estar pre-
sente em determinadas patologias. Como 
é que a ERS dá visto a estas situações?”, 
questionou. 

ACTO MÉDICO NÃO INTERESSA
Esta situação, para Miguel Guimarães, 
“é apenas mais um exemplo daquilo que 
são as repetidas violações das competên-
cias médicas”. O presidente do CRNOM 
lamentou que o acto médico volte a ser 

posto em causa e considerou que a sua legislação 
“não interessa ao poder político”. Sobre a situação 
em concreto dos médicos fisiatras, o dirigente con-
siderou urgente avançar para o contencioso jurí-
dico. “Temos de dar tempo à diplomacia. Na mi-
nha opinião, tudo o que puder ser activado já do 
ponto de vista judicial, activava imediatamente”. 
A reunião ficou concluída com o compromisso de 
avançar para a impugnação da deliberação da ERS. 
Entretanto, a OM já constestou juridicamente essa 
“legalização” encapotada de clínicas de fisioterapia 
sem a adequada e necessária supervisão médica. n

Médicos fisiatras em 
protesto por violação 
de competências

ESTABELECIMENTOS 
DE FISIOTERAPIA PODEM 
FUNCIONAR SEM LICENÇA

Em reunião realizada no passado dia 16 de Março, 
os médicos especialistas em Medicina Física e 
Reabilitação e o Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos expressaram a sua indignação 
pelo facto dos estabelecimentos de fisioterapia 
terem como único critério de funcionamento 
autónomo um registo na ERS. A fisiatra Catarina 
Aguiar Branco considerou que esta medida “abre a 
Caixa de Pandora” para a desregulação do mercado. 
Miguel Guimarães viu neste caso mais um 
exemplo de violação das competências médicas.  

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva
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Mais de cinco mil médicos em todo o país 
participaram no passado dia 16 de Junho 
nas eleições para as direcções dos colé-

gios de especialidade da Ordem dos Médicos. Ao 
todo estiveram envolvidos neste escrutínio 47 colé-
gios, sendo que os colégios de Anatomia Patológica 
e Neurocirurgia já tinham avançado anteriormente 
com um processo eleitoral autónomo. 
O acto eleitoral serviu também 
para eleger a nova direcção do 
Conselho Nacional do Médico 
Interno (CNMI). Roberto Pinto, 
médico natural de Monção e 
inscrito na Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos, é 
o novo presidente da estrutura 
responsável pelos internos. 
Após a tomada de posse que já 
decorreu na sede da Ordem dos 
Médicos em Lisboa, decorre 
nesta altura o processo de es-
colha interna entre as direcções 
eleitas para nomeação dos res-
pectivos presidentes. Na próxima 
edição da Nortemédico daremos 
mais informações sobre esta ma-
téria. n
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ANESTESIOLOGIA 215 209 4 20 448
CARDIOLOGIA 119 -- 7 17 143
CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 16 -- 0 0 16
CIRURGIA GERAL 194 159 5 10 368
CIRURGIA CARDIOTORÁCICA 19 -- 1 2 22
CIRURGIA MAXILOFACIAL 22 -- 0 0 22
CIRURGIA PEDIÁTRICA 21 -- 3 5 29
ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 32 -- 0 2 34
MEDICINA GERAL E FAMILIAR 374 -- 7 48 429
DERMATOVENEREOLOGIA 83 -- 3 9 95
DOENÇAS INFECCIOSAS 27 -- 0 0 27
ENDOCRINOLOGIA-NUTRIÇÃO 32 -- 1 2 35
ESTOMATOLOGIA 106 -- 3 4 113
GASTRENTEROLOGIA 75 -- 3 8 86
GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA 218 -- 5 15 238
IMUNOHEMOTERAPIA 52 -- 1 6 59
IMUNOALERGOLOGIA 34 67 2 3 106
MEDICINA DESPORTIVA 21 -- 0 0 21
MEDICINA INTERNA 192 -- 5 31 228
MEDICINA NUCLEAR 13 -- 2 2 17
MEDICINA DO TRABALHO 79 -- 4 13 96
NEFROLOGIA 61 -- 2 4 67
NEURORRADIOLOGIA 24 -- 2 5 31
NEUROLOGIA 88 -- 0 6 94
OFTALMOLOGIA 272 275 2 3 552
ONCOLOGIA MÉDICA 31 49 1 2 83
OTORRINOLARINGOLOGIA 102 -- 4 12 118
ORTOPEDIA 124 -- 3 2 129
PATOLOGIA CLÍNICA 78 109 1 10 198
PEDIATRIA 244 -- 4 20 268
PNEUMOLOGIA 74 -- 1 8 83
PSIQUIATRIA 105 -- 7 19 131
RADIOTERAPIA 44 25 1 2 72
REUMATOLOGIA 25 -- 0 0 25
SAÚDE PÚBLICA 92 -- 4 10 106
UROLOGIA 64 -- 3 4 71
GENÉTICA MÉDICA 18 -- 0 0 18
HIDROLOGIA MÉDICA 29 -- 0 4 33
MEDICINA FARMACÊUTICA 25 -- 0 1 26
MEDICINA INTENSIVA 73 3 11 4 91
EMERGÊNCIA MÉDICA 89 69 1 5 164
HEPATOLOGIA 25 -- 2 1 28
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS 16 -- 0 0 16
NEONATOLOGIA 38 -- 1 2 41
MEDICINA DA DOR 44 -- 1 4 49
ACUPUNCTURA MÉDICA 43 -- 0 0 43
MEDICINA HIPERBÁRICA E SUBAQUÁTICA 12 -- 0 0 12
CNMI 330 -- 4 29 363

111 354 5544
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presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos, apro-
fundou a ideia admitindo que, “no ac-
tual contexto”, se possa “avançar para 
uma nova prova que tenha uma com-
ponente de seriação e de avaliação”. 
Mariana Brandão, interna de oncolo-
gia do IPO do Porto, contrariou a in-
tenção de avaliar competências atra-
vés de um exame final, ultrapassando 
o conceito inicial de seriação. “Quem 
avalia as nossas capacidades e quem 
determina se estamos habilitados a 
ser médicos ou não são as faculdades 
de Medicina”, acrescentou. Já a colega 
Inês Baptista assumiu particular incó-
modo com o facto de o actual modelo 
garantir uma entrada no internato de 

especialidade mesmo a quem não está apto para o 
fazer. “Para mim faz todo o sentido que haja avalia-
ção técnica. Conheci muitas pessoas ao longo do 
curso sem o mínimo de aptidão para exercer Medi-
cina”, sustentou. 

NATIONAL BOARD?
As associações de estudantes da região Norte esti-
veram presentes no Fórum do Internato Médico e 
manifestaram-se favoráveis à adopção de um novo 
modelo de prova, ainda que não haja consenso re-
lativamente à opção pelo modelo do National Board 
of Medical Examiners. O presidente da Associação de 
Estudantes do ICBAS, Agostinho Sousa, considera 
que a actual PNS “não é a solução ideal”, no entanto, 
manifestou reservas quanto a uma nova prova 
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O Fórum do Internato Médico reuniu, no pas-
sado dia 27 de Abril, perto de três centenas de mé-
dicos internos para um debate intenso sobre as 
mudanças que se perspectivam ao nível da for-
mação pós-graduada. Promovido em conjunto 
pelo Conselho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos e pelo Conselho Nacional do Médico In-
terno, o evento sublimou alguns consensos como 

a manutenção do Ano Comum, mas revelou fortes divergências em matéria de 
autonomia clínica e de um possível exame de inscrição na Ordem dos Médicos.

Novo modelo de prova sim, carácter ava-
liativo talvez. A discussão em torno da 
Prova Nacional de Seriação (PNS) abriu 
o debate entre estudantes e médicos 

internos mostrando-se consensual a ideia de que o 
actual exame baseado no Harrison é inapropriado 
e deve ser substituído por uma prova que reflicta a 
prática clínica. Já a ideia da PNS ter também uma 
componente de avaliação de competências não co-
lhe unanimidade. 
Ana Carvalho, interna do Ano Comum (IAC), lan-
çou o tema ao admitir que a mudança de prova 
seria uma “boa oportunidade de se fazer um bom 
exame, que avaliasse as competências médicas e 
que estipulasse uma nota mínima a partir da qual 
os médicos seriam autónomos”. Miguel Guimarães, 

Ano Comum
é imprescindível

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva
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baseada na instituição americana 
“que não fornece a bibliografia, não 
permite revisão de prova, nem re-
clamar uma alternativa”. 
Também Francisco Mourão, da As-
sociação de Estudantes da FMUP, 
não discorda de um novo conceito 
de prova, desde que cumpra “de-
terminados requisitos que a prova 
do National Board manifestamente 
não cumpre”. Apenas o Núcleo de 
Estudantes de Medicina da Uni-
versidade do Minho (NEMUM) se 
mostrou integralmente favorável à 
incorporação do modelo de exame 
do National Board. 
Uma das hipóteses que tem vindo 
a público é a da extinção do de-
signado Ano Comum do Internato 
Médico. Nesta matéria a posição 
dos internos e dos estudantes de 
Medicina é unívoca e vai no sentido 
de assegurar a sua manutenção. Fi-
lipa Pontes deixou um testemunho 
revelador da importância dos IAC’s 
em hospitais de menor dimen-
são, admitindo ter-se sentido útil 
no Hospital de Barcelos. Mariana 
Brandão deixou mesmo a sugestão 
de se “redesenhar o mapa de vagas 
de forma a privilegiar os pequenos 
hospitais”. 
Num conjunto de opiniões total-
mente favoráveis à prevalência da 
formação geral, Rui Capucho, in-
terno de Saúde Pública, aprofundou 
as críticas à fragilidade do sexto ano 
profissionalizante lembrando que 
“os alunos preocupam-se mais é 

com decorar o Harrison e depois fazer a sua tese 
de mestrado”. “São duas tarefas fundamentalmente 
académicas e que não dão grandes competências 

clínicas. Esta realidade por si só já justificava o não 
desaparecimento do Ano Comum”, observou. 

AUTONOMIA POUCO PACÍFICA
O debate intensificou-se no terceiro ponto da or-
dem de trabalhos, com muitas dúvidas levantadas a 
propósito da aquisição de autonomia clínica numa 
altura em que o acesso ao internato de especialidade 
pode ficar comprometido. Uma das poucas garan-
tias deixadas pela maior parte dos internos foi a de 
não ser atribuída autonomia no final da formação 
pré-graduada. “Não senti que tivesse um raciocínio 
clínico eficiente e bem formado”, sublinhou Inês 
Baptista. Mário Rui Gonçalves, formado em San-
tiago de Compostela e por isso “autónomo” quando 
regressou a Portugal, lembrou que, ele próprio, não 
usou essa qualidade: “optei por fazer o Ano Comum 
porque não me sentia preparado”. No entanto, a per-
gunta colocou-se: “o que vai acontecer se não exis-
tem vagas suficientes no internato e vêm 400 alunos 
portugueses a estudarem no estrangeiro com auto-
nomia?” Miguel Guimarães compreendeu as dúvi-
das colocadas mas assumiu que “não é a Ordem que 
decide estas matérias”, acrescentando que apenas 
está no âmbito da instituição “tentar passar aquilo 
que é o vosso sentimento”. “Vamo-nos bater por 
isso até à exaustão. Se consideramos o Ano Comum 
imprescindível então tem de haver Ano Comum, 
ou então fecham-se escolas médicas e respeitam-
-se as capacidades formativas, em prol da quali-
dade do ensino médico pré-graduado”, concluiu. 
Francisco Mourão apelou a uma clarificação por 
parte da Ordem dos Médicos relativamente à cria-
ção de um exame de inscrição ou de autonomia. 
“São questões diferentes”, sublinhou, acrescentando 
que pode estar a abrir-se a possibilidade de “médi-
cos que não têm autonomia continuarem a desem-
penhar ‘ad aeternum’ as suas funções como IAC’s”.
Os diferentes testemunhos recolhidos no Fórum 
serviram de manifesto político para os membros da 
OM que participam no Grupo de Trabalho para a 
Revisão do Regime do Internato Médico. n
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INSUFICIÊNCIA DE VAGAS  
JÁ EM 2013

A pergunta foi colocada por um profes-
sor: “quando é que a Ordem prevê serem 
insuficientes as idoneidades formativas 
para acolherem todos os candidatos?”. 
A resposta foi dada de forma inequívoca 
pelo presidente do Conselho Nacional do 
Internato Médico, Serafim Guimarães, 
garantindo que em 2013 já não haverá 
vagas para todos os médicos que pre-
tenderem uma formação pós-graduada. 
“Este ano, para encaixar os 1600 IAC’s 
que entraram foi preciso que a OM não 
atribuísse idoneidades de forma tão rigo-
rosa”, sustentou. 
A Ordem dos Médicos, por intermédio de 
Miguel Guimarães, reiterou uma postura 
pro-activa da instituição no sentido de 
“aumentar ao máximo as capacidades 
formativas e abrir a possibilidade de se 
fazer internatos médicos em unidades 
privadas, respeitando exactamente as 
mesmas regras das unidades públicas”. 
No final, deixou um apelo aos estudan-
tes: “mobilizem-se. Quando é a Ordem a 
aparecer em demasia nestas questões, é 
acusada de corporativismo. Quando são 
os alunos, há maior sensibilidade”.



Martins Soares, dirigente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos, moderou o 2.º we-
binar promovido pelo portal MGFamiliar.net. Esta 
iniciativa trouxe à discussão duas NOCs: a norma 
43/2011 sobre a terapêutica da dor neuropática e a 
norma 13/2011 sobre o uso de anti-inflamatórios 
não esteróides sistémicos em adultos: orientações 
para a utilização de inibidores da COX-2. 
Pedro Norton, especialista em Medicina Geral e 
Familiar (MGF), abordou a norma 43/2011 come-
çando por fazer uma definição mais lata da dor 
neuropática e das respectivas derivações: dor neu-
ropática central e dor neuropática periférica. A de-
finição, segundo o também diretor do Serviço de 
Medicina Ocupacional do Centro Hospitalar de São 
João, é “essencial” do ponto de vista semiológico 
“para se fazer um diagnóstico correcto”. 
Na perspectiva do orador, este rigor não está per-
feitamente transposto para esta NOC já que esta 
não faz uma distinção dos diferentes tipos de dor 

DOR NEUROPÁTICA 
E USO DE COXIB

O portal MGFamiliar.net organizou no pas-
sado dia 19 de Junho, na SRNOM, mais um 
seminário interactivo dedicado à avaliação 
e discussão das normas de orientação clínica 
(NOCs) para a especialidade de Medicina 
Geral e Familiar. Pedro Norton abordou o pro-
blema da dor neuropática e a complexidade 
do seu tratamento com recurso ao uso off-
-label de alguns fármacos. Augusto Faustino 
alertou para os riscos do uso de anti-infla-
matórios inibidores da COX-2 em patologia 
reumatológica.

WEBINARS SOBRE 
AS NORMAS DE 
ORIENTAÇÃO 
CLÍNICA PARA A 
MEDICINA GERAL 
E FAMILIAR

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva
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neuropática, nem faz menção à prevalência por situ-
ações específicas. “Sabemos, por exemplo, que 25% 
dos diabéticos e 25 a 50% das pessoas com her-
pes zóster sofrem de dor neuropática”, acrescentou, 
lembrando que o número de portugueses com este 
tipo de patologia já é superior a 700 mil. 
Após identificar algumas práticas descritas na NOC 
para a avaliação clínica e as co-morbilidades as-
sociadas, Pedro Norton deteve-se no problema do 
tratamento farmacoterapêutico e num detalhe im-
portante consagrado pela norma: “alguns fármacos 
de primeira linha previstos na NOC não têm indica-
ção formal de tratamento por parte do Infarmed”. A 
venlafaxina, a amitriptilina e outros antidepressivos 
tricíclicos integram esse lote.
Para Pedro Norton, o médico terá de ser rigoroso 
no uso off label destes fármacos e por uma questão 
de responsabilidade deverá obter o consentimento 
informado do doente.
O responsável do Serviço de Medicina Ocupacional 
do São João finalizou reforçando as insuficiências 
da NOC relativamente à semiologia da dor neuro-
pática. “Há muito a fazer nesta matéria. Se conse-
guirmos ter um diagnóstico correcto, conseguimos 
tratar quem merece ser tratado e melhorar a relação 
custo-benefício mesmo com fármacos mais caros. 
Seria mais correcto do que tratar tudo com tudo”, 
considerou.
Após um breve período de debate com a audiência 
virtual do Webinar [ver em www.mgfamiliar.net], o 
reumatologista Augusto Faustino avaliou a norma 
13/2011 sobre a utilização dos anti-inflamatórios 
não esteróides (AINEs) inibidores da COX-2 e o seu 
“perfil de risco para a hemorragia gastrointestinal e 
para eventos cardiovasculares”. 
“Crítico desta norma”, o dirigente da Sociedade Por-
tuguesa de Reumatologia entende que o documento 
não faz “qualquer diferenciação de dor ou de fase de 
doença reumática” em que os AINEs são utilizados. 
Acresce a esse facto uma outra limitação da NOC: 
“revela um total desfasamento das estratégias actu-
ais de identificação precoce e tratamento imediato 
de um doente com patologia reumática”. 
Voltando ao risco cardiovascular, o reumatologista 
entende que, apesar de ser transversal no uso dos 
AINEs, ele existe em “gradientes diferentes” de 
acordo com a terapêutica adoptada. “A nossa missão 
é avaliar o doente de acordo com a sua especifici-
dade, o tipo e ritmo de dor e a fase da doença”, ob-
servou, acrescentando ser necessário “encontrar a 
dose mínima eficaz” e monitorizar os riscos cardio e 
gastrointestinal “sem criar fantasmas relativamente 
a um ou a outro”. n

webinars
Seminários versão www
O conceito de Webinar – seminários 
transmitido em directo na internet – foi 
adoptado pelo portal MGFamiliar.net 
para esclarecer os especialistas em Me-
dicina Geral e Familiar sobre as mais de 
70 Normas de Orientação Clínica publi-
cadas nos últimos meses. 
O projecto, cuja segunda emissão de-
correu na SRNOM, tem tido grande 
aceitação por parte dos profissionais e 
conta em média com 30 participantes 
por sessão. Poderá acompanhar as pró-
ximas iniciativas deste ciclo de confe-
rências através do seguinte endereço: 
http://mgfamiliar.net/nocs/

Martins Soares › CRNOM

Pedro Norton › Especialista em MGF Augusto Faustino › Reumatologista

Carlos Martins › MGFamiliar.net
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CESPU PROMOVEU 
CONFERÊNCIA SOBRE 
“SEGURANÇA DE BASES 
DE DADOS DE SAÚDE”

ASSINATURA 
DIGITAL: 
factor chave para 
informação mais 
segura 
O diagnóstico feito por 
Luís Antunes é preocu-
pante: os dados clínicos 
são mais seguros em 
papel do que nos sis-
temas de informação 
actuais. O director do mestrado em Informá-
tica Médica da Faculdade de Ciências da Uni-
versidade do Porto alertou, numa conferência 
promovida pela CESPU, para graves problemas 
de segurança em plataformas como a Pres-
crição Médica Eletrónica, com ausência de mo-
nitorização, partilhas de passwords e excesso 
de aplicações informáticas. A solução ime-
diata passa por aplicar a identidade digital. 

A CESPU - Cooperativa de Ensino Supe-
rior, Politécnico e Universitário juntou 
diferentes intervenientes no sector da 
Saúde para discutir o problema da se-

gurança e confidencialidade dos dados clínicos. 
Luís Antunes, director do mestrado em Informática 
Médica da Faculdade de Ciências da Universidade 
do Porto, foi o orador principal da palestra e tra-
çou, desde início, uma perpsectiva bastante crítica 
sobre a matéria, denunciando problemas sérios a 
este nível. 
“Se fosse ao médico com a minha filha, o primeiro 
instinto seria retirar o rato do computador do mé-
dico para o obrigar a registar os dados em papel. 
Neste momento, a prescrição em papel é mais se-
gura do que a eletrónica ao nível da garantia de 
privacidade dos dados”, afirmou o docente e in-
vestigador universitário a propósito da Prescrição 
Médica Electrónica. 
Neste sistema existem dois factores preocupantes, 
na perspectiva de Luís Antunes. A ausência de veri-
ficações técnicas aos sistemas de prescrição, por um 
lado, e o excesso de soluções informáticas disponí-
veis, por outro. “Existem 31 produtos de prescrição 
electrónica certificados pela ACSS”, recordou. “Será 
que todos têm o mesmo nível de segurança e con-
fidencialidade? Será que estão a ser adoptados com 

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva
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base na qualidade do serviço ou com base naquilo 
que custam?”. 
Neste aspecto, o especialista em informática médica 
exortou o Ministério da Saúde a ter um papel mais 
interventivo ao nível da monitorização do sistema, 
considerando que “quem faz a especificação técnica 
tem de ver se a especificação técnica está a ser cum-
prida ou não”.

PLATAFORMA DE DADOS
O professor universitário fez uma avaliação ao novo 
projecto de agregação de dados clínicos do Go-
verno, a designada Plataforma de Dados de Saúde 
que sucedeu, no início deste ano, ao anterior pro-
jecto do Registo de Saúde Electrónico. 
Apesar de considerar o novo sistema “estruturante” 
para o sector, Luís Antunes alertou para várias in-
suficiências já detectadas no parecer da Comissão 
Nacional de Protecção de Dados. Ao nível da priva-
cidade, por exemplo, o docente não compreende a 
“introdução progressiva de filtros” e sugere que se 
faça exactamente o oposto: “se reconhecem que se 
trata de informação sensível, então só depois dos 
filtros estarem assegurados é que este projecto devia 
avançar”. Quanto à autenticação dos profissionais, 
o orador recordou que “nem todas a instituições de 
saúde tratam a segurança da mesma forma”, pelo 

que terá de haver cuidados diferentes na 
autenticação em hospitais que cumprem 
as regras de segurança e nos que não 
cumprem. 
A gestão da identidade digital é, na opi-
nião de Luís Antunes, a solução mais efi-
caz para evitar quebras de confidenciali-
dade e elevar os níveis de segurança. “É 
tempo de criar um mecanismo central de 
reconhecimento da identidade digital”, 
observou.

SENSIBILIZAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS
Manuel Pizarro, deputado do Partido So-
cialista e antigo Secretário de Estado Ad-
junto da Saúde, identificou o problema 
da segurança dos sistemas de informação 
como “um problema político e não téc-
nico”. “As soluções técnicas existem, falta 
é uma política consequente”, afirmou, 
exemplificando com a prescrição electró-
nica: “na altura em que o sistema arran-
cou, era entendível que se focassem na 
promoção. Agora não há desculpa para 
não se dar prioridade à segurança”. 
Ricardo Leite, deputado do PSD, discor-
dou de Luís Antunes considerando que 
a “utilização das bases de dados é, apesar 
de tudo, muito mais segura do que os da-
dos em papel”. O elemento da comissão 
parlamentar de saúde elogiou iniciativas 
como o cartão com assinatura digital da 
Ordem dos Médicos e valorizou os méritos 
do sistema da prescrição electrónica. “Tem 

factores muito positivos. Havia médicos falecidos 
a prescrever, vinhetas falsificadas, não havia reco-
nhecimento de assinaturas, era literalmente uma 
balbúrdia”, justificou. 
Frederico Carmo Reis, representante da Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos, alertou 
os profissionais da saúde para não “emprestarem 
a chave de casa a qualquer um” e sublinhou que a 
este nível “deve haver uma grande campanha de 
sensibilização” para motivar os médicos para as 
questões da segurança. “Há graus de segurança que 
nunca poderão ser absolutos e nós Ordem dos Mé-
dicos temos de trabalhar ao nível do elemento que 
vai viciar o sistema e que acaba por ser o utilizador”, 
acrescentou. 
Por parte da Ordem dos Farmacêuticos, Nuno 
Barros reiterou que terão de ser “opções políticas 
a decidir estas questões” e aproveitou a presença 
dos deputados para propor um entendimento entre 
PS e PSD em matéria de protecção de dados. Vítor 
Azevedo, da Comissão Nacional de Protecção de 
Dados, criticou precisamente o caracter político das 
decisões tomadas a este nível e que obstam ao “bom 
cumprimento do percurso de implementação” das 
leis. O exemplo paradigmático, acrescentou, é a 
prescrição electrónica: “é um dado altamente crítico 
haver 31 empresas a trabalhar neste projecto”. n

57



No início da sessão, o presidente da 
Amedijuris, Daniel Gonçalves, traçou 
uma perspectiva geral sobre a activi-
dade da associação, criada em 2009 

no âmbito de uma pós-graduação em Direito da 
Medicina e dedicada às matérias relacionadas entre 
as duas disciplinas. O jurista deu conta ainda da 
crescente litigiosidade neste contexto, fruto de uma 
maior expectativa de resultados por parte dos doen-
tes, por um lado, e da maior exigência atribuída aos 
médicos, por outro. 
Apesar de não haver dados estatísticos rigorosos 
neste domínio, segundo Daniel Gonçalves os estu-
dos que existem “apontam para um duplicação do 
número de processos entre 2007 e 2011”. 
O presidente do CRNOM aprofundou as causas 
essenciais desta realidade, começando pelo “im-
pacto socioeconómico do erro em Medicina”. Mi-
guel Guimarães sublinhou que, à semelhança de 

Teve lugar no passado dia 13 de Junho, no 
Porto, uma conferência da associação Ame-
dijuris dedicada ao tema “A prática médica 
e os tribunais: influências recíprocas nas 
profissões do médico e do advogado. O pre-
sidente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (CRNOM), Miguel Gui-
marães, foi um dos convidados e reflectiu 
sobre as causas e consequências da maior 
litigiosidade entre os médicos e doentes. 
Guilherme Figueiredo, da Ordem dos Ad-
vogados, considerou determinante a infor-
mação prestada pelo médico para evitar o 
contencioso. 

INFORMAR O 
DOENTE PARA EVITAR 
O LITÍGIO

Conferência 
da associação 
Amedijuris 
promoveu 
debate sobre a 
relação entre 
os médicos e os 
tribunais

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva
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Daniel Gonçalves › AMEDIJURIS Guilherme Figueiredo › Ordem dos Avogados

outros profissionais, os médicos também convivem 
com o erro, e que embora alguns sejam erros “acei-
táveis” e outros “inaceitáveis”, em ambos os casos 
há “consequências ao nível da economia da saúde 
e do país”. Acresce a este facto o aumento da noção 
de responsabilidade imputada aos médicos, fruto 
de um “conhecimento cada vez maior por parte dos 
doentes sobre a sua saúde”, com recurso a meios di-
gitais para obtenção de informação. “As pessoas ad-
quiriram a noção de que se não forem bem tratadas 
podem reivindicar os seus direitos”, acrescentou. 
Este maior escrutínio é fruto também de uma rela-
ção tensa entre os médicos e a comunicação social, 
que de acordo com o dirigente explora de forma 
regular o erro médico. 

TIMING DE INTERVENÇÃO
Na perspectiva de Miguel Guimarães, existe uma 
exigência crescente por parte dos doentes quanto 

à obtenção de resultados, nomea-
damente em matérias relativas à ci-
rurgia estética. “Se essa noção se es-
tender a outros ramos da actividade 
médica, como na oncologia, por 
exemplo, não será possível garantir 
que o resultado de uma intervenção 
seja positivo”, sustenta. 
Para o presidente do CRNOM, con-
tudo, a causa original decorre “da 
maior complexidade do exercício da 
Medicina” e o consequente aumento 
dos riscos. “Os médicos não têm 
lidado da melhor forma com esta 
questão, mas têm de saber acom-
panhar esta exigência”, considerou.  
Esta realidade tem várias conse-
quências, na perspectiva do diri-
gente da Ordem Médicos. A pri-
meira, identificou, “é a prática de 
uma medicina defensiva” que re-
sulta no aumento de consultas e de 
prescrição de meios complemen-
tares de diagnóstico e terapêutica 
(MCDT’s). Desta prática resultam 
prejuízos acentuados para a gover-
nação clínica das unidades de saúde 
e para o combate ao desperdício. 
Entre as diferentes soluções apon-
tadas pelo presidente do CRNOM, 
destaca-se a valorização da ética 
médica como um caminho do qual 
“os médicos não se devem desviar”, 
a humanização da Medicina, a cria-
ção de um sistema eficaz de notifica-
ção de efeitos adversos e um maior 
conhecimento do Direito da Medi-
cina por parte dos profissionais. 

DEVER DE DOCUMENTAÇÃO
O presidente do Conselho Distrital 
do Porto da Ordem dos Avogados, 

Guilherme Figueiredo, foi o segundo convidado da 
conferência. Numa longa reflexão, o jurista subli-
nhou a existência de uma relação contratual e outra 
extra-contratual na prestação de cuidados médicos, 
ambas com “consequências completamente diver-
sas”. Nesta matéria caberá ao médico o “dever de 
documentação”. “Está obrigado a registar cuida-
dosamente os resultados das observações clínicas. 
Esta questão é tão importante que a sua ausência 
pode determinar a presunção de culpabilidade”, 
detalhou. 
Confrontado por Sofia Frazão, médica legista, sobre 
a existência ou não de um verdadeiro consenti-
mento informado em Portugal, o dirigente da Or-
dem dos Advogados identificou como prioridade 
nesta matéria a informação prévia ao doente: “a sua 
existência pressupõe uma informação rigorosa e a 
sua ausência é a causa da esmagadora maioria dos 
processos em tribunal”. n
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‘‘O actual ritmo de formação de 
médicos é excessivo para as 
necessidades do país”. A ga-
rantia foi dada por Alberto 
Amaral numa sessão promo-

vida pela ANMP, destinada a debater a “situação 
do ensino na área da saúde”. O coordenador do 
estudo que em 2001, no âmbito do Plano Estraté-
gico para a Formação nas Áreas de Saúde, balizou 
a capacidade formativa das escolas médicas e actual 
presidente da Agência de Acreditação do Ensino 
Superior (A3ES) justificou a posição com base nas 
estatísticas oficiais disponíveis. 
Nesta altura, segundo a OCDE, Portugal tem 3,7 
médicos por mil habitantes face a uma média de 
3,3 nos restantes países. Acresce a esse indicador 
o facto de Portugal registar, nos últimos 10 anos, 
um crescimento médio anual de 1,8% de médicos, 
perante os 1,5% da média europeia. “Não há em 
números absolutos, nem em taxa de crescimento, 
falta de médicos em Portugal. Poderá é haver uma 
má distribuição geográfica e por especialidades”, 
acrescentou o convidado. 
Face a esta realidade, Alberto Amaral não com-
preende como é que desde o ano 2000 até 2012 o 
numerus clausus total em Medicina tenha aumen-
tado de 800 para 1589 alunos registados em 2012, 
acrescidos dos 15% de vagas para licenciados e dos 
alunos provenientes de transferências de outros 
cursos na área da saúde. A conclusão é clara: “não 
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NA REUNIÃO DE 
PRIMAVERA DA 
ACADEMIA NACIONAL 
DE MEDICINA 
PORTUGUESA ALBERTO 
AMARAL RECONHECE 
QUE O RITMO DE
FORMAÇÃO DE 
MÉDICOS “É 
EXCESSIVO”

 “NÃO SE 
OLHA PARA OS 
NÚMEROS”

A Academia Nacional de Medicina 
Portuguesa (ANMP) promoveu, a 
27 de Abril, a sua Reunião de Pri-
mavera na Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto. A sessão 
contou com a presença do presi-
dente da Agência de Acreditação do 
Ensino Superior, Alberto Amaral, 
que considerou “excessivo” o vo-
lume de formação médica que se 
regista no país e acusou a tutela da 
Saúde e do Ensino Superior de falta 
de coordenação. 
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devemos andar muito longe dos 1800 
a 2000 alunos nesta fase”. “Isto é como 
um petroleiro. As pessoas esquecem-
-se que uma medida que tomem hoje 
em Medicina somente terá resultados 
práticos daqui a 10 ou 15 anos”, alu-
diu, criticando o facto de “não exis-
tir articulação entre o Ministério da 
Saúde e o ministério que tutela o en-
sino superior” e de “não se olhar para os números”.
Ultrapassar a capacidade formativa das faculdades 
tem um segundo revés, na perspectiva do respon-
sável da A3ES, que resulta no facto de “haver mais 
alunos formados do que as vagas que são criadas 
nos internatos”. O problema, aliás, já se verifica: em 
2012 foram disponibilizadas apenas 1519 idoneida-
des formativas para 1600 candidatos. 
Alberto Amaral considerou que o sistema vive “um 
conjunto de disfunções” com origem nos “erros 

cometidos nos numerus clau-
sus e na abertura excessiva 
de unidades de ensino de 
Medicina”.  
O ex-reitor da Universidade 
do Porto não evitou a polé-
mica com os novos cursos de 
Medicina na Universidade de 
Aveiro e da Universidade do 
Algarve, reiterando a existên-
cia de “fragilidades no corpo 
docente” e anunciando a in-
tenção da A3ES em avançar 
com uma avaliação. 

ACTUAR NA ORIGEM 
No período de debate, o pre-
sidente do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Mé-
dicos observou que “dificil-
mente poderão ser aumenta-
das as idoneidades formativas 
sem prejuízo da qualidade”. 
Nesta matéria, Miguel Gui-
marães manifestou abertura 
à realização de internatos mé-
dicos em instituições priva-
das, no entanto acrescentou 
que a solução “não resolve o 
problema”: “temos de actuar 
ao nível das entradas e na for-
mação pré-graduada”. 
Agostinho Marques, director 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto, refor-
çou as reservas manifestadas 
por Alberto Amaral e anteci-
pou uma situação de ruptura 
como a que se viveu nos anos 
80, “mas em sentido inverso. 
“Dentro da faculdade vemos 
com interesse a diminuição 

[do número de vagas] e aproximarmo-nos das con-
dições ideais de formação”, acrescentou.
O presidente da ANMP, Manuel Antunes, criticou 
a opção política de “abrir faculdades de Medicina 
porque davam votos” e lembrou a percepção geral 
da falta de médicos, “independentemente de qual-
quer número que seja apresentado”. n



“QUE FUTURO PARA 
A TELEMEDICINA? 
POTENCIAL E LIMITES”
MIGUEL GUIMARÃES 
EM COLÓQUIO NA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA

TECNOLOGIA 
MAIS SEGURA

PROJECTO RECIIS
O Instituto de Ciências da Saúde (ICS) acolheu, nesta 
conferência, a apresentação da Rede de Cooperação 
das Irmandades e Instituições de Solidariedade Social 
(RECIIS). Este projecto reúne várias irmandades e insti-
tuições de solidariedade da cidade do Porto que pres-
tam cuidados de saúde e tem por objectivo aproveitar a 
capacidade instalada nas respectivas unidades para se 
tornar num player concorrencial no sector. 
João Queiroz e Melo, director do ICS e um dos principais 
mentores da RECIIS, lembrou que estas instituições re-
presentam “mais de 800 camas disponíveis”, “23 mil 
operações” anuais e “meios de diagnóstico e tratamento 
sub-utilizados” dispersos por várias infra-estruturas. “A 
minha visão é de que estas infra-estruturas podiam ser 
partilhadas, com a possibilidade de se fazer uma rede 
de excelência de dimensão internacional”, acrescentou.
Com estas premissas, referiu, falta à RECIIS “encontrar 
um modelo empresarial” e assumir-se como concor-
rente dos “grandes grupos económicos que estão na 
saúde”. O arranque do projecto está previsto para Se-
tembro. 

novo cartão de assinatura digital qualificada desen-
volvido pela Ordem dos Médicos. 
A preservação do quadro ético-normativo no uso 
da telemedicina foi outra das principais advertên-
cias de Miguel Guimarães. O dirigente lembrou o 
dever de confidencialidade do médico e assinalou 
a referência que o código deontológico faz à “gestão 
rigorosa dos recursos disponíveis”.  

FALTA FORMAÇÃO ESPECÍFICA
João Queiroz e Melo, director do ICS, colocou a 
questão da ausência de formação específica para a 
telemedicina nos currículos actuais dos cursos. Mi-
guel Guimarães concordou com o docente e consi-
derou que a criação de uma unidade curricular para 
aquela tecnologia é “fundamental”. “Esta inclusão 
da telemedicina nas escolas médicas significaria 
ter médicos mais relacionados com as novas tecno-
logias, mas também conhecer as potencialidades e 
as responsabilidades inerentes à sua utilização”. n

‘‘Preparar o futuro, tor-
nando o presente mais 
sustentável” foi a pre-

missa para um colóquio promo-
vido pelo Instituto de Ciências 
da Saúde (ICS) da Universidade 
Católica do Porto que serviu 
de apresentação do projecto 
RECIIS (ver caixa). O evento 
contou com a participação de 
personalidades como D. Ma-
nuel Clemente, Bispo do Porto, 
António Tavares, provedor da 
Santa Casa da Misericórdia do 
Porto e Peter Zilgalvis, director 
do grupo de missão ICT for He-
alth, da Comissão Europeia, que 
brindou a audiência com uma 
comunicação em videoconfe-
rência sobre o tema “e-Health in 
Europe: building a smarter health 
and wellness future”.
Miguel Guimarães foi convi-
dado a reflectir sobre o futuro 
da telemedicina e os limites à 

sua utilização. Para o presidente do CRNOM “é 
fundamental que o sistema de saúde se centre nos 
cuidados de proximidade” e esta tecnologia, se for 
bem regulada, “pode dar um contributo muito im-
portante nesta matéria”. Ao factor acessibilidade, 
Miguel Guimarães acrescentou a melhoria da infor-
mação, a formação médica e a economia de meios 
como as restantes áreas de ganho potencial. 
A telemedicina, contudo, assinalou o presidente 
do CRNOM, “está associada à perda de qualidade 
na informação partilhada entre doente e médico” 
e a uma utilização menos segura, potenciada pela 
falta de confidencialidade dos dados processados 
em ambiente digital. “É necessário que o Governo 
produza legislação adequada para que os doentes 
e os profissionais usem a tecnologia de forma mais 
segura”, acentuou, recordando alguns passos essen-
ciais já dados nesta matéria, nomeadamente com a 
criação da Plataforma de Dados da Saúde e com o 

O presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) 
foi um dos oradores convidados para o 
colóquio de apresentação do projecto 
RECIIS, na Universidade Católica do 
Porto. Numa palestra intitulada “Que 
futuro para a telemedicina? Potencial e 
limites”, Miguel Guimarães considerou 
que os meios tecnológicos são uma 
mais-valia fundamental na prestação 
de cuidados de saúde, mas é necessário 
criar legislação adequada e assegurar 
níveis de segurança máximos. . 

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva
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Foi uma ma-
nhã de do-
mingo dife-
rente aquela 

que largas centenas 
de pessoas optaram 
por fazer no dia 27 de 
Maio. A pé ou mon-
tados na bicicleta, os 
participantes respon-
deram à chamada da 
Ajudaris, uma jovem 
instituição na cidade 
do Porto, e compareceram no Parque da Ci-
dade para praticar desporto e promover um 
convívio saudável. 
O percurso considerável não assustou o re-
presentante do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos, Martins Soares. 
“Faço 15 km semanalmente, como tal es-
tou habituado a estas andanças”, revelou, de 
forma descontraída, o dirigente, que acom-
panhou o tiro de partida ao lado de perso-
nalidades do Desporto de alta competição como o 
ciclista Rui Costa e a antiga campeã do mundo de 
atletismo, Aurora Cunha. 

“PEDALAR E 
CAMINHAR POR 
AFECTOS”
Evento da Ajudaris 
contou com o apoio 
da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos
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A Ajudaris, uma associação 
de solidariedade sedeada 
no Porto, promoveu no 
passado dia 27 de Maio o 
segundo passeio solidário 
“Pedalar e Caminhar por 
Afectos”. O evento, apoiado 
pela Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Mé-
dicos e pela Câmara Muni-
cipal do Porto, contou com 
centenas de participantes 
que assim contribuíram 
para a intervenção social 
da instituição.

Saúde e 
desporto com 
funções sociais

Ajudaris
A Ajudaris é uma associação 
de carácter social, fundada em 
2009 e situada na Praça da Ale-
gria, no Porto. A sua intervenção 
tem dois vértices essenciais: o 
programa “SOS Fome”, que 
consiste no apoio alimentar a 
crianças e famílias carenciadas 
e o “Idade d’ Ouro”, vocacionado 
para idosos que vivem sozi-
nhos e sem rectaguarda fami-
liar. Nesta altura, a instituição 
está a promover uma recolha 
de fundos para dar início a um 
serviço de apoio ao domicílio e 
a pessoas de mobilidade redu-
zida. Poderá contribuir através 
do NIB: 0035 065100532 3749 
30 59, ou contactar os respon-
sáveis através do endereço aju-
daris@sapo.pt. 

Para Martins Soares, a 
presença dos médicos fez 
todo o sentido atendendo 
à filosofia do evento. 
“Trata-se de uma inicia-
tiva com carácter social 
e que, ao mesmo tempo, 
fomenta um convívio 
importante para liber-
tarmos tudo o que há de 
nocivo no nosso corpo”, 
justificou. O dirigente sa-
lientou também que esta 
“é uma forma de a Secção 
Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos se as-
sociar à importante causa 
da Ajudaris e cumprir 
com a sua função social”.

CALOR HUMANO
“Pedalar e caminhar por 
afectos” foi promovido 
pela segunda vez pela 
associação portuense.  
O evento, segundo a di-
rectora, Rosa Vilas Boas, 
“tem o objectivo de pro-
mover estilos de vida sau-
dáveis e, paralelamente, 
juntar as pessoas por 
uma causa e apoiar os 
projectos de intervenção 
social da instituição”. As 
receitas da inscrição re-
verteram, na totalidade, 
para a intervenção actual 
da Ajudaris: apoio a famí-
lias carenciadas, idosos e 
sem abrigo (ver caixa). 
Rosa Vilas Boas conside-
rou positiva a adesão e 
agradeceu a ajuda de S. 
Pedro. “Não está muito 

quente, mas há calor humano”, reforçou, desta-
cando tratar-se “de um encontro de amigos” que por 
si só “valeu a pena”. n
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joanina, as mesas combinavam entre o vermelho e 
o verde, com um manjerico como centro de mesa, 
ou não fosse ele o “rei” da festa. Nomes como “Ó 
meu rico S. João”, “Alho Porro”, “Martelinho” ou 
“Arraial”, entre outros, davam o mote e as quadras o 
cariz popular à festa. 
Mas a tradição não se pode ficar, tão só, pelos sen-
tidos da visão e da audição. Degustar e saborear a 
gastronomia tradicional completam a festa, onde a 
sardinha – acompanhada de broa, caldo verde, pi-
mento, vinho e cerveja – é, sem sombra de dúvida, 
a “rainha” da mesa. Este ano, contaram-se 1200 
sardinhas, 10 quilos de porco no espeto, 25 quilos 
de pimentos, entre outras iguarias. Nas sobremesas, 
a roulote das farturas instalada no recinto da festa 
também conquistou os convidados.  
Finalmente, e porque assim mandam os manuais 
médicos, houve necessidade de repor o equilíbrio 
entre calorias ingeridas e as necessárias e, para isso, 
muito contribuiu a animação que não faltou. Os 
coloridos martelos de plástico, únicos na festa de S. 
João, fizeram as delícias dos mais novos e a música 
popular escolhida pelo DJ animou toda a gente. 
Pequenos e graúdos juntaram-se e dançaram toda 
a noite. “O objetivo desta festa, organizada pela 
SRNOM, é unir gerações, promovendo a confrater-
nização entre os médicos e as suas famílias”, realçou 
Miguel Guimarães. 
Enquanto os balões de ar quente em papel iam ilu-
minando os céus do Porto, levando, quiçá, o de-
sejo de que as tradições se perpetuem na linha do 
tempo, na Casa do Médico continuava a animação. 
E mesmo depois do fogo-de-artifício, que cumpriu 
a tradição, a festa foi para durar, ou não fosse esta a 
festa que coloca toda a gente a dançar, seja nos bai-
laricos de rua ou em convívios como o que, todos 
os anos, a SRNOM faz questão de proporcionar aos 
médicos e seus familiares. n
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COM CERTAS MOÇAS NÃO SE BRINCA
EM NOITE DE S. JOÃO 
SÃO COMO PORTA SEM TRINCO
QUE FAZ UM HOMEM LADRÃO

A NOSSA RUSGA É MODESTA
MAS LÁ VAI TODA CONTENTE
MOSTRANDO DENTRO DA FESTA
QUE A FESTA É DENTRO DA GENTE

Histórias que são identidade 

A noite de 23 de Junho 
esteve especialmente 
agradável e dela se man-
tiveram arredadas as tão 
famosas orvalhadas de S. 
João. Assim, numa noite 
sem nuvens, de tempe-
ratura amena e numa  
atmosfera alegre e des-
contraída, ainda o sol 
estava longe da linha do 
horizonte, os primeiros 
convidados começaram a 
chegar e a confraternizar 

pouco antes das 20h00. “Estes momentos são im-
portantes. Os médicos têm uma vida sob grande 
stress e nada melhor do que criar oportunidades 
que fomentem o convívio entre todos”, explicou, 
à chegada ao evento, Miguel Guimarães, presi-
dente da Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos.
A fazer justiça às palavras de Miguel Guimarães, 
efectivamente a decoração convidava ao relaxa-
mento. A música ambiente, os sofás brancos e as 
mesas de pé alto, o catering que servia as entradas 
regionais, como a alheira, o chouriço, o presunto, os 
rissóis ou os croquetes... Tudo parecia combinar-se 
para mais uma noite bem passada.
Mas os mais de 200 médicos que estiveram na Sec-
ção Regional do Norte tiveram, também, a opor-
tunidade de festejar a tradição e, por isso mesmo, 
a caminho da galeria do Centro de Cultura e Con-
gressos a decoração era outra. Os tradicionais arcos 
de S. João decoravam a passagem e um painel com 
vários manjericos em cartolina indicava onde se 
iria passar um dos pontos altos da festa: o jantar. 
Com as cores a fazerem lembrar o ano do Europeu 
de Futebol, que por sinal ligam bem com a festa são 

TRADIÇÃO
S. JOÃO NA CASA DO MÉDICO 

A Identidade também se faz de tra-
dição. Desta forma se faz a História 
de um país, de um povo, ou tão sim-
plesmente de uma cidade. Manter, ou 
celebrar a tradição é perpetuar, atra-
vés das gerações, a riqueza do que nos 
conduziu à actualidade e nos enrique-
ceu pessoal e colectivamente. Por isso, 
todos os anos na Casa do Médico se 
cumpre a tradição e a “Casa” enche-
-se dos sons, cheiros e símbolos de 
S. João,  juntando-se assim, na noite 
mais longa do ano, aos festejos que 
ocorrem um pouco por toda a cidade. 
Este ano, mais de 200 médicos marca-
ram presença.

Texto Patrícia Gonçalves › Fotografia António Pinto
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Cascata de S. João
A cascata é o elemento dos 
santos populares que faz parte 
do imaginário de todos nós, 
desde a infância. As pequenas 
figuras, representando 
elementos vários da sociedade, 
alguns actualmente já extintos 
(o aguadeiro, a lavadeira, a 
peixeira, a leiteira…), o musgo, 
o trio dos santos populares 
– Santo António, S. João e 
S. Pedro –, a procissão e a 
igreja, a banda no coreto e 
o moinho, levam-nos para 
épocas genuínas e com sabor 
campestre. A famosa cascata 
de S. João, minuciosamente 
construída pelas colaboradoras 
da SRNOM, fez as delícias dos que por ali 
passaram. “São entre 250 a 300 peças, 
colocadas sob a relva. Todos os anos temos 
o cuidado de criar uma cascata diferente, 
acrescentando novos elementos”, explicou 
Fátima Antão que, a par de Graça Lessa e 
Natacha Duarte, criou o cenário. E o registo 
das organizadoras ficou nas quadras 
populares por elas próprias criadas: “Eu sou 
a Presidenta/Desta humilde comissão/
Sempre atarefada/Eu sou a Fátima Antão”; 
“A correr de lado para lado/Ando sempre 
com pressa/Sou a outra Presidenta/ Sou a 
Graça Lessa”; “Eu sou o novo elemento/E 
trabalho com arte/Para quem não me 
conhece/Sou a Natacha Duarte”.
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SESSÃO DE ENCERRAMENTO 
DAS COMEMORAÇÕES DOS 
100 ANOS DA ESPECIALIDADE DE 
ESTOMATOLOGIA

ESPECIALIDADE 
SECULAR

A SRNOM acolheu no passado dia 25 de Maio 
a cerimónia de encerramento do 100.º aniver-
sário da especialidade de Estomatologia, cuja 
comemoração se iniciou em 2011. A sessão 
incluiu a entrega do livro evocativo, editado 
pelo Colégio da Especialidade e patrocinado 
pela Ordem dos Médicos, “Estomatologia – 
Especialidade Centenária”, e assinalou a des-
pedida de Manuel Falcão da presidência do 
Conselho Directivo do colégio.

Perto de duas centenas de médicos responde-
ram à chamada do presidente do Conselho 
Directivo do Colégio da Especialidade, Ma-

nuel Falcão, e compareceram no jantar solene que 
encerrou o 100.º aniversário do reconhecimento 
da Estamotologia como especialidade em Portugal. 
“Um grupo de guerreiros”, ao qual o membro do 
Colégio Carlos Miranda considerou ter o privilé-
gio de pertencer e cujo empenho e dedicação não 
deixou de assinalar. “Enfrentamos e enfrentaremos 
grandes dificuldades internas, que decorrem da 
ciência médica, e externas, que muitas vezes nos 
impõem e não trazem qualquer benefício nem para 
o doente, nem para o médico”, observou. 
No discurso final, Manuel Falcão começou por 
agradecer à Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos e ao Conselho Nacional Executivo da 
Ordem dos Médicos o apoio à iniciativa e o facto de 
terem constituído “os grandes esteios que sustenta-
ram as pretensões do Colégio”. 

CONTRARIAR A VIOLAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS
“Homem sou e nada de humano me é alheio”, 
acrescentou o dirigente, citando o poeta romano 



‘‘O êxito desta Comemoração deve muito à Secção Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos e ao Conselho 
Nacional Executivo da Ordem dos Médicos, onde o 

Professor José Manuel Silva e o Dr. Miguel Guimarães fo-
ram os grandes esteios que sustentaram as nossas preten-
sões, que nos honram com a sua presença e disso fazemos, 
com muito agrado, público reconhecimento.
Este ambiente de confraternidade que estamos aqui a 
viver merece uma citação latina que me é cara e que o 
poeta romano Terêncio, cuja fama de filósofo humanista 
atravessou os tempos, imortalizou: Homo sum; humani 
nihil a me alienum puto (Homem sou e nada de humano 
me é alheio).
Mas para muitos que naturalmente não têm aqui cabi-
mento, isto é um acontecimento estranho, apesar de bem 
humano e, embora não o percebam, vêem-nos, porque 
estamos aqui e estivemos o ano passado em Lisboa; ou-
vem-nos, porque falamos a uma só voz; e sentem-nos, 
porque nos fizemos presentes nos lugares de decisão, à 
custa de muita luta e, principalmente, porque nos assiste 
razão e direito. Razão, porque o conhecimento não se es-
gota, e a nossa preparação de base permite, melhor do 
que a mais ninguém, explorá-lo e dilatá-lo; direito, porque 
estamos hoje aqui e orgulhamo-nos de uma história rica 
que conta mais de 100 anos. Não reclamamos louros ao 
dizer que fomos dos primeiros a alertar a classe médica e 
os seus dirigentes para o assalto às competências médi-
cas, antes pelo contrário, para dizer que estamos com… e 
aplaudimos quem diz: Violação das competências médicas, 
o assenhorear-se ou o dispersar de competências médicas 
por outros profissionais de saúde. “É uma situação grave e à 
qual a Ordem dos Médicos estará sempre atenta” – Miguel 
Guimarães, Presidente da SRNOM.
É minha obrigação dizer-vos que estes 6 anos de presidên-
cia do Conselho Directivo do Colégio me fazem devedor, 
perante vós todos, de um grande enriquecimento humano 
e de uma realização pessoal não esperada assente no pau-
latino crescimento da vossa adesão e de estímulo na pro-
cura de soluções para os problemas da Estomatologia.
Por isso não me coíbo, neste acto público que será o último 
como Presidente do Conselho Directivo, de a todos dizer, 
de alma e coração, que convosco e com o vosso apoio senti, 
como o actor… “que bom mesmo é ir à luta com determina-
ção, abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e 
vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se 
atreve e a vida é muito para ser insignificante”.

MANUEL FALCÃO
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Terêncio. Para Manuel Fal-
cão, os estomatologistas 
fazem-se ver, ouvir e sen-
tir “à custa, de muita luta 
e, principalmente, porque 
lhes assiste razão e direito”. 
“Razão”, especificou, “por-
que o conhecimento não se 
esgota, e a nossa preparação 
de base permite explorá-lo 
e dilatá-lo”; “direito”, acres-
centou, “porque não recla-
mamos louros ao dizer que 
fomos dos primeiros a aler-
tar a classe médica e os seus 
dirigentes para o assalto às 
competências médicas”. 
Neste capítulo, o presidente 
do Colégio de Estomatolo-
gia deixou mais um elogio 
a Miguel Guimarães, pre-

sidente do CRNOM, por ter aprofundado a luta 
contra a “violação das competências médicas, o 
assenhorear-se ou o dispersar de competências mé-
dicas por outros profissionais de saúde”. 
No último acto público como líder do Colégio, Ma-
nuel Falcão sublinhou o “grande enriquecimento 
humano” que os seis anos de mandato significa-
ram para si, deixando no final uma citação emo-
cionada: “que bom mesmo é ir à luta com determi-
nação, abraçar a vida e viver com paixão, perder 
com classe e vencer com ousadia, porque o mundo 
pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser 
insignificante”.

LANÇAMENTO DE OBRA COMEMORATIVA
A sessão solene do 100º aniversário da especiali-
dade de Estomatologia foi precedida pelo lança-
mento do livro comemorativo do centenário. “Esto-
matologia - Especialidade Centenária. 1911-2011” 
é uma obra que compila uma série de factos his-
tóricos sobre aquela especialidade médica, num 
conjunto de mais de 20 artigos coordenados por 
Rosário Malheiro e Manuel Falcão. 

Discurso do Dr. Manuel Falcão na Cerimónia de 
Encerramento das Comemorações do Centenário da 
Especialidade de Estomatologia 
�

A edição, da responsabilidade do Conselho Direc-
tivo do Colégio de Especialidade de Estomatolo-
gia, pretende constituir-se como “uma memória 
histórica que permita compreender o trajecto da 
especialidade, reconhecer muitos dos seus autores 
e interliga-los no contexto da Medicina e da Saúde”, 
segundo o presidente do Conselho Directivo do 
Colégio, que assina o prefácio. 
Esta obra, de inegável interesse historiográfico, teve 
o apoio da Ordem dos Médicos e da Associação dos 
Médicos Estomatologistas Portugueses. n



ANTÓNIO 
GOMES DA 
SILVA
Reputado 
cirurgião e 
notável dirigente 
da Secção 
Regional do 
Norte da Ordem 
dos Médicos, foi 
homenageado 
com o 
lançamento da 
sua biografia

“Um acto de merecida 
justiça”, sublinhou 
Miguel Guimarães. 
Perante um auditó-
rio esgotado, o pre-
sidente do Conselho 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos 
(CRNOM) lembrou a 
vontade da instituição 
em “ir mais longe” do 
que a medalha de mé-
rito já atribuída a An-
tónio Gomes da Silva, 
antigo vice-presidente 
do CRNOM, e home-
nagear publicamente o 
seu legado como mé-
dico e ser humano. 
Assim, no dia 15 de 
Maio, data de aniver-
sário de António Go-

mes da Silva, foi apresentada a biografia póstuma, 
“Médico de Causas”, e prestado tributo a uma perso-
nalidade “ímpar”, cuja “memória deve ser recordada 
como uma intensa e bela caminhada”, segundo o 
actual líder da Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM). “O António Gomes da Silva 
sempre lutou por valores e princípios fundamentais 
como a honestidade, a nobreza de carácter, a ami-
zade, a coragem, a educação, a sensibilidade, o res-
peito e a gratidão pela natureza, a beleza das coisas 
simples da vida, a tranquilidade no ser e na forma 
de estar”, acrescentou Miguel Guimarães. 
O dirigente lembrou, de forma breve, o trajecto 
profissional do cirurgião. A passagem pela Guiné-
-Bissau, Macau e Timor, mas igualmente o percurso 
de carreira hospitalar feito no Hospital de Santo 
António e a actividade como professor no Instituto 

TRIBUTO A UM 
HOMEM DE CAUSAS 
E CONVICÇÕES
No dia 15 de Maio viveu-se uma 
noite de emoções fortes na Secção 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos. António Gomes da Silva, 
destacado dirigente da instituição, 
foi homenageado pelos seus colegas, 
amigos e companheiros de sempre, 
com o lançamento da biografia 
“Gomes da Silva, Médico de Causas». 
Os diversos intervenientes desta-
caram o carácter singular da sua 
personalidade, o homem de convic-
ções fortes e também o humanista. A 
nobre intenção do tributo foi ajudar 
à preservação do seu legado. 

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva
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pessoal a todos os que contribuíram para 
a elaboração da sua biografia e, em parti-
cular, a Fátima Carvalho, Lurdes Gandra 
e Corália Vicente. “O vosso trabalho e en-
tusiasmo foram determinantes”, enalteceu.

BIOGRAFIA POUCO CONVENCIONAL
O lançamento de “Gomes da Silva - Mé-
dico de Causas” foi um dos momentos 
mais marcantes da noite e contou com 
a presença do seu autor, Rui Martins. O 
jornalista recordou parte do processo de 
criação do texto, que conta com mais de 
30 depoimentos de colegas de profissão, 
amigos e familiares do médico e sublinhou 
que, dada a “riquíssima” variedade de his-
tórias e experiencias relatadas, “seria um 
desperdício traçar uma narrativa rectilínea 
e cinzenta em que as histórias não estives-
sem reflectidas”. 
Rui Martins confessou que o aspecto que 
mais o impressionou em Gomes da Silva 
foi o seu humanismo. “Há várias histórias 
de pessoas a quem pagou comida, medica-
mentos e transporte para virem às consul-
tas”, exemplificou, além da sua “obstinação 
pelos doentes”. “Operava de manhã e, se 
fosse necessário, acompanhava o doente 
até à noite”. 
Numa imagem curiosa, em que lembrou 
a sua passagem pela comissão instaladora 
do Hospital São Francisco Xavier, o au-
tor caracterizou-o como “um homem de 
grande firmeza e de fortes convicções” que, 
por esse facto, “necessariamente não pode-
ria estar muito tempo na política”. Citando 
Rosseau, Rui Martins definiu Gomes da 
Silva como “um homem bom que não foi 
corrompido pela sociedade”. 
A Sociedade Portuguesa de Cirurgia (SPC), 
de que António Gomes da Silva também 
foi dirigente, esteve representada na sessão 
de homenagem pelo seu vice-presidente, 
Vieira Amândio. Desde logo, o convidado 
sublinhou que a SPC “deve muito ao Dr. 
Gomes da Silva”, considerando-o ainda 
um homem “admirável” pelas “qualida-
des científicas e técnicas”. “Era um homem 
persistente e não desistia da intervenção 

que eu, como cirurgião mais novo, pensava já ter 
terminado e nada mais havia a fazer”, recordou. 
Vieira Amândio definiu Gomes da Silva como um 
“apaixonado” que “vivia as situações ao limite”. “É 
verdade que fazia uma intervenção cirúrgia prolon-
gada, seguida de outra, esquecendo-se mesmo da 
sua condição física e alimentar”, revelou. 

de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar (ICBAS). “Lu-
tou sempre com mais ou 
menos força, mas sempre 
com determinação e luci-
dez”, considerou. 
António Gomes da Silva 
teve ainda uma ligação es-
treita à SRNOM e Miguel Guimarães não deixou de 
recordar o “papel decisivo” que teve no projecto de 
candidatura dos actuais corpos gerentes. “Foi a con-
tar com ele que avançamos, foi devido ao apoio dele 
que continuamos e é a pensar nele que temos obri-
gação de não desistir e de fazer cada vez melhor”, 
concluiu, expressando, no final, o agradecimento 
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O AMIGO “TONI”
Num depoimento emotivo, Raul Monteiro, colega 
de curso e amigo próximo do homenageado, optou 
por falar do “Toni” e não do Dr. Gomes da Silva. 
Considerou-o, primeiro, como “um homem culto 
e estudioso”, de “interesses multifacetados” e igual-
mente “teimoso em tudo o que se envolvia”, recor-
dando os conflitos com a antiga ministra da Saúde, 
Leonor Beleza e com algumas chefias do Hospital 
de Santo António. “Isso prejudicou-o na progres-
são hospitalar, no entanto ele era assim mesmo. Só 
conhecia o sim e o não. Não existia ‘nim’, e ainda 
bem”, acrescentou o médico oftalmologista. 

Todavia, existia “outro Toni” distante dos corredo-
res hospitalares e dedicado aos dois grandes hob-
bies: a fotografia e o mergulho. Muitas vezes, prati-
cados em conjunto. “Foi o lado que conheci melhor 
dele e onde nos aproximamos mais”, recordou Raul 
Monteiro, que não se coibiu de contar algumas his-
tórias que partilhou com o amigo em incontáveis 
aventuras subaquáticas. Desde logo, quando Go-
mes da Silva tomou contacto com o mergulho: “Era 
um homem que gostava de surpreender. Quando 
me levou à reserva do Garajau, na Madeira, ainda 
não sabia mergulhar. Depois perguntou-me como 
se podia tirar o curso e quando voltou de Macau 
disse-me que eu já tinha um novo companheiro de 
mergulho”, relatou. 
Comovido, Raul Monteiro lamentou no final a 
perda do amigo: “Tenho pena que nos tenha dei-
xado quando ainda tinha tanto para dar e tanto 
havia para aprender com ele. Tenho pena de, além 
do amigo, ter-se perdido um homem sério, íntegro 
e que acreditava nas suas convicções. Obrigado 
Toni”. 

A SUA ORDEM
Coube à companheira de Gomes da Silva, uma 
das principais impulsionadoras da sua biografia, 
o último depoimento da sessão de homenagem. 
Corália Vicente agradeceu, em nome da família, o 
tributo prestado pela SRNOM e deixou, desde logo, 
uma observação curiosa: “uma sala de amigos, um 
excepcional livro, fotografias bonitas, a ‘sua’ Or-
dem. Quem conhecia António Gomes da Silva não 
pode imaginar melhor enquadramento para esta 
homenagem”.
A Presidente do Conselho Pedagógico do ICBAS 
identificou Gomes da Silva como “uma pessoa de 
dimensão humana fora do comum” e simultanea-
mente “um homem de paixões ponderadas com so-
briedade e inteligência”. Do seu perfil profissional, 
acrescentou ser “um lutador incansável, que sempre 
procurou a excelência e foi incapaz de estagnar”. 
No seu trajecto como médico, Corália Vicente des-
tacou, além da sua capacidade técnica, a tendência 
para “pensar a área da saúde de uma forma inte-
grada, mantendo um olhar crítico mas informado 
sobre o funcionamento dos serviços prestados aos 
doentes”. Essa visão, identificou, “levou-o a aceitar, 
por mais de uma ocasião, desafios relacionados com 
a administração hospitalar”, além dos cargos diri-
gentes na SRNOM e na SPC. 
Tal como Raul Monteiro, a docente lembrou, no 
entanto, o lado mais pessoal do homenageado. O 
gosto pelo seu jardim e pelas “adoradas camélias”, 
às quais se entrega “com a mesma paixão com que 
se entrega aos doentes”. A vocação para fotografar 
as flores e a natureza. O lado humanitário, do qual 
é exemplo, segundo Corália Vicente, “o legado dei-
xado na Guiné Bissau”. “Homenagear o António é 
continuar em nós tudo o que ele significava. É não 
deixar cair no esquecimento todos os feitos que 
alcançou na vida pessoal, profissional e social”. n

Fátima Carvalho › “Fiquei 
agradavelmente surpreendida com 
esta cerimónia. O Dr. Gomes da Silva 
era uma pessoa frontal, por vezes 
polémica até, e não tinha a certeza 
de que as pessoas iam aderir desta 
forma. Foi muito bom e acho que ele 
merecia. Já li o livro várias vezes. Não 
se trata de uma biografia clássica, 
mas o autor conseguiu captar muito 
bem a personalidade que estava 
em causa, apesar de não a conhecer. 
Captou lindamente algumas 
características, como a teimosia, por 
exemplo, mas faziam parte do seu 
carácter”. 

Corália Vicente › “Só quem não o 
conhecia poderia ficar surpreendido 
com esta homenagem. Gostei 
muito e apreciei imenso o livro 
porque é, de facto, a cara do 
António. É um livro despretensioso, 
simples, mas com muita qualidade. 
Esta era de facto uma situação 
com que ele não iria conviver 
com facilidade, apenas se fosse 
apanhado de surpresa, porque era 
um homem que não gostava de se 
expor em demasia e guardava para 
si aquilo que sentia. 

Raul Monteiro › Foi a 
homenagem que esperava, sem 
dúvida. O António era um homem 
de grandes afectos e que se envolvia 
a sério nas coisas. Esta homenagem 
teria todo o cabimento em vida, 
mas penso que ele não a aceitaria 
porque ele tinha uma personalidade 
muito particular e não gostava de 
dar nas vistas. Ele gostava de fazer 
as coisas por si, de acordo com a sua 
convicção, e não gostava muito dos 
elogios directos, sobretudo com 
tantas testemunhas. O livro é muito 
interessante e retrata-o como ele 
foi: um homem de causas.
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X  ARTE MÉDICA

X EXPOSIÇÃO ARTE MÉDICA
Perto de 130 trabalhos 
apresentados e mais de 40 
participantes

MATURIDADE 
COM MUDANÇAS 
À VISTA

Mais de 40 participantes, 130 trabalhos 
apresentados e o anúncio de várias al-
terações para a edição 2013. Este foi o 
balanço da X Exposição Arte Médica 
que entre 6 e 24 de Maio animou a ga-
leria do Centro de Cultura e Congressos 
da SRNOM e a Casa do Médico. A qua-
lidade geral dos trabalhos foi elevada 
e houve muitos repetentes a trazer no-
vidades esteticamente evoluídas, que 
enriqueceram a exposição.�

Texto Nelson Soares › Fotografia António Pinto



A edição que assinala o 10.º aniversário da 
Arte Médica não defraudou as expectati-
vas. A adesão superou a das edições an-
teriores e estiveram expostas aproxima-

damente 130 obras, na sua maioria pinturas, mas 
igualmente de outras disciplinas como a escultura, 
a fotografia, a cerâmica e até a tapeçaria. 
A sessão de abertura contou com a presença da 
maior parte dos participantes, alguns praticamente 
totalistas como é o caso de José Carlos Sarmento. 
O médico pediatra, que no ano passado doou à 
Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
o trabalho “Um dia saberás que a cidade”, foi uma 
das presenças mais notadas na X Arte Médica com a 
pintura a óleo “La Stravaganza” e a escultura “Caos 
vs. Cosmos”. 
José Carlos Sarmento resumiu a sua escultura, com 
um metro de comprimento, “a uma noção de equi-
líbrio” entre as barras brancas que representam o 
caos e as barras negras e a cores primárias que re-
presentam o cosmos. Já em relação à pintura, o 

autor justificou o título com 
o facto de a obra de Vivaldi 
o ter acompanhado ao longo 
do processo criativo. “Ouvi 
a música e fiz um primeiro 
esboço mais ou menos ale-
atório. Deixei passar algum 
tempo até voltar ao desenho, 
depois eliminei aquilo que 
me desagradava do ponto de 
vista estético e voltei à mú-
sica. Só depois é que concluí 
a pintura”, revelou. O resul-
tado é um conjunto de traços 
geométricos mais ou menos 
variáveis, guarnecidos com 
uma cor quente. 
O pediatra mostrou-se sen-
sível aos elogios dos colegas, 
no entanto, garantiu que a 
pintura tem, para si, um lado 
eminentemente pessoal. 
“Pinto porque me dá um 

gozo enorme fazê-lo e satisfaz-me a maior parte das 
minhas emoções. Quando deixar de ter vontade 
para o fazer, acho que não vai ser muito agradável”, 
observou.  

PINTURA COM SENTIDO CRÍTICO
Se há exemplos de uma expressão artística descom-
prometida e sem qualquer mensagem em particu-
lar, outros exemplos existem de criações com sen-
tido crítico deliberado. É o caso de Gracinda Leite, 
outra “veterana” da Arte Médica e que já expôs in-
dividualmente na Casa do Médico. A sua escultura 
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que lhe permite “usar aquilo que nos vai na alma”. 
“Liberta-nos”, acrescenta. A agenda preenchida, 
contudo, não a impede de apostar em formação 
específica na área das artes plásticas e, dessa forma, 
enriquecer o seu hobby. “Não sou 
exactamente uma autodidacta 
porque durante muitos anos tive 
aulas de cerâmica na Cooperativa 
Árvore e neste momento estou em 
Belas-Artes a estudar pintura. De-
pois de começarmos a pintar sen-
timos uma necessidade de evoluir 
e fazer mais. Nada melhor do que 
procurar formação específica para 
isso”. 

EXPOSIÇÕES TEMÁTICAS
Os mais de 40 participantes que 
se apesentaram na X Exposição 
Arte Médica não deixaram de 
participar na cerimónia de encer-
ramento. A sessão, que decorreu 
no passado dia 24 de Maio, con-

tou com a entrega 
dos catálogos das exposições ante-
riores e da tradicional medalha de 
participação. 
O presidente do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos 
deixou uma mensagem de agra-
decimento a todos e manifestou a 
esperança de que o evento “tenha 
servido para aproximar mais as pes-
soas nesta época difícil que temos 
pela frente”. “A crise que vivemos 
é, sobretudo, uma crise de valores 
e princípios, como tal temos de nos 
agarrar às pessoas e às actividades 
que gostamos verdadeiramente. Te-
mos de fazer prevalecer a razão e a 
solidariedade entre nós”, reforçou 
Miguel Guimarães. 
O dirigente aproveitou a oportuni-
dade para anunciar algumas novi-
dades na edição de 2013, a começar 
pela organização. “Terei de deixar de 
organizar a exposição e conto com 
um conjunto de colegas para o fa-
zerem”, concretizou, acrescentando 
ter a intenção de tornar a mostra te-
mática e de distribuir “temas espe-
cíficas sobre os quais as pessoas se 
poderão expressar”. “Parece-me uma 
mudança positiva, que foi sugerida 
por várias pessoas e que poderá sig-
nificar uma evolução no evento”. n

em pedra e madeira simbo-
liza “o homem a arrancar 
a natureza do seu habitat”, 
uma preocupação que está 
presente, segundo nos rela-
tou, na maior parte das suas 
obras. “Há uma crítica im-
plícita nestes trabalhos: a de 
que o homem está a colocar 
em causa o meio-ambiente 
e está a destruir o planeta. 
É tão bom estar vivo e con-
tactar com a natureza que 
se torna um pouco incom-
preensível esta morte lenta 
que estamos a fomentar”, 
denunciou. 
A criadora mantém o sentido 
de responsabilidade ambien-
tal na recolha dos materiais, 
escolhendo madeiras, peda-
ços de barro ou pedras que 
já estejam degradadas ou 

abandonadas. “Só uso aquilo que 
está caído e abandonado. Nunca cor-
tei uma árvore para fazer estes tra-
balhos”, acrescenta Gracinda Leite 
que falhou apenas uma Arte Médica 
e promete regressar no próximo ano. 

EMOÇÕES CONTRADITÓRIAS
 “Também Foz” e “Emoções” marca-
ram o regresso de Luísa Guimarães à 
Casa do Médico. A médica portuense 
procurou homenagear um dos locais 
que mais aprecia na cidade – a pér-
gola da Foz do Douro – e eternizar 

uns jarrões “muito 
bonitos que de vez em 
quando são vandali-
zados”. Na segunda 
pintura, em acrílico, 
esboçou a metáfora do 
palhaço pobre de ex-
pressão pouco ou nada 
sorridente. “O sentido 
é bastante explícito, há 
uma forte contradição 
de emoções”. 
Por força dos compro-
missos profissionais, 
Luísa Guimarães re-
vela não ter o tempo 
que desejava para a 
pintura, algo que olha 
como “um escape” e 
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A paisagem da cidade 
do Porto voltou a ser 
um dos cenários mais 
observados na Arte 

Fotográfica. Os médicos-fotó-
grafos, como António Machado 
Tsou, não resistem aos encantos 
da Ribeira e à zona considerada 
património mundial da huma-
nidade. “A nossa cidade tem de 
ser valorizada e enaltecida, so-
bretudo o seu núcleo histórico, 
que está mal apreciado porque 
as pessoas têm algum receio de 
lá ir”, justificou com um dos seus 
instantâneos em pano de fundo. 
Na terceira participação conse-
cutiva na exposição, António 
Machado Tsou mostrou que 
ainda se surpreende com a quali-
dade dos trabalhos apresentados 
pelos colegas: “temos fotografias 
extraordinárias, tecnicamente 
muito bem tiradas e acho que se 
trata de uma exposição de bom 
nível”. 

DA ÍNDIA AO TOFO
Cidadão do mundo, o jovem João Magalhães foi um 
dos estreantes na edição deste ano da exposição de 
fotografia da Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos. O médico esteve recentemente na Ín-
dia, mais concretamente na cidade de Pushkar, e 
resolveu fazer um exercício curioso na imagem in-
titulada “Despedida de Solteira”. “Escolhi uma série 
de fotografias, cerca de 60, e pedi aos amigos para 
darem uma opinião sobre qual a que mais gosta-
vam. Depois usei outra que tirei em Nova Iorque e 
tentei criar este jogo de contrastes”, explicou. O re-
sultado é uma metáfora para as diferenças culturais 
entre o sudeste asiático e nosso ocidente. 
A segunda fotografia apresentada por João Maga-
lhães vem de mais um destino exótico, desta vez 
do espaço lusófono: “Alma Moçambicana”. “É um 
retrato que tirei na praia do Tofo [província de 
Inhambane] e achei que o resultado era bastante 
forte”, justificou o médico-fotógrafo que não gosta 
de repetir os locais de viagem.  
 A paixão pela imagem foi crescendo “naturalmente” 
ao longo do curso e das viagens que foi fazendo. 
“Impressionado” com a qualidade técnica dos tra-
balhos apresentados na Arte Fotográfica, João Ma-
galhães só vê vantagens neste tipo de iniciativas. “É 
muito interessante haver esta partilha porque o lado 
artístico é uma parte fundamental da vida humana 
e é essencial estimulá-lo”, considerou. 

IV EXPOSIÇÃO ARTE 
FOTOGRÁFICA 
MANTEVE A 
TRAJECTÓRIA DE 
EVOLUÇÃO

A exposição Arte Fotográfica re-
gressou pela quarta vez à galeria 
da Casa do Médico entre os dias 
31 de Maio e 15 de Junho. Os mé-
dicos presentes na sessão de aber-
tura teceram rasgados elogios à 
qualidade geral dos 80 trabalhos 
apresentados no total. No encer-
ramento, António Paes Cardoso 
promoveu os “Diálogos sobre Fo-
tografia”. 

ALMA
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DIÁLOGOS SOBRE A FOTOGRAFIA
A IV Exposição Arte Médica contou com uma no-
vidade na sua sessão de encerramento: a promoção 
dos “Diálogos sobre Fotografia”, um pequeno coló-
quio com António Paes Cardoso e José Ramada que 
abordou, sob diversos ângulos, a prática fotográfica. 
Com um plano nocturno da Ponte da Arrábida em 
fundo, o primeiro tema do debate foi a utilização de 
programas informáticos de manipulação digital da 
imagem, tendo sido refutado o carácter depreciativo 
que hoje é atribuído à sua utilização. Paes Cardoso 
considerou que os softwares como o Photoshop 
“não devem ser depreciados” e que a sua utilização 
“pode ser ou não arte consoante for bem ou mal 
manejado”. “Valerá a pena um fotógrafo dizer qual a 
técnica que usou em nome da transparência?”, essa 

é que é a grande questão. 
José Ramada relevou o 
facto de o fotógrafo ter 
“a honestidade de dizer 
como é que a imagem 
foi criada”, tendo por ob-
jectivo “não deturpar a 
alma da imagem”. Para o 
médico e fotógrafo con-
vidado, a intervenção 
digital não é “de modo 
nenhum” negativa e pode 
se um recurso usado de 
“forma criativa e honesta, 
preservando a essência da 
fotografia”. “É repor a ver-
dade dos olhos”, sugeriu. 
O intercâmbio entre a fo-
tografia e a pintura foi ou-
tro dos temas abordados 
na sessão. José Ramada 
recordou o pintor francês 
Edgar Degas, cujas prin-
cipais obras se basearam 
em fotografias, para jus-
tificar uma utilização am-
bivalente das duas disci-
plinas. “Tal como Degas 
escreveu nos seus diários 
que o pintor deve socor-
rer-se de todos os meios 
que tiver ao seu dispor, 
penso que nós fotógrafos 
também poderemos apro-
veitar esta era de fusão 
para criarmos uma nova 
verdade que a imagem ou 
a fotografia, por si só, não 
conseguem transmitir”, 
sugeriu o convidado. 



“Sem saudosismo”, Paes Cardoso lan-
çou a reflexão final sobre o uso da 
película numa altura em que a foto-
grafia digital oferece uma enorme va-
riedade de recursos técnicos. Confesso 
“renitente” na adopção da tecnologia 
digital, José Ramada não hesitou em 
afirmar que a fotografia analógica 
“hoje em dia não faz muito sentido”. “A 
fotografia digital satisfaz plenamente 
as necessidades do fotógrafo, com um 
impacto ambiental nulo”, justificou. 

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA
Na antecâmara da IV Arte Fotográfica voltou a 
realizar-se o Workshop de Fotografia na Casa do 
Médico no passado dia 22 de Maio, sob a orientação 
de António Pinto. Desta vez, o conteúdo técnico da 

iniciativa centrou-se na macrofoto-
grafia e na optimização dos equi-
pamentos fotográficos para aquele 
formato de captação. 
Entre os vários participantes, 
registaram-se algumas presen-
ças inéditas como a de Alexandre 
Carneiro, que afirmou já conhecer 
o trabalho do fotógrafo António 
Pinto e sublinhou tratar-se de um 
profissional “com grande conheci-
mento do ponto de vista técnico e 
teórico”. Além do tema específico 
do workshop, uma das razões que 
levaram o médico a participar foi “a 
curiosidade de conviver com outros 
colegas que também se dedicam à 
fotografia”. “Estou a gostar bastante. 
É muito interessante ampliar o meu 
leque de conhecimentos fotográfi-
cos e perceber que quando estou no 
terreno posso ter vários recursos à 
disposição com um simples acessó-
rio”, sublinhou. 
Também José Ramada, que parti-
cipou com António Paes Cardoso 
nos “Diálogos sobre Fotografia”, se 
estreou no Workshop de Fotogra-
fia. O participante considerou ser 
“uma excelente experiência de par-
tilha de conhecimentos” e elegeu 
a fotografia como a actividade que 
lhe “permite fugir à rotina da pro-
fissão”. “Esta iniciativa é algo que 
me enriquece bastante e que pode 
melhorar a minha prática no dia-a-
-dia”, sublinhou. 
Principal promotor deste encon-
tro, António Paes Cardoso, mem-
bro da Comissão Consultiva de 
Actividades Culturais e de Lazer, 
deixou uma palavra de agradeci-
mento a António Pinto e elogiou o 
espírito deste workshop enquanto 
momento de convívio e partilha de 
experiências. “Esta troca de opini-
ões, para mim, é mais importante 
do que a própria análise técnica 
ou a formação teórica. O fotógrafo 
tem de ser livre naquilo que é a sua 
criatividade, não podemos coartar 
a sua intervenção com exercícios de 
formalismo e academismo”. n
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Pintora cazaque 
Sabira Kaldarova expôs 
na Casa do Médico

Aldeia no 
caminho para 
Almaty
Do Porto a Almaty, capital do Cazaquistão, 
distam mais de oito mil quilómetros. A 
mesma distância implícita nas telas que 
Sabira Kaldarova expôs na Casa do Médico, 
entre 5 e 20 de Abril. A pintora natural da 
antiga república soviética, radicada há 10 
anos em Portugal, parte de uma ligação afec-
tiva e estética com as suas origens para uma 
obra descomprometida e de vocação experi-
mental. 

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva

“Esta é uma casa de aldeia típica, semelhante à dos 
meus pais. Está como eu a imagino, quase como 
uma fotografia”, confessa Sabira Kaldarova num 
português envergonhado, ainda que perfeitamente 
perceptível. O traço mais ou menos realista da “casa 
da aldeia” dispersa-se rapidamente num conjunto 
de obras muito distintas do ponto de vista estético 
e formal. 

A pintora, que expôs na 
Casa do Médico 10 anos 
depois de chegar a Portu-
gal vinda do longínquo 
Cazaquistão, revelou-se 
sobretudo experimenta-
lista, politemática e sem 
se esgotar numa só ten-
dência. “Para mim todos 
os estilos me dizem al-
guma coisa e não posso 
dizer que me identifico 
mais com este ou aquele. 
Tive uma formação orien-
tada para o abstracto e é 
essa que gosto mais de 
pintar, mas acima de tudo 
pinto consoante o estado 
de espírito”. 
A curiosidade pelo facto 
de ser natural de uma an-
tiga república soviética – e 
ter estudado Belas-Artes 
uma altura em que o ter-
ritório estava unificado 
– conduziu à pergunta 
óbvia: seria o ensino das 
Artes fechado às influên-
cias ocidentais? “Não es-
tudávamos apenas arte de 
origem soviética. Estudei 
o cubismo, por exemplo; 
aprendíamos design, es-
cultura, instalações. Era 
um ensino até bastante 
aberto”, esclareceu-nos.  

MUDAR PARA SOBREVIVER 
A emancipação do seu país, contudo, não foi o me-
lhor sinal para a carreira de Sabira. De tal forma, 
que foi talvez o principal motivo para ter vindo para 
Portugal. “Entre 1991 e 2001 vivemos um tempo 
muito diferente e bem mais complicado do que 
quando estávamos unificados. Fiquei desempre-
gada – porque os artistas são os primeiros a ficarem 
desempregados – e fiquei sem fazer nada. Tive de 
sair do país para sobreviver”. 
A última década foi saboreada “devagarinho ”. Tra-
balhou em fábricas e nos entretantos foi encon-
trando tempo para se dedicar à pintura. Hoje já dá 
aulas e consegue expor individualmente. “Não te-
nho ambição em ser famosa”, garantiu, “mas gostava 
muito de não ser obrigada a deixar de fazer aquilo 
de que gosto”. n
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é uma fonte inesgotável de testemunhos da relação da 
Medicina com a Arte, tanto na perspectiva do objecto de 
Arte, como daquele que serviu um propósito experimen-
tal, cirúrgico, clínico ou didáctico e que conquistou o es-
tatuto de bem patrimonial”, realçou Amélia Ricon Ferraz.
O projecto teve, ainda, o envolvimento do professor da 
Faculdade de Belas Artes Miguel Leal, como orientador 
dos três alunos. No dia da cerimónia de inauguração da 
Exposição «Objectos Prescritos», a 16 de Junho, o do-
cente fez questão de sublinhar os resultados positivos que 
derivam desta ligação com a FMUP e, em particular, com 
o seu museu. “É o início de uma série de actividades e de 
pontes que se estabelecem entre as duas faculdades e uma 
forma de divulgar o património da Medicina”, anuiu, 
também, Amélia Ricon Ferraz.
Para a História, e para além de alguns dos trabalhos de 
Belas Artes serem cedidos ao museu, ficará também o 
catálogo da exposição – patrocinado pela Secção Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médico – como testemunho 
efectivo desta colaboração conjunta. n

Estudantes de Belas Artes deram forma
a peças do Museu de História da Medicina 
Maximiano Lemos
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 EXPOSIÇÃO 
 «OBJECTOS PRESCRITOS»

Os testemunhos da 
ligação entre a Me-
dicina e a Arte são 
ancestrais. Na Casa 
do Médico, entre 16 
e 30 de Junho, essa 
ligação materializou-
-se através da Expo-
sição «Objectos Pres-
critos», resultado 
do trabalho de três 
alunos da Faculdade 
de Belas Artes da U. 
Porto. Inspirados no 
espólio do Museu de 
História da Medicina 
Maximiano Lemos, 
da Faculdade de Medicina da U. Porto (FMUP), o 
resultado foi um conjunto de desenhos e gravuras 
de instrumentos cirúrgicos dos séculos XVIII e XIX. 
“Nesta exposição encontramos a representação do 
objecto médico na sua forma real, e por isso de fácil 
identificação, formas mais estilizadas e até a sua re-
presentação humorística. No fundo, são três visões 
artísticas diferentes”, explicou Amélia Ricon Ferraz, 
directora do museu.
Se os instrumentos de ginecologia/obstetrícia inspi-
raram Raquel Moreira, os de oftalmologia serviram 
de base ao trabalho de Sofia Palma e os de cirurgia 
geral foram o tema central das obras apresentadas 
por Hernâni Baptista. Mas, essencialmente, foi “a 
natureza e a diversidade dos seus materiais, aliadas 
às particularidades das formas desses instrumen-
tos, mais do que a sua funcionalidade ou história”, 
que acabaram por justificar as preferências das es-
colhas dos três estudantes de Belas Artes, como 
salientou Amélia Ricon Ferraz. Mais, acrescentou a 
promotora desta exposição, “foi muito interessante 
perceber a motivação e o empenho destes jovens 
alunos neste trabalho”, nomeadamente através das 
suas perspectivas e análises artísticas. “O Museu de 
História da Medicina Maximiano Lemos da FMUP 

A visão artística de três estudantes 
da Faculdade de Belas Artes da 
U. Porto deu origem à Exposição 
«Objectos prescritos» que esteve 
patente na Casa do Médico. Uma 
mostra que, de forma original, 
apresentou desenhos e gravuras 
de instrumentos cirúrgicos que 
integram o espólio do Museu de 
História da Medicina Maximiano 
Lemos. 

Texto Patrícia Gonçalves › Fotografia António Pinto
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Em 1862, detido na cadeia da relação, no 
Porto, Camilo Castelo Branco escreveu a 
obra mais representativa da sua vida lite-
rária. “Amor de Perdição”, como recordou 

o pensador camiliano João Bigotte Chorão, foi uma 
obra que “desafiou o tempo” e que teve um grande 
impacto na sua época. “Chegou à quinta edição, 
coisa pouco comum em tempos arredios do marke-
ting”, observou, lembrando “a falsa surpresa” com 
que Camilo encarou o sucesso da sua obra. 
Bigotte Chorão, que não pôde estar presente na ses-
são por motivos pessoais e delegou no poeta José 
Vale Figueiredo a leitura de uma reflexão escrita, 
lamentou o esquecimento de que hoje é vítima a 
maior novela do romantismo português ao nível 
do ensino da língua portuguesa. “Os burocratas 
de serviço condenam ao esquecimento um escritor 
cujo maior delito é não escrever numa linguagem 
mais acessível, em português básico”, acentuou. 
Amor de Perdição, no entanto, mantém-se uma 
obra viva e capaz de suscitar interesse nos mais 
diversos campos de intervenção estética. A prová-
-lo, esteve a recente adaptação ao cinema pelo re-
alizador chileno Raoul Ruiz ou a nova tradução 
francesa da obra. “Numa vida de copiosas leituras, 
acabamos sempre por voltar a autores que não en-
velhecem. Camilo é um desses”, considerou Bigotte 
Chorão. 

Obra viva, 
aberta e 
única

A SRNOM associou-se às come-
morações dos 150 anos da prin-
cipal obra de Camilo Castelo 
Branco, “Amor de Perdição”, 
promovidas pela Sociedade 
Histórica da Independência de 
Portugal (SHIP). Nesse sentido, 
no passado dia 4 de Junho de-
correu no auditório do Centro de 
Cultura e Congressos a tertúlia 
“Todo o amor é de perdição” que 
contou com uma intervenção 
lida do crítico e ensaísta lite-
rário João Bigotte Chorão e do 
professor Carlos Mota Cardoso. 

Tertúlia “Todo 
o Amor é de 
Perdição” 
assinalou os 150 
anos da maior obra 
de Camilo Castelo 
Branco

150ANOSAMORDEPERDIÇÃO
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Já o poeta de Salamanca, 
Miguel de Unamuno, 
amigo pessoal de Camilo, 
dizia à época que Amor 
de Perdição era “a novela 
de paixão amorosa mais 
intensa e mais profunda 
que se escreveu na Pe-
nínsula Ibérica e um dos 
poucos livros represen-
tativos da nossa comum 
alma ibérica”. “O que atrai 
em Camilo”, acrescentou 
Bigotte Chorão, “não é só 
a língua, mas a viagem 
ao fundo da alma. Move-o a lógica do sentimento, 
mais do que a razão”. 

HOMEM COMPLEXO E PARADOXAL
As características perturbadoras da personalidade 
de Camilo Castelo Branco foram parte integrante 
não apenas da sua obra, mas sobretudo da sua vida 
afectiva. Carlos Mota Cardoso, psiquiatra e profes-
sor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Edu-
cação da Universidade do Porto, recordou-o como 
“um homem complexo, paradoxal, reservado mas 
capaz de explicitar aquilo que tinha na consciência 
como um extrovertido”. 

A sua neurastenia conduziu-o a uma re-
lação próxima com os médicos, nomea-
damente com António Maria de Sena, um 
lente de Coimbra que mais tarde veio a 
exercer psiquiatria no Porto. Numa pas-
sagem curiosa de uma carta escrita por 
Camilo, citada por Carlos Mota Cardoso, 
lê-se a descrição de um “rolar de trovões 
que me estruge na cabeça”. “A Medicina 
nada tem para isto”, lamentava-se. O ro-
mancista vivia “uma angústia existencial 
desmedida, que provinha da constante in-
terrogação sobre o sentido da vida?”. Ape-
sar da sua condição frágil, da “angústia 
neurótica brutal”, sublinhou Carlos Mota 

Cardoso, “Camilo modelou figuras que jamais serão 
derrubadas do altar da literatura portuguesa”. 
Isabel Ponce de Leão afastou o preconceito de “obra 
melodramática” que ainda paira sobre Amor de Per-
dição. A filóloga e professora universitária consi-
derou tratar-se de “uma novela cheia de sentido de 
humor” que se manifesta “em personagens como 
João da Cruz”, “na crítica social” ou na “promis-
cuidade da vida conventual”. “A leitura tem de ser 
muito mais do que a tragédia e o melodrama, que 
nunca encantou Camilo. Uma leitura nas entreli-
nhas que absorva uma ironia cáustica que há em 
toda a sua obra”. n

CARLOS MOTA CARDOSO
“Camilo foi provavelmente o 
escritor português que mais 
se relacionou com médicos, 
pelas razões mais variadas: 
tentou seguir Medicina, foi 
um hipocondríaco, estava 
sempre queixoso e sofrido 
com a sua cegueira precoce. 
Era contudo um homem ex-
cepcionalmente culto e inte-
ligente, que dominava a lín-
gua de forma espantosa. Foi 
uma sessão muito agradável 
e agradeço à SRNOM por esta 
oportunidade”. 

81



Cultura82

realidade acabamos por ser. Cada um também é o 
que imagina ser”. 
“Miguel Veiga. Cinco esboços para um retrato” foi 
apresentado no passado dia 26 de Maio, no Centro 
de Cultura e Congressos da Casa do Médico. “Um 
retrato é uma tentativa de aproximação a alguém 
que tenta escapar à nitidez de um instante”, descre-
veu Eduardo Paz Barroso, a quem competiu fazer a 
apresentação da obra, para depois se lançar numa 
breve análise de todas as facetas assumidas por Mi-
guel Veiga, ao longo da vida. 
Hoje, à Nortemédico, o retratado admite que se po-
siciona principalmente no papel de escritor. “Ainda 
vou todos os dias ao escritório, mas estou a dimi-
nuir o ritmo profissional. Agora, fico mais por casa 
a fazer o que mais gosto: ler e escrever”, reconhece. 
Ainda assim, Miguel Veiga continua “de bem com 
a vida” e sobre os seus amigos escreve: “Muito lhes 
agradeço o seu equívoco. Sim, o seu equívoco que 
tão bem me fez ao meu ego e ao meu alter ego, o que 
na minha idade faz bem à saúde e ao gosto de viver. 
E mais: sou como os gatos, gosto que me façam fes-
tas! Gratíssimo fico pelas que me fizeram e que tão 
bem me souberam”.

Obras foram 
apresentadas no 
Centro de Cultura 
e Congressos

Miguel Veiga e 
Eugénio de Andrade 
em destaque

“Miguel Veiga. Cinco esboços para um re-
trato” e “A Cidade de Eugénio” foram os dois 
livros lançados pela editora Modo de Ler 
no Centro de Cultura e Congressos. Um mo-
mento que reuniu dezenas de amigos e fa-
miliares dos autores, em mais uma sessão 
cultural promovida na Casa do Médico.

Nasceu no Porto, exerce advocacia, aju-
dou a fundar o PSD, cresceu e vive ro-
deado de livros e, ao longo de 75 anos, 
reuniu um grande grupo de amigos. 
Miguel Veiga é o homem que encarna 
todas estas facetas: advogado, amigo, 
escritor, político e portuense. E é sobre 

ele e as suas multifacetadas características que Luís 
Neiva Santos, Artur Santos Silva, Luís Valente de 
Oliveira, Mário Cláudio e Vasco Graça Moura escre-
vem cinco esboços para um retrato de Miguel Veiga. 
A estes nomes juntou-se ainda o de Siza Vieira que, 
através do seu traço e do desenho, deixa também o 
registo nesta obra sobre a figura do advogado.
Num repto lançado pelo editor José da Cruz Santos, 
da Modo de Ler, os testemunhos ganharam a forma 
de livro, quando convidou o grupo de amigos a 
traçarem o perfil do protagonista. No ano passado, 
por altura das comemorações do seu 75º aniversá-
rio, Miguel Veiga foi surpreendido: “Enfeitaram-me 
com atributos que confesso não ter, embora, reco-
nheço, gostaria de ter. Mas sei também que aquele 
que desejaríamos ter sido é tão ou mais importante, 
na definição do que somos, do que aquele que na 

Texto Patrícia Gonçalves › Fotografia António Pinto
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vivência que foi a do meu pai e a dos seus. “A Cidade 
de Eugénio” tem, por isso, muito de autobiográfico 
e esta é uma característica que marca a obra, trans-
portando-a para uma vivência que também foi a 
minha”, realçou. Por outro lado, acrescentou, “falar 
sobre um livro é também falar sobre a escrita que 
lhe dá vida e que lhe talha a forma. Por isso, peço 
que me tolerem o exagero que por acaso possa estar 
implícita na afirmação de que a escrita contida em 
“A Cidade de Eugénio” é magnífica, corrida, fluida 
e limpa, mas também muito rica. Profunda sem ser 
pesada, densa sem ser prolixa e fina sem ser preten-
siosa. Uma escrita que descreve tão bem os ambien-
tes como minucia os pensamentos e que por isso é 
tão clara aos olhos, quanto perceptível à razão”.
A cerimónia de apresentação de “Miguel Veiga. 
Cinco esboços para um retrato” e “A Cidade de Eu-
génio” a que presidiu Manuel Quintas, da Comissão 
de Actividades Culturais e de Lazer da SRNOM, 
culminou com uma actuação da Tuna Acadé-
mica da Faculdade de Direito da Universidade do 
Porto. n

LUÍS NEIVA SANTOS E “A CIDADE DE 
EUGÉNIO” 

A par da obra sobre Miguel Veiga, foi apresentado 
pela primeira vez ao público o livro “A Cidade de 
Eugénio”, escrita pelo advogado Luís Neiva Santos. 
Editado em 2008 para uso exclusivo do Banco L. 
J. Carregosa SA, destinado a ofertas, o livro surge 
agora à estampa, por vontade do editor José da 
Cruz Santos e sob a chancela da Modo de Ler. “O 
livro convida à interpretação que nos permite com-
preender os sentimentos que Eugénio de Andrade 
guardava em relação ao Porto. Descobri-lo foi, para 
mim, como passear no campo por uma manhã de 
Primavera, colhendo flores silvestres às mãos largas 
para depois, ornamentada com elas a mesa velha 
de castanho da cozinha da aldeia, saborear uns 
nacos de pão de mistura humedecido em azeite, 
como fazem na tiborna os homens do lagar e sorver 
depois, a espaços, uns tragos de bom vinho junto da 
lareira”, descreve Luís Neiva Santos.
“A Cidade de Eugénio”, como referiu Rodrigo Neiva 
Santos, filho do autor do livro, não é apenas o re-
trato do Porto. “É também ainda o retrato de uma 



“O Rim Artificial. Uma história de afetos” 
foi apresentado no passado dia 19 de Maio 
no auditório da Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos, com a presença de vá-
rias personalidades e amigos dos autores. 
A obra, com intenções 
pedagógicas, estabe-
lece um diálogo entre 
uma máquina de di-
álise humanizada e 
uma criança que sofre 
de doença renal cró-
nica. A autoria é repar-
tida a três mãos, entre 
a escritora Margarida 
Negrais, o médico nefrologista Levi Guerra 
e o ilustrador José Emídio.

A máquina ao 
serviço do homem

O presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos recebeu 
as mais de duas centenas de pessoas 
que compareceram à apresentação de 

“O Rim Artificial. Uma história de afetos”. Colegas, 
familiares e amigos dos autores não quiseram per-
der a oportunidade de conhecer desde o primeiro 
momento uma obra que serve, na opinião de Miguel 
Guimarães, vários objectivos e diferentes públicos. 
“As crianças, mas também os adultos vão deliciar-se 
com esta história que tem um claro sentido pedagó-
gico e informativo. Combina uma escrita agradável, 
com o rigor científico do Prof. Levi Guerra e umas 
ilustrações absolutamente geniais”, considerou. 
Convidado a apresentar a história de “O Rim Artifi-
cial (…), o reitor da Universidade Fernando Pessoa, 
Salvato Trigo, avaliou a obra como uma realização 
da “função poética da linguagem”, recordando que 
a autora fundou “a fábula do livro na memória do 
sofrimento de uma antiga aluna, doente crónica 
renal, que lhe relatava as apreensões e o cansaço da 
hemodiálise até ao transplante”. 
A narrativa, assente num diálogo improvável entre 
a máquina Rute e o menino Roque, recordou ao 
linguista a proverbial interacção entre o homem e 
a máquina e o tempo que vivemos em que “a tec-
nologia aposta em substituir-se ao animus, à fonte 
de vida que nos dá alma”. “Não vale a pena pensar 
numa civilização das máquinas, porque sem ho-
mens não há civitas, não há vida e não há civiliza-
ção”, constatou. 
Para Salvato Trigo o texto é, simultaneamente, uma 
homenagem “ao triunfo da ciência”, da “ética na 

Apresentação do livro 
“O Rim Artifical. Uma história de afetos”, 
da autoria de Margarida Negrais, Levi 
Guerra e José Emídio

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva
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investigação e na Medicina” e “um tributo mereci-
díssimo ao Prof. Levi Guerra”, “pedagogo e inves-
tigador da clínica assente na solidariedade com a 
dor alheia”. 
O aspecto científico do livro foi acentuado com a 
presença do nefrologista João Frazão. O médico 
elogiou “a clareza, simplicidade e rigor” das expli-
cações contidas na história e antecipou um bom 
resultado pedagógico: “não tenho dúvida que esta 
obra vai ajudar muitos dos nossos doentes a per-
ceberem melhor a sua doença e penso que pode 
alterar a sua relação emocional com o tratamento e a 
própria máquina de diálise”. 
“O Rim Artificial (…)”  tem uma forte componente 
visual traduzida pelo trabalho de José Emídio. As 
suas ilustrações, reveladas no hall de entrada do 
auditório da SRNOM, foram, na opinião do director 
da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto, concretizadas “num ritmo quase alucinante”, 
dada a “elevada densidade de imagens” presentes. 
Francisco Laranjo sublinhou ainda a forte “iden-
tidade cromática” apresentada e o “balanço quase 
metafórico entre o azul, uma cor fria, e o vermelho, 
uma cor quente”.  

AJUDAR A LIDAR COM A DOENÇA
Após a análise textual, científica e visual da obra, 
foi a vez dos autores partilharem uma visão mais 
pessoal e relatarem alguns dos aspectos que esti-
veram na sua génese. Margarida Negrais lembrou 
que a ideia deste livro nasceu a partir de um acto 
de voluntariado no Hospital Maria Pia, onde con-
tactou com muitas crianças insuficientes renais. “A 
semente foi germinando e culminou neste desafio”, 
acrescentou. A autora expressou o desejo de que a 
obra “seja um apoio a todos os que lidam diaria-
mente com esta doença”. 
Levi Guerra dedicou a obra à família e “também à 
nefrologia portuguesa”, bem como aos médicos e 
enfermeiros que o acompanharam ao longo da vida. 
Passando em revista a sua participação na cons-
trução da narrativa, o autor assegurou que a ideia 

inicial era “contribuir para uma referência à origem 
da diálise “e fazer com que “só o essencial fosse es-
crito, mantendo o rigor e o estilo da escritora”. 
“O Rim Artificial (…)” confunde-se com o percurso 
profissional de Levi Guerra, desde que, recordou, 
tomou contacto pela primeira vez com a hemodiá-
lise em Paris. Toda a sua vivência clínica, observou, 
foi partilhada com Margarida Negrais, “dando-lhe a 
laboriosa tarefa de a integrar no texto”. 
O “mestre” José Emídio, por fim, lembrou num tom 
bem-humorado as dificuldades porque passou ao 
tentar ilustrar “uma máquina a falar”. “Foi um de-
safio”, confessou, acrescentando ter-se inspirado 
noutro grande artista plástico para o concretizar. 
“Aprendemos muito com os nossos mestres e se há 
pessoa que domina bem a transposição entre figu-
ras e formas é o escultor José Rodrigues. Fica aqui 
a minha homenagem”, referiu. O ilustrador deixou 
um novo desafio “a três” para o final: “quero ver a 
obra poética da Margarida [Negrais] editada e gos-
taria de participar nesse projecto. Só temos de per-
ceber como vamos enquadrar o Prof. Levi Guerra”. 
A apresentação do livro ficou concluída com uma 
breve intervenção do director da Faculdade de Me-
dicina da Universidade do Porto, Agostinho Mar-
ques, que justificou a sua presença pelo facto de ser 
“a escola do Prof. Levi Guerra”. “Somos uma escola 
de ciência e de pessoas, também. Temos produzido 
grandes vultos da cultura e das artes, como Júlio 
Dinis, Abel Salazar e Pinto Machado. O Prof. Levi 
Guerra integra esse lote com todo o mérito”, salien-
tou o responsável. n
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Encontro marcado com data, hora 
e local agendados. 10 de Maio de 
2012, pelas 18h00, no salão nobre 
do Centro de Cultura e Congressos 
da Casa do Médico. E, tal como era 
esperado, os “convocados” enche-
ram aquele acolhedor espaço para 
assistir ao lançamento de “Silhuetas 
e Recordações”, o último livro do 
pediatra José Manuel Pavão. Uma 
obra que, nas palavras do autor, re-
flecte tão só o alimentar da memó-
ria dos que já partiram. 
Ao todo, o livro conta a história de 
12 colegas que marcaram o uni-
verso da Medicina e que, como 
escreveu o escritor Mário Cláudio, 
“caracterizam um momento da 
história e sobretudo da história da 
Medicina que ajudaram a erguer”. 
Jacinto Magalhães, Rufino Ribeiro, 
Otílio Figueiredo, Joaquim Bastos, 
William Oswald, Ferreira de Abreu, 
Couto Soares, Taborda de Vascon-
celos, Norberto dos Santos, Alfredo 
Calheiros, Mário Rafael e António 
Sousa Dias “eram colegas e amigos, 
pessoas com quem convivemos in-
timamente ou acompanhamos de 
perto, de quem gostamos pelas suas 
elevadas qualidades morais, per-
sonalidades sedutoras que muito 
apreciámos e respeitámos pelo seu 
labor e postura profissional”, des-
creve José Manuel Pavão.
“Silhuetas e Recordações” é um 
livro, como refere Miguel Guima-
rães no prefácio da obra, que com 
sentida sinceridade é dedicado à 

memória de colegas e amigos. Um livro “difícil”, 
“porque nos alerta para o que, com profunda ironia, 
alguém chamou o momento mais importante da 
nossa vida: a morte”. O mistério da morte, as suas 
causas, a dor da perda e a perpetuação de lembran-
ças dos que partiram. São estas as causas que José 
Manuel Pavão deixa, agora, plasmadas no posfácio 
deste novo livro. Mas é também, na opinião do 
presidente do CRNOM, o reflexo da dimensão hu-
mana do pediatra, natural de Mirandela: “O modo 
como José Manuel Pavão fala da mão protectora e 
apertada do pai a propósito da sua primeira tomada 
de consciência com a realidade da morte, quando 
criança; o modo como relata a morte de seu pai, o 
carinho indisfarçável ao referir-se aos últimos dias 
de sua mãe, tudo isso diz muito sobre a origem da 
robustez do seu carácter”. 

Mais recente 
obra do pediatra 
José Manuel Pavão 

Um livro de 
memórias e afectos 

“Silhuetas e Recordações” é a mais recente 
obra literária de José Manuel Pavão. O livro 
constitui um extenso e sentido memorial. 
Desta forma, o pediatra, natural de Mirandela, 
recorda colegas e amigos que partiram para 
aquilo a que alguém designou de momento 
mais importante da vida. Na cerimónia de 
apresentação da obra, o conselheiro de Estado 
Luís Filipe Menezes elogiou, enquanto amigo 
e cidadão, a dimensão de José Manuel Pavão 
e Miguel Guimarães, presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos, 
enalteceu o seu sentido humanista.
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“Silhuetas e Recordações” 
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Elogios corroborados pelo conselheiro de Estado 
Luís Filipe Menezes a quem, na qualidade de amigo 
pessoal e discípulo do autor, coube fazer a apresen-
tação do livro. Enaltecendo o talento de José Manuel 
Pavão, aproveitou também para reviver as memó-

rias enquanto profis-
sional de saúde: “O Dr. 
Pavão foi, nessa altura, 
um companheiro que 
inf luenciou muito a 
vida de um conjunto 
de médicos, do qual eu 
fazia parte, porque era 
uma pessoa culta, era 
uma pessoa informada 
e gostava de ouvir a opi-
nião dos mais jovens. 
Tudo aquilo que depois 
foi a carreira do Dr. Pa-
vão e tudo aquilo que 
ele hoje é como referên-
cia para outras gerações 
que vieram a seguir não 
me surpreende, porque 
tive contacto com essa 
realidade muito cedo”.
Ao ler o livro e ao ver 
desfilar um nome de 
personalidades, Luís Fi-
lipe Menezes confessou 
ter sentido ligação com 
muitas delas. Por isso, 
o autarca, que também 
é médico, sublinhou o 
corporativismo huma-
nista que caracteriza a 
classe: “Somos espe-
ciais. Conseguimos ter 
vínculos e ligações alar-
gadas entre nós, mesmo 
tendo em conta o au-
mento significativo de 
profissionais no sector, 
nas últimas três déca-
das”. Por isso, Menezes 
desafiou José Manuel 
Pavão a escrever mais 

sobre os profissionais de saúde, de forma a preser-
var as referências da vida colectiva. 
“Silhuetas e Recordações” é, ainda, um livro de afec-
tos. Não se destinando ao percurso editorial com 
fins comerciais, o livro “é tão só um opúsculo para 
circular entre as famílias, amigos e comunidade 
médica”. Afinal, “a vida também se cumpre com ac-
tos desta natureza. A memória, os afectos e a justiça 
tornam-nos a todos mais fortes, mais próximos e 
sobretudo mais dignos”, alude José Manuel Pavão. 
E, a acreditar que esta viagem é o momento mais 
importante da vida, cabe aqui registar a saudação, 
quase entusiástica, do advogado António Vilar: “Olá 
vida, os que vão morrer saúdam-te”. n
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“Sudário de Turim”, a obra 
literária de Antero Frias 
Moreira, foi apresentada 
na SRNOM

Mais do que um livro, Sudário de Turim 
é um compêndio de sindonologia, a 
ciência que estuda a maior 
relíquia da cristandade. A 
obra do fisiatra Antero de Frias 
Moreira, apresentada a 26 de 
Abril na SRNOM, resulta de um 
longo trabalho de investigação 
com referências a 159 artigos 
científicos. Os médicos presentes 
tiveram oportunidade de 
conhecer um pouco mais desta 
intrigante questão teológica. 

O “Santo Sudário”, como também é designado, foi 
sumariamente definido pelo Cónego Ângelo Alves 
como um “lenço de linho onde aparece a grande 
imagem de um homem flagelado e torturado, que 
segundo uma longa tradição histórica é a imagem 
de Cristo”. Para uma corrente teológica, que se de-
dica ao estudo da sindonologia, trata-se da prova 
material da existência e ressurreição de Cristo e 
manteve-se intacto ao longo de 2000 anos de 
história. 
Convidado a apresentar a obra do colega, Nuno 
Trigueiros, membro da Associação Portuguesa de 
Médicos Católicos, revelou-se contagiado pelo em-
penho que Antero de Frias Moreira colocou nesta 
obra. O livro, acrescentou, “lê-se com extrema fa-
cilidade” apesar da “extrema profundidade dos te-
mas” e dos 159 artigos científicos citados. “O texto 
faz uma explanação isenta e não há juízos de valor 
relativamente aos factos que estão contidos nestes 
artigos. É ao leitor que é deixada a tarefa de fazer as 
conclusões”, sublinhou.
Nuno Trigueiros fez uma breve síntese da obra, que 
perpassa a história do Sudário de Turim, e lembrou 
que as polémicas em torno da sua autenticidade 
“vão até ao ponto de questionar a matéria de que 
é feito o tecido”. Para o médico é essencial ler a 
obra, para se desvendar o mistério. “Deixo-vos este 
desafio e vão constatar que, no final, serão pessoas 
diferentes”. 

IGREJA NÃO SE PRONUNCIA
Professor de teologia na Universidade Católica e 
membro da Cúria Diocesana do Porto, o Cónego 
Ângelo Alves considerou “Sudário de Turim” um 
trabalho de “intuito metodológico e pedagógico” 
que poderá constituir-se como material de “divul-
gação histórica e científica de inegável valor”.
O teólogo acrescentou ainda que a obra constitui 
“um exemplo da forma como se deve entender o 
diálogo entre a ciência e a fé”. “A ciência há-de per-
manecer aberta ao mistério transcendente e abso-
luto”, acentuou, lembrando no entanto que também 
“pode e deve excluir a falsificação de fenómenos 
extraordinários tidos como milagres”. “O Sudário 
entra neste diálogo de fé cristã com a ciência. A 
autoridade da Igreja ainda não se pronunciou ofi-
cialmente sobre a sua autenticidade ou sobre o ca-
rácter milagroso da imagem do homem flagelado e 
crucificado. Mas também não os exclui”, concluiu. 
Antero de Frias Moreira salientou que o seu traba-
lho na construção do livro procurou responder a 
duas questões essenciais: “se as manchas colocadas 
naquele lenço seriam material hemático e se aquele 
corpo representado era o de um ser humano flage-
lado e crucificado”. A resposta é afirmativa em am-
bas. “É, efectivamente, material hemático e o lençol 
envolveu o corpo de um flagelado”, esclareceu. 
O médico revelou também que aquilo que mais o 
apaixona no estudo do Sudário é a imagem e “tudo 
aquilo que a tecnologia mais recente pode extrair 
daquele lençol”. “É motivo de reflexão para todos 
nós”, considerou. n

Ciência e fé no 
maior mistério da 
cristandade

O debate sobre aquela que o papa 
Paulo VI considerou como “a maior 
relíquia da cristandade” gerou, ao 
longo da história, uma forte con-
trovérsia e alguns mitos que perdu-

raram no tempo. Antero Frias Moreira, médico que 
há vários se dedica ao estudo do Sudário de Turim, 
procurou decompor a polémica em livro e respon-
der à questão que sempre foi colocada sobre esta 
matéria: “Mortalha de Cristo ou fraude medieval?”

Texto Nelson Soares › Fotografia Nuno Almeida



O nome soa a um lugar ficcio-
nado. Mas o Monte Iero existe 
mesmo e tornou-se uma referên-
cia para o pediatra João Pinto 
Pereira, dado o seu sentido me-
tafórico. “É um inselberg locali-
zado em Moçambique e que está 
incrustado na planície. No topo 
foi construída uma capela por 
um indivíduo, em cumprimento 
de um voto”, explicou o autor. 
O mistério daquele morro lo-
calizado na província da Zam-
bézia foi o pretexto para que 
João Pinto Pereira respondesse à 
“provocação” das filhas e se lan-
çasse na escrita de um romance. 
“Aquela história parecia interes-

sante como pano de fundo”, justificou. 
O autor partiu então para “uma história de ficção” 
que, simultaneamente, “é um tecido pontuado por 
factos reais”. “Monte Iero”, o livro, conta a história 
de um luso-descendente, investigador no MIT, que 
perde o pai, vítima da doença Machado-Joseph. O 
protagonista descobre que a patologia é transmis-
sível e enfrenta uma série de problemas pessoais 
decorrentes da possibilidade de ser portador da 
doença. Resolve então “fazer uma revolução na sua 
vida”, contou João Pinto Pereira, e partir em busca 
das suas raízes. “Tinha tudo para ser feliz, era jo-
vem, saudável e bem-sucedido”, justificou.

«MONTE IERO», LIVRO DE JOÃO PINTO 
PEREIRA, FOI APRESENTADO NA SRNOM

Em busca 
das coisas simples

Sem desvendar as incidências do romance, o autor 
valoriza nesta novela a capacidade humana de dar 
à volta à adversidade. “Este homem acabou por des-
cobrir que o prazer da vida está em coisas bem mais 
simples e terrenas do que o trabalho ou dinheiro”, 
sintetizou. 

PERFIL
joão pinto pereira 
De ascendência transmon-
tana, João Pinto Pereira 
nasceu em Moçambique 
e veio para Portugal com 
17 anos para prosseguir os 

seus estudos na Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto. Especializou-se em Pediatria e era director do de 
serviço no Hospital Pedro Hispano quando se aposentou. 
Além da Medicina, é conhecida a sua paixão pela pintura 
e pela literatura. Na primeira actividade ficou conhecido 
pelos trabalhos em aguarela e realizou perto de 20 expo-
sições a título colectivo e individual. Foi também um par-
ticipante assíduo das exposições Arte Médica, na SRNOM. 
Na escrita, “Monte Iero” foi a sua primeira obra publicada, 
no entanto, tem mais dois livros a aguardar publicação: 
“Contos Vividos”, colectânea de contos e “Didi e Quico na 
Terra dos Dinossauros”, um texto infantil ilustrado pelo 
próprio autor. n
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“Monte Iero” é o ponto de 
partida e de chegada da pri-
meira obra literária de João 
Pinto Pereira. O romance des-
creve a proverbial jornada do 
“regresso às origens” de um 
luso-descendente dedicado 
à investigação científica. A 
apresentação decorreu a 12 de 
Maio, no auditório da Secção 
Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos.

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva



“A Caneta que Escreve 
e a que Prescreve” 
Apresentação da obra de Clara Crabée 
Rocha contou com a presença de 
Manuel Sobrinho Simões

História 
da literatura 
portuguesa 
aos olhos da 
Medicina  
O ancestral cruzamento da Medicina com 
a Literatura justificou compilar 170 autores 
portugueses numa obra oportunamente 
designada de “A Caneta que Escreve e a que 
Prescreve”. Clara Crabbé Rocha, a autora, 
filha de Miguel Torga, apresentou no Porto 
esta arrojada antologia que é, acima de tudo, 
uma perspectiva diferente sobre a história 
da nossa literatura. Manuel Sobrinho Simões 
revelou há muito não ser tão surpreendido 
por um livro. 

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva
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nível na apresentação, com a presença de Artur 
Santos Silva, novo presidente da instituição. O ges-
tor bancário reconheceu a pertinência em home-
nagear um conjunto de escritores que tiveram a 
particularidade de ser médicos, como Júlio Dinis, 
João de Araújo Correia, Miguel Torga ou António 
Lobo Antunes. “O amor aos outros, a compreensão 
da natureza humana, a solidariedade e a plena per-
cepção do impacto da dor física e moral, estimulam 

os médicos assumir o dom 
da criação pela escrita”, 
justificou. 
Jorge Reis-Sá, editor, pro-
curou desconstruir a dico-
tomia do médico-escritor 
alertando para o facto de 
“a escrita ser uma função 
anterior a qualquer outra”. 
“Como refere Torga, está-se 
como médico e é-se escri-
tor”, acrescentou, reconhe-
cendo, porém, que “a bio-
logia e a Medicina têm uma 
propensão intrínseca para a 
possibilidade da metáfora”.  
Coube ao professor cate-
drático da Faculdade de 
Medicina da Universidade 
do Porto, Manuel Sobrinho 
Simões, o encerramento da 
apresentação de uma obra 
que, desde logo, elogiou 
convictamente: “Há muito 
que não era tão surpreen-
dido por um livro”. 
O também director do IPA-
TIMUP justificou o elogio 
com o facto de ter “encon-
trado aspectos muito inte-
ressantes para os médicos” 
e, em simultâneo, ter-se 
sentido “humilhado por 
desconhecer tanta coisa”. 

“É um livro instrumental para os médicos apren-
derem a aproximar-se das pessoas e conhecerem 
descrições notáveis”, acrescentou. 
Sobrinho Simões voltou a lembrar Miguel Torga 
para responder à crónica pergunta: porque será que 
há tantos médicos escritores? O poeta de São Marti-
nho de Anta, pseudónimo de Adolfo Rocha, reagia 
afirmando que “a pergunta é sempre a mesma, mas 
o tamanho da resposta varia consoante a disponi-
bilidade e a pachorra”. De forma mais elaborada, 
no entanto, Torga reconhecia que “os médicos não 
podem fechar as portas da alma, nem apagar a luz 
do sentimento”. n

O Museu Soares dos Reis, no Porto, 
acolheu, no passado dia 22 de Maio, 
a apresentação a Norte de uma obra 
singular no actual panorama literário. 

“A Caneta que Escreve e a que Prescreve” – título 
por demais sugestivo – é uma compilação que, de 
acordo com a própria autora, resulta de um facto 
incontornável na escrita produzida pelo homem: 
“a representação da doença, enquanto expressão de 
vida, acompanha a nossa literatura desde os 
primórdios”. 
Filha de Miguel Torga, Clara Crabbé Ro-
cha duvidou numa primeira fase em avan-
çar para uma antologia de textos que, por 
um lado, fossem escritos por médicos e, por 
outro, reflectissem o contacto de escritores 
com a doença e a Medicina. “Havia a suspeita 
sobre uma eventual resistência do leitor co-
mum a uma obra desta natureza”, justificou, 
acrescentando ter ouvido de um próprio co-
lega professor que “juntar 350 páginas de 

morbidez na literatura 
portuguesa é obra”. 
Ultrapassado o re-
ceio inicial, a autora 
mergulhou no tema 
e admitiu a satisfação 
pessoal pelo resul-
tado final. “Cheguei 
à conclusão de que 
além destas 350 pági-
nas poderia coligir o 
dobro. É este tipo de 
exercício que devía-
mos fazer mais vezes: 
avaliar as pontes en-
tre a cultura cientí-
fica e humanística”, 
considerou. 
Da epidemia de peste 
durante o Cerco de 
Lisboa, referida nos 
textos de Fernão Lo-

pes, às alusões ao cancro nos autores do século XX, 
Clara Crabbé Rocha encontra a mesma necessidade 
dos autores em “colocar referências a formas de 
sofrimento físico ou anímico”. O tema é transversal 
à própria criação literária e, por isso, “A Caneta que 
Escreve e a que Prescreve” oferece, na sua perspec-
tiva, “um percurso da própria história da litera-
tura portuguesa com o fio condutor da doença e da 
Medicina”. 

COMPREENSÃO HUMANA 
A Fundação Calouste Gulbenkian, patrocinadora 
desta antologia, esteve representada ao mais alto 
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O homem que dizia “I find my inspira-
tion in myself” foi a figura central da 
quarta sessão do “Jazz na Ordem”. 
Thelonious Monk, recordou César 

Esteves, o convidado para a apresentação, foi uma 
figura “curiosa” na história do Jazz e fez “reflectir 
a sua personalidade nas escolas musicais”. Como 
autodidata “apresentava um estilo imperfeito se-
gundo os críticos” e “quem vê os seus vídeos reco-
nhece que tem um estilo, no mínimo, pouco con-
vencional”, acrescentou. “Mad Monk”, uma das 
alcunhas pelas quais era conhecido, “estendeu a 
sua influência ao longo dos tempos e ainda hoje é 
falado e ouvido em todo o mundo. O seu legado foi 
de tal maneira original que até um ouvinte não es-

pecialista consegue reconhe-
cer”, conclui César Esteves. 
“Off Minor”, “Ruby My 
Dear” ou “Monk’s Dream” 
foram algumas das músicas 
interpretadas por Bruno 
Nunes no saxofone alto, 
José Ferra na guitarra, Pedro 
Vieira no piano, Rui Martelo 

no baixo eléctrico e Miguel Sampaio na 
bateria.
A quinta sessão prestou tributo a um dos 
nomes mais sonantes do Hard Bop: Joe 
Henderson. O compositor e intérprete 
norte-americano manteve-se no activo 
ao longo de mais de 40 anos de carreira e 
gravou mais de 30 álbuns na Blue Note, 
ao longo da década de 60. Nos anos 90, 
conheceu uma súbita notoriedade de-
pois de ter assinado pela editora Verve e 
ter publicado vários álbuns com arranjos 
de compositores como Miles Davis e An-
tónio Carlos Jobim. 
Henderson foi revisitado pelo alinha-
mento composto por Agustin Castro no 

saxofone tenor, Guilherme Carvalho na guitarra, 
Ricardo Moreira no piano, Tiago Guerra no baixo 
eléctrico e José Nuno Almeida na bateria. 

GUITAR SUMMIT E JIMMY VAN HEUSEN
No passado dia 1 de Junho, as homenagens mul-
tiplicaram-se no auditório da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM). A pri-
meira apresentação da sexta noite “Jazz na Ordem” 
trouxe o “Guitar Summit”, que consiste num tri-
buto a uma série de guitarristas que influencia-
ram a história do Jazz como Django Reinhardt, 
Wes Montgomery ou Pat Metheny. O combo foi 
composto por Jorge Carvalho, José Vale e Miguel 
Almeida na guitarra, Filipe Passos no contrabaixo e 
Mário Gonçalves na bateria. 
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Ciclo de Jazz 
aproxima-se do fim

RASTO DE 
INSPIRAÇÃO

Alguns dos compositores e intérpretes 
mais influentes da música contempo-
rânea estiveram em destaque nas ses-
sões de Abril, Maio e Junho do 2.º ciclo 

Jazz na Ordem. Os grandes temas de 
Thelonious Monk, Joe Henderson 
Pat Metheny ou Jimmy Van Heusen 

foram recordados pela Escola de Jazz 
do Porto em três apresentações bas-

tante concorridas. O ciclo termina a 
13 de Julho com John Coltrane. 

Texto Nelson Soares › Fotografia Vitor Silva



O segundo concerto trouxe 
um compositor que, de 
acordo com a definição de 
Rui Rodrigues, dirigente da 
SRNOM, “pode não ser um 
dos nomes mais conhecidos 
do Jazz mas é provavelmente 
aquele com que mais ve-
zes contactamos”. Isto por-
que Jimmy Van Heusen foi 
um dos compositores mais 
prolíficos da sua geração e 
assinou dezenas de mú-
sicas para duas estrelas de 
Hollywood nas décadas de 
40 e 50: Bing Crosby e Frank 
Sinatra. O autor foi também responsável pela com-
posição de inúmeras bandas sonoras e recebeu 
quatro óscares de melhor canção, num conjunto 
de 14 nomeações. “É um dos autores de Jazz mais 
premiados de sempre e deixou-nos um legado im-
pressionante”, acentuou Rui Rodrigues. Jimmy Van 
Heusen foi recordado na Casa do Médico por um 
colectivo composto por Emanuel Sá no saxofone 
alto, Tiago Enrique na guitarra, Miguel Sampaio no 
contrabaixo e Ricardo Barros na bateria. 
Este segundo ciclo do Jazz na Ordem aproxima-se 

do final com os últimos con-
certos marcados a prestarem 
tributo a dois pesos pesados 
do Jazz: Herbie Hancock, a 29 
de Junho e John Coltrane, a 
13 de Julho. A última sessão 
vai ter a apresentação de José 
Duarte, conhecido autor do 
programa mais antigo da rádio 
portuguesa, “Cinco Minutos 
de Jazz”. 
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ÚLTIMAS SESSÕES
29 Junho 

HERBIE HANCOCK

13 Julho 
JONH COLTRANE



As escolhas de José Emídio
Artista plástico, professor.
JOSÉ EMÍDIO é um artista plástico que 
se tem notabilizado. Dedica-se à pintura 
desde 1976, com um trabalho que tem sido 
reconhecido. Nascido em Matosinhos, em 
1956, licenciou-se em Artes Plásticas, pela 
ESBAP, em 1981. Desde então tem feito 
uma carreira em crescendo, sempre ligado 
às artes. Vice-Presidente da Cooperativa 
Árvore, José Emídio foi presidente da Direção 
da Cooperativa de Ensino Superior Artístico 

do Porto – CESAP, de 1991 a 1997. Professor 
de Artes Visuais e responsável técnico e 
artístico das oficinas de cerâmica, fotografia, 
gravura, litografia e serigrafia, tem ainda 
participado em diversas publicações 
literárias na área da ilustração, bem como 
em conferências e seminários como orador.

QUANDO OS LOBOS UIVAM
Aquilino Ribeiro

Adorável romance, cheio 
de emoção e ternura por 
um povo esforçado e re-
primido por um poder 
desumano e injusto. Pu-
blicado em 1958 é talvez o 
trabalho mais conhecido 
de Aquilino Ribeiro e um 
dos últimos que escreveu. 

Trata-se de um retrato do interior do país, em 
pleno Estado Novo. 
Notável escritor beirão, Aquilino Ribeiro 
descreveu com mestria e humor o carácter e 
as relações das gentes serranas que o viram 
nascer.
Grande mestre da escrita, por alguma razão 
José Saramago afirmou, quando ganhou o 
Prémio Nobel da Literatura, que seria Aqui-
lino Ribeiro a ganhá-lo… se estivesse vivo 
na altura.
Já anteriormente “marcado” pelo regime sala-
zarista, esta obra valeu-lhe um mandado de 
captura e a apreensão de todos os exemplares 
editados.

A MENSAGEM
Fernando Pessoa

Obra notável pela beleza 
e profundidade poética 
com que Fernando Pessoa 
foi capaz de a escrever. 
Constituído por 44 poe-
mas, este livro possui uma 
essência épica e encontra-
-se dividido em 3 partes 
distintas: Brasão, Mar Por-

tuguês e Encoberto.
Fernando Pessoa abandona o “eu” para se de-
dicar à nação portuguesa. D. Sebastião havia 
deixado o país entregue aos Filipes, mergu-
lhando-o num profundo negativismo e ma-
rasmo. Por isso Pessoa revela, nesta obra, todo 
o seu desencanto pela mediocridade que se 
vivia em Portugal.
Em “Mensagem”, Pessoa assume-se como 
cantor do fim do império português, como 
Camões se havia imortalizado como cantor 
do seu início. Um e outro colocam-se numa 
posição temporal simétrica em relação ao im-
pério. Camões, um pouco depois do império 
se ter levantado. Pessoa, um pouco antes de 
ele se desmoronar.

O CRIME DO PADRE AMARO 
Eça de Queirós

Uma bela história em que 
salta à vista que o erotismo, 
sim o erotismo... que surge 
aqui de uma forma subtil 
e delicada, não tem que ter 
ou descrever cenas mais ou 
menos explícitas de sexo. A 
obra não deixou de ser po-

lémica, no entanto. Causou muitos protestos 
da Igreja Católica, ao ser publicada em 1875, 
por ter sido escrita em jeito de crítica social, 
descrevendo o ridículo no qual caiu toda a 
comunidade católica, desde o padre até à 
mais santa beata. 
O livro conta a história de Amaro, padre por 
obrigação e não por vocação. Cedo se esta-
belece como pároco popular em Leiria. Era 
tão popular que conquistou o coração da me-
nina Amélia. Ambos vão estar em constante 
confronto com as suas emoções, devido às 
regras que a Igreja lhes impõe. No entanto, 
este trágico romance floresce entre os dois e, 
no final, acabam por ser confrontados pelas 
consequências.

Texto Rui Martins
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SERGE REGGIANI À L’OLYMPIA 
Serge Reggiani

É um disco notável 
da canção francesa, 
numa interpretação 
fabulosa deste ator e 
cantor francês de ori-
gem italiana. Apesar 
de a canção ter sido a 
sua segunda escolha, 

foi neste campo que Reggiani atingiu o auge 
da sua carreira, sendo unanimemente reco-
nhecido como o maior intérprete da “chanson 
française”.
Dono de uma voz calma e sonora, Reggiani 
consegue transmitir, com grande intensidade, 
uma nostalgia contagiante. Cada música de 
Reggiani é um desafio, uma aventura, que nos 
evidencia a beleza da poesia de Boris Vian, 
num disco que consagra definitivamente 
Serge Reggiani.

THE JAZZ MASTERS 
BB King, Pat Metheny e Dave Brubeck

Para muitos é con-
siderado o melhor 
disco de jazz. Está lá 
tudo. Uma obra que 
junta o rei dos blues, 
o rei da guitarra do 
jazz e o rei da West 
Coast. Um encontro 

que ficou para a história. São três músicos ge-
niais que nos divertem e emocionam durante 
esta viagem avassaladora. 
BB King foi o maior “bluseiro” de que há me-
mória; Pat Metheny é um guitarrista com uma 
carreira a solo iniciada muito cedo (15 anos) 
e que conta no seu curriculum com vários 
prémios e triunfos em concursos de melhor 
guitarrista de jazz, incluindo discos de ouro 
para vários álbuns, 15 Grammy Awards de di-
versas categorias; Dave Brubeck é um pianista 
reconhecido como um génio na sua área. 
Oriundo de uma família musical, aprendeu 
piano aos 4 anos e violoncelo aos 9. Que trio. 
Que disco! Imperdível…

CARLOS ANDREU CHANT CÉSAR VALLEJO 
Ângelo da Silva (música)

Trata-se de um disco extraordinário de força e 
expressão, quase expressionista, de um vigor 
e intensidade musical muito fortes, para além 
da sua originalidade. Um disco pouco conhe-
cido e fora de todo o circuito comercial.
Ângelo da Silva foi um músico, compositor 
e guitarrista. Iniciou os seus estudos de gui-
tarra clássica já com 18 anos, na Escola de 
Duarte Costa, no Porto. Residente em Paris 
desde 1971, manteve uma atividade musical 
regular durante 35 anos, com concertos por 
toda a França. A 13 de novembro de 1986 
gravou um espetáculo ao vivo no Centre de 
Musique Regionale de Bourges, com o cantor 
catalão Carlos Andreu, que viria a ser lançado 
em 1988 com o título “Carlos Andreu chant 
César Vallejo, avec musique de Ângelo Silva”.

Foi durante esse período 
que desenvolveu o espe-
táculo “A História de Inês 
de Castro”. O projeto aca-
bou por ser ultimado e 
lançado pelo irmão, José 
Emídio, após a morte de 

Ângelo da Silva, em dezembro de 2007. Ao 
projeto original foi acrescentado um conjunto 
significativo de pinturas, que serviram de ce-
nários aos espetáculos, assim como o lança-
mento de um livro, acompanhado de um CD 
com interpretações de Ângelo da Silva, Elsa 
Rousselle, Bruno Ribeiro e Ana Barros. n

As escolhas de José Emídio
Artista plástico, professor.
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■n DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 17/2012, de 
05.04.2012, da Presidência do Conselho de Mi-
nistros. Retifica o Decreto-Lei 34/2012, de 14 de 
fevereiro, que aprova a orgânica do Instituto Na-
cional de Emergência Médica. 
[DR - 1.ª série, nº 69, de 05.04.2012].

■n DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 18/2012, de 
05.04.2012, da Presidência do Conselho de Mi-
nistros. Retifica o Decreto-Lei 27/2012, de 8 de 
fevereiro, que aprova a orgânica do Instituto Na-
cional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. 
[DR - 1.ª série, nº 69, de 05.04.2012].

■n DESPACHO (EXTRATO) 5367/2012, de 
09.04.2012, da Secretaria-Geral do Ministério 
da Saúde. Concessão de medalhas de serviços 
distintos grau «ouro» do Ministério da Saúde. 
[DR - 2.ª série, nº 78, de 19.04.2012].

■n DESPACHO 5366/2012, de 19.04.2012, do 
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da 
Saúde. Determina a criação de um grupo técnico 
na área da diálise hospitalar a fim de propor um 
conjunto de medidas que visem a reorganização 
da prestação de cuidados de diálise em ambula-
tório nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde 
e nomeia os elementos que o constituem. 
[DR - 2.ª série, nº 78, de 19.04.2012].
 

■n DESPACHO 5541/2012, de 24.04.2012, do 
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da 
Saúde. Declara de utilidade pública a expropria-
ção dos bens imóveis identificados em anexo, 
com vista à construção do Centro Materno-In-
fantil do Norte. 
[DR - 2.ª série, nº 81, de 24.04.2012].
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■n DESPACHO 5722/2012, de 30.04.2012, do 
Ministério da Saúde. Designa, em regime de 
substituição, para exercerem os cargos de di-
retor-geral e subdiretor-geral do Serviço de In-
tervenção nos Comportamentos Aditivos e nas 
Dependências, respetivamente, os licenciados 
João Augusto Castel-Branco Goulão e Manuel 
Ribeiro Cardoso. 
[DR - 2.ª série, nº 84, de 30.04.2012].

■n PORTARIA 121/2012, de 30.04.2012, do Mi-
nistério da Saúde. Atualiza o programa de for-
mação da área profissional de especialização de 
Medicina Física e de Reabilitação. 
[DR - 1.ª série, nº 84, de 30.04.2012].

PORTARIA 194/2012, DE 10.05.2012, do Secre-
tário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde 
Revê o regime especial de comparticipação de 
medicamentos destinados ao tratamento da 
doença de hepatite C. 
[DR - 2.ª série, nº 91, de 10.05.2012].

■n PORTARIA 137-A/2012, de 11.05.2012, do Mi-
nistério da Saúde. Estabelece o regime jurídico 
a que obedecem as regras de prescrição de 
medicamentos, os modelos de receita médica 
e as condições de dispensa de medicamentos, 
bem como define as obrigações de informação 
a prestar aos utentes. [ver na página 99 excertos 
desta portaria]
[Nota: retificada pela Declaração de Rectificação 29/2012, de 
14.06.2012, publicada no DR - 1.ª série, nº 114, de 14.06.2012].

■n RESOLUÇÃO 71/2012, de 14.05.2012, da As-
sembleia da República. Recomenda ao Governo 
que abra vagas para a realização de internatos 
médicos em todos os estabelecimentos com 
idoneidade formativa proposta pela Ordem dos 
Médicos. 
[DR - 1.ª série, nº 93, de 14.05.2012].

■n DESPACHO 6257/2012, de 14.05.2012, do Mi-
nistério das Finanças. Nomeia para o cargo de 
vogal executiva do conselho de administração 
do Centro Hospitalar de São João, E. P. E., a li-
cenciada Maria José Dias da Mota Magalhães 
de Barros. 
[DR - 2.ª série, nº 93, de 14.05.2012].

■n PORTARIA 142-B/2012, de 15.05.2012, do 
Ministério da Saúde. Define as condições em 
que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) assegura 
os encargos com o transporte não urgente de 
doentes que seja instrumental à realização das 
prestações de saúde. 
[DR - 1.ª série, nº 94-Supl, de 15.05.2012].
[Nota: alterada (primeira alteração) pela Portaria 178-B/2012, de 
01.06.2012, publicada no DR - 1.ª série, nº 107-Supl, de 01.06.2012; 
e retificada pela Declaração de Rectificação 27-A/2012, de 
01.06.2012, publicada no DR - 1.ª série, nº 107-Supl, de 01.06.2012]. 
A Portaria n.º 178-B/2012 foi depois retificada pela Declaração de 
Rectificação 30/2012, de 14.06.2012, publicada no DR - 1.ª série, 



97

nº 114, de 14.06.2012. E a Declaração de Retificação 27-A/2012 
foi depois retificada pela Declaração de Rectificação 31/2012, de 
14.06.2012, publicada no DR - 1.ª série, nº 114, de 14.06.2012].

■n PORTARIA 142-A/2012, de 15.05.2012, do Mi-
nistério da Administração Interna e do Minis-
tério da Saúde. Altera (terceira alteração) a Por-
taria 1147/2001, de 28 de setembro, que aprova o 
Regulamento do Transporte de Doentes. 
[DR - 1.ª série, nº 94-Supl, de 15.05.2012].

■n DESPACHO 6401/2012, de 15.05.2012, do Mi-
nistério das Finanças. Nomeia a licenciada Ana 
Paula Simão de Oliveira para o cargo de vogal, 
com as funções de diretora clínica, do conselho 
de administração da Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos, E. P. E. 
[DR - 2.ª série, nº 94, de 15.05.2012].

■n DESPACHO 6400/2012, de 15.05.2012, do Mi-
nistério das Finanças. Nomeia a Doutora Maria 
José Teixeira Cabral Costeira Paulo para o cargo 
de vogal, com as funções de diretora clínica, do 
conselho de administração do Centro Hospitalar 
do Alto Ave, E. P. E. 
[DR - 2.ª série, nº 94, de 15.05.2012].

■n DESPACHO 6447/2012, de 15.05.2012, do Mi-
nistério da Saúde. Determina a constituição de 
um grupo de trabalho «Grupo Coordenador do 
Sistema de Controlo Interno-GCCI», com vista 
à monitorização, acompanhamento, auditoria, 
fiscalização e controlo da despesa no âmbito do 
Ministério da Saúde. 
[DR - 2.ª série, nº 94, de 15.05.2012].

■n DESPACHO 6550/2012, de 16.05.2012, do 
Ministério da Saúde. Nomeia o licenciado Fer-
nando Alberto Ribeiro da Silva como presidente 
do conselho consultivo do Centro Hospitalar do 
Alto Ave, E. P. E. 
[DR - 2.ª série, nº 95, de 16.05.2012].

■n Despacho 6716/2012, de 17.05.2012, do Secre-
tário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. 
Estabelece regras específicas para a dispensa 
das terapêuticas com antirretrovíricos às pes-
soas que vivem com VIH/sida e adequada utili-
zação do sistema SI.VIDA. 
[DR - 2.ª série, nº 96, de 17.05.2012].
 

■n DESPACHO 6714/2012, de 17.05.2012, do Mi-
nistério da Saúde. Mantém, até ao seu termo, 
os mandatos dos licenciados Luís António Cas-
tanheira Nunes e Ponciano Manuel Castanheira 
de Oliveira, respetivamente, presidente e vogal 
do conselho diretivo da Administração Regional 
de Saúde do Norte, I. P.( ARSN, I. P.), e designa, em 
regime de substituição, vice-presidente e vogal 
do conselho diretivo da Administração Regio-
nal de Saúde do Norte, I. P., respetivamente, o 
licenciado Rui Afonso Móia Pereira Cernadas e o 
mestre José Carlos de Jesus Pedro. 
[DR - 2.ª série, nº 96, de 17.05.2012].

■n DECRETO LEI  106/2012, de 17.05.2012, do 
Ministério da Saúde. Altera (primeira altera-
ção) o Decreto-Lei n.º 8/2011, de 11 de janeiro, 
que aprova os valores devidos pelo pagamento 
de atos das autoridades de saúde e de serviços 
prestados por outros profissionais de saúde pú-
blica. 
[DR - 1.ª série, nº 96, de 17.05.2012].

■n PORTARIA 158/2012, de 22.05.2012, do Mi-
nistério das Finanças. Aprova os Estatutos do 
Instituto Nacional de Emergência Médica, I. P. 

[DR - 1.ª série, nº 99, de 22.05.2012].

■n PORTARIA 162/2012, de 22.05.2012, do Minis-
tério das Finanças. Aprova os Estatutos do Insti-
tuto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. 
[DR - 1.ª série, nº 99, de 22.05.2012].

■n PORTARIA 165/2012, de 22.05.2012, do Mi-
nistério das Finanças. Aprova os Estatutos do 
Instituto Português do Sangue e da Transplan-
tação, I. P. 
[DR - 1.ª série, nº 99, de 22.05.2012].

■n Portaria 155/2012, de 22.05.2012, do Minis-
tério das Finanças. Aprova os Estatutos da Ad-
ministração Central do Sistema de Saúde, I. P., 
publicados em anexo. 
[DR - 1.ª série, nº 99, de 22.05.2012].
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■n Portaria 153/2012, de 22.05.2012, do Minis-
tério das Finanças. Aprova os Estatutos da Ad-
ministração Regional de Saúde do Norte, I. P., 
publicados em anexo.
[DR - 1.ª série, nº 99, de 22.05.2012].

■n Despacho 7114/2012, de 23.05.2012, do Mi-
nistério da Saúde. Designa como dirigente má-
ximo responsável pela coordenação do processo 
de fusão da ex-Autoridade para os Serviços de 
Sangue e da Transplantação (ASST) na Direção-
-Geral da Saúde (DGS) e no Instituto Português 
do Sangue e da Transplantação, I. P. (IPST, I. P.), o 
diretor-geral da DGS, licenciado Francisco Henri-
que Moura George. 
[DR - 2.ª série, nº 100, de 23.05.2012].

■n Despacho 7113/2012, de 23.05.2012, do Minis-
tério da Saúde. Designa como dirigente máximo 
responsável pela coordenação do processo de 
fusão do ex-Instituto da Droga e da Toxicode-
pendência, I. P. (IDT, I. P.), no Serviço de Interven-
ção nos Comportamentos Aditivos e nas Depen-
dências (SICAD), nas Administrações Regionais 
de Saúde, I. P. (ARS, I. P.), e na Inspeção-Geral das 
Atividades em Saúde (IGAS), o diretor-geral do 
SICAD, licenciado João Augusto Castel-Branco 
Goulão. 
[DR - 2.ª série, nº 100, de 23.05.2012].

■n Despacho 7115/2012, de 23.05.2012, do Mi-
nistério da Saúde. Designa o diretor-geral da 
Direção-Geral da Saúde (DGS), licenciado Fran-
cisco Henrique Moura George, como dirigente 
máximo responsável pela coordenação do 
processo de fusão do ex-Alto Comissariado da 
Saúde (ACS) na DGS e no Instituto Nacional de 
Saúde Dr. Ricardo Jorge, I. P. (INSA, I. P.). 
[DR - 2.ª série, nº 100, de 23.05.2012].

■n Despacho 7162/2012, de 24.05.2012, do Secre-
tário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde. 
Procede à republicação do Despacho 6089/2012, 
9 de maio, que estabelece disposições no âm-
bito dos Serviços Partilhados do Ministério da 
Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.), referente aos con-
tratos públicos de aprovisionamento (CPA). 
[DR - 2.ª série, nº 101, de 24.05.2012].

■n Despacho 7151/2012, de 24.05.2012, do Minis-
tério das Finanças. Nomeia, pelo período de três 
anos, os membros do conselho de administra-
ção do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila 
do Conde, E. P. E. 
[DR - 2.ª série, nº 101, de 24.05.2012].
 

■n Despacho 7584/2012, de 01.06.2012, do Se-
cretario de Estado Adjunto-Ministro da Saúde. 
Altera o despacho n.º 12422/2011, de 20 de se-
tembro, que criou a comissão científica para as 
boas práticas clínicas, no âmbito da Direcção-
-Geral da Saúde. 
[DR - 2.ª série, nº 107, de 01.06.2012].

■n Despacho 7702-D/2012, de 04.06.2012, do 
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da 
Saúde. Identifica como carenciadas as espe-
cialidades da área hospitalar e respetivos esta-
belecimentos, para a contratação de médicos 
internos. 
[DR - 2.ª série, nº 108-Supl, de 04.06.2012].
[Nota: retificada pela Declaração de Rectificação 779/2012, de 
18.06.2012, da Secretaria Geral-Ministério da Saúde, publicada no 
DR - 2.ª série, nº 116, de 18.06.2012. O quadro anexo do Despacho 
foi alterado pelo Despacho 8317-B/2012, de 20.06.2012, do Secre-
tário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde, publicado no DR 
- 2.ª série, Nº 118-Supl, de 20.06.2012].

■n Despacho 7702-C/2012, de 04.06.2012, do 
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da 
Saúde. Aprova e publica em anexo o regula-
mento que define as normas e procedimentos 
relativos à prescrição, requisição, gestão, confe-
rência e faturação de encargos com o transporte 
não urgente de doentes assegurado pelo Serviço 
Nacional de Saúde (SNS). 
[DR - 2.ª série, nº 108-Supl, de 04.06.2012].
[Nota: alterado pelo Despacho 8705/2012, de 29.06.2012, do Se-
cretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde, publicado no 
DR - 2.ª série, nº 125, de 29.06.2012].

■n Despacho 7702-B/2012, de 04.06.2012, do 
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da 
Saúde. Identifica como carenciadas as especia-
lidades de medicina geral e familiar e de saúde 
pública, para a contratação de médicos internos.
[DR - 2.ª série, nº 108-Supl, de 04.06.2012].
[Nota: o quadro anexo deste Despacho foi alterado pelo Des-
pacho 8317-A/2012, de 20.06.2012, do Secretário de Estado da 
Saúde-Ministério da Saúde, publicado no DR - 2.ª série, nº 118-
Supl, de 20.06.2012].

■n Despacho 7702-A/2012, de 04.06.2012, do 
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da 
Saúde. Estabelece os preços máximos que po-
dem ser pagos pelo Serviço Nacional de Saúde 
na contratação de serviços de transporte não 
urgente de doentes. 
[DR - 2.ª série, nº 108-Supl, de 04.06.2012].
[Nota: alterado pelo Despacho 8706/2012, de 29.06.2012, do 
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da Saúde, publicado no 
DR - 2.ª série, nº 125, de 29.06.2012].

■n Despacho 7747/2012, de 05.06.2012, do Mi-
nistério da Saúde. Designa o licenciado José Car-
los Morais Leitão Teixeira para o cargo de diretor 
executivo do Agrupamento de Centros de Saúde 
do Grande Porto IX - Espinho/Gaia. 
[DR - 2.ª série, nº 109, de 05.06.2012].

■n Despacho 7746/2012, de 05.06.2012, do Mi-
nistério da Saúde. Designa o licenciado Carlos 
Alberto de Jesus Nunes para o cargo de diretor 
executivo do Agrupamento de Centros de Saúde 
do Grande Porto II - Gondomar. 
[DR - 2.ª série, nº 109, de 05.06.2012].

■n Despacho 7745/2012, de 05.06.2012, do Mi-
nistério da Saúde. Designa o licenciado José Car-
los Simões de Carvalho para o cargo de diretor 
executivo do Agrupamento de Centros de Saúde 
do Douro II - Douro Sul. 
[DR - 2.ª série, nº 109, de 05.06.2012].

■n DESPACHO 7744/2012, DE 05.06.2012, do Mi-
nistério da Saúde. Designa o licenciado Manuel 
Paulo Ferreira da Silva Oliveira para o cargo de 
diretor executivo do Agrupamento de Centros 
de Saúde do Ave III - Famalicão. 
[DR - 2.ª série, nº 109, de 05.06.2012].

■n Despacho 7743/2012, de 05.06.2012, do Mi-
nistério da Saúde. Designa a licenciada Judite 
Maria Silva de Morais Neves para o cargo de di-
retor executivo do Agrupamento de Centros de 
Saúde do Grande Porto V - Póvoa de Varzim/Vila 
do Conde. 
[DR - 2.ª série, nº 109, de 05.06.2012].

■n Despacho 7748/2012, de 05.06.2012, do Mi-
nistério da Saúde. Designa o licenciado Rui Ma-
nuel Moreira da Rocha Medon para o cargo de 
diretor executivo do Agrupamento de Centros 
de Saúde do Grande Porto VI - Porto Ocidental. 
[DR - 2.ª série, nº 109, de 05.06.2012].

■n Despacho 7749/2012, de 05.06.2012, do Mi-
nistério da Saúde. Designa a licenciada Isabel 
Maria de Sousa Chaves e Castro Santos Almeida 
para o cargo de diretor executivo do Agrupa-
mento de Centros de Saúde do Grande Porto 
VIII - Gaia. 
[DR - 2.ª série, nº 109, de 05.06.2012].

■n Despacho 8345/2012, de 21.06.2012, do Se-
cretário de Estado da Saúde-Ministério da 
Saúde. Introduz alterações às condições de com-
participação de medicamentos prescritos para a 
profilaxia da rejeição aguda de transplante renal, 
cardíaco e hepático alogénico. 
[DR - 2.ª série, nº 119, de 21.06.2012].
 
 

■n Despacho 8344/2012, de 21.06.2012, do 
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da 
Saúde. Altera as condições de comparticipação 
de medicamentos destinados ao tratamento da 
doença inflamatória intestinal. 
[DR - 2.ª série, nº 119, de 21.06.2012].
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■n Despacho 8338/2012, de 21.06.2012, do Se-
cretario de Estado Adjunto-Ministro da Saúde. 
Redefine a composição e competências da Co-
missão Nacional da Saúde Materna, da Criança e 
do Adolescente, integrando-a na Direção-Geral 
da Saúde. 
[DR - 2.ª série, nº 119, de 21.06.2012].

■n Decreto Lei 128/2012, de 21.06.2012, do Minis-
tério da Saúde. Altera (primeira alteração) e pro-
cede à republicação do Decreto-Lei n.º 113/2011, 
de 29 de novembro, que regula o acesso às pres-
tações do Serviço Nacional de Saúde por parte 
dos utentes no que respeita ao regime das taxas 
moderadoras e à aplicação de regimes especiais 
de benefícios. 
[DR - 1.ª série, nº 119, de 21.06.2012].
 

■n Despacho 8662/2012, de 28.06.2012, do 
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da 
Saúde. Determina que a Administração Cen-
tral do Sistema de Saúde, I. P. ( ACSS, I. P.), em 
conjunto com as administrações regionais de 
saúde (ARS), coordena a implementação do 
Plano  Estratégico do Baixo Carbono (PEBC) e do 
Programa de Eficiência Energética na Adminis-
tração Pública (ECO.AP) das entidades públicas 
do sector da saúde. 
[DR - 2.ª série, nº 124, de 28.06.2012].

Artigo 6.º 
Prescrição de medicamentos comparticipados

1 — À prescrição de medicamentos comparticipados apli-
cam-se as regras previstas no artigo anterior e as definidas 
nos números seguintes.
2 — A prescrição pode, excecionalmente, incluir a deno-
minação comercial do medicamento, por marca ou indi-
cação do nome do titular da autorização de introdução 
no mercado, nas situações de:
a) Prescrição de medicamento com substância ativa para 
a qual não exista medicamento genérico comparticipado 
ou para a qual só exista original de marca e licenças;
b) Justificação técnica do prescritor quanto à insuscep-
tibilidade de substituição do medicamento prescrito.
3 — Para efeitos do disposto no número anterior, são 
apenas admissíveis justificações técnicas nos seguintes 
casos: a) Prescrição de medicamento com margem ou ín-
dice terapêutico estreito, conforme informação prestada 
pelo INFARMED, I. P.; b) Fundada suspeita, previamente 
reportada ao INFARMED, I. P., de intolerância ou rea-
ção adversa a um medicamento com a mesma substância 
ativa, mas identificado por outra denominação comercial; 
c) Prescrição de medicamento destinado a assegurar a 
continuidade de um tratamento com duração estimada 
superior a 28 dias.
4 — As exceções previstas no número anterior são assina-
ladas pelo prescritor em local próprio da receita e incluem 
obrigatoriamente ainda as seguintes menções: a) «Reação 
adversa prévia» em relação à alínea b) do número anterior; 
b) «Continuidade de tratamento superior a 28 dias» em 
relação à alínea c) do número anterior.
5 — A prescrição de medicamento comparticipado que in-
clua a denominação comercial é efetuada através de receita 
médica, da qual não pode constar a prescrição de outros 
medicamentos.
6 — Considera-se não verificada a exceção prevista no 
n.º 2 nas seguintes situações: a) A prescrição de medica-
mentos ao abrigo da alínea a) do n.º 3 não conforme com 
a informação disponibilizada pelo INFARMED, I. P.; b) A 
inclusão de outros medicamentos na mesma receita em 
desconformidade com o disposto no n.º 5; c) A omissão da 
informação prevista no n.º 4.
7 — A prescrição de medicamentos nos termos das alíneas 
b) e c) do n.º 3 deve ainda ser adequadamente registada, 
nomeadamente no processo clínico do doente, para efeitos 
de monitorização e controlo.
8 — Sempre que a prescrição se destine a um pensionista 
abrangido pelo regime especial de comparticipação, pre-
visto pelo regime geral das comparticipações do Estado 
no preço dos medicamentos, deve constar na receita a sigla 
«R» junto dos dados do utente.
9 — Sempre que a prescrição se destine a um utente 
abrangido por um regime especial de comparticipação 
de medicamentos em função de patologia, previsto no 
regime geral das comparticipações do Estado no preço dos 
medicamentos, deve constar na receita a sigla «O» junto 
dos dados do utente, sendo ainda obrigatória, no campo da 
receita relativo à designação do medicamento, a menção ao 
despacho que consagra o respetivo regime. (...)

Artigo 8.º
Prescrição excecional por via manual

1 — A prescrição de medicamentos pode, excecional-
mente, realizar -se por via manual nas seguintes situa-
ções: a) Falência do sistema informático; b) Inadaptação 
fundamentada do prescritor, previamente confirmada e 
validada anualmente pela respetiva Ordem profissional; 
c) Prescrição ao domicílio; d) Outras situações até um 
máximo de 40 receitas médicas por mês.
2 — A exceção prevista na alínea c) do número anterior 
não é aplicável a locais de prescrição em lares de idosos.
3 — Para efeitos do número anterior, o prescritor deve 
assinalar, em local próprio da receita médica, a alínea apli-
cável.
4 — A respetiva Ordem profissional do prescritor será 
notificada das irregularidades de prescrição sempre que 
sejam detetadas prescrições por via manual realizadas ao 
abrigo da alínea b) do número anterior sem a confirmação 
prevista.
5 — A não verificação da situação de exceção não constitui 
motivo de recusa de pagamento da comparticipação do 
Estado à farmácia.

Artigo 9.º 
Validação da prescrição por via eletrónica

1 — A receita, resultante da materialização da prescri-
ção por via eletrónica, só é válida se incluir os seguintes 
elementos: a) Número da receita; b) Local de prescrição; 
c) Identificação do médico prescritor; d) Nome e nú-
mero de utente ou de beneficiário de subsistema; e) En-
tidade financeira responsável; f) Se aplicável, referência 
ao regime especial de comparticipação de medicamen-
tos, nos termos previstos no artigo 6.º; g) Denominação 
comum internacional da substância ativa; h) Dosagem, 
forma farmacêutica, dimensão da embalagem, número 
de embalagens; i) Se aplicável, designação comercial do 
medicamento; j) Se e consoante aplicável a informação 
nos termos previstos do n.º 4 do artigo 6.º ou n.º 4 do 
artigo 7.º; k) Se aplicável, identificação do despacho 
que estabelece o regime especial de comparticipação 
de medicamentos; l) Data de prescrição; m) Assinatura 
do prescritor.
2 — A receita é válida pelo prazo de 30 dias a contar 
da data da sua emissão, sem prejuízo do disposto no 
número seguinte.
3 — A receita pode ser renovável, contendo até três vias, 
com o prazo de validade de seis meses para cada via, 
contado desde a data de prescrição, com a indicação «1.ª 
via», «2.ª via» e ou «3.ª via».

Artigo 12.º 
Informação ao utente

1 — No momento da prescrição por via eletrónica é 
disponibilizada ao utente a guia de tratamento, cujo mo-
delo é aprovado por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da saúde, contendo informação 
impressa sobre os preços de medicamentos comerciali-
zados que cumpram os critérios da prescrição.
2 — No momento de dispensa o farmacêutico, ou seu 
colaborador devidamente habilitado, deve informar o 
doente sobre o medicamento comercializado que, cum-
prindo a prescrição, apresente o preço mais baixo.

Artigo 13.º 
Opção do utente

1 — O utente tem direito de escolha de entre os medi-
camentos que cumpram a prescrição médica, exceto:
a) Nas situações previstas pelas alíneas a) e b) do n.º 3 
do artigo 6.º e pelas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 7.º;
b) Em medicamentos comparticipados na situação em 
que o medicamento prescrito contém uma substância 
ativa para a qual não exista medicamento genérico com-
participado ou para a qual só exista original de marca 
e licenças;
c) Em medicamentos não comparticipados, na situação 
em que o medicamento prescrito contém uma substân-
cia ativa para a qual não exista medicamento genérico 
ou para a qual só exista original de marca e licenças.
2 — Nas situações previstas pela alínea c) do n.º 3 do 
artigo 6.º e pela alínea c) do n.º 3 do artigo 7.º, o direito 
de opção do utente está limitado a medicamentos com 
preço inferior ao do medicamento prescrito.
3 — O exercício, ou não, do direito de opção do utente, 
nos termos permitidos pela lei, é demonstrado através 
da respetiva assinatura, ou de quem o represente, em lo-
cal próprio da receita médica, no momento da dispensa.

Artigo 14.º
Dispensa de medicamentos

1 — As farmácias devem ter disponíveis para venda, no 
mínimo, três medicamentos com a mesma substância 
ativa, forma farmacêutica e dosagem, de entre os que 
correspondam aos cinco preços mais baixos de cada 
grupo homogéneo.
2 — As farmácias devem dispensar o medicamento de 
menor preço de entre os referidos no número anterior, 
salvo se for outra a opção do utente.
3 — Nas situações previstas pela alínea c) do n.º 3 do 
artigo 6.º e pela alínea c) do n.º 3 do artigo 7.º é vedada 
às farmácias a dispensa de medicamento com preço 
superior ao do medicamento prescrito.
4 — No ato da dispensa de medicamentos, o farmacêu-
tico, ou quem o coadjuve, deve datar, assinar e carimbar 
a receita médica, devendo ser impressos informatica-
mente os respetivos códigos identificadores.

Portaria n.º 137-A/2012
de 11 de maio

Artigo 1.º 
Objeto

A presente portaria estabelece o regime jurídico a que 
obedecem as regras de prescrição de medicamentos, os 
modelos de receita médica e as condições de dispensa 
de medicamentos, bem como define as obrigações de 
informação a prestar aos utentes. (...)

Artigo 5.º 
Regras de prescrição

(...)
2 — A prescrição de um medicamento inclui obrigato-
riamente a respetiva denominação comum internacional 
da substância ativa, a forma farmacêutica, a dosagem, a 
apresentação e a posologia.
3 — A prescrição de medicamentos é feita por via ele-
trónica, sem prejuízo de, excecionalmente e nos casos 
previstos no artigo 8.º da presente portaria, poder ser 
feita por via manual.
4 — Em cada receita médica podem ser prescritos até 
quatro medicamentos distintos, não podendo, em caso 
algum, o número total de embalagens prescritas ultra-
passar o limite de duas por medicamento, nem o total de 
quatro embalagens, salvo o disposto nos n.os 5 e 6. (...)
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INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

Em relação à questão suscitada, informamos 
que, efetivamente, não existe lei que preveja em 
concreto as funções dos chefes de equipa e dos 
diretores dos serviços de urgência.
Tal não significa, porém, que não se possa de-
terminar o conjunto dessas funções por recurso 
a princípios gerais de direito, nomeadamente à 
legislação que, em Portugal, regula os cargos di-
rigentes da administração pública (Lei 2/2004, 
de 15 de Janeiro).
Assim, desde logo poder-se-á afirmar que am-
bos os cargos implicam a atribuição de funções 
de direção, gestão e coordenação do serviço de 
urgência, sendo este entendido como o serviço 
de saúde que avalia e trata situações de urgên-
cia (situações clínicas de instalação súbita e que 
importam um risco de estabelecimento ou de 
falência de funções vitais) e de emergência (situ-
ação clínica de instalação súbita em que existe, 
estabelecido ou eminente, o compromisso de 
uma ou mais funções vitais).
Cada serviço de urgência costuma possuir um 
diretor de serviço e 2 ou mais chefes de equipa de 
urgência. Cada chefe está, usualmente, presente 
em cada um dos turnos da equipa de urgência 
respetiva, pelo que caber-lhe-á a ele a resolução 
de problemas de organização que lhe sejam re-
portados pelos membros da equipa ou que ele 
próprio detete, bem como estabelecer a ligação 
entre a equipa e o diretor do SU. Por sua vez, os 
chefes de equipa reportam ao diretor do serviço 
de urgência a quem compete, enquanto máximo 
superior hierárquico do serviço, a sua organiza-
ção e planeamento (nomeadamente cabendo a 
organização das escalas do SU e das equipas).
Assim, quer o chefe de urgência quer o diretor 
do serviço de urgência tem por missão garantir 
a prossecução das atribuições cometidas ao res-
petivo serviço urgência, assegurando o seu bom 
desempenho através da otimização dos recursos 
humanos, financeiros e materiais e promovendo 
a satisfação dos utentes.

Exercendo as suas competências apenas e só no 
âmbito do SU, o chefe de serviço e o diretor do SU 
têm, no entanto, funções distintas.
Assim, aos diretores do SU compete: – a defi-
nição dos objetivos de atuação do SU tendo em 
conta os objetivos gerais estabelecidos pelo e 
para o Hospital; – a coordenação das ativida-
des e da qualidade técnica da prestação dos 
serviços SU; – a gestão dos recursos humanos, 
patrimoniais e tecnológicos afetos ao serviço, 
otimizando os meios e adotando medidas que 
permitam simplificar e acelerar procedimentos 
e promover a aproximação aos utentes e aos ou-
tros serviços; – assegurar a qualidade técnica do 
trabalho produzido no SU; – divulgar junto dos 
funcionários os documentos internos e as nor-
mas de procedimento a adotar pelo serviço, bem 
como debater e esclarecer as ações a desenvol-
ver para cumprimento dos objetivos do serviço, 
de forma a garantir o empenho e a assunção de 
responsabilidades por parte dos funcionários; 
– proceder ao controlo efetivo da assiduidade, 
pontualidade e cumprimento do período normal 
de trabalho por parte dos funcionários da sua 
unidade orgânica.
Quanto aos chefes da equipa de urgência e para 
além dos aspetos já referidos, compete-lhes a 
coordenação das atividades e da qualidade téc-
nica da prestação dos serviços pela equipa de ur-
gência que dirigem, resolvendo as questões que 
lhe sejam colocadas durante o respetivo “turno” 
e reportando-as superiormente caso se mostre 
necessário.

Inês Folhadela

Chefes de Equipa e 
Direcção de Serviço 
de Urgência

Parecer da Consultora Jurídica da SRNOM
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Como já destacamos em anteriores números 
desta revista, encontram-se em elaboração nor-
mas clínicas sobre a prescrição de medicamentos 
e de meios complementares de diagnóstico e de 
terapêutica, matéria que foi objecto de um proto-
colo de colaboração entre a Direção-Geral da Saúde 
e a Ordem dos Médicos. O processo de produção 
das Normas integra um período de audição pú-
blica. Caso pretenda dar a sua opinião/sugestão 
vá a www.dgs.pt, onde pode encontrar as Normas 
em escrutínio público. E pode mesmo inscrever-se 
para receber um SMS no seu telemóvel alertando-
-o para a publicação de novas Normas e Orienta-
ções.

Normas Clínicas Contributos através do site da DGS

1.

2.

A «nortemédico» errou

No último número da revista nortemédico (janeiro-março 2012), no artigo dedicado à criação ao “Alumni Club 
Portugal – Universidade de Barcelona, foi referido que o Prof. Joseph Ma. Ustrell é “professor da Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto”, quando na realidade se deveria ter dito que o mesmo é “professor da 
Universidade de Barcelona”. Fica aqui feita a retificação, com um pedido de desculpas aos leitores e muito em 
especial ao Prof. Joseph Ma. Ustrell.

Ex.mo Senhor Director da USF…

… Médico, Especialista de Medicina Geral e Familiar, titular da cédula n.º … vem expor e requerer a V. Ex.

1.  Como é do conhecimento de V.ª Ex., desde 20… que toda a informação de saúde dos utentes é 
registada em suporte informático no programa SAM.

2.  Sucede que o referido programa informático tem vindo a apresentar deficiências, com quebras 
de funcionamento que, nomeadamente, impedem o acesso à informação de saúde dos doentes, 
nomeadamente patologias, medicação em curso ou outras informações essenciais à cuidada 
prestação de cuidados médicos.

3.  Tal situação é tanto mais grave quanto no passado dia … de …. de 20… não foi possível, de todo, 
aceder aos registos informáticos.

4.  Naturalmente que toda esta situação poderá colocar em risco a qualidade e segurança dos actos 
médicos prestados, sendo susceptível de desencadear responsabilidade médica.

5.  Assim, requer a V.ª Ex. se digne providenciar a adopção de medidas urgentes com vista à 
minimização do impacto da situação descrita (eventualmente, retoma do registo manual escrito 
enquanto o programa não se mostrar devidamente implementado e em funcionamento).

6.  Informa V.ª Ex. que o presente requerimento é apresentado nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 5.º do Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas, aprovado pela 
Lei 58/2008 de 09 de Setembro*.

   …., … de … de 20…
   O Médico,
   ………

* «Artigo 5.º - Exclusão da responsabilidade disciplinar. 1 - É excluída a responsabilidade disciplinar do trabalhador que 
actue no cumprimento de ordens ou instruções emanadas de legítimo superior hierárquico e em matéria de serviço, quando 
previamente delas tenha reclamado ou exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito […]»

Falhas no SAM Requerimento tipo que se sugere que os médicos apresentem 
face a anomalias de funcionamento do programa SAM (Sistema 
de Apoio ao Médico) 



REUNIÕES CIENTÍFICAS
11 ABR Reunião da 
Comissão Organizadora 
da Semana Digestiva
12 ABR Reunião de trabalho 
editorial para a revista de 
Medicina Geral e Familiar
13 ABR Reunião do Colégio 
da Subespecialidade 
de Neuropediatria 
13, 14, 21 ABR Curso de Formação 
– “Gestão e Estratégias 
Financeiras aplicáveis nas 
Organizações de Saúde”
17 ABR Comemoração do 
dia Mundial da Hemofilia – 
Palestra “O Presente e o Futuro 
da Hemofilia em Portugal”
20 ABR Assembleia-
geral da Associação 
Portuguesa de Cirurgia
20 ABR Reunião 
InterHospitalar do Norte
21 ABR Sessão Clínica – 
Módulo Hipertensão
21 ABR II Encontro do 
ACES Porto Ocidental
23 ABR Fórum “Futuro 
do Internato Médico” 
23 ABR Reunião do 
Colégio de Pediatria
24 ABR Formação, Gestão e 
Liderança de Equipas para 
Coordenadores (Médicos)
28 ABR Curso de Formação 
“Novas terapêuticas no 
combate à obesidade e 
patologias associadas” 
02 MAI Reunião da 
Comissão Organizadora 
da Semana Digestiva
04, 05 MAI II Congresso 
Internacional de 
Internos de Cirurgia
04, 05, 12 MAI Curso de Formação 
“Contratualização Interna e 
Avaliação de Desempenho”
08 MAI Formação, Gestão e 
Liderança de Equipas para 
Coordenadores (Médicos)
10 MAI Reunião do 
Colégio de Neurologia 
11 MAI Reunião de trabalho 
editorial para a revista de 
Medicina Geral e Familiar
12 MAI Reunião 
“Capital Vascular”

15 MAI Formação, Gestão e 
Liderança de Equipas para 
Coordenadores (Médicos)
16 MAI Reunião de Fisiatras
19 MAI Reunião da Associação 
Diabéticos em Movimento
19 MAI Sessões Clínicas 
– Módulo Diabetes e 
Dislipidémias
19 MAI Curso de Formação: 
“Novas terapêuticas no 
combate à obesidade e 
patologias associadas” 
22 MAI Formação, Gestão e 
Liderança de Equipas para 
Coordenadores (Médicos)
25 MAI Reunião 
InterHospitalar do Norte
25 MAI Comemorações dos 
100 anos da Especialidade 
de Estomatologia
28 MAI Assembleia-geral do 
Colégio de Anatomia Patológica 
29 MAI Reunião do Grupo 
de Infecção e Sepsis do 
Hospital de S. João
05 JUN Formação, Gestão e 
Liderança de Equipas para 
Coordenadores (Médicos)
08 JUN Reunião do Grupo 
de Infecção e Sepsis do 
Hospital de S. João
09 JUN Sessões Clínicas 
– Módulo Geriatria
14 JUN Reunião de trabalho 
editorial para a revista de 
Medicina Geral e Familiar
14 JUN Reunião “Perfil de 
doentes para Cabazitaxel”
19 JUN Formação, Gestão e 
Liderança de Equipas para 
Coordenadores (Médicos)
19 JUN Ciclo de Webinars Noc’s 
Medicina Geral e Familiar
23 JUN Curso de Formação: 
“Novas terapêuticas no 
combate à obesidade e 
patologias associadas” 
25 JUN Reunião do Grupo 
de Infecção e Sepsis do 
Hospital de S. João
27 JUN Sessão Clínica 
sobre Clofarabina 
30 JUN Entrevista Motivacional 
na adesão ao plano terapêutico

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM:
27 ABR Sessão “Do Médico para 
os Médicos” – A Humanidade 
estará psiquiatricamente 
mais doente? 
08 MAI Assembleia Regional 
Ordinária da SRNOM
09 MAI Plenário dos 
Conselhos Regionais
10 MAI Reunião da Comissão 
Consultiva para o Medicamento 
15 MAI Homenagem 
ao Dr. Gomes da Silva, 
com lançamento de 
biografia em livro
16 MAI Eleições dos Colégios 
de Especialidades
24 MAI Conferência 
de Imprensa CRN: 
Acompanhamento de grávidas 
de baixo risco por enfermeiros
25 MAI Sessão “Do Médico 
para os Médicos” – Apneia 
do sono: Cirurgia ou CPAP
28 MAI Reunião da 
Comissão Consultiva para 
as Relações Internacionais
01 JUN Conferência de 
Imprensa CNE: Novas regras 
de prescrição por DCI
18 JUN Dia do Médico – 
Homenagem aos médicos 
com 25 e 50 anos de carreira 
e atribuição do Prémio 
Daniel Serrão e Prémio 
Corino de Andrade 
20 JUN Reunião Geral de 
Médicos sobre a situação 
na área da saúde
22 JUN Sessão “Do Médico 
para os Médicos” – Cirurgia 
da obesidade: Benefícios 
e inconvenientes?

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER
Exposições:
03-15 ABR Exposição de 
escultura “Humanidades”,  
de Beatriz Pacheco Pereira
05-20 ABR Exposição de 
pintura de Sabira Kaldarova
06-25 MAI X Exposição 
Arte Médica
31 DE MAIO A 15 DE JUNHO IV 
Exposição Arte Fotográfica
22 MAI IV Workshop 
de Fotografia 
16-30 JUN Exposição “Objectos 
Prescritos”, pelos alunos  da 
Faculdade de Belas Artes e 
museu de História da Medicina 
Maximiniano Lemos da FMUP, 
em parceria com a SRNOM
Concertos:
04 ABR Concerto de Páscoa, 
pelos “Capella Duriensis”, sob 
direcção de Jonhatan Ayerst
13 ABR 2.º Ciclo de Jazz – Joe 
Henderson / Thelonious Monk
11 MAI 2.º Ciclo de Jazz – Jimmy 
Van Heusen / Sonny Rollins
01 JUN 2.º Ciclo de Jazz – 
Gershwin, Hart e Young 
/ Guitar Summit
29 JUN – 2.º Ciclo de Jazz 
– Herbie Hancock
Lançamento de Livros: 
26 ABR Lançamento de livro: 
“Sudário de Turim – Mortalha 
de Cristo ou Fraude Medieval”, 
de Antero de Frias Moreira 
10 MAI Lançamento de livro: 
“Silhuetas e Recordações”, 
de José Manuel Pavão
12 MAI Lançamento de 
livro: “Monte Iero”, de 
João Pinto Pereira

ACONTECEU

Centro de Cultura e Congressos
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REUNIÕES CIENTÍFICAS
03 JUL Formação, Gestão e 
Liderança de Equipas para 
Coordenadores (Médicos)
12 JUL Reunião de trabalho 
editorial para a revista de 
Medicina Geral e Familiar
17 JUL Formação, Gestão e 
Liderança de Equipas para 
Coordenadores (Médicos)
06, 07, 08 SET Congresso 
“Fenda Lábio Palatina”
11 SET Formação, Gestão e 
Liderança de Equipas para 
Coordenadores (Médicos)
14 SET Reunião de trabalho 
editorial para a revista de 
Medicina Geral e Familiar
18, 25 SET Formação, Gestão 
e Liderança de Equipas para 
Coordenadores (Médicos)
29 SET Sessões Clínicas – 
Módulo Doença Coronária

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM:
27 JUL Sessão “Do Médico para 
os Médicos” – Há controvérsia 
quanto à morte cerebral?
28 SET Sessão “Do Médico 
para os Médicos” – A 
cirurgia da miopia é 
consensualmente aceite?

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER
Exposições:
01-14 JUL Exposição de 
pintura de Maria José Silva 
e Joseph Segui Rico
15-30 JUL Exposição de 
pintura de Bruno Loureiro
03-30 AGO Exposição 
de pintura de Fernando 
Carballa Villanueva
04-17 AGO Exposição de 
azulejos e quadros bordados 
de Maria da Anunciação
01-15 SET Exposição de 
pintura de Félix Simões
17-30 SET Exposição de 
fotografia de Carlos 
Manuel Ferreira
Concertos:
01-08 JUL Master de Canto – 
Marterclass  de Gabriella Morigi
08 JUL Concerto Final – 
Masterclass de Gabriella Morigi
13 JUL  2.º Ciclo de Jazz 
– John Coltrane
20 JUL Concerto de verão 
nos jardins da Ordem: “A 
Celebração da Melodia”, 
pela Orquestra do Norte
16 SET Modinhas e Fados 
– Concerto de cravo pela 
Dra. Isabel Calado

Outros Eventos: 
18, 26 SET 3.º Ciclo de Cinema “O 
Poder, a Mudança e o Efémero”

19 MAI Lançamento de livro: “O 
Rim Artificial: Uma história de 
afectos”, de Margarida Negrais, 
Levi Guerra e José Emídio
26 MAI Apresentações 
literárias: “A Cidade de 
Eugénio”, de Luís Neiva Santos, 
e “Miguel Veiga: Cinco Esboços 
para Um Retrato”, de Artur 
Santos Silva, Luís Neiva Santos, 
Luís Valente de Oliveira, Mário 
Cláudio e Vasco Graça Moura
Outros Eventos: 
12 ABR III Quinzena Literária: 
Concerto “O Cancioneiro 
Del-Rei D. Dinis”, pelo grupo 
“La Batalla”, com direcção 
de Pedro Caldeira Cabral
18 ABR III Quinzena Literária: 
Conferência “Da identidade 
à alteridade: releitura 
esconjurante das causas 
da decadência dos povos 
peninsulares”, pelo Prof. 
Doutor Paulo Tunhas 
20 ABR III Quinzena Literária: 
Conferência “Camilo Castelo 
Branco: ou de como a ficção 
ajuda a compreender melhor 
a realidade de um povo”, 
pela Prof.ª Doutora Maria 
do Carmo Castelo Branco
04 JUN Palestra “Todo o 
Amor é de Perdição”, por 
Carlos Mota Cardoso
23 JUN Festa de S. João

VAI ACONTECER
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SESSÕES ÀS 21H00 NO CCC
As sessões têm início com a 
apresentação do filme. Após a sua 
projecção haverá uma tertúlia.
ORGANIZAÇÃO
Comissão Regional Consultiva de 
Actividades Culturais e de Lazer da 
SRNOM
COORDENAÇÃO
António Vieira Lopes

I Congresso Nacional do Médico
INTERNO DO ANO COMUM

20.21.22 - Setembro | 2012 | OVAR

Mais informações em:

www.cniac2012.com



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

 HOTÉIS 

Grupo de Hotéis BELVER
Porto • Curia • Lisboa
Tel. 228348660 
Fax: 228348669
www.belverhotels.com
descontos especiais
(Sobre os preços de balcão)

Hesperia Isla de La Toja 
Thermal Spa
Isla De La Toja – Pontevedra
hotel@hesperia-isladelatoja.com
www.hesperia.es
Tel. 0034986730050
descontos entre 10% e 20%, 
de acordo com a época. 
(Sobre o preço de balcão)

Hotel D. Luís***
Santa Clara
3040-091 Coimbra
Tel. 239802120
www.hoteldluis.pt
geral@hoteldluis.pt
descontos especiais
(Sobre os preços de balcão)

Hotel Avenida Palace
 Rua 1º de Dezembro, 123
1200-359 Lisboa
 Tel. 213218100
www.hotelavenidapalace.pt
reservas@hotelavenidapalace.pt
descontos especiais
(Sobre os preços de balcão)

Santanahotel & Spa****
Monte Santana
Azurara
4480-188 Vila do Conde
Tel. 252640460
www.satanahotel.net
geral@santanahotel.net
descontos especiais
(Sobre os preços de balcão)

Hotel Convento d’Alter
Rua de Santo António Alter do Chão, 
n.º 23
7440-059 Alter d’ Chão
Tel. 245619120
www.conventodalter.com.pt
reservas@conventodalter.com.pt
20% de desconto
(Sobre os preços de balcão)

Hotéis D’Ajuda
Funchal – Madeira
Tel. 291 708000
www.hoteisajuda.com
info@hoteisajuda.com
descontos especiais
(Sobre os preços de balcão)

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

A Ordem dos 
Médicos celebrou 
recentemente um 
protocolo com 
o Banco BiG, um 
banco inovador na 

área de investimento e poupança e que 
se destaca pelos seus rácios de solidez 
financeira. De facto, em 2011 o Banco BiG 
foi distinguido, pela 4.ª vez nos últimos 5 
anos, com os prémios de “Melhor Banco” e 
“Banco Mais Sólido” na categoria Médio e 
Pequeno Banco, uma iniciativa da revista 
Exame, em parceria com a Informa D&B e 
auditoria da Deloitte. 
Através deste protocolo, os Membros 
da Ordem terão acesso a Soluções de 
Poupança com vantagens especiais e 
que se adequam a diversos objectivos 
de poupança. No caso de Membros que 
abram conta no BiG, beneficiarão de 
um “Super Depósito” a 3 meses, com 
uma taxa de juro de 5,25% TANB válida 
na presente data e montantes mínimo 
e máximo de 500 euros e 100.000 
euros respectivamente (mobilização 
antecipada possível pelo montante total 
e sem perda do juro). A oferta do BiG 
passa ainda a contemplar vantagens para 
os Membros da Ordem numa “Conta 
Poupança Reformado” (disponível para 
pensionistas) e numa Conta Aforro 
que facilita a constituição regular de 
poupança. Num momento em que 
as famílias valorizam cada vez mais a 
poupança, a Ordem dos Médicos e o 
BiG pretendem sensibilizar os Membros 
da Ordem para a importância deste 
tema e para a obtenção de condições de 
incentivo à poupança.
Para mais informações, contacte o Banco 
BiG através do número 707 244 707, do 
e-mail apoio@bancobig.pt ou de uma 
agência BiG.

Este Protocolo estabelece vantagens 
na constituição de produtos e serviços 
do Banco desde que os associados 
na Ordem dos Médicos tenham o 
seu vencimento domiciliado nesta 
instituição bancária.

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

A Ordem dos 
Médicos celebrou 
com a Axa Portugal 
– Companhia 
de Seguros, SA 
um seguro de 

responsabilidade civil que abrange todos 
os seus associados. Quanto a outros 
seguros, a Axa Portugal – Companhia de 
Seguros, SA apresenta vantagens para os 
associados da OM.
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Porto Palácio Congress 
Hotel & Spa*****
Avenida da Boavista, 1269
4100-130
Tel. 225086600
www.hotelportopalacio.com
geral@hotelportopalacio.pt
descontos entre 40% e 50%
(Sobre os preços de balcão)

Continental Hotels
www.continentalhotels.eu
descontos especiais
(Sobre os preços de balcão)

Choice Hotels
www.choicehotels.com
descontos especiais
(Sobre os preços de balcão)

 APOIO DOMICILIÁRIO 

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

Apoio e Companhia
Rua do Campo Alegre, 1162
4415-173 Porto
Tel. 220967385
www.apoioecompanhia.com
geral@apoioecompanhia.pt
8% de desconto
(sobre a tabela anual fixada)

 AUTOMÓVEIS 

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

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

 LIVRARIA 

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

 HEALTH CLUBS 

Tetra Health Club
www.tetra.pt
descontos especiais

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


