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em destaque

Hospital de Braga  
CRNOM atento aos casos que envolveram  

aquela unidade de saúde 

sede de viana do castelo
Inauguração das novas instalações

dia do médico
José Manuel Silva e Miguel Guimarães 

contestam a campanha de descredibilização  
da classe médica 

digitalização de processos concluída
Mais um passo na modernização 

administrativa da SRNOM
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Acontecimentos
Culturais na Casa

do Médico

Aconteceu...

EXPOSIÇÕES

• Exposição Museológica do Museu Maximiano
Lemos da Faculdade de Medicina do Porto, su-
bordinada ao tema “Pastas e Recordações da
Escola Médica do Porto”.

• Exposição Museológica do Museu Maximiano
Lemos da Faculdade de Medicina do Porto, su-
bordinada ao tema “Os Diplomas de Medicina,
Cirurgia, Sangria e Botica na História da Me-
dicina Portuguesa”.

• Exposição de Escultura em Ferro – “Memórias”
– da Drª Helena Homem de Melo.

• Exposição Individual de Pintura a Óleo sobre
Tela da Drª Sara Beleza.

• Exposição de Pintura a Óleo – “Dádivas do Tem-
po” – de Maria Cândida Enes.

• Exposição Comemorativa do 50º Aniversário da
Atribuição do Prémio Nobel da Medicina a
Egas Moniz, a cargo do Museu Egas Moniz de
Avanca, Estarreja.

• Exposição de Pintura – “Das Pinturas de Sonho
às Realidades Virtuais” – de M. J. Borg.

• Exposição de Pintura – “Contínua Aventura
Sempre Renovada (José Régio)” – de Olga
Fiadeiro.

CONCERTOS “O ESPÍRITO E A MÚSICA”
• Programa de Trio - Música de Câmara:

Constantin Sandu (piano), Randu Ungareanu
(violino), Abel Pereira (trompa), Vicente Chuaqui
(violoncelo).

• Quarteto Capela - Orquestra Gulbenkian:
António Anjos (violino), Jorge Teixeira (violino),
Barbara Fredhoff (viola), Maria José Falcão
(violoncelo).

• Orquestra Metropolitana de Lisboa: Direcção
de Miguel Graça Moura.

• Jovens Intérpretes: Rómulo Assis (violino),
Marian Pivka (piano).

• Recital de Piano: António Rosado.
• Quarteto Lacerda: Alexander Stewart (1º violi-

no), Regina Aires (2º violino), Alexandre Delga-
do (violeta), Hilary Alper (violoncelo).

• Orquestra Nacional do Porto: Maestro Cesário
Costa, Xavier Phillips (violoncelo).

RECITAL

• Recital de Poesia, Canto e Guitarra de Coimbra
- Grupo Presença de Coimbra. Participação es-
pecial de José Manuel Mendes.

Vai Acontecer...

EXPOSIÇÕES

• Exposição de Fotografia – “Portugal aos Peda-
ços” – de Justino Perestrelo
8 a 24 de Abril de 2000.

CONCERTOS “O ESPÍRITO E A MÚSICA”
• Medici Ensemble

2 de Abril de 2000
21h30m

• Orquestra de Jovens de Santa Maria da Feira:
Maestro Osvaldo Ferreira, Rui Lopes (fagote).
20 de Abril de 2000
21h30m

• Orquestra Nacional do Porto: Maestro Manuel
Ivo Cruz.
27 de Maio de 2000
18h00m

INFORMAÇÕES:
CASA DO MÉDICO
Secção Regional do Norte da
Ordem dos Médicos
Rua Delfim Maia, 405
4200-256 Porto
Telefone 225070100
Telefax 225502547
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Miguel Guimarães
Presidente	do	CrNoM

Cuidados de Saúde 
Transfronteiriços

A Directiva 2011/24/UE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 9 de Março de 2011, relativa 
ao exercício dos direitos dos doentes em matéria 
de cuidados de saúde transfronteiriços, obrigará 
Portugal a colocar em vigor as disposições legisla-
tivas, regulamentares e administrativas 
necessárias para lhe dar cumprimento 
até 25 de Outubro de 2013.

A Directiva tem como objectivo estabe-
lecer regras para facilitar o acesso a cui-
dados de saúde transfronteiriços segu-
ros e de elevada qualidade e promove a 
cooperação em matéria de cuidados de 
saúde entre os Estados-Membros, no 
pleno respeito das competências na-
cionais em matéria de organização e 
prestação de cuidados de saúde. Mais 
ainda, clarifica os direitos dos doentes 
em matéria de utilização de cuidados 
de saúde noutro Estado-Membro, in-
cluindo as restrições que os Estados-
-Membros podem impor a esses 
cuidados no estrangeiro, e o nível de cobertura 
financeira concedida para os cuidados de saúde 
transfronteiriços, com base no princípio de que os 
doentes têm direito a um reembolso equivalente ao 
reembolso que seria pago se recebessem o mesmo 
tratamento no seu país de origem.

Na minha opinião, neste momento nem as Uni-
dades de Saúde Públicas nem as Privadas estão 
em boas condições para concorrer a nível inter-
nacional, ao abrigo da nova Directiva sobre cui-
dados transfronteiriços. De facto, num país em 
que a liberdade de escolha e concorrência não 
existe ao nível do sector público, não existe entre 
o sector público e o sector privado e está condicio-
nada ao nível do sector privado pela capacidade 
financeira dos potenciais utilizadores e pela oferta 

e experiência acumulada dos cuidados de saúde 
existentes, não é fácil ser competitivo ao abrigo da 
nova Directiva. De resto, apesar da elevada quali-
dade dos cuidados de saúde prestados pelo sector 
público, o sector privado poderá estar em melhor 

posição para enfrentar esta 
nova realidade, pese embora 
os limites presentes relaciona-
dos com a experiência e divul-
gação dos resultados clínicos. 
É que as limitações actual-
mente existentes dentro do 
próprio sector público no que 
respeita à liberdade de escolha 
e concorrência associam-se ao 
papel absolutamente essencial 
e constitucional que o SNS 
tem no sentido de prestar cui-
dados de saúde de qualidade à 
população portuguesa, e que 
deve a todo custo ser preser-
vado. Nestas circunstâncias, 
dificilmente o sector público 

conseguirá competir ao nível dos cuidados trans-
fronteiriços sem objectivamente prejudicar os do-
entes portugueses. 

De uma forma geral, os nossos hospitais públicos 
e privados estão devidamente equipados e uma 
parte muito significativa tem condições físicas per-
feitamente aceitáveis para poderem concorrer ao 
abrigo da nova Directiva. Em termos dos recur-
sos humanos, e particularmente no que se refere 
aos médicos, os nossos hospitais estão muito bem 
servidos. A qualidade técnica da medicina portu-
guesa e dos correspondentes cuidados de saúde é 
reconhecida a nível internacional, como tem sido 
atestado ao longo dos últimos anos por instituições 
como a OCDE e a OMS. A questão é, no entanto, 
mais complexa. Para que os doentes estrangeiros 
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Dificilmente o 
sector público 
conseguirá 
competir ao nível 
dos cuidados 
transfronteiriços 
sem objectivamente 
prejudicar 
os doentes 
portugueses 



escolham Portugal como destino para tratarem as 
suas doenças, têm que em primeiro lugar ter co-
nhecimento das áreas de excelência que os nossos 
hospitais podem oferecer e têm que ter acesso pú-
blico à actividade desenvolvida, quer ao nível da 
experiência acumulada (números), quer ao nível 
dos resultados dos vários tratamentos realizados, 
traduzidos nas respectivas taxas de eficácia e com-
plicações clínicas. E estes dados têm que estar dis-
poníveis e serem conhecidos de todos, e têm que ser 
regularmente auditados para que todo o processo 
subjacente respire transparência e ofereça confiança 
e segurança. Em segundo lugar, os custos dos vários 
tratamentos disponíveis têm que ser competitivos 
(e podem estar associados a outras áreas como por 
exemplo o turismo) para que os 
doentes estrangeiros possam ser 
adicionalmente estimulados a 
procurar o nosso país. Todo este 
conjunto é essencial para que 
os nossos hospitais, públicos ou 
privados, sejam na prática acre-
ditados e competitivos a nível 
internacional.

Será que para um país como Por-
tugal a aplicação desta Directiva 
pode acrescentar valor à Saúde e 
à Economia?

Tudo depende da forma como for 
aplicada a Directiva e as reservas 
que cada país venha a adoptar. 
Para ser mais fácil de entender, 
imaginemos um doente que precisa de fazer uma 
cirurgia por carcinoma da próstata (prostatecto-
mia radical), e que esta cirurgia está valorizada da 
mesma forma em todos os países que adoptam a 
Directiva (Y euros). Se um doente quiser ser tratado 
num centro de excelência europeu que faça parte 
dos países aderentes, e se o custo da cirurgia for de 
Y+X euros, Portugal tem que suportar o custo dos 
Y euros, tendo o doente que suportar o restante. E 
é preciso não esquecer a viagem e eventual estadia 
pós alta imediata e do acompanhante, se for caso 
disso. Dito de outra forma, a Directiva muito prova-
velmente só irá beneficiar os doentes que têm capa-
cidade financeira para suportar custos adicionais. 
De qualquer forma, permanecem duas questões 
por esclarecer e que podem ser determinantes na 
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resposta à pergunta formulada. Uma está relacio-
nada com o facto extraordinário de um doente pas-
sar a poder recorrer a qualquer país subscritor da 
Directiva, mas internamente não poder por exem-
plo recorrer a outro hospital público do SNS ou a 
um hospital privado nas mesmas condições subja-
centes à aplicação da Directiva. A outra questão está 
relacionada com a capacidade real de concorrência 
das nossas Unidades de Saúde no contexto interna-
cional, como já referido anteriormente. Esta capaci-
dade pressupõe não só uma apresentação rigorosa 
dos resultados clínicos mas também a necessidade 
de identificar áreas de excelência em Portugal que 
possam oferecer serviços de elevada qualidade a um 
custo aceitável e competitivo. E que sejam alvo de 

auditorias externas fiáveis, transparen-
tes e regulares. 

Em resumo, e porque não estamos ainda 
preparados para a aplicação prática da 
nova Directiva, tudo aponta para que 
Portugal vá ter mais custos do que pou-
panças com esta nova medida. Não terá 
sido por acaso que a anterior Ministra da 
Saúde sempre se mostrou desfavorável à 
implementação da Directiva sobre cui-
dados de saúde transfronteiriços.

Este tema vai ser discutido de forma 
abrangente e participada na sessão de 
abertura da reunião da FEMS (Fédé-
ration Européenne des Médecins Sala-
riés), que terá lugar em 3 de Outubro 
na SRNOM, e contará com os valiosos 

contributos da Dr.ª Maria de Belém Roseira e do 
Dr. Álvaro Almeida. Uma boa oportunidade para 
ficarmos a conhecer as vantagens e inconvenientes 
da aplicação desta Directiva. A não perder.

Boas férias e bom regresso ao trabalho.

Miguel Guimarães

Não terá sido 
por acaso que a 
anterior Ministra 
da Saúde sempre 
se mostrou 
desfavorável à 
implementação 
da Directiva 
sobre cuidados 
transfronteiriços
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Vigilância ao 
Hospital de Braga 
desde a primeira 
hora 

intervenção 
política 
do crnom 
culminou 
com visita às 
instalações

A transição dos profissionais de 
saúde, em particular do corpo 
clínico, do antigo para o novo 
Hospital de Braga foi um dos pri-

meiros problemas com que a actual direcção 
do CRNOM teve de se confrontar neste man-
dato. A 17 de Março de 2011, numa iniciativa 
conjunta dos sindicatos e da Ordem dos Mé-
dicos, reuniram-se mais de 150 médicos para 
discutir vários problemas introduzidos pela 
Escala Braga, a entidade gestionária criada 
no âmbito da Parceria Público-Privada (PPP) 
com o grupo José de Mello Saúde. 
Nesta reunião, em que marcaram presença 
o presidente do CRNOM e vários dirigentes 
sindicais do SIM e da FNAM, foram debati-
das a perda de regalias salariais e a transição 
dos contratos de trabalho em funções públi-
cas para contratos individuais de trabalho, 
bem como a transferência de exames com-
plementares de diagnóstico para o Hospital 
CUF Porto [englobado na PPP] e o alegado 
impedimento da presença dos internos no 
Serviço de Urgência (SU). 
A reunião revelou-se decisiva para que não 
fossem amputadas as regalias salariais dos 
médicos e para que fossem asseguradas 
as melhores condições para o exercício da 
Medicina. 

O novo Hos-
pital de Braga  
esteve envol-
vido em vá-

rios casos polé-
micos, desde a 

sua  inauguração 
em 2011, que obri-

garam o Conselho 
Regional do Norte 

da Ordem dos Médicos 
(CRNOM)  a assumir uma atitude 

mais atenta relativamente ao exercício 
clínico naquela unidade do Serviço Na-
cional de Saúde. Desde a forma como foi 
processada a transferência dos profissio-
nais, à recente ruptura de stock em me-
dicamentos oncológicos, a intervenção 
do CRNOM foi, em alguns casos, decisiva 
para se chegar a uma solução.

texto	Nelson Soares
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Ruptura de medicamentos
Um dos casos mais graves verificados nos últimos 
meses no Hospital de Braga relacionou-se com uma 
quebra no fornecimento de medicamentos para tra-
tamentos oncológicos e de esclerose múltipla. A 
27 de Fevereiro, num documento assinado pelo 
presidente do CRNOM, é reportada ao director clí-
nico uma situação “extremamente grave” que pode 
“colocar em causa a vida dos doentes e afectar, de 
forma séria, a qualidade do seu tratamento”. 
Em comunicado de imprensa (ver caixa na página 
seguinte), o CRNOM denuncia o caso publicamente 
e exorta o Ministério da Saúde a assumir uma po-
sição mais interventiva, em que “apure as devidas 
responsabilidades, questionando a administração 
sobre quais os medicamentos que estão em causa, 
qual o motivo para a quebra no fornecimento, 
quantos os doentes afectados e quais as medidas 
preventivas ou reactivas que foram accionadas”. 
A 13 de Março, a Administração Regional de Saúde 
(ARS) do Norte emitiu uma missiva em que confir-
mava, por intermédio dos responsáveis pelo Hospi-
tal de Braga, a ruptura no stock de medicamentos e 
a afectação de 11 doentes, com interrupção de sete 
tratamentos e atrasos em mais quatro. 
Foi então necessário averiguar, de um ponto de 
vista clínico, qual o impacto das rupturas verifi-
cadas e, nesse sentido, a ARS Norte enviou uma 
comitiva à unidade bracarense, que integrou dois 
dirigentes do CRNOM. As conclusões confirmaram 
o corte na medicação, mas não confirmaram qual-
quer repercussão na qualidade assistencial. 
Na área do medicamento, registou-se uma outra 
anomalia no Hospital de Braga com a negação de 
um medicamento [Tocilizumab] para tratar a ar-
trite reumatoide. A administração refutou qualquer 
condicionamento nos tratamentos para aquela pato-
logia e garantiu que o medicamento em causa conti-
nuará a ser dispensado “excepcionalmente, sempre 
que clinicamente se justifique”. 

Neurorradiologia de 
Intervenção 
O CRNOM teve conhecimento de uma outra polé-
mica, envolvendo o Serviço de Neurorradiologia: a 
direcção clínica recusou o tratamento a uma vítima 
de Acidente Vascular Cerebral e encaminhou o caso 
para o Centro Hospitalar do Porto, protelando a in-
tervenção em mais de duas horas, sem fundamento 
clínico. A recusa comportou riscos de vida para a 
doente e uma grande probabilidade de sofrer seque-
las neurológicas. 
A ARS Norte, depois de ter tomado conhecimento 
do episódio, solicitou um parecer à Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos sobre a utilização 
da unidade de Neurorradiologia de Intervenção 
no Hospital de Braga. Na resposta à solicitação, o 
CRNOM considerou que a recusa do tratamento 
se deveu a “razões meramente economicistas” e 

Conselho Regional do noRte  
Ordem dos Médicos

o Conselho Regional do norte (CRn) da ordem dos Mé-
dicos não poderia deixar de se pronunciar sobre o caso 
que envolve o hospital de Braga, no qual um médico 
especialista em anatomia Patológica e director clínico 
acumula a direção de mais sete especialidades naquela 
unidade hospitalar.

apesar de publicamente o hospital afirmar que o refe-
rido médico ocupará os cargos “interinamente”, é dever 
da ordem dos Médicos defender o bom funcionamento 
dos serviços clínicos e assegurar o correcto exercício 
da Medicina, garantindo e respeitando os princípios e 
direitos básicos dos doentes. 

esta situação, a ser verdadeira, reflecte uma atitude 
irresponsável (por parte da administração do hospital 
de Braga), que poderá pôr em causa a qualidade do 
tratamento prestado aos utentes nas áreas de especia-
lidade implicadas, bem como a adequada formação dos 
internos de especialidade nos casos em que tal situação 
seja aplicável. a acumulação de funções e de serviços 
com diferentes direcções técnicas é, de resto, um exercí-
cio não aceitável do ponto de vista ético e deontológico 
e não se enquadra num perfil de boas práticas exigível 
ao serviço nacional de saúde. 

Quando existem especialidades organizadas em servi-
ços ou unidades, o seu director ou coordenador deve ser 
um médico especialista na respectiva especialidade (e 
por regra o mais graduado) de forma a assegurar os me-
lhores serviços aos doentes. Quando não existe massa 
crítica suficiente para que possa existir um serviço ou 
uma unidade, o especialista da área em questão é o 
responsável técnico pela sua especialidade, indepen-
dentemente da organização hospitalar o integrar num 
serviço afim. 

desta forma, e caso a situação se mantenha, o CRn 
actuará em conformidade propondo ao Conselho na-
cional executivo da ordem dos Médicos a suspensão 
completa de idoneidade formativa nas especialidades 
em causa, assim como abrirá de imediato um inquérito 
de investigação à qualidade da prática médica e pres-
tação de cuidados nas áreas em questão, com todas as 
implicações que tal medida poderá comportar, nomea-
damente a nível disciplinar.

[18 ABRIL 2013] n

Mais recentemente, a 18 de Abril de 2013, o CR-
NOM tomou posição pública (ver caixa) sobre a 
acumulação da direcção de sete especialidades mé-
dicas por parte do director clínico do Hospital de 
Braga, especialista em Anatomia Patológica. A situ-
ação foi prontamente resolvida pela administração 
do hospital e a hipótese de retirar a idoneidade for-
mativa aos serviços em causa foi colocada de parte.



Conselho Regional do noRte  
Ordem dos Médicos

em meados de Fevereiro, os intervenientes no sector 
da saúde foram surpreendidos pela informação de que 
o hospital de Braga não estaria a fornecer medicação 
específica a doentes oncológicos, por ruptura de stock. 
a notícia foi divulgada pelos meios de comunicação 
social e obrigou a administração do hospital de Braga 
a confirmar o lamentável episódio, ressalvando todavia 
que já teria normalizado o fornecimento da medicação. 

Para o Conselho Regional do norte (CRn) da ordem dos 
Médicos, trata-se, no entanto, de uma situação clara-
mente anómala e absolutamente inaceitável. desde 
logo, porque estão em causa tratamentos oncológicos, 
cujas consequências de uma medicação descontinuada 
podem ser verdadeiramente dramáticas para o doente, 
representando em alguns casos um considerável re-
trocesso na eficácia da sua terapêutica, sobretudo se 
pensarmos que a quebra no fornecimento dos fárma-
cos já seria superior a duas semanas. Mais ainda, e de 
acordo com as declarações dos responsáveis da liga 
Portuguesa Contra o Cancro, as falhas no acesso dos 
doentes oncológicos a medicação específica estendem-
-se a vários hospitais do serviço nacional de saúde e 
não apenas em terapêuticas mais graves.

o CRn considera preocupante a regularidade com que 
episódios como este acontecem no novo hospital de 
Braga. esta ruptura nos medicamentos não é, sequer, o 
primeiro constrangimento que aquela unidade regista 
na área oncológica, pelo que se torna urgente que o 
Ministério da saúde tome uma posição em defesa do 
interesse público e apure as devidas responsabilidades, 
questionando a administração sobre quais os medi-
camentos que estão em causa, qual o motivo para a 
quebra no fornecimento, quantos os doentes afectados 
e quais as medidas preventivas ou reactivas que fo-
ram accionadas. Para o CRn, é absolutamente essencial 
estancar a onda de atribulações e episódios caricatos 
num hospital que é pago e gerido com o dinheiro dos 
contribuintes portugueses e cuja administração tem 
pouco mais de um ano de atividade. Por isso mesmo, o 
CRn vai participar, juntamente com a aRs norte, numa 
comissão de inquérito de investigação sobre esta maté-
ria no hospital de Braga.

Por fim, é verdadeiramente intolerável aquilo que a liga 
Portuguesa Contra o Cancro denunciou a propósito 
deste caso. se existem 15 hospitais que não estão a for-
necer os tratamentos adequados aos doentes onco-
lógicos, é toda a estrutura política e social do serviço 
nacional de saúde que está a ser ameaçada ao colocar 
o pilar da dignidade humana em causa. nem todos os li-
mites são ultrapassáveis em nome da sustentabilidade 
financeira ou do cego compromisso com a austeridade.

[27 FEVEREIRO 2013] n

especializadas, e em particular no caso do AVC de 
natureza isquémica, é absolutamente inaceitável 
e pode colocar seriamente em risco a eficácia das 
intervenções e a própria vida dos doentes”. 
O CRNOM mostrou-se disponível para colaborar 
com a ARS Norte no sentido de optimizar os recur-
sos disponíveis de Neurorradiologia de Intervenção 
em toda a região Norte. Entretanto, a unidade do 
Hospital de Braga já está a ser utilizada em situações 
que respeitam os critérios da chamada “Via Verde 
para o AVC”.  

Medicina Interna 
discriminada  
A 4 de Abril de 2012, o CRNOM tomou conheci-
mento de um comunicado realizado pelos profis-
sionais de Medicina Interna, em que era denun-
ciada a perda de autonomia da sua especialidade 
em contexto de Serviço de Urgência. “Ter alguns 
internistas no SU não é o mesmo que ter a especia-
lidade de Medicina Interna integrada no corpo de 
especialidades. Esta amputação vai ter reflexos a 
curto, médio e longo prazo na formação dos futuros 
internistas e na qualidade de assistência médica 
prestada aos utentes”, podia ler-se no comunicado.  
As mesmas críticas foram reforçadas por um ofício 
emitido pelo Director do Serviço de Medicina In-
terna e comunicado ao CRNOM. Nele podia con-
firmar-se que as diversas alterações ao modelo de 
funcionamento do serviço eram realizadas sem que 
fossem “adequadamente auscultados os médicos” e 
sem permitir que estes “possam contribuir para re-
duzir o número de erros cometidos e para melhorar 
a eficiência do trabalho realizado”. 
O responsável foi mais longe e assumiu que “mui-
tas das alterações não obtiveram concordância dos 
médicos”, no entanto, acabaram por ser “impostas 
e colocadas em prática”. “Os critérios e as justifica-
ções apresentadas para a sua implementação foram 
muito mais de pura poupança do que de racionali-
zação dos gastos e dos recursos”, constatou. 
As imposições verificadas resultaram, segundo o 
chefe do serviço, numa diminuição da qualidade, 
quer no SU, quer no internamento e também no 
forte comprometimento da qualidade da formação 
prestada aos médicos que cumprem o Internato. 
Em conclusão, o responsável entendeu que a Medi-
cina Interna “tem sido empurrada para uma posição 
injusta, que se pretende de inferioridade e subser-
viência relativamente às outras especialidades hos-
pitalares; tem que tratar os doentes que as outras 
especialidades recusam e assumir o seguimento 
de doentes internados em outras especialidades 
por problemas não só do âmbito da Medicina In-
terna mas também cuidados gerais que, sendo “me-
nos nobres”, são empurrados para os internistas”. 
“Muito deste trabalho”, acrescenta, “acaba por ser 
atribuído e contabilizado para essas especialidades, 
que vêm a sua produtividade aumentar à custa do 
trabalho e de ‘falta de produtividade’ de outros”. 
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contrariou “as recomendações clínicas nacionais e 
internacionais”. “É do entendimento do CRNOM 
que, existindo meio adequados, humanos e técni-
cos, para a actividade de Neurorradiologia de In-
tervenção, a restrição do acesso a estas terapêuticas 



Conselho Regional do noRte  
Ordem dos Médicos

o Conselho Regional do norte (CRn) da ordem dos Médi-
cos tomou conhecimento das razões invocadas por mé-
dicos do serviço de anestesiologia do hospital de Braga 
para, através do sindicato independente dos Médicos 
(siM), recorrerem a uma greve que se encontra agendada 
para os dias 30 e 31 de Maio.

as várias razões apresentadas traduzem, de uma forma 
geral, disfunções de organização a nível técnico e a nível 
do trabalho médico, com potenciais reflexos na qualidade 
e segurança do tratamento dos doentes. 

em particular, agendamentos de cirurgias decididos e 
realizados por ‘não médicos’, anestesias asseguradas de 
forma frequente por médicos tarefeiros contratados a 
empresas de recrutamento e a carência de equipamentos 
considerados essenciais para a boa prática anestésica, 
são situações preocupantes e que urge resolver de ime-
diato. 

de resto, a não aplicação da legislação em vigor relativa à 
Carreira Médica no que respeita à qualificação, formação 
médica contínua e regime de trabalho dos profissionais, 
constitui uma circunstância especialmente grave com 
implicações negativas potenciais na qualidade da forma-
ção dos especialistas e dos internos de especialidade de 
anestesiologia. 

o CRn apoiou de forma inequívoca a última greve nacio-
nal dos Médicos. em defesa do sns, da Carreira Médica 
e da qualidade do exercício da medicina. todos temos o 
dever e a obrigação de defender o direito dos doentes a 
cuidados de saúde de qualidade. É uma questão de equi-
líbrio e justiça social.

neste contexto, o CRn, com base nos valores e princípios 
que defende, e dada a natureza e potencial gravidade das 
razões invocadas pelos médicos de anestesiologia, vem 
publicamente apelar a um entendimento urgente com a 
direcção do hospital de Braga para que sejam encontra-
das soluções que permitam resolver as várias questões 
elencadas no comunicado do siM.

[27 MAIO 2013] n

A queixa motivou uma visita técnica coordenada 
pelo CRNOM, que sinalizou no local todas as ir-
regularidades detectadas pelo Director do Serviço. 
A direcção clínica do hospital, ao longo do último 
ano, foi repondo a normalidade do serviço e asse-
gurou a permanência exigida pelos especialistas de 
Medicina Interna em contexto de SU.

Problemas na Anestesiologia
A mais recente polémica com o Hospital de Braga 
está relacionada com o Serviço de Anestesiologia. 
Após tomar conhecimento de que a direcção do 
serviço estava atribuída a um médico com a catego-
ria de Assistente, quando nele estavam integrados 
médicos com categorias superiores (Assistente Gra-
duado e Assistente Graduado Sénior), o CRNOM 
recordou ao director clínico do hospital a necessi-
dade de “respeitar a legislação da Carreira Médica 
em vigor”. 
Citando o n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei 
177/2009 e o n.º 1 do artigo 17.º-A do Decreto-Lei 
176/2009, o CRNOM assinalou que “os trabalha-
dores integrados na carreira médica podem exer-
cer funções de direcção, chefia, ou coordenação de 
departamentos, serviços ou unidades funcionais 
do Serviço Nacional de Saúde, desde que sejam 
titulares das categorias de assistente graduado sé-
nior ou, em casos devidamente fundamentados, 
de assistente graduado”. Esta situação foi resolvida 
rapidamente com a nomeação de um novo Director 
do Serviço de Anestesiologia (Assistente Graduado 
Sénior).
No intervalo deste episódio, o Serviço de Aneste-
siologia foi objecto de mais uma posição pública do 
CRNOM (ver caixa), na sequência da denúncia de 
várias irregularidades feita pelos seus profissionais 
e pelos sindicatos médicos. “As várias razões apre-
sentadas traduzem, de uma forma geral, disfunções 
de organização a nível técnico e a nível do trabalho 
médico, com potenciais reflexos na qualidade e se-
gurança do tratamento dos doentes”, lê-se no docu-
mento divulgado à comunicação social. 
Detalhando os problemas verificados, o CRNOM 
fala em “agendamentos de cirurgias decididos e rea-
lizados por ‘não médicos’, anestesias asseguradas de 
forma frequente por médicos tarefeiros contratados 
a empresas de recrutamento e carência de equipa-
mentos considerados essenciais para a boa prática 
anestésica”. “Situações preocupantes”, conclui o Co-
municado, que “urge resolver de imediato”. 
A notícia teve repercussão e levou a ARS Norte a 
solicitar uma inspecção ao Hospital de Braga, bem 
como a questionar a idoneidade formativa do Ser-
viço de Anestesiologia. Prontamente, o CRNOM 
desmentiu qualquer necessidade de avaliar a capa-
cidade do hospital em formar internos neste serviço 
e recordou a apreciação positiva que o Colégio de 
Especialidade de Anestesiologia da OM fez na úl-
tima visita de avaliação da idoneidade formativa do 
serviço, realizada em Janeiro deste ano.

9

Visita da Ordem dos Médicos 
ao Hospital
Na sequência das diversas intervenções realizadas 
sobre o Hospital de Braga, o CRNOM fez-se 
representar por Lurdes Gandra e André Luís na 
visita do bastonário da Ordem dos Médicos às 
instalações daquela unidade, no dia 12 de Junho. 
José Manuel Silva, acompanhado também pelo 
presidente do Conselho Distrital de Braga da 
OM, Jaime Rocha, teve oportunidade de constatar 
no local algumas das situações reportadas 
pelos profissionais e de ouvir as explicações da 
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administração – representada pelo presidente do 
Conselho de Administração, Rui Raposo e pelo 
presidente da Comissão Executiva, João Ferreira – 
e do Director Clínico, Fernando Pardal. 
A administração posicionou o hospital como 
a instituição “mais escrutinada do SNS”, por 
ter nascido em regime de PPP, e apontou a 
qualidade, quer ao nível assistencial quer ao nível 
dos equipamentos e instalações, como a grande 
prioridade. Os inquéritos de satisfação aos utentes, 
os diversos indicadores apresentados e a sua 
constante monitorização – realizada pelo gestor do 
contrato, pela Entidade Reguladora da Saúde, pela 
Inspecção Geral de Finanças e pela Inspecção Geral 
das Actividades de Saúde (IGAS) – asseguram, de 
acordo com os responsáveis, a manutenção dos 
níveis de qualidade propostos. 
No que diz respeito à componente financeira, 
Rui Raposo apontou o caminho do “equilíbrio 
económico e financeiro” como uma prioridade, 

ressalvando que o objectivo pretendido é honrar 
os compromissos e não assegurar lucros. 
O Director Clínico foi bastante cáustico 
relativamente às notícias que foram divulgadas 
pela comunicação social nos últimos meses sobre 
o Hospital de Braga. Contrariando essa realidade, 
Fernando Pardal recordou que a sua unidade foi 
a que mais jovens médicos contratou em 2012 e 
aquela que absorveu a totalidade dos especialistas 
nela formados. O responsável deixou claro também 
as carências existentes ao nível de recursos 
humanos em especialidades como genética médica, 
cirurgia maxilo-facial, anestesiologia, neurocirurgia 
e anatomia patológica. Foram apresentados ainda 
indicadores sobre a média de internamento, sobre 
a qualidade dos registos dos doentes e sobre o tipo 
de contratualização praticada. Neste particular, 
Fernando Pardal assegurou que o Hospital de Braga 
não tem médicos contratados através de empresas”. 
Na formação de internos, uma das matérias em 
que a delegação da Ordem dos Médicos solicitou 
mais esclarecimentos à direcção clínica do hospital, 
Fernando Pardal assegurou que “nenhum interno 
exerce medicina não tutelada no Hospital de Braga” 
e deixou uma crítica ao facto de não estarem a ser 
pagos os contratos de formação a 58 Internos do 
Ano Comum. 
O caso da Neurorradiologia de Intervenção foi, 
inevitavelmente, abordado pela delegação da Ordem 
dos Médicos. A direcção clínica disse entender 
que não assiste qualquer obrigação ao hospital de 
prestar o serviço e que este, sem financiamento 
adequado, é insustentável. Devido à recusa de 
outros hospitais em acolher os doentes de Braga 
que carecem deste tipo de recurso, os responsáveis 
assumiram os encargos e estão a assegurar o serviço 
até que a ARS Norte se pronuncie sobre o caso. 
André Luís, dirigente do CRNOM, valorizou a 
importância de serem prestados cuidados de 
Neurorradiologia de Intervenção, dado que a janela 
terapêutica é de 6 horas na maior parte dos casos.
A polémica questão do Serviço de Anestesiologia 
foi a mais sensível de toda a visita aos serviços 
clínicos realizada pela Ordem dos Médicos. A falta 
de recursos humanos e, sobretudo, a carência de 
algum equipamento de abordagem de via aérea 
foram os principais problemas levantados pelos 
anestesistas auscultados. Foram ainda referidas 
disfunções no planeamento e agendamento dos 
doentes do bloco operatório, bem como sublinhado 
o recurso a médicos não integrados, que alteram 
o horário e dinâmica do serviço. A iniciativa 
prosseguiu com uma visita ao Serviço de Urgência, 
ao Serviço de Medicina Interna – em que, uma vez 
mais, foi realçada a escassez de recursos humanos 
– e aos serviços de Dermatologia, Radiologia e 
Cardiologia, entre outros.
Apesar da impressão globalmente positiva deixada 
pelo Hospital de Braga, a instituição será alvo de 
uma inspecção geral por parte da IGAS e que foi 
aprovada em Assembleia da República no passado 
dia 11 de Julho. n
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Comunicado	do	CNE	alerta	para	a	anarquia	que	se	instalou	
com	a	prescrição	por	dCi	
[19 JUNHO 2013]
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Prescrição Por Dci

Prescrição por dCi.  
a grande desonestidade!
Atenta à defesa dos interesses e direitos dos doen-
tes, a Ordem dos Médicos vem chamar a atenção 
para os gravíssimos problemas existentes com a 
prescrição por DCI e os novos modelos de receita 
informática, que não contribuíram para o aumento 
da taxa de genéricos em Portugal, aumento esse que 
apenas se deve ao aumento voluntário da prescrição 
de genéricos pelos médicos e à entrada de novas 
moléculas de genéricos.
Desde sempre que a Ordem dos Médicos alertou 
para as falhas e desvios da prescrição por DCI, que 
deixam os doentes completamente desprotegidos 
nas farmácias, com graves riscos e prejuízos clí-
nicos e financeiros, que agora demonstramos nos 
exemplos claros e inequívocos aqui apresentados.
Perguntando a todas as pessoas qual o preço de 
referência que deveria surgir numa receita com a 
prescrição por DCI, todas respondem que deve-
ria ser o preço da marca do correspondente gené-
rico mais barato. Pois bem, isso não acontece, é o 
oposto.
A Ordem dos Médicos já comunicou formalmente 
esta situação ao Ministério da Saúde. Estranha-
mente, nada aconteceu. O que significa que o Mi-
nistério da Saúde está a pactuar silenciosamente 
com uma situação que prejudica gravemente os do-
entes. Agora o Ministério da Saúde não pode dizer 
que não está informado!
Seguidamente procede-se à análise do panorama 
actual com alguns dos programas do sistema de 
prescrição electrónica, nomeadamente com o SAM 
e o Glintt, dos mais utilizados:

Ex.: prescrição de carvedilol 25 (programa Glintt)

•	Prescrição	de	carvedilol	25,	56	cp,	marca	
Dilbloc	(original)

Mensagem para o doente na guia de tratamento: 
“este medicamento custa-lhe no máximo 7,80 euros 
(preço a pagar pelo doente), podendo optar por um mais 
barato”. Afirmação correcta.

•	Prescrição	de	carvedilol	25,	56	cp	(sem	marca,	
ou	seja,	por	DCI)

Mensagem para o doente na guia de tratamento: 
“este medicamento custa-lhe no máximo 7,80 euros 
(preço a pagar pelo doente), a não ser que opte por um 
medicamento mais caro”. Como, se não há medica-
mento mais caro para o bolso do doente?! Deveria 
aparecer o máximo que o doente pagaria se levasse 
o mais barato! É uma forma deliberada de enganar o 
doente, imprimir na receita não o preço mais barato 
possível mas sim o preço mais caro possível! Desta 
forma, sem o doente se aperceber, pode ser-lhe dis-
pensado na farmácia um qualquer medicamento, 
da marca mais barata à marca mais cara, incluindo 
a marca original!

•	Prescrição	de	carvedilol	25,	56	cp,	marca	
Ciclum	(uma	das	mais	baratas)

Pasme-se, não aparece qualquer mensagem sobre o 
custo para o doente na guia de tratamento! Para o 
doente poder ser enganado na farmácia facilmente, 
sem se perceber que lhe trocam a marca de gené-
rico por outra marca (muito) mais cara. Assim, a 
farmácia não é obrigada a ter o medicamento mais 
barato! Mas não eram as farmácias que diziam que 
queriam substituir as prescrições médicas pelas 
marcas mais baratas?! Isso não está a acontecer 
nem nunca foi isso que as farmácias pretenderam, 
como é fácil de concluir!

Ex.: prescrição de carvedilol 25 (programa SAM)

•	Prescrição	de	carvedilol	25,	56	cp,	marca	
Dilbloc	(original)

Mensagem para o doente na guia de tratamento: 
“este medicamento custa-lhe no máximo 13,99 euros 
(PVP), podendo optar por um mais barato”. Afirmação 
errada! O medicamento, visto que há comparticipa-
ção, nunca poderá ter um custo de 13,99 euros para 
o doente. O custo que deveria aparecer não deveria 
ser o PVP, valor que o doente nunca pagará, mas 
sim o valor que o doente pagaria em função do seu 
regime de comparticipação. Assim, a farmácia até 
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pode dispensar ao doente o medicamento da marca 
original, e o doente sai satisfeito da farmácia a pen-
sar que levou um mais barato, porque pagou menos 
que 13,99 euros, mas de facto levou o mais caro de 
todos!

•	Prescrição	de	carvedilol	25,	56	cp	(sem	marca)

Mensagem para o doente na guia de tratamento: 
“esta prescrição custa-lhe no máximo 7,87 euros (PVP 
do 5.º genérico mais barato), a não ser que opte por 
um medicamento mais caro”. Espantoso, porque não 
há nenhum que possa ficar mais caro ao bolso do 
doente! Esconde-se ao doente que pode optar por 
um mais barato para o seu bolso! Tem o mesmo pro-
blema do PVP, visto que o doente não sabe o que é 
PVP e pensa que o custo indicado é o que poderá pa-
gar realmente do seu bolso, quando o medicamento 
até lhe pode ficar a custo quase zero se for um dos 
cinco mais baratos!

•	Prescrição	de	carvedilol	25,	56	cp,	marca	
Ciclum	(uma	das	mais	baratas)

Mensagem para o doente na guia de tratamento: 
“este medicamento custa-lhe no máximo 7,00 euros 
(PVP), podendo optar por um mais barato”. Como, se 
não há mais barato (em PVP)?! O doente pode pagar 
1,91 euros com esta marca, mas se o farmacêutico 
dispensar o genérico mais caro, o doente paga 5,40 
euros e ainda sai da farmácia a pensar que o far-
macêutico lhe dispensou um medicamento mais 
barato que o prescrito pelo médico, quando é exac-
tamente ao contrário! É o problema de apresentar o 
preço em PVP e não em custo real para o doente, ba-
ralhando completamente os doentes. Muitos quei-
xam-se, aliás, que estão a pagar mais pelos mesmos 
medicamentos.

TAXA DE GENÉRICOS EM PORTuGAL
A nova legislação da prescrição por DCI, que cor-
respondeu aos interesses comerciais da ANF, afi-
nal não aumentou a taxa de genéricos em Portugal 
para além da curva de crescimento que já vinha a 
verificar-se, como demonstra o gráfico junto, que, 
nos primeiros nove meses de introdução no mer-
cado, compara duas moléculas genéricas aprovadas 
antes da Lei da DCI com outra aprovada depois da 
Lei da DCI. Como se verifica, o crescimento é per-
feitamente paralelo, sem qualquer tipo de influência 
da nova legislação na sua evolução. As conclusões 
são muito fáceis de retirar, só a prescrição médica e 
a entrada de novas moléculas de genéricos permite 
aumentar a respectiva taxa.

CONCLuSõES
- Alguns modelos de prescrição electrónica deixam 

os doentes completamente desprotegidos e facil-
mente enganáveis ao balcão da farmácia, o que 
certamente não acontece por acaso.

- As várias opções que o doente pode ter ao bal-
cão da farmácia para optar e assinar não são to-
das presentes ao doente, para que ele possa es-
colher informadamente, pois não aparecem na 
impressão feita na farmácia no verso da receita, 
violando o consignado no anexo IV do Despacho 
15700/2012.

- Os exemplos apresentados e a anarquia e enviesa-
mento das mensagens para o doente, baralhando-
-os completamente, repetem-se com todos os me-
dicamentos que têm genéricos.

- O Governo sabe desta situação, que lhe foi comu-
nicada pela Ordem dos Médicos, nada fez ainda e 
nem respondeu à informação formal e ao exemplo 
prático entregue pela Ordem dos Médicos (com o 
programa CimpleCare). Esta a razão pela qual a 
denunciamos publicamente.

- É essencial corrigir imediatamente as perniciosas 
mensagens que aparecem nas guias de tratamento 
dos doentes, para evitar que possam ser maliciosa-
mente enganados e financeiramente prejudicados.

- Para além dos doentes, as USFs e todos os médi-
cos estão a ser prejudicados, pois é imputado à 
sua prescrição um custo PVP desnecessariamente 
elevado, pelo qual é a farmácia que é responsável, 
o que é de uma intolerável perversidade e compro-
mete os objetivos impostos pelas ARSs nas suas 
pseudo-contratualizações!

- Vários médicos têm relatado que vão à farmácia 
como doentes e a marca de medicamento que lhes 
é inicialmente apresentada é a mais cara ou uma 
das mais caras, pois as farmácias deixaram de 
ter os medicamentos mais baratos. Não porque 
estejam esgotados, como muitas afirmam à laia de 
desculpa, mas porque não os querem ter disponí-
veis para os doentes, por serem baratos.

Fonte Irbesartan+Hctz: IMS Maio 2013 (Mês 0 = Agosto 2012)  
Fonte Clopidogrel: IMS Maio 2012 (Mês 0 = Outubro 2009) 
Fonte Atorvastatina: IMS Maio 2012 (Mês 0 = Novembro 2010)
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- Com a prescrição por DCI, sem marca de gené-
rico, o preço de referência que deve aparecer na 
guia de tratamento deve ser o custo real para o 
doente se lhe for dispensada a marca mais barata 
e não qualquer outro. Só assim o doente saberá 
como optar, estando honesta e verdadeiramente 
informado.

- Com a legislação actual, que apenas permite um 
medicamento de marca por receita, sem qualquer 
justificação inteligente (de quem será a paterni-
dade desta ideia?!), os lentos e complexos sistemas 
informáticos, que fazem a selecção automática do 
modo de prescrição, estão a gastar estupidamente 
toneladas adicionais de papel na impressão do 
receituário. Apesar de repetidamente chamada a 
atenção do Ministério para esta questão, nada foi 
feito até hoje... O Ministério da Saúde não sabe 
combater o desperdício?!

RECOMENDAçõES
Para evitar que os doentes continuem a ser despu-
doradamente prejudicados ao balcão da farmácia, a 
Ordem dos Médicos faz cinco recomendações:

1) Recomenda ao Governo que actue para proteger 
os doentes e a boa medicina e reveja rapidamente 
a legislação da prescrição por DCI, que não au-
mentou a taxa de genéricos acima da curva de 
crescimento que já se vinha a verificar e apenas 
veio introduzir graves confusões para os doen-
tes. Só a prescrição médica e a entrada de novas 

moléculas de genéricos permite aumentar a res-
pectiva taxa.

2) Recomenda ao Governo que, por uma questão de 
seriedade, clareza e transparência, troque a “assi-
natura do prescritor” por “assinatura do médico” 
ou “assinatura do médico dentista”.

3) Recomenda às empresas responsáveis a correc-
ção dos programas informáticos de prescrição 
e a redução das deliberadas dificuldades infor-
máticas colocadas aos médicos para seleccionar 
uma marca de genérico (ainda que seja a mais 
barata!) durante a prescrição.

4) Recomenda a todos os médicos que prescrevam 
os genéricos com marca, que justifiquem a não 
substituição da marca e que expliquem aos do-
entes que o objectivo é protegê-los das trocas 
comerciais ao balcão da farmácia, garantindo o 
tratamento mais adequado.

5) Recomenda a todos os médicos que, na terapêu-
tica de curta duração, que não pode ser justifi-
cada pelos 28 dias, os médicos escrevam ma-
nualmente na guia de tratamento a marca do 
genérico que pretendem e expliquem ao doente 
para não permitir que a farmácia troque essa 
marca, para não serem prejudicados.

CNE da OM, Lisboa 19/06/2013 n
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Na execução do memorando 
de assistência financeira, 
o Ministério da Saúde 
comprometeu-se em reduzir 
drasticamente a despesa 
pública com medicamentos. 
Esse compromisso levou à 
adoção de medidas bastante 
violentas para todos os 
intervenientes no setor, dos 
prescritores aos comerciantes. 
Algumas aparentemente bem-
sucedidas, como a redução 
administrativa dos preços de 
venda dos genéricos, a adoção 
de novos países-referência para 
as margens de comercialização 
ou a negociação com a 
indústria farmacêutica para 
amortização de dívidas. Outras 
que resultaram no efeito 
contrário ao que os governantes 
desejavam. 

Uma das iniciativas 

mais penalizadoras para os 
doentes, neste momento, é a 
prescrição por Denominação 
Comum Internacional (DCI), 
conhecida também como 
prescrição pelo princípio activo. 
Obrigatória desde Junho de 
2012, esta tipologia de receita 
foi amplamente criticada 
pela Ordem dos Médicos 
desde a sua conceção, não 
por questões corporativas ou 
por promiscuidades com os 
laboratórios farmacêuticos, 
como se procura fazer passar 
para a opinião pública, mas por 
uma questão de princípio e de 
não impedir que a prescrição do 
médico fosse desrespeitada, de 
forma arbitrária, no balcão da 
farmácia. 

O tempo deu-nos razão, 
infelizmente. A prescrição por 
DCI não só não aumentou a 

taxa de penetração dos genéricos 
em Portugal além da curva 
ascendente que já se verificava 
como tem provocado todo o tipo 
de iniquidades na hora dos doentes 
levantarem o seu receituário. 

Nesta engrenagem, as areias 
começam a surgir nas guias 
de tratamento fornecidas ao 
doente através dos programas 
de prescrição electrónica. 
Nelas pode ler-se não o preço 
mais baixo possível para um 
princípio activo, como estava 
definido na lei, mas sim “o 
preço máximo possível” em cada 
caso, enviesando a mensagem e 
confundido propositadamente o 
doente na hora da escolha. Ato 
contínuo, os casos reportados 
de trocas de medicamentos 
aumentam exponencialmente 
e fazem as parangonas dos 
jornais, sobretudo quando se 

trata de fármacos mais baratos. 
Por uma razão muito simples: 
quanto mais baratos forem os 
medicamentos, menos interesse 
têm para as farmácias e para a 
indústria que vivem de margens 
de comercialização. 

O Ministério da Saúde 
terá, necessariamente, de 
rever a sua posição sobre esta 
matéria e cumprir com outro 
dos pressupostos definidos 
pela “troika”, a transparência. 
Pode começar pela eliminação 
das mensagens ambíguas nos 
softwares de prescrição e por 
cumprir com a lei que ele 
próprio criou, apresentando 
ao utente o preço mais baixo 
do mercado. Só assim poderá 
haver uma decisão informada e 
consciente por parte daqueles 
a quem, em última análise, se 
dirigem estas medidas. 

Prescrição por DCI: razão antes do tempo

MIGUEL GUIMARÃES
Presidente da Secção Regional 
Norte da Ordem dos Médicos

EM	artiGo		
dE	oPiNião,	MiGuEl	

GuiMarãEs,	rEForÇou	
a	PosiÇão	da	ordEM	

dos	MédiCos	sobrE	as	
liMitaÇõEs	da	PrEsCriÇão	

Por	dCi.
VIDA ECONóMICA.

28	JuN	2013
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aRs norte impõe 
limites intoleráveis ao 
tratamento dos idosos
A Administração Regional de Saúde 
(ARS) do Norte apresentou uma reco-

mendação no sentido de que a prescrição para do-
entes com mais de 75 anos não ultrapasse os cinco 
medicamentos.

Por intermédio do seu Conselho Directivo, a ARS 
Norte apresentou a medida como um indicador de 
saúde validado cientificamente, que concorreria 
para a eficácia terapêutica e segurança do doente 
e cuja aplicação seria facultativa, mas contribuiria 
para a “avaliação” dos médicos.

Devido ao impacto negativo que esta medida po-
deria ter para os doentes idosos, considerando a 
inquietação que a informação produziu na opinião 
pública, olhando os perigosos sinais decorrentes do 
seu perturbante conteúdo e o risco de uma even-
tual aplicação assente em pressupostos meramente 
administrativo-financeiros, o Conselho Nacional 
Executivo da Ordem dos Médicos não pode deixar 
de contraditar os seus aspectos mais perniciosos:

1. O que a ARS Norte propõe nesta recomendação 
não é um indicador de saúde, antes um parâmetro 
meramente economicista e simplista, que reduz a 
evidência científica a um número máximo abstracto 
de cinco medicamentos por doente, sem avaliar 
as especificidades de cada caso e o impacto que a 
ausência de medicação essencial poderia ter num 
doente com patologias crónicas.

2. Os “estudos” citados para validar a posição da 
ARS Norte estão no domínio da ficção. É óbvio que 
o risco de interacções aumenta com o número de 
medicamentos, mas não existem estudos científicos 
que comparem a polimedicação em doentes com 
doenças crónicas com o não tratamento puro e sim-
ples de algumas dessas doenças crónicas.

3. Entende-se esta recomendação como um con-
vite ao não tratamento dos doentes, especialmente 
daqueles que enfrentam patologias crónicas. A Me-
dicina evoluiu no sentido de tornar as patologias 
crónicas mais debilitantes, e mesmo mortais, em 
patologias controladas, com melhoria evidente na 
qualidade de vida dos doentes. Este controlo só foi 
possível com recurso à inovação terapêutica na área 
do medicamento. Mais, existem doenças tradicio-
nalmente tratadas através de cirurgia que hoje são 

controladas por métodos 
farmacológicos, como é 
o caso dos sintomas pro-
vocados por hiperplasia 
benigna da próstata. Pa-
rece claro que colocar em 
causa esta realidade é um 
mau indicador de “saúde 
decisória” da ARS Norte.

4. Esta iniciativa da ARS 
Norte constitui uma nova 
tentativa no caminho do 
racionamento em Saúde, 
com incidência particular 
nos mais idosos. É uma in-
vestida clara e concreta no 
sentido de limitar o acesso 
dos doentes à medicação 

prescrita pelo seu médico, ainda que exposta de 
forma subtil e sofisticada.

5. A recomendação significa ainda uma inaceitável 
intromissão administrativa na actividade respon-
sável do médico, não só porque coloca em causa a 
autonomia técnica dos profissionais no tratamento 
dos seus doentes de acordo com as leges artis, como 
impõe uma pressão absolutamente lamentável ao 
sugerir que a sua não aplicação terá efeitos directos 
na avaliação de desempenho dos médicos. “Muito 
bom” seria se o nosso país não dispusesse de uma 
elite burocrática capaz de fazer este tipo de propos-
tas absurdas.

CrNoM	apresentou	no	Conselho	Nacional	Executivo	documento	de	rejeição	
à	proposta	de	limitação	de	fármacos	colocada	pela	ars-Norte	
[24 MAIO 2013]

E m comunicado, o CNE 

rejeitou a intenção 

manifestada pela ARS 

Norte de limitar a prescrição de 

medicamentos a doentes com 

mais de 75 anos e exigiu a sua 

imediata suspensão. 

COMUNICADO DO CNE 

Entende-se esta 
recomendação 
como um convite 
ao não tratamento 
dos doentes, 
especialmente 
daqueles que 
enfrentam 
patologias 
crónicas
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6. Não ignorando as consequências da po-
limedicação ao nível terapêutico, a real 
avaliação dos seus riscos só poderá ser 
feita por quem conhece a história clínica 
dos doentes. O Médico de Família é, por-
tanto, a única entidade qualificada para 
gerir a prescrição dos doentes e atenuar as 
morbilidades resultantes das interacções 
medicamentosas. De resto, a Ordem dos 
Médicos, aquando da discussão da legis-
lação da ‘prescrição por DCI’, alertou por 
diversas vezes para as consequências ne-
gativas subjacentes à troca indiscrimi-
nada nas farmácias de medicamentos 
genéricos por outros medicamentos 
genéricos (do mesmo princípio activo) 
com a consequente alteração de for-
mas de apresentação e respectivas em-
balagens que dificultam a sua correcta 
identificação pelos doentes e provocam 
sobredosagens e efeitos adversos graves.

7. Combater o potencial debilitante das 
patologias crónicas – doenças cardiovas-
culares, oncológicas, reumáticas, neuro-
lógicas, etc. – deve constituir a principal 
preocupação das entidades responsáveis 
pelo sector da Saúde em Portugal. Este 
desígnio deve resultar numa aposta firme 
e objectiva na informação e educação 
para a saúde, na prevenção da doença 
e na promoção de um envelhecimento 
activo.

Assim: O Conselho Nacional Execu-
tivo da Ordem dos Médicos repudia a 
intenção subjacente a esta recomenda-
ção da ARS Norte e exige a sua imediata 
suspensão.

Entendemos ainda que o seu Conselho 
Directivo não tem legitimidade política 
nem científica para continuar em funções, 
caso esta suspensão não seja efectivada no 
imediato.

Por fim, aconselhamos todos os médicos a 
cumprirem o Código Deontológico e actua-
rem de acordo com a melhor evidência 
científica que dispõem, assegurando o me-
lhor tratamento possível aos seus doentes.

24 de Maio de 2013
Conselho Nacional Executivo da Ordem dos 
Médicos n
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desqualificação e 
dignidade dos Médicos 
Os responsáveis pelo Ministério da Saúde não 
estão a cumprir o acordo assinado com os Sin-
dicatos Médicos, não aplicando na prática a 
Carreira Médica. (...) De resto, engavetaram 
a proposta de acto médico apresentada pela 
Ordem dos Médicos, não respeitaram o acto 
médico e a relação médico-doente na prescri-
ção de medicamentos e preparam o terreno 
para substituir médicos por enfermeiros em 
nome da sustentabilidade do SNS. 

As recentes notícias na comunicação so-
cial, que procuram desacreditar publi-
camente os médicos, e as consequentes 
declarações de altos responsáveis do Mi-
nistério da Saúde e dos seus mandatários 
políticos e afins, não são boas notícias 
para o SNS e para os portugueses. Intro-
duzir publicamente uma ideia negativa 
dos médicos para, de seguida, procurar 
implementar medidas altamente pena-
lizadoras para o SNS e para os doentes, 
é uma estratégia inqualificável que não 
tem paralelo na história do SNS. Os mé-
dicos, em geral, têm sido os primeiros e 

principais defensores dos direitos dos doentes, da 
qualidade da Medicina e dos cuidados de saúde. Por 
isso, para que o Ministério da Saúde possa prosse-
guir a sua política de total desmantelamento do pa-
trimónio do SNS, tem que enfraquecer os principais 
defensores da Saúde dos portugueses: os médicos. 
A desqualificação pública que se pretende fazer dos 
médicos não serve os interesses dos 
doentes nem do País. Quem não se 
lembra das declarações do Secretário 
de Estado Fernando Leal da Costa, 
no período que precedeu a Greve 
dos Médicos, de que ‘os médicos são 
uns privilegiados e não querem tra-
balhar’? É este o espírito demolidor 
que alimenta muitas das notícias que 
diariamente nos invadem. Sem qual-
quer respeito pela verdade e pela dig-
nidade daqueles que, diariamente, 
dão o seu melhor contributo em prol 

da saúde dos doentes. Paralelamente, as situações 
de total desrespeito pelos acordos estabelecidos ca-
racterizaram a actuação do Ministério da Saúde 
nos últimos 6 meses, e constituem um precedente 
muito grave num Estado Democrático. Os respon-
sáveis pelo Ministério da Saúde não estão a cumprir 
o acordo assinado com os Sindicatos Médicos, não 
aplicando na prática a Carreira Médica. Não estão 
a cumprir com a Ordem dos Médicos, violando ou 
tentando violar de forma sistemática as competên-
cias específicas dos médicos. De resto, engavetaram 
a proposta de acto médico apresentada pela Ordem 
dos Médicos, não respeitaram o acto médico e a re-
lação médico-doente na prescrição de medicamen-
tos e preparam o terreno para substituir médicos 
por enfermeiros em nome da sustentabilidade do 
SNS. Sem qualquer preocupação pelos doentes ou 
pela qualidade da Medicina. É com muito orgulho 
que os médicos exercem a sua missão ao serviço da 
Saúde e da Vida, no respeito pela dignidade do ser 
humano, pela Ética Médica e pelo Código Deonto-
lógico, desempenhando uma relevante função so-
cial ao serviço do Homem e da comunidade. Neste 
sentido, é para nós um privilégio poder servir os 
doentes e o País. E fazêmo-lo com responsabilidade 
disciplinar, civil e penal, o que parece não acontecer 
em muitas outras atividades, como todos os portu-
gueses bem sabem. De resto, se existem médicos 
que transgridem, devem ser julgados e condenados, 
se for caso disso. A última Greve Nacional dos Mé-
dicos convocada pelos Sindicatos Médicos e apoiada 
pela Ordem foi fundamentalmente uma questão de 
justiça social. Por isso, no comunicado conjunto 
emitido em 6 de Junho de 2012 se fez a defesa do 
SNS e dos Portugueses. É que o SNS tem sido e é 

absolutamente indispensável numa so-
ciedade que preza os direitos humanos 
e a dignidade das pessoas. Por mais 
que o Ministério da Saúde procure 
transferir para os médicos o odioso 
da sua política anti-social, não o irá 
conseguir se soubermos encontrar nas 
nossas diferenças aquilo que nos une. 
Não é fácil desqualificar os médicos e 
retirar-lhes a sua Dignidade. A defesa 
dos doentes e do SNS são princípios 
de que não devemos abdicar nunca. 
Como ontem, hoje e no futuro. n

artigo	de	opinião	do	Presidente	do	CrNoM	no	jornal	Grande	Porto	
[10 MAIO 2013]

Miguel Guima-

rães denunciou 

as notícias re-

correntemente publicadas 

que visam pôr em causa a cre-

dibilidade profissional dos 

médicos.

A última Greve 
Nacional dos 
Médicos convocada 
pelos Sindicatos 
Médicos e apoiada 
pela Ordem foi uma 
questão de justiça 
social 

DesquaLificação PúbLica  
Dos méDicos



“cortes” na saúDe

a norte não há espaço 
para mais cortes na 
saúde 
Na mesma altura em que foram co-
nhecidas as reais consequências do 
congelamento de despesa imposto 
pelo ministro das Finanças, veio a pú-
blico mais um relato de gestão exígua 
e rigorosa numa unidade de saúde do 
Norte. O caso da Unidade de Saúde 
Familiar do Nordeste, obrigada a ge-
rir um financiamento por doente de 
apenas 549 euros, é paradigmático do 
esforço e da exigência que é colocada 
na nossa região e que não tem paralelo 
com qualquer outra Administração Re-
gional de Saúde.

Não posso, por isso, deixar de ante-
cipar o pior cenário possível na assis-
tência aos doentes da região caso o 
Governo mantenha uma postura in-
flexível na sua política. A possibilidade 
de que exemplos de falta de medica-
mentos e de material clínico, de atrasos 
no acesso a consultas e cirurgias sejam 

cada vez mais frequentes nos próximos meses, 
é o corolário da política de saúde sem carácter 
social seguida por este Governo. De resto, a even-
tualidade de que os serviços mais diferenciados 
tenham dificuldade em manter o seu nível de qua-
lidade e assistência e que os incentivos à produti-
vidade dos profissionais sejam claramente redu-
zidos parece inevitável no contexto traçado pelo 
ministro das Finanças e pelo Governo.

Nesta perspectiva, mais uma vez está à vista a 
total desregulação de quem gere a Saúde em Por-
tugal, e que seguramente irá afectar a qualidade 
dos cuidados de saúde prestados aos doentes nor-
tenhos, uma vez mais sacrificados em prol dos 
cortes cegos na despesa. De acordo com o estudo 
preparatório para a reforma hospitalar, divulgado 
em 2011, se todas as unidades fossem ajustadas ao 
desempenho dos hospitais e unidades de saúde do 
Norte a poupança gerada para o Estado rondaria 
os 770 milhões de euros. É conhecido de todos 

os cidadãos e utentes que, desde há alguns anos, 
os hospitais e unidades de saúde com melhor ges-
tão no Serviço Nacional de Saúde se localizam no 
Norte do País. Como tal, é hora de dizer não a novos 
cortes na Saúde no Norte. Não podemos continuar 
a aceitar que os cortes na Saúde sejam sempre feitos 
da mesma forma (para os que cumprem e os que 
não cumprem) e que a despesa seja congelada sem 
atender às especificidades de cada região e sector. 
É mais premente do que nunca o Governo discri-
minar positivamente aqueles que mais produzem e 
melhor gerem o dinheiro de todos os contribuintes. 
É uma questão de bom senso e de justiça. n

artigo	de	opinião	do	Presidente	do	CrNoM	no	jornal	Grande	Porto	
[17 MAIO 2013]

Os hospitais e as uni-

dades de saúde do 

Norte são as mais 

bem geridas de todo o Serviço 

Nacional de Saúde, mas o Go-

verno insiste em tratar a re-

gião da mesma forma que trata 

quem não cumpre as metas. 

… se todas as unidades 
fossem ajustadas 
ao desempenho dos 
hospitais e unidades 
de saúde do Norte a 
poupança gerada para o 
Estado rondaria os 770 
milhões de euros

17



“baixas” frauDuLentas
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o	Presidente	do	CrNoM	reflecte	sobre	a	polémica	com	os	atestados	médicos	
em	entrevista	ao	“Vida	Económica”
[21 JUNHO 2013]

Maior sensibilização 

dos doentes e in-

trodução de pena-

lizações mais agravadas para 

os infractores são as medidas 

defendidas pelo presidente do 

CRNOM para reduzir o poten-

cial de fraude dos atestados.  

MIGUEL GUIMARÃES, PRESIDENTE 
DA SECÇÃO REGIONAL DO NORTE 
DA ORDEM DOS MÉDICOS, 
CONSIDERA

“Baixas” fraudulentas 
devem ter penalizações 
mais agravadas 
“São bastante frequentes os casos de 
manipulação dos atestados, com uso de 
vinhetas e assinaturas falsificadas nas 
certidões” e “têm aumentado os casos de 
autenticação de atestados sem qualquer 
vigilância ou contacto médico”, admite 
Miguel Guimarães. O presidente da Secção 
Regional Norte da Ordem dos Médicos de-
fende um aumento da responsabilização e 
penalização dos agentes. 

Vida	Económica –	Admite	que	al-
guns	médicos	emitem	um	número	
exagerado	de	atestados	de	doença?	

Miguel	Guimarães	– Admito que pos-
sam existir episódios de baixa médica 
que não estejam devidamente justifica-
dos do ponto de vista clínico. A com-

plexidade da relação médico-doente pode em muitos 
casos complicar um processo administrativo, em 
que o acreditar nas queixas dos doentes é um fator 
determinante. Na presença de comportamento frau-
dulento comprovado, os implicados (médicos e do-
entes) devem ser responsabilizados no quadro penal 
e disciplinar em vigor. Todavia, devo acrescentar que 
são bastante frequentes os casos de manipulação dos 
atestados, com uso de vinhetas e assinaturas falsifi-
cadas nas certidões. Por outro lado, têm aumentado 
os casos de autenticação de atestados sem qualquer 
vigilância ou contacto médico. Por fim, não se com-
preende como é que os serviços da Segurança Social 
admitem documentos em que não estejam identifi-
cados o nome do médico, o seu número de cédula 
profissional e a sua unidade de saúde. 

VE	–	De	que	forma	é	possível	conseguir	um	com-
promisso	equilibrado	entre	a	liberdade	de	atuação	
dos	médicos	e	o	rigor	na	emissão	dos	atestados?

MG – A designada “baixa” fraudulenta é de difícil 
aferição. Um médico, por dever profissional, mas 
também ético e deontológico, dificilmente consegue 
colocar em causa os sintomas referidos pelo seu 
doente. A responsabilidade dos médicos não só está 
relacionada com a atividade clínica propriamente 
dita mas também com a emissão de documentos 
oficiais que comprovem o estado de saúde do do-
ente. O compromisso referido deve ter início desde 
logo na coincidência dos momentos ou datas da 
observação clínica e do atestado. Adicionalmente, 
uma maior sensibilização dos doentes e a introdu-
ção de penalizações mais agravadas poderão dimi-
nuir o potencial de fraude. Na perspetiva exclusiva 
do médico, é sempre possível introduzir maior rigor 
no sistema, através da informatização e desmateria-
lização dos processos e procedimentos associados 
à adopção de assinaturas digitais qualificadas. A 
Ordem dos Médicos, neste momento, está a dar 
um contributo muito significativo para aumentar 
a segurança e transparência neste domínio com a 
introdução de novas cédulas profissionais que vão 
permitir autenticar os documentos com a assinatura 
digital qualificada do médico. De resto, a existência 
de registos clínicos electrónicos e a rastreabilidade 
já existente em praticamente todos os processos 
documentais permitem detetar irregularidades com 
maior facilidade em todo o sistema. 

VE	–	Para	reduzir	o	elevado	número	de	baixas	
por	doença	(por	exemplo,	nos	funcionários	judi-
ciais	a	média	é	de	36	dias	por	ano)	seria	razoável	
prever	a	comparência	e	tratamento	obrigatório	
em	serviços	adequados	para	o	efeito?

MG – Seria razoável, na minha opinião, haver um 
quadro penal mais apertado para quem prevarica 
e termos um sistema de fiscalização mais rigoroso. 
Também é altura de libertar os médicos dos ates-
tados de curta duração e atribuir essa responsabi-
lidade ao cidadão doente. Se um doente sente que 
não tem capacidade para trabalhar momentanea-
mente, deve assumi-lo perante a entidade patronal e 
responsabilizar-se pela sua decisão. Este “empower-
ment” do doente deve ser acompanhado da existên-
cia de penalizações associadas para casos de preva-
ricação. De resto, o recurso a serviços específicos 
adequados para o efeito deveria ser reservado para 
situações especiais e sempre que existisse suspeita 
de comportamento “abusivo”. n



Médicos	obrigados	a	comunicar	
apoios	no	site	do	infarmed

aPoios Da 
inDústria 
farmacêutica
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A sétima alteração ao Estatuto do Medi-
camento, publicada no Decreto-Lei nº 
20/2013 do dia 14 de Fevereiro, e o Des-
pacho 4138/2013 de 20 de Março, obrigam 
os médicos, as sociedades científicas e as 
associações de doentes a declararem qual-
quer apoio da IF, no prazo máximo de 30 
dias, na página electrónica do Infarmed. 
De acordo com a legislação, os apoios in-
cluem “o recebimento de subsídio, patro-
cínio, subvenção ou qualquer outro valor, 
bem ou direito avaliável em dinheiro”. 
Caso os médicos não reportem os valores 

recebidos à Autoridade Nacional do Medicamento 
arriscam a pagar uma coima que pode ir dos 2000 
aos 3750 euros, para pessoa singular, ou até aos 45 
mil euros, no caso de pessoas colectivas. O diploma 
estabelece ainda um agravamento destas penali-
zações em situações de conduta irregular grave ou 
reiterada, incluindo a interdição da actividade ou a 
proibição de participar em concursos públicos até ao 
máximo de dois anos.
A Ordem dos Médicos (OM), em conjunto com 
o Conselho Nacional das Ordens Profissionais 
(CNOP), manifestou publicamente a sua compre-
ensão por este procedimento, que visa introduzir 
maior transparência no exercício profissional e evitar 
conflitos de interesse. Contudo, a OM entende que 
o mesmo colide com o princípio constitucional da 
presunção de inocência, ao transmitir a ideia de que 
existe crime de recepção indevida dos patrocínios, 
quando estes são absolutamente legais. Acresce a 
este facto, que as normas legais publicadas impu-
nham, pela sua natureza, um parecer prévio da Co-
missão Nacional de Proteção de Dados, que não foi 
solicitado, e são discriminatórias na sua aplicação, 
ao atingirem apenas alguns profissionais, deixando 
de fora os dirigentes do Infarmed, administradores e 
detentores de cargos públicos e políticos. 
Por estas razões, em comunicado conjunto com as 
restantes ordens profissionais, a OM solicitou a revi-
são imediata desta legislação ao Ministério da Saúde 
e deu conhecimento da sua posição ao Infarmed, à 
Comissão Parlamentar de Saúde, à Comissão Parla-
mentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liber-
dades e Garantias, à Comissão Nacional de Proteção 
de Dados, aos diversos grupos parlamentares e ao 
Provedor de Justiça. n

O Conselho Nacio-
nal Executivo rei-
terou o seu parecer 
de que os médicos 
que trabalham no 
Serviço Nacional de 
Saúde só deverão 
certificar estados de 
saúde e de doença 
que surjam na se-
quência dos actos 
médicos efectiva-
mente praticados. 
Não faz parte do 
conteúdo funcio-
nal do médico do 
Serviço Nacional 

de Saúde a atestação de actos do foro da respon-
sabilidade individual, enquanto tal, a emissão de 
atestados que visem assegurar a obtenção de licen-
ças para actividades que se inscrevem no interesse 
individual e privado do cidadão. É entendimento 
do Conselho Nacional Executivo que a obtenção 
de licença de condução, carta de caçador, licença 
desportiva ou reconhecimento de aptidão física 
para a sua prática não se inserem no âmbito de so-
lidariedade social e portanto, não constituem uma 
obrigação para o médico que trabalha no Serviço 
Nacional de Saúde. Tal entendimento não invalida 
que o médico, por sua livre opção, o decida fazer. n

Parecer	do	CNE	da	ordem	
dos	Médicos

atestaDos  
méDicos  
no sns

Os médicos, as so-

ciedades cientí-

ficas e as asso-

ciações de doentes estão 

obrigados a divulgar os 

apoios da indústria farma-

cêutica (IF) na página do 

Infarmed. A lei entrou em 

vigor no dia 15 de Fevereiro.

O Conselho Na-

cional Execu-

tivo reiterou 

o seu parecer de que os 

médicos que trabalham 

no Serviço Nacional de 

Saúde só deverão certi-

ficar estados de saúde e 

de doença que surjam 

na sequência dos actos 

médicos efectivamente 

praticados.
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reunião	entre	
a	ordem	dos	
Médicos	e	a	
Ers	na	sede	da	
srNoM
Em 19 de Julho de 2013, na sede da 
SRNOM, realizou-se uma reunião 
entre os órgãos directivos da Ordem 
dos Médicos e da Entidade Regula-
dora da Saúde (ERS).
Entre outros assuntos discutidos 
foi abordada a temática do licen-
ciamento das unidades privadas de 
saúde com especial enfoque no re-
gime do licenciamento de clínicas e 
consultórios médicos, relativamente 
ao qual a ERS apenas tem compe-
tências no âmbito da fiscalização e 
sancionamento. 
A Ordem dos Médicos informou a 
ERS que tem vindo a desenvolver 
diligências junto do Ministério da 
Saúde, que demonstrou uma atitude 
positiva no sentido de ser reavaliado 
o regime jurídico do licenciamento 
das unidades privadas de saúde, em 
particular as portarias que regulam 
o licenciamento das clínicas e con-
sultórios médicos, bem como dos 
estabelecimentos onde se realiza ci-
rurgia de ambulatório, para seja me-
lhorada a sua adequação à realidade 
e, desde já, para que seja adiada a sua 
aplicação prevista para o próximo 
mês de Setembro. 
Ambas as entidades coincidiram 
no sentido de entender que atenta 
a diversidade, complexidade e difi-
culdade desta temática importa as-
segurar que a sua abordagem terá, 
nesta fase, como princípio nortea-
dor uma actividade fiscalizadora de 
cariz eminentemente pedagógico, 
no sentido de se alertarem os pres-
tadores de serviços de saúde para a 
necessidade de serem sempre salva-
guardados a segurança e saúde dos 
doentes. 

O Provedor de 
Justiça deu ra-
zão à Ordem dos 
Médicos (OM) 
a propósito da 
queixa relativa 
à restr ição de 
candidaturas aos 
procedimentos 
concursais para 
celebração de 
contratos de tra-
balho no sector 

público, imposta pelos Despachos do Secretário 
de Estado da Saúde n.º 15630/2012, de 3.12 e 
2546/2013 de 7.2. Estes concursos, generica-
mente designados como “fechados”, foram con-
siderados ilegais pelo Provedor de Justiça e foi 
solicitada ao Secretário de Estado a reposição 
da legalidade.
Esta situação foi contestada pela OM desde a 
primeira hora, dado que os concursos previstos 
em cada um dos despachos limitavam o acesso 
a médicos que concluíram a respectiva forma-
ção especializada numa determinada época. 
Através desta limitação, o Ministério da Saúde 
não cumpria com o princípio de liberdade de 
acesso à função pública (artigo 47º da Consti-
tuição) e o princípio da igualdade (artigo 13º 
da Constituição), colocando em causa referen-
ciais de transparência, equidade e igualdade 
de oportunidades na administração pública. 
Muitos colegas viram-se, desta forma, impedi-
dos por via administrativa de concorrer a uma 
carreira profissional no Serviço Nacional de 
Saúde e ficaram sem qualquer protecção social. 
O Conselho Regional do Norte saúda esta de-
cisão, tomada em favor da transparência e da 
ética, fazendo votos que os próximos proce-
dimentos concursais garantam efectiva igual-
dade de oportunidades a todos os candidatos, 
privilegiem a análise e valorização curricular e 
respeitem a valia técnico-científica das Carrei-
ras Médicas. n

Concursos	fechados	
considerados	ilegais		
pelo	Provedor	de	
Justiça

Licenciamento De  
cLínicas e consuLtórios

carreiras 
méDicas

C onselho Re-

g ion a l  do 

Norte saúda a 

decisão, esperando que 

os próximos procedi-

mentos concursais ga-

rantam efectiva igual-

dade de oportunidades 

a todos os candidatos.

reunião		
com	a	aCss
Em 22 de Julho de 2013 realizou-
-se uma reunião entre os órgãos di-
retivos da Ordem dos Médicos e da 
Administração Central do Sistema 
de Saúde (ACSS).
Entre as várias questões discutidas 
foi analisada a temática do licen-
ciamento das Unidades Privadas 
de Serviços de Saúde (UPSS).
A Ordem dos Médicos informou a 
ACSS das suas preocupações e da 
sua inquietação quanto à inaplica-
bilidade linear da legislação e dos 
seus requisitos.
Foi sublinhado o facto do próprio 
Decreto-Lei 279/2009 prever a 
sua revisão, processo já em curso. 
Ambas as entidades coincidiram 
no sentido de se entender que o 
objetivo é simplificar a garantia de 
prestação de cuidados de saúde 
de Qualidade a todos os cidadãos 
que recorram a uma UPSS e não 
de tornar inexequível a prática da 
medicina privada independente 
e de proximidade. Neste enqua-
dramento, Ordem dos Médicos e 
ACSS irão analisar os principais 
constrangimentos à aplicação da 
legislação de licenciamento em 
vigor e elaborar um manual de 
procedimentos para a aplicação 
homogénea dos seus preceitos, 
mantendo em aberto a reanálise 
da própria legislação e a sua ade-
quação à realidade, no melhor in-
teresse de profissionais e doentes e 
da garantia de Qualidade dos ser-
viços prestados.
Face às iniciativas em curso, de-
senvolvidas pela Ordem dos Mé-
dicos, aconselhamos a que os 
médicos não tomem decisões pre-
cipitadas que possam vir a afectar 
negativamente a sua actividade 
profissional privada no presente e 
no futuro, antes sendo de aguardar 
o resultado destas diligências. n
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Artur Osório foi, recentemente, 
eleito como presidente da Asso-
ciação Portuguesa de Hospitali-
zação Privada (APHP) e tornou-
-se o primeiro médico a assumir 
o cargo. Crítico assumido da po-
litização dos hospitais públicos, 
entende que o Estado deve abrir 
a gestão destas unidades ao 
sector privado em cerca de 80% 
dos casos, excluindo apenas os 
grandes hospitais universitá-
rios e centros de investigação. O 
representante deixa ainda uma 
opinião positiva do trabalho de 
Paulo Macedo, mas acrescenta 
que o Ministro da Saúde deve 
tutelar todo o sistema de saúde 
e não apenas o SNS. 

(nortemédico)	 –	 Como	 é	
que	surge	este	desafio	de	
liderar	a	APHP,	depois	de	
uma	 carreira	médica	 li-
gada	ao	sector	público?
(Artur Osório) – Dediquei-
-me à gestão depois de ter 
atingido o topo da carreira. 
Fi-lo com a consciência de 
que, através dos conheci-
mentos adquiridos, pode-
ria trazer um contributo na 
área da gestão hospitalar. 
Daí ter abraçado uma car-
reira de gestão na área pú-
blica, que era o que existia 
na altura; passei para a área 
social e há cinco anos que 
estou no sector privado. 
Nesta sequência abracei 
este projecto, com o objec-
tivo de que a hospitalização 
privada tenha uma nova 
mensagem pública. 

Essa	mensagem,	que	tem	
transmitido	em	diversos	

fóruns,	tem	sido	bastante	crítica	para	com	o	Ser-
viço	Nacional	de	Saúde	(SNS)…
Mas eu não sou crítico do SNS. É um serviço muito 
importante que, como tudo o que pára, tem ten-
dência a morrer. O grande problema é não ter sido 
objecto das reformas necessárias em devido tempo. 
Nesse aspecto, sou um crítico construtivo, dizendo 
que o SNS tem de evoluir noutro sentido. Entenda-
-se que um SNS não significa que seja entregue 
exclusivamente ao sector público, como prestador 
da saúde. O que ele tem de assegurar à população 
é o acesso à saúde, tendencialmente gratuito e esse 
acesso pode ser proporcionado por hospitais públi-
cos, privados e sociais. 
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“O Estado 
tem de ser o 
garante da 
qualidade e da 
equidade, mas 
não tem de 
ser o dono dos 
hospitais”
Em	 seu	 entender,	 de	 que	 forma	
pode	o	 sector	privado	contribuir	
para	aumentar	a	eficiência	do	ser-
viço	público	de	saúde?	
No serviço público constatei que é 
muito difícil implementar medidas 
porque tudo está centralizado em Lis-
boa. Os presidentes dos conselhos de 
administração não passam de chefes 
de repartição. É a realidade. Toda a 
gestão de quadros, de preços, etc., é 
feita pelo Estado a nível central. Num 
hospital privado funcionamos com 
base em objectivos e necessidades. 
Tudo é mais ágil. A relação com os mé-
dicos e com os doentes, por exemplo, 
é muito diferente no sector privado. 

Diferente,	em	que	sentido?
Em primeiro lugar, o doente aqui é 
um cliente. Temos de o tratar bem, 
senão ele vai a outro sítio. No sector 
público, o doente funciona por fluxos 
controlados pelo gabinete central. Os 
hospitais públicos abrem comportas 
e nós abrimos portas. Como médico, 
sinto que os colegas que estão no 
sector privado não são considerados 

funcionários, mas parceiros. Os objetivos que eles 
atingem em termos de vencimento, nós também 
atingimos uma percentagem. Além disso, há cada 
vez mais hospitais privados com um corpo clínico 
próprio, que tem contratos por objectivos, que tem 
segurança. Há um outro aspecto relevante: os mé-
dicos gerem melhor que ninguém as organizações 
de saúde. Hoje têm uma responsabilidade acres-
cida, por ditarem os consumos e grande parte das 
necessidades dos recursos humanos. São eles tam-
bém que conhecem as necessidades dos doentes. 
Portanto, são importantíssimos nas organizações 
de saúde. 

Tem	defendido	publicamente	que	80%	da	rede	
hospitalar	do	SNS	pode	ser	concessionada	ao	
sector	privado.	Isso	não	é	uma	crítica	explícita	à	
gestão	pública?
Se o sector público hospitalar tivesse nascido para 
ser gerido de forma empresarial, com verdadeira 
autonomia e concorrência, não achava essa medida 
[privatização] necessária. Há exemplos de hospitais 
no Canadá e em Inglaterra muito bem geridos, que 
estão no sistema público. Aqui, por uma questão 
política, isso não acontece. Os hospitais públicos 
tornaram-se um alfobre de carreiras políticas, de 
gente sem nenhuma vocação para a gestão. 

Que	unidades	reservaria	para	o	sector	público?
Reservaria os grandes hospitais universitários e os 
centros de investigação. O resto pode ser priva-
tizado, com especial relevância para as Unidades 
Saúde Familiares. O Estado tem um papel funda-
mental, tem de ser o garante da qualidade e da equi-
dade, mas não tem de ser o dono dos hospitais. Isso 
está a gerar demasiadas ineficiências e preços muito 
caros. 

Os	grupos	privados	não	são	os	únicos	a	disponi-
bilizarem-se	para	assumir	a	gestão	dos	hospitais	
públicos.	Como	é	que	vê	a	participação	do	sector	
social?
Conheço bem o sector social [foi director clínico do 
Hospital da Prelada]. As misericórdias, a determi-
nada altura, passaram a viver dos serviços prestados 
ao Estado, serviços esses que não têm qualidade de 
um modo geral. Penso que não deviam entrar em 
concorrência com o sector privado e deviam dedi-
car-se à área dos cuidados continuados e cuidados 
paliativos. Vejo muito poucas misericórdias com 
capacidade de gerir hospitais, à excepção do Porto, 
pela experiência adquirida na Prelada. 

Tomemos	como	exemplo	um	hospital	público	de	
província:	o	que	levaria	um	grupo	privado	a	ter	
interesse	na	gestão	de	uma	unidade	como	essa?
Porque não havia de ter interesse? E podia fazê-lo de 
forma muito eficiente. Há um aspecto importante 
que é, por exemplo, um doente em Bragança ser 
mais caro por acto médico do que um doente no 
Porto, pelas facilidades e economias de escala que 
são geradas. Mas fazer chegar os cuidados ao cida-
dão, é a coisa mais simples do mundo. Uma cirurgia 
cardíaca pode ser necessária duas vezes por semana 
e a equipa é que se desloca para o fazer. Isso baixa 
o preço. O que aconteceu no SNS é que se pensou 
sempre numa lógica de grandes hospitais, aos quais 

“Os hospitais públicos 
tornaram-se um 
alfobre de carreiras 
políticas, de gente sem 
nenhuma vocação para 
a gestão”



Primeiro	médico	
na	presidência	da	
aPHP
artur	osório	é	o	primeiro	médico	a	assu-
mir	a	liderança	da	associação	Portuguesa	
de	Hospitalização	Privada.	Especialista	em	
oncologia,	foi	director	clínico	do	Hospital	
da	Prelada	e	presidente	do	Conselho	de	ad-
ministração	do	Hospital	Pedro	Hispano	e	
do	iPo	no	Porto.	após	cinco	anos	como	ad-
ministrador	do	grupo	trofa	saúde,	assume	
o	cargo	sem	perder	de	vista	o	papel	da	Me-
dicina.	“Nunca	me	esquecerei	da	importân-
cia	de	ser	médico	e	procurarei	defendê-lo	
junto	de	todos	os	intervenientes	no	sector	
da	hospitalização	privada”,	assegura.	
o	responsável	aproveita	a	entrevista	para	
afastar	qualquer	receio	de	desregulação	da	
profissão	e	sublinha	“o	preço	da	dignidade	
de	ser	médico”.	“Poderemos	não	oferecer	
trabalho,	 mas	 aquele	 que	 oferecermos	
terá	de	ser	devidamente	recompensado”,	
acrescenta.	artur	osório	garante	também	
uma	defesa	intransigente	da	autonomia	
profissional	do	médico.	“a	classe	pode	es-
tar	segura	de	que	pugnarei	sempre	por	um	
exercício	de	liberdade	profissional,	na	pres-
crição	médica	e	nas	opções	clínicas.	as	gui-
delines	nos	hospitais	privados	não	serão	
impostas”,	conclui.
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os doentes têm de se deslocar. 
A minha experiência diz-me 
que os doentes exigem cuida-
dos de proximidade, adapta-
dos às suas necessidades. 

Foi	anunciada	uma	reforma	
hospitalar	 em	 2011	 que	
ainda	não	avançou.	O	que	é	
que	falta?
Quando o ministro é obri-
gado a ser ministro apenas do 
SNS, e não de todo o sistema 
de saúde, tem muitas dificul-
dades em alterar as coisas. A 
grande parte dos hospitais 
estão afectos a interesses po-
líticos locais que são muito 
difíceis de confrontar. Há uns 
anos recordo-me de partici-
par de um debate onde toda 
agente vociferava, e com ra-
zão, contra o encerramento 
das urgências na Anadia. 
Esqueciam-se que ao lado, 
em Coimbra, havia duas ur-
gências superequipadas com 
uma população que não jus-
tificava ter uma unidade da-
quelas sequer. Ou seja, nesta 
coisa das equidades há sem-
pre uns mais iguais do que 
outros. 

E	este	excesso	de	oferta	hos-
pitalar	também	não	está	a	
atingir	o	sector	privado?
O excesso de oferta é real, 
mas tem uma diferença: no 
sector público arcamos todos 
com os prejuízos e os hospi-
tais não fecham serviços; no 
sector privado é a lei do mer-
cado. Se a oferta é excessiva e 
correr mal, não há outra solu-
ção que não encerrar. 

Voltando	ao	Ministério	da	
Saúde,	qual	é	a	sua	opinião	
sobre	Paulo	Macedo?
Revelou-se, além de um bom 
gestor, um bom político. Está 

a podar uma árvore, que era muito frondosa e tem 
muitas ramificações. Agora, podar não chega por-
que os ramos vão voltar a crescer. Ele tem de plantar 
uma árvore diferente, onde haja liberdade de es-
colha, concorrência entre sectores, com auditorias 
constantes. A noção que tenho é que ele está gradu-
almente a fazê-lo. 

No	início	deste	ano,	acentuou-se	o	debate	sobre	a	
manutenção	da	ADSE.	É	ou	não	necessário	refor-
mular	o	subsistema?

A ADSE fica mais barata por beneficiário do que o 
SNS. Promove a liberdade de escolha e a concorrên-
cia. Porque haveremos de alterar? Só por pruridos 
ideológicos. Penso que terá de evoluir mais no sen-
tido de ser um verdadeiro seguro de saúde. 

Como	sabe,	o	custo	da	ADSE	não	é	totalmente	
coberto	pelos	descontos	dos	beneficiários…
Mas o Estado não garante a 1,2 milhões de benefi-
ciários da ADSE o dinheiro que deles arrecada para 
o SNS. Nesse aspecto não é deficitário. O Estado 
pretende é que os descontos cubram a totalidade da 
despesa e isso, em termos sociais, parece-me justo. 
Também me parece que a ADSE deve ser reestru-
turada, em termos de pagamentos, controlo dos 
custos, etc. 

Voltando	ao	início,	quais	serão	os	principais	
desafios	que	irá	lançar	enquanto	presidente	da	
APHP?
Queremos desmistificar a ideia de que a hospitaliza-
ção privada é para gente rica e privilegiada. O sector 
privado está democratizado sob esse ponto de vista 
e pratica preços mais baratos ao Estado. Pretende-
mos fazer com que o doente, progressivamente, vá 
tendo liberdade de escolha entre sectores. Na área 
do licenciamento queremos agilizar os processos, 
porque o sector privado tem exigências que os ou-
tros não têm. Em relação às convenções, queremos 
que o Estado não apresente tabelas, mas que as 
negoceie e escolha quem fizer melhor preço. Esta-
mos abertos também a estar integrados numa rede 
de informações nacional, onde tenhamos acesso 
a tudo o que se passa noutras unidades. Tem de 
haver muita transparência neste aspecto. Queremos 
fomentar relações com a Associação Europeia de 
Hospitalização Privada, que está a tentar criar um 
serviço de saúde europeu, com normas de certifi-
cação de qualidade e ter também relações com os 
países lusófonos. n



O que o protocolo destas reuniões determina é que os 
representantes de cada país exponham a situação ac-
tual da saúde e do trabalho médico, com uma atenção 
especial para os principais problemas existentes. Ne-
cessariamente, essas exposições serão enquadradas 
pela situação socioeconómica dos respectivos países. 
Frequentemente, o que resulta deste debate é a elabo-
ração de documentos comuns de apoio às reivindica-
ções concretas de cada um dos países membros.
Os sindicatos médicos têm sido muito críticos relati-
vamente à aplicação do acordo celebrado em Outubro 
do ano passado. Num comunicado de 26 de Abril, a 
FNAM disse mesmo que o Ministério da Saúde “ras-
gou” o acordo.
A implementação prática do acordo conseguido en-
tre os sindicatos e o Ministério da Saúde não tem 
sido efectuada como seria de esperar. E não tem sido 
efectuada pelos agentes do Ministério que estão no 
terreno: as ARS, os ACES e os Hospitais EPE. Esta ati-
tude levanta sérias dúvidas quanto à articulação fun-
cional entre o Ministério da Saúde e os seus agentes 
periféricos. Estas dificuldades na aplicação do acordo 
traduzem-se, na prática, em claro prejuízo para os 
médicos, mas também de forma relevante para o Ser-
viço Nacional de Saúde e seus utentes. O esforço de-
senvolvido pela comissão tripartida não é suficiente 
para ultrapassar a ausência do funcionamento das 
comissões paritárias.

A	FNAM	acusou	também	o	Ministério	da	Saúde	
de	instruir	as	administrações	hospitalares	para	
impedir	a	transição	dos	médicos	para	as	40	horas	
de	trabalho	semanal.	O	que	está	a	acontecer	no	
terreno?
O que está a acontecer é que a legislação recentemente 
aprovada para a generalidade da função pública não 
se aplica ao que estava no acordo celebrado entre os 
sindicatos médicos e o Ministério da Saúde, que pre-
via um horário de 40 horas semanais. É importante 
salientar que há um significativo número de médicos 
que vem praticando, há muitos anos, um horário se-
manal de 42 horas.

Que	impacto	poderá	ter	esse	alargamento	generali-
zado	no	horário	da	função	pública	nos	serviços	de	
saúde	e	nas	equipas	médicas	em	particular?
Parece-nos errado estabelecer comparações de horá-
rios entre grupos profissionais com actividades tão 
diversificadas como são as das unidades de saúde. 

Relativamente	ao	aumento	da	idade	mínima	de	
aposentação	para	os	66	anos.	Parece-lhe	uma	me-
dida	aceitável?	
Não é aceitável qualquer alteração unilateral de com-
promissos assumidos, nomeadamente no que se 
verifica à idade de aposentação. Determinadas acti-
vidades médicas exigem um vigor físico que não per-
mite que sejam facilmente realizadas a partir de certa 
idade. Nalguns casos não são mesmo aconselháveis. 
A experiência e o saber acumulados ao longo da vida 
profissional poderão ser muito úteis para actividades 
assistenciais e mesmo para a formação médica, pelo 
que os profissionais em fase final de carreira deverão 
preferencialmente dedicar-se a elas. n

Merlinde 
Madureira 
antecipa a 
realização da 
Assembleia Geral 
da FEMS em 
Portugal 

  cuiDaDos  
  transfronteiriços  
  em Destaque 

(nortemédico) –	Em	que	data	se	irá	re-
alizar	a	Assembleia	Geral	da	FEMS	
em	Portugal	e	qual	será	a	sua	agenda	
política?
(Merlinde Madureira) – A Assembleia 
Geral da FEMS irá realizar-se de 3 a 5 
de Outubro na cidade do Porto e abrirá 
com um amplo debate sobre cuidados 
de saúde transfronteiriços. Convido, 
desde já, todos os médicos a estar pre-
sentes e a intervir activamente neste 
debate inicial, que terá lugar na Secção 
Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos e que contará com duas exposi-
ções proferidas pela Dr.ª Maria de Be-
lém Roseira e pelo Dr. Álvaro Almeida.

Além	da	sessão	de	abertura,	que	outros	temas	
serão	abordados	ao	longo	dos	três	dias?
A reunião da FEMS irá debruçar-se sobre os temas 
mais actuais da política médica europeia de que são 
exemplos a demografia, a formação e o emprego 
médico e ainda a directiva europeia do tempo de 
trabalho, em que a manutenção do regime actual 
muito se deve ao esforço reivindicativo das diferentes 
organizações sindicais europeias. Serão igualmente 
abordados a livre circulação de médicos europeus e 
as implicações na prática médica da legislação sobre a 
livre circulação de doentes no espaço europeu.

A	situação	portuguesa	–	nomeadamente	a	que	diz	
respeito	à	aplicação	do	acordo	celebrado	entre	o	
Ministério	da	Saúde	e	os	sindicatos	médicos	–	irá	
merecer	alguma	reflexão	especial?	

A Federação Europeia de Mé-
dicos Assalariados (FEMS) irá re-
alizar a sua próxima Assembleia 
Geral no nosso país e a sessão de 
abertura do evento terá lugar na 
SRNOM. Em antecipação à reu-
nião, Merlinde Madureira, pre-
sidente do Sindicato dos Médicos 
do Norte, sublinha a reflexão que 
irá ter lugar sobre os cuidados de 
saúde transfronteiriços.  

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	António Pinto
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Ética, 
Seriedade e 
Bom Senso

fernando reis lima
Chefe de Serviço de 
Cirurgia do hoSpital de S. 
João, apoSentado. vogal, 
e repreSentante no norte, 
do «Capítulo da hiStória 
da Cirurgia» da SoCiedade 
portugueSa de Cirurgia

A análise da nossa maneira 
de actuar, na Medicina ou 
em qualquer outro ramo do 
saber, tem e deve ser perio-
dicamente escrutinada pelo 
próprio, para que, como em 
tudo o que se faz na vida, me-
ditando nos possamos conhe-
cer melhor.
Esta atitude já era apontada 
pelos filósofos gregos como 
uma medida necessária e in-
dispensável para sabermos 
actuar correctamente pe-
rante os que nos rodeiam.1

Permitam-me que, em consonância com o 
que digo, analise o que penso sobre algumas 
das minhas atitudes perante a Sociedade, em 
face do que observo na actualidade. 

Artigo30

diálogo comigo próprio

Sou médico desde 1959, ano da minha for-
matura, e Cirurgião Geral titulado pela 
Ordem dos Médicos, desde 1970.
Tive o privilégio de ter uma plêiade de pro-
fessores extraordinários que começaram a 
iniciar a transição da Medicina quase que 
empírica, anteriormente à época de 1950, 
para a científica, tarefa em que a nossa ge-
ração e as que se seguiram continuaram e 
continuam a se empenhar. 
De muitos dos meus professores seria 
digno de referir esta ou aquela ímpar 

característica, ou algumas das palavras 
proferidas nas aulas; mas de entre toda 
as palestras que ouvi recordo, inúmeras 
vezes, as que por várias vezes foram expli-
citadas nas aulas de História de Medicina 
e Deontologia Médica do meu Professor 
Doutor Luís de Pina2, secundadas pelas 
expostas na última aula de Cirurgia aos 
alunos do 6.º ano médico pelo Professor 
Álvaro Rodrigues3, que afirmaram, quase 
que com as mesmas palavras: 
«Meus Senhores, escolheram uma missão e 
não uma profissão, e como tal deve ser enca-
rado durante toda a vossa vida o exercício da 
Medicina (e Cirurgia).
No relacionamento com os doentes, devem 
guardar sigilo do que vos dizem, respeitá-los 
como se da vossa família fossem e tratá-los 
com amor, profissionalismo, respeito e desinte-
resse económico».
Muitas vezes recordo estas palavras que 
sintetizam a Ética Hipocrática e a actual 
Bioética. Sempre pensei, constatei e con-
tinuo a constatar, que executando com 
rigor, profissionalismo e seriedade a pro-
fissão, a compensação económica vem, 
normalmente, por acréscimo.
O médico íntegro é, mais cedo ou mais 
tarde, recompensado moral e economica-
mente pelo seu proceder, vivendo em paz 
com a sua consciência.
Perdoem-me os que de mim possam dis-
cordar mas, ao fim de tantos anos de exer-
cício de Medicina e Cirurgia, mantenho 
esta maneira de pensar, em sintonia com 
o que me foi inculcado, em boa hora, na 
minha juventude.
Revisitando os textos sobre a Ética, veri-
fiquei que quase a totalidade dos filósofos 
consideram esta maneira de encarar a vida 

«O ignorante afirma,  
O sábio duvida,  
O sensato reflecte»
Aristóteles
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como ridícula, absurda, incorrecta ou bi-
zarra, ficando-me a consolação de que esta 
maneira de pensar dos meus Mestres, e 
que prossigo, foi sempre defendida pelos 
médicos através dos tempos.
Não é isso que faz com que as minhas afir-
mações sejam correctas, mas dá-me um 
certo consolo que este ponto de vista, que 
defendo, seja aceite pela maioria, numa 
época em que a ética tradicional é consi-
derada, mesmo por alguns dos mais res-
ponsáveis, como um lirismo, ridícula, an-
tiquada e consequentemente desajustada à 
época em que vivemos.
Penso que o senso comum que sempre 
existiu, e existe, no pensa-
mento e nas questões mo-
rais, já explícita no tempo 
de Aristóteles e manifesta na 
actualidade, leva-nos a dever 
e querer ser éticos sem tergi-
versar, sérios sempre, estu-
diosos permanentemente e 
exigentes sem tolerâncias, na 
nossa profissão.
Considero como uma mani-
festação de fé esta afirmação, 
que mais não é do que o que 
me ensinaram os meus Mes-
tres e é, felizmente, comum à 
maioria dos meus colegas de 
profissão e a muitos outros 
de labor diferente.
Esta congeminação, que as-
sumo ser muito estritamente 
pessoal e filosófica, parece-
-me pertinente em qualquer 
época e mais ainda na actua-
lidade, em que o facilitismo, 
o economicismo, a falta de 
ética e, mais ainda e muitas vezes, a falta 
dos mais elementares princípios morais 
pretende ser a regra.
A vida de um Homem, que quer ser Mé-
dico e não só, tem sempre que ser regulada 
pelos princípios da ética, seriedade e bom 
senso.

Quanto à Ética, permito-me afirmar que a 
Ética tradicional tem tido sempre, através 
dos tempos, defensores, mas são poucos 
e, lamentavelmente, de pouca influência.

A Seriedade, continua a existir e sempre 
existirá, mas a influência do vil metal con-
segue muitas vezes desvirtuar um santo, 
como se costuma dizer. Todos temos que 

ser imunes a esta corrupta tentação. Não 
quero dizer com o que afirmo que o mé-
dico, ou qualquer outro profissional, não 
tenha que ser recompensado e pago pelo 
seu trabalho. Deve e tem que obrigatoria-
mente o ser, mas com equilíbrio, correc-
tamente e de acordo com as possibilidades 
da sociedade em que está inserido.

Quanto ao Bom Senso, é o que mais falta 
actualmente, como diz o Povo. Muitas ve-
zes, no ensino, quem não sabe… ensina 
e quem sabe não ensina… com terríveis 
consequências para os profissionais das 
gerações futuras.

O Bom Senso, para qualquer um de nós, 
é aceitar os nossos limites. 
Como Sócrates afirmava, 
devemos aceitar que há 
qualquer coisa mais elevada 
do que o exercício da inte-
ligência: é o Bom Senso, a 
simplicidade de aceitar o que 
é, e muitas vezes não o que 
deveria ser… O Bom Senso 
aumenta com a idade, que 
não traduz sempre declínio, 
mas recapitulação do que de 
bem e mal fizemos durante 
a vida, e daí optarmos pelas 
melhores soluções com sen-
sibilidade e o designado... 
Bom Senso.

Na actuação de muitos de 
nós, de alguns políticos, e 
dirigentes (de todas as pro-
fissões), o desvario e falta de 
bom senso é por demais evi-
dente na época em que vive-
mos; mas como diz o ditado 

popular, “quem dá o (pouco) que tem, a mais 
não pode ser obrigado”. 

Como dizia o Professor Reynaldo dos San-
tos4, em citação do seu colaborador Profes-
sor Cândido de Silva5, «O que dá o pirliteiro? 
Pilritos com certeza…».

A crise da Humanidade sempre se reve-
lou, através da História, essencialmente 
pela falta de bom senso (abrangendo tanto 
a moralidade como outros domínios do 
pensamento), daí advindo as inúmeras si-
tuações de crise intelectual, económica, 
social, nacional e internacional…
Nós, médicos, temos que ser um 
dos pilares da sociedade pelo nosso 

comportamento ético, profissional e so-
cial, para sermos exemplo a reproduzir, e 
a influenciar positivamente a maioria dos 
nossos concidadãos.

É meu objectivo, com estas considerações, 
exaltar os princípios básicos fundamentais 
da personalidade humana e, em especial 
no nosso caso, os que os médicos devem ter 
no exercício da sua profissão, baseando-se 
na ética, seriedade e bom senso perante si-
tuações tão discutíveis e discutidas, como 
o aborto, a eutanásia, a engenharia gené-
tica, a inseminação artificial, a clonagem, a 
utilização de determinados medicamentos 
face aos recursos económicos postos à dis-
posição pela Sociedade, o saber morrer e 
fundamentalmente em saber respeitar a 
vida e o viver com qualidade, base para o 
tratamento ético e correcto das questões 
referidas, que actualmente se lhes depa-
ram, com inúmeras explicações, algumas 
opinativas, mas muitas vezes com carácter 
decisório (certo ou errado).

1.  O lema «conhece-te a ti mesmo», é primordial na Fi-
losofia, pois o filósofo Sócrates converteu este lema 
«conhece-te a ti mesmo» em missão durante toda a 
sua vida, defendendo que o primeiro passo da sabe-
doria é reconhecer a própria ignorância.

2.  Luís José de Pina Guimarães (1901 – 1972), Profes-
sor catedrático da Faculdade de Medicina do Porto 
(FMP) de Medicina Legal, História de Medicina e 
Deontologia Médica. Político que foi Presidente da 
Câmara Municipal do Porto.

3.  Álvaro António Pinheiro Rodrigues (1904 – 1987), Pro-
fessor de Anatomia, Histologia, Medicina Operató-
ria e (de 1942 até 1974) de Clínica Cirúrgica da FMP. 
Director da FMP. Membro da Academia de Ciências. 
Reitor da Universidade do Porto. Pianista exímio. Era 
notória e referida por todos os estudantes de Me-
dicina a excelência da última aula dada ao curso, 
antes da formatura, proferida pelo Professor Álvaro 
Rodrigues.

4.  Reynaldo dos Santos (1880 – 1970), Cirurgião dos 
Hospitais Civis de Lisboa (HCL), Professor catedrático 
de Clínica Cirúrgica da Faculdade de Medicina de 
Lisboa (FML). Historiador e crítico de Arte. Um dos 
fundadores da Escola da Angiologia Portuguesa.

5.  Cândido Nunes da Silva (1914 - 2007), Cirurgião dos 
HCL Professor catedrático de Propedêutica Cirúrgica 
da FML. Pintor e artista exímio e de mérito. n

«Meus 
Senhores, 
escolheram 
uma missão 
e não uma 
profissão, e 
como tal deve 
ser encarado 
durante toda 
a vossa vida 
o exercício da 
Medicina»
Prof. Álvaro Rodrigues



O Dia do Médico voltou a come-
morar-se na Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos no dia 
18 de Junho. Um dos destaques da 
cerimónia foi a entrega do Prémio 
Daniel Serrão à jovem Ana Catarina 
Gomes, melhor aluna de Medicina 
da região Norte. Miguel Guimarães 
deixou uma palavra de conforto aos 
médicos, acusando a comunicação 
social e o Ministério da Saúde de 
promover uma campanha “inquali-
ficável” contra a classe. José Manuel 
Silva reiterou a crítica e alertou para 
as consequências de uma política de 
cortes no sector da saúde. 

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Nuno Almeida

O privilégio 
de servir os 
doentes e  
o país

Dia do 
Médico
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Numa imprescindí-
vel referência à actu-
alidade política do 
sector, Miguel Gui-
marães teceu duras 
críticas aos órgãos de 
comunicação social 
e ao Ministério da 
Saúde pela recente 
onda de notícias ne-
gativas sobre a classe 
médica. “É uma es-
tratégia inqualificável 
que não tem paralelo 
na história do SNS, e 
que apenas visa enfra-
quecer os principais 
defensores da Saúde 
dos portugueses, os 
médicos. Tudo para 
que a actual política 
de desmantelamento 
do patr imónio do 
SNS possa prosse-
guir”, denunciou o 
responsável. 
O dirigente acentuou 
o discurso e apon-
tou os médicos como 
“verdadeiros defenso-
res e provedores dos 
direitos dos doentes e 
da qualidade da Me-

dicina”, acrescentando que “a desqualificação pú-
blica que se pretende fazer não serve os interesses 
dos doentes nem do país”. “É com muito orgulho 
que os médicos exercem a sua missão ao serviço 
da Saúde e da Vida, no respeito pela dignidade do 
ser humano, pela Ética Médica e pelo Código De-
ontológico. Neste sentido é para nós um privilégio 
poder servir os doentes e o país. E fazemo-lo com 
responsabilidade disciplinar, civil e penal, o que 
parece não acontecer em muitas outras atividades”, 
acrescentou. 
Miguel Guimarães concluiu com uma referência 
à aluna distinguida com o Prémio Daniel Serrão 
deste ano, Ana Catarina Gomes, congratulando-
-se pelo “brilhante percurso académico” da antiga 
aluna da FMUP e estendendo os votos de felicidade 
a todos os jovens médicos que este ano iniciaram 
a sua carreira. “São eles o garante da evolução da 
medicina portuguesa e dos serviços de saúde nos 
anos vindouros”. 
Por fim, o presidente do Conselho Regional deixou 
uma palavra de apreço aos médicos que comple-
taram 25 e 50 anos de inscrição. “O nosso sincero 

O dia de “apro-
ximação da 
comunidade 
médica” e de 

“reflexão sobre o papel dos 
médicos na sociedade”, 
como enquadrou Miguel 
Guimarães, foi também 
um dia de apelo à união 
dos profissionais contra a 
“inqualificável” campanha 
de descredibilização de 
que, na opinião do presi-
dente do CRNOM, têm 
sido vítimas na comunica-
ção social. 
Antes, o anfitrião começou 
por saudar a presença do 
bastonário da Ordem dos 
Médicos e elogiar “o co-
nhecimento, rigor e trans-
parência” que tem demos-
trado no exercício do cargo 
e que tem contribuído, se-
gundo Miguel Guimarães, 
para uma maior projecção 
da instituição. “A Ordem 
dos Médicos ganhou uma 
nova dimensão e é hoje ou-
vida e respeitada por todos 
os parceiros sociais. Os ci-
dadãos confiam em nós e 
depositam nos médicos a 
esperança num ‘Estado da 
Saúde’ que defenda a quali-
dade e respeite a dignidade 
de todos os seres huma-
nos”, aprofundou. 
O dirigente sublinhou, a 
esse propósito, que “a so-
ciedade civil e todos os 
médicos precisam de uma 
Ordem dos Médicos sólida, 
com liderança robusta e 
experiente”, apelando, por 
isso à continuidade de José 
Manuel Silva em próximo 
mandato. 
Sem deixar de acentuar a 
presença de Daniel Serrão 
enquanto patrono do pré-
mio ao melhor aluno de 

Medicina da região Norte, o presidente do Conselho 
Regional elogiou “a forte personalidade e grandeza” 
do Professor, homenageado este ano pela SRNOM e 
pela Fundação Adelino Ângelo.
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Ana Catarina Gomes
Ana Catarina Pinho Gomes, de 25 
anos, recebeu o Prémio Daniel Ser-
rão 2012 depois de ter sido a melhor 
aluna do Mestrado Integrado em 
Medicina nas três escolas médica 
da região Norte. 
A agora jovem médica nasceu e 
cresceu em Lourosa, Santa Maria 
da Feira, estudou piano e ingres-
sou na Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto. Ao longo do 
curso, envolveu-se em várias áreas 
da investigação científica, optando 
mais recentemente pela Medicina 
Cardiovascular. No último ano do 
Mestrado Integrado em Medicina, 
começou um outro mestrado, em 
Fisiopatologia Cardiovascular, que 
termina no final deste ano lectivo.
Para além das já exigentes activida-
des curriculares, Ana Catarina Pinho 
fez ainda teatro amador, danças 
de salão e natação, prosseguindo 
ainda a sua formação musical com 
o curso complementar de Técnica 
Vocal e Repertório. Voluntária da 
Acreditar no Serviço de Pediatria 
do IPO do Porto e membro de um 
grupo local de Amnistia Internacio-
nal, a jovem médica, que em breve 
parte para o Reino Unido para fa-
zer o internato médico, não deixa 
de parte a possibilidade de voltar 
em breve a Portugal para reali-
zar o exame nacional de seriação 
ainda este ano. Em relação à es-
pecialidade que pretende exercer, 
aguarda que o tempo e a experiên-
cia a ajudem a decidir entre a Medi-
cina Cardiovascular e a Oncologia 
médica e cirúrgica.

Prémio		
daniel	serrão		
2012
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e sentido agradecimento por serem 
quem são e permitirem que ainda 
exista esperança, que a luz não se 
apague ao fundo do túnel”. 
Presença indissociável deste evento, 
Daniel Serrão entregou o prémio 
com o seu nome à jovem Ana Ca-
tarina Gomes, a melhor aluna do 
Mestrado Integrado em Medicina 
no último ano lectivo nas três esco-
las médicas do Norte. O professor, 
no seu registo inconfundível, reflec-
tiu sobre o que é que as pessoas es-
peram hoje do médico, concluindo 
que “a fidelidade à promessa de considerar o doente 
como a primeira e maior preocupação” é a maior 
expectativa que reside sobre a classe. “Ligado a esta 
promessa está a responsabilidade de ser competente 
e é muito bom que a Ordem dê este prémio à pessoa 
que terminou o curso de Medicina com a mais alta 
classificação”, enfatizou. 
Na mesma lógica, Daniel Serrão enalteceu a neces-
sidade que o médico deve sentir em ser “virtuoso” 
e enunciou a compaixão, a prudência, a justiça, a 
coragem, a moderação e o altruísmo como as virtu-
des essenciais a reunir. “Esta mensagem é para a tua 
geração, Ana Catarina: além de seres competente 
vais ter de cumprir estas virtudes todas”, acrescen-
tou dirigindo-se à aluna premiada. 
O bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel 
Silva, devolveu a Miguel Guimarães os elogios pelo 
trabalho realizado ao longo deste mandato e o apelo 
à continuidade. Reforçando a crítica às notícias ne-
gativas recorrentes, o responsável considerou que 
estas visam “atingir toda a classe” e mostrou-se de-
terminado a inverter esta imagem junto da opi-
nião pública. “Estamos firmemente determinados 
em garantir a toda a população portuguesa que os 
médicos que exercem Medicina no nosso país o 
fazem no respeito pelas virtudes que o professor 
Daniel Serrão referiu. Temos de separar o trigo do 
joio. Não tenho dúvidas que somos 99% de trigo e 
apenas 1% de joio, mas não podemos hesitar neste 
combate para que toda a classe não seja afectada”, 
acrescentou. 

Elogiando a comemora-
ção do Dia do Médico, o 
bastonário mostrou am-
bição em tornar o evento 
mais significativo. “Temos 
necessidade de celebrar 
a profissão médica, par-
ticularmente agora que 
a dignidade da profissão 
está a ser tão terrivelmente 
mal tratada”, justificou, 
acrescentando que os pro-
fissionais médicos têm de 
assumir “uma intervenção 

muito assertiva, determinada e corajosa” nos próxi-
mos tempos. 
Referindo-se igualmente à política de saúde, José 
Manuel Silva alertou para a inevitabilidade de “os 
indicadores de saúde piorarem”, em resultado de 
uma política de cortes que não tem em conta as 
consequências para a população. “Temos o melhor 
serviço de saúde do mundo em termos de relação 
custo-benefício e custo per capita. Não é possível 
destruir aquilo que inclui todos os cidadãos”, sus-
tentou o dirigente, lembrando que não há margem 
para mais cortes no sector. “Temos por onde gerir 
melhor o país, não temos qualquer necessidade de 
por em causa a qualidade da saúde em Portugal”, 
concluiu. 
Após as intervenções formais, Ana Catarina Gomes 
subiu ao palco para receber o Prémio Daniel Ser-
rão 2012 e deixou uma palavra de apreço aos seus 
professores, alguns dos quais marcaram presença 
na cerimónia. “Não há novos médicos se não hou-
ver médicos que prescindem de algum do tempo 
para ensinar. A Medicina não se aprende nos livros, 
aprende-se a ver, estando ao lado dos médicos e os 
professores são, por isso, uma peça chave no ensino 
da Medicina. Tive a sorte de ter grandes professores 
na minha faculdade. São o nosso guia e o nosso 
exemplo para a futura carreira médica”, considerou 
a premiada. 
No final da cerimónia procedeu-se à tradicional en-
trega das medalhas aos médicos que completaram 
25 e 50 anos de inscrição na Ordem.
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o	nosso	bastonário,	Prof.	doutor	
José	Manuel	silva,	não	precisa	de	
apresentações.	 a	 sua	 presença	
nesta	cerimónia	tem	para	nós	um	
significado	muito	especial.	
durante	 a	 minha	 tomada	 de	
posse,	 há	 quase	 três	 anos	 e	 a	
propósito	da	segunda	volta	para	
a	eleição	do	bastonário,	disse:	“o	
próximo	 Presidente	 da	 ordem	
dos	Médicos	deve	ser	uma	pessoa	
educada	e	tolerante,	que	repre-
sente	os	médicos	com	dignidade.	deve	ser	firme	na	
defesa	dos	princípios	e	valores	fundamentais	subja-
centes	ao	exercício	da	medicina	e	deve	saber	estar	
e	dialogar	com	todos	os	parceiros.	deve	transmitir	
uma	imagem	dos	médicos	que	inspire	respeito,	con-
fiança,	serenidade	e	lucidez	perante	as	adversida-
des.	deve	respeitar	o	direito	à	diferença	de	opiniões	
e	aceitar	as	decisões	que	melhor	servem	os	médicos	
e	os	doentes.”	
Pois	bem,	o	Prof.	José	Manuel	silva	não	só	aplicou	na	
prática	todas	estas	características,	como	foi	ainda	
mais	longe.	o	conhecimento,	rigor	e	transparên-
cia	associados	a	uma	gestão	sábia	e	destemida	das	
nossas	posições	públicas	deu	uma	nova	dinâmica	à	
ordem	dos	Médicos,	que	resultou	numa	retoma	da	
confiança	dos	cidadãos	numa	instituição	muitas	ve-
zes	acusada	de	ter	apenas	interesses	corporativos.	
o	resultado	é	conhecido.	a	ordem	dos	Médicos	ga-
nhou	uma	nova	dimensão	e	é	hoje	ouvida	e	respei-
tada	por	todos	os	parceiros	sociais.	os	cidadãos	con-
fiam	em	nós	e	depositam	nos	médicos	a	esperança	
num	‘Estado	da	saúde’	que	defenda	a	qualidade	e	
respeite	a	dignidade	de	todos	os	seres	humanos.	
Muito	trabalho	foi	feito	durante	este	mandato.	Fo-
ram	produzidos	dezenas	de	documentos	e	emiti-
dos	centenas	de	pareceres.	sem	fazer	um	balanço,	
por	não	ser	este	o	momento	mais	adequado,	e	nas	
condições	adversas	dos	últimos	anos,	posso-vos	
transmitir	que	o	resultado	é	claramente	positivo.
a	sociedade	civil	e	todos	os	médicos	precisam	de	
uma	ordem	dos	Médicos	sólida,	com	liderança	ro-
busta	e	experiente.	
Por	isso,	fica	aqui	o	desafio	para	que	o	nosso	bas-
tonário	cumpra	mais	um	mandato	em	defesa	dos	
doentes,	dos	médicos	e	da	saúde.	
o	Prof.	doutor	daniel	serrão	é	o	exemplo	vivo	da	
imagem	e	postura	que	tem	marcado	a	medicina	
portuguesa	e	deverá	servir	de	exemplo	a	todos	os	
jovens	médicos.	é	o	Mestre	que	de	forma	sábia	e	
simples	nos	tem	mostrado	que	a	Medicina	tem	li-
mites	que	é	preciso	conhecer	e	respeitar,	e	que	para	
além	da	Medicina	existe	o	ser	humano	e	toda	a	sua	
complexidade.	a	sua	forte	personalidade	e	gran-
deza	são	bem	conhecidas	de	todos.	Foi	homenage-
ado	este	ano	pela	Fundação	adelino	Ângelo	e	pela	
srN,	que	se	juntaram	num	propósito	comum:	um	
abraço	colectivo	a	uma	das	personalidades	de	que	
o	Porto	e	o	país	mais	se	orgulham,	perpetuando	
a	imagem	do	homem	livre	e	plural,	do	pensador	
autêntico,	do	prazer	do	conhecimento,	do	olhar	pro-
fundo	e	luminoso,	da	cumplicidade	de	muitas	vidas,	
da	vida	dos	médicos.	

	
Médico	reputado,	profes-
sor	distinto,	investigador	
proeminente,	 pensador	
notável,	 daniel	 serrão	
deu	 um	 enorme	 contri-
buto,	em	diversas	áreas,	
para	o	desenvolvimento	
da	saúde	em	Portugal.	Por	
isso,	quero	publicamente	
expressar-lhe	 mais	 uma	
vez,	em	nome	da	srN,	o	
sentimento	 de	 orgulho	
que	gera	em	todos	nós	e,	
sinceramente,	 felicitá-lo	
pelo	excelente	contributo	
que	continua	a	dar	à	sua	
cidade,	aos	médicos	e	ao	
país.
o	 dia	 do	 Médico,	 18	 de	
Junho,	é	lembrado	anual-
mente	pela	srNoM	como	
um	 dia	 de	 aproximação	

da	comunidade	médica,	um	dia	de	harmonia	de	for-
mas	de	sentir	e	de	estar,	um	dia	de	reflexão	sobre	o	
nosso	papel	na	sociedade	e	o	‘estado	da	saúde’,	um	
dia	de	renovação	e	de	continuidade	na	excelência	da	
saúde	e	da	Medicina	portuguesas.
os	políticos,	com	frequência	cada	vez	mais	elevada,	
tentam	passar	através	da	comunicação	social	uma	
ideia	negativa	dos	médicos,	para	de	seguida	procu-
rarem	implementar	medidas	altamente	penaliza-
doras	para	os	profissionais	de	saúde	e	para	os	doen-
tes.	Quem	não	se	lembra	das	declarações	públicas	
do	secretário	de	Estado	Fernando	leal	da	Costa,	no	
período	que	precedeu	a	Greve	dos	Médicos	de	11	e	12	
de	Julho	de	2012,	de	que	“os	médicos	são	uns	privile-
giados	e	não	querem	trabalhar”,	ou	as	múltiplas	no-
tícias	que	diariamente	fazem	capas	de	jornais	com	
declarações	de	altos	responsáveis	do	Ministério	da	
saúde	responsabilizando	os	médicos	por	crimes	ou	
fraudes	que	muitas	vezes	não	cometeram,	fazendo	
a	sua	condenação	pública	antes	mesmo	de	serem	
julgados.	a	recente	questão	das	baixas	fraudulentas	
é	um	bom	exemplo.	sem	qualquer	respeito	pela	
verdade	e	pela	dignidade	daqueles	que	diariamente	
dão	o	seu	melhor	contributo	em	prol	da	saúde	dos	
doentes.	
é	uma	estratégia	inqualificável	que	não	tem	para-
lelo	na	história	do	sNs,	e	que	apenas	visa	enfraque-
cer	os	principais	defensores	da	saúde	dos	portu-
gueses,	os	médicos.	tudo	para	que	a	actual	política	
de	desmantelamento	do	património	do	sNs	possa	
prosseguir.
os	médicos,	em	geral,	têm	sido	os	verdadeiros	de-
fensores	e	provedores	dos	direitos	dos	doentes	e	da	
qualidade	da	Medicina	e	dos	cuidados	de	saúde.	a	
desqualificação	pública	que	se	pretende	fazer	dos	
médicos	não	serve	os	interesses	dos	doentes	nem	
do	país.	
se	existem	médicos	que	tenham	prevaricado,	que	
sejam	rapidamente	julgados	e	condenados,	se	for	
caso	disso.	
Numa	altura	de	crise	social,	em	que	todos	os	por-
tugueses	se	sentem	injustiçados	e	em	que	o	bom	
senso	deveria	constituir	um	imperativo	público,	
este	tipo	de	notícias	e	declarações,	de	forma	mas-
siva,	são	inaceitáveis	e	apenas	contribuem	para	
aumentar	a	indignação	dos	médicos	e	de	todos	os	
portugueses.	
é	com	muito	orgulho	que	os	médicos	exercem	a	sua	
missão	ao	serviço	da	saúde	e	da	Vida,	no	respeito	
pela	dignidade	do	ser	humano,	pela	ética	Médica	e	
pelo	Código	deontológico,	desempenhando	uma	

Dia do Médico
discurso do 
presidente  
do crn
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relevante	função	social	ao	serviço	do	Homem	e	da	
comunidade.	Neste	sentido	é	para	nós	um	privi-
légio	poder	servir	os	doentes	e	o	país.	E	fazemo-lo	
com	responsabilidade	disciplinar,	civil	e	penal,	o	que	
parece	não	acontecer	em	muitas	outras	atividades.
um	estudante	de	medicina	é	médico	especialista	ao	
fim	de,	no	mínimo,	11	anos	de	muito	estudo	e	prá-
tica	clínica,	aquisição	de	competências	específicas	
e	prestação	pública	de	múltiplas	provas,	que	lhe	
permitem	o	exercício	da	medicina	e	auferir	de	uma	
retribuição	que	não	está	minimamente	de	acordo	
com	as	suas	responsabilidades	na	sociedade.	
a	progressão	profissional	na	carreira	médica	sig-
nifica	a	existência	de	concursos	e	a	prestação	de	
mais	provas	públicas,	a	que	se	associa	a	avaliação	
de	desempenho	e	o	desenvolvimento	profissional	
contínuo,	que	permitem	manter	níveis	elevados	de	
qualidade	no	exercício	da	profissão.	os	médicos	são	
de	facto	os	principais	responsáveis	pela	continuada	
melhoria	da	qualidade	dos	cuidados	de	saúde	pres-
tados	aos	cidadãos	e	pelo	sucesso	do	sNs	numa	
comparação	internacional,	estando	associados	aos	
méritos	do	nosso	sNs	destacados	pela	oCdE	e	pela	
oMs.	
internacionalmente	são	reconhecidos	como	exce-
lentes	profissionais,	e	os	que	mais	prestigiaram	um	
serviço	público	em	Portugal.	
os	médicos	sentem	diariamente	o	peso	da	respon-
sabilidade	 dos	 actos	que	praticam.	sabem	que,	
potencialmente,	podem	influenciar	e	determinar	a	
vida	de	outros	seres	humanos,	e	que	qualquer	erro	
ou	descuido	pode	ser	fatal	ou	impossível	de	corrigir.	
Não	é	fácil	desqualificar	os	médicos	e	retirar-lhes	a	
sua	dignidade.	
a	última	Greve	Nacional	dos	Médicos	convocada	
pelos	sindicatos	Médicos	e	apoiada	pela	ordem	foi	
fundamentalmente	uma	questão	de	justiça	social.	
Por	isso,	no	comunicado	conjunto	emitido	em	6	de	
Junho	de	2012	se	fez	uma	tão	veemente	defesa	do	
sNs.	é	que	o	sNs	tem	sido	e	é	absolutamente	in-
dispensável	numa	sociedade	que	preza	os	direitos	
humanos	e	a	dignidade	das	pessoas.	o	respeito	pela	
dignidade	do	ser	humano,	a	igualdade	de	acesso	
e	tratamento	e	a	solidariedade	social	são	o	código	
genético	em	que	assenta	o	nosso	sNs.	Por	isso,	a	sua	
sustentabilidade	é	obrigatória,	e	um	factor	decisivo	
de	coesão	social.		
a	criação	das	carreiras	médicas	constituiu	um	passo	
essencial	no	sucesso	do	caminho	percorrido	pelo	
sNs.	Nesta	medida,	a	defesa	do	sNs	e	da	qualidade	
do	exercício	da	Medicina	passa	pela	implementa-
ção	prática	e	actualização	das	carreiras	médicas,	
com	abertura	de	concursos	públicos	abertos	para	
contratação	de	médicos	e	para	progressão	na	car-
reira,	pela	publicação	de	legislação	sobre	o	acto	
médico,	pelo	respeito	pelas	competências	médicas	
a	todos	os	seus	níveis	e	nomeadamente	o	respeito	
pela	relação	médico-doente	no	acto	da	prescrição	
de	tratamentos	médicos	ou	cirúrgicos,	pelo	papel	
essencial	do	médico	como	coordenador	das	equipas	
multidisciplinares	de	saúde,	pelo	poder	de	escolha	
centrado	no	doente	com	base	em	informações	fi-
áveis	e	transparentes,	que	possam	ser	auditadas	
regularmente,	pelo	respeito	pelas	idoneidades	e	ca-
pacidades	formativas	das	Faculdades	de	Medicina	
e	das	unidades	de	saúde	para	formar	especialistas	
(com	equivalência	entre	as	mesmas	no	sentido	de	
evitar	a	existência	de	médicos	indiferenciados),	em	
defesa	da	qualidade	da	formação	pré	e	pós-gradu-
ada,	e	pela	participação	activa	da	oM	na	definição	
de	protocolos	terapêuticos	e	diagnósticos	e	de	utili-
zação	de	dispositivos	médicos.	
Por	mais	que	o	poder	político	procure	transferir	para	

os	médicos	o	odioso	da	sua	política	anti-social,	não	o	
irá	conseguir	se	soubermos	encontrar	nas	nossas	di-
ferenças	aquilo	que	nos	une.	a	defesa	da	dignidade	
dos	médicos,	dos	doentes	e	do	sNs	são	princípios	
de	que	não	devemos	abdicar	nunca.	Como	ontem,	
hoje	e	no	futuro.	a	bem	dos	doentes,	da	Medicina,	
do	sNs	e	do	país.
Este	é	o	momento	de,	mais	uma	vez,	unirmos	esfor-
ços	e	assumirmos	em	conjunto	os	desafios	que	são	
de	todos	nós.
de	resto,	o	país	precisa	de	nós.	
À	duplicação	nas	despesas	totais	com	a	saúde	entre	
1979	e	2010	(que	passaram	de	5	para	10%	do	Pib)	
correspondeu	uma	melhoria	muito	significativa	
de	alguns	indicadores	de	saúde,	que	justificaram	
plenamente	a	aposta	realizada.	o	acesso	a	consul-
tas,	internamentos,	cirurgias	e	urgências	aumenta-
ram	de	forma	muito	significativa,	tendo	em	média	
quase	triplicado.	
de	2010	para	2012,	o	orçamento	do	sNs	sofreu	uma	
redução	de	19%.	a	despesa	pública	com	a	saúde	é	
agora	4,7%	do	Pib	e	de	760	euros	per	capita,	uma	
das	mais	baixas	da	Europa.
Quando	a	troika	começou	a	governar	Portugal	(fez	
em	Maio	dois	anos),	a	dívida	pública	portuguesa	era	
de	94%	do	Pib	(2010).	agora	é	de	quase	130%	e	com	
tendência	para	crescer.	Na	mesma	altura,	em	2011,	
o	desemprego	oficial	era	de	12%.	agora	é	de	17,7%.	
a	situação	é	de	facto	caótica	e	revela	uma	incompe-
tência	dramática	de	quem	nos	governa	e,	em	espe-
cial,	do	Ministro	das	Finanças.	impôs	uma	política	de	
austeridade	suicida	que	conduziu	a	uma	recessão	
violenta	(cerca	de	4%	no	último	ano)	e	sem	fim	à	
vista,	sem	controlar	o	crescimento	da	dívida	pública	
ou	reformar	o	Estado!	Falhou	previsões	nove	tri-
mestres	consecutivos!	impôs	subidas	de	impostos	
que	conseguiram	o	milagre	de	fazer	cair	a	receita	
fiscal!	Mais	de	500.000	mil	novos	desempregados	
em	menos	de	dois	anos!	Mais	de	200.000	emigran-
tes	nos	últimos	2-3	anos!	Milhares	de	empresas	‘em-
purradas’	para	a	falência!	Cortes	cegos	em	tudo	o	
que	estava	em	marcha	para	mudar	o	nosso	inacei-
tável	estado	de	subdesenvolvimento!	
E	quanto	mais	o	Pib	cai	mais	sobe	a	dívida	pública	
como	%	do	Pib.	E	o	círculo	assim	não	abre,	fecha-se	
cada	vez	mais!	a	liberdade	fica	mais	distante,	o	que	
significa	a	curto	prazo	um	novo	resgate	e	um	retro-
cesso	de	mais	umas	dezenas	de	anos.
E	há	alternativa?
tem	que	haver.
E	passará	pela	existência	de	um	verdadeiro	líder	
para	Portugal.	Pela	união	estratégica	e	liderança	
forte	da	Europa	do	sul	em	claro	contraponto	a	ber-
lim	e	a	bruxelas.	Pela	reconstrução	de	uma	nova	
Europa	como	uma	associação	de	Estados	livres	e	
independentes.	Pela,	sempre	polémica,	saída	da	
zona	euro.	
E,	claro,	pela	adopção	de	políticas	que	substituam	a	
austeridade	pela	valorização	do	capital	humano	e	
pelo	desenvolvimento	da	economia.	
um	país	com	quase	nove	séculos	de	história	tem	de	
honrar	o	seu	passado	e	saber	construir	o	seu	futuro.	
Com	confiança	e	sem	medo.
Hoje,	mais	uma	vez,	vamos	atribuir	o	Prémio	daniel	
serrão	ao	recém-licenciado	que	terminou	o	mes-
trado	integrado	em	medicina	com	a	classificação	
mais	elevada	no	último	ano	lectivo.
Vamos	igualmente	celebrar,	através	da	atribuição	
de	medalhas	comemorativas,	a	carreira	daqueles	
profissionais	médicos,	mulheres	e	homens,	que	
completam	este	ano	25	e	50	anos	de	inscrição	na	
sua	ordem	dos	Médicos.	são	eles	que	dignificam	e	
prestigiam	a	instituição	que	eu	hoje	aqui	também	

tenho	a	honra	de	representar.	uns	mais	conheci-
dos	outros	menos	conhecidos,	exercem	o	seu	papel	
na	sociedade	de	forma	diversa	e	deixam,	natural-
mente,	a	sua	marca	de	cidadania	indelevelmente	
associada	à	sua	profissão,	ao	seu	saber,	ao	seu	sen-
tir,	ao	seu	ser.
o	Prémio	daniel	serrão	visa	estimular	o	empenho,	
cada	vez	mais	tão	necessário	em	todas	as	áreas	da	
nossa	vida	pessoal	e	profissional.	
o	Prémio	é	este	ano	atribuído	à	jovem	médica	dr.ª	
ana	Catarina	Pinho	Gomes,	que	concluiu	o	mes-
trado	integrado	em	medicina	na	FMuP,	em	2012,	
com	a	classificação	final	de	18,79	valores.	Nascida	na	
cidade	de	lourosa	em	1988,	ingressou	na	FMuP	com	
a	classificação	de	19,4	valores.	a	sua	paixão	pela	
música	e	pela	investigação	científica,	o	sentido	de	
responsabilidade	social	que	a	levou	a	ser	voluntária	
da	acreditar	no	serviço	de	Pediatria	do	iPo	do	Porto	
e	membro	de	um	grupo	local	da	amnistia	interna-
cional,	fortaleceram	o	seu	desejo	de	servir	de	forma	
incondicional	o	próximo	através	da	Medicina.
o	CrN	congratula-se	com	o	seu	brilhante	percurso	
académico	e	aproveita	esta	circunstância	especial	
para	estender	os	parabéns	e	os	desejos	das	maiores	
felicidades	nas	suas	promissoras	carreiras	a	todos	
os	jovens	mestres	em	medicina	pelas	três	Faculda-
des	de	Medicina	do	Norte	do	país.	são	eles,	e	todos	
os	outros	jovens	médicos,	presentes	e	futuros,	o	
garante	da	evolução	da	medicina	portuguesa	e	dos	
serviços	de	saúde	nos	anos	vindouros.	
os	médicos	que	perfazem	a	bonita	data	de	25	e	50	
anos	de	inscrição	na	ordem	dos	Médicos	represen-
tam	naturalmente	todos	os	médicos	portugueses.	
aqueles	que,	durante	todo	este	tempo,	mantiverem	
viva	a	arte	do	exercício	da	medicina	nas	unidades	
de	saúde	públicas	e	privadas.	aqueles	que	dedicam	
uma	parte	substancial	do	seu	tempo	aos	seres	hu-
manos	doentes,	e	que	muitas	vezes	são	o	alvo	de	
injustiças	várias,	do	poder	central	ao	poder	local,	
e	mesmo	até	dos	seus	pares.	a	sua	notável	capa-
cidade	de	resistência	e	adaptação	tem	permitido	
elevar	o	nome	da	medicina	e	da	qualidade	da	saúde	
em	Portugal.	
são	eles	também	os	responsáveis	pela	passagem	
do	 testemunho	 aos	 mais	 novos.	 Constituem	 a	
massa	crítica	que	tem	conduzido	a	medicina	e	a	
saúde	portuguesas	a	patamares	elevados	a	nível	
internacional.	Para	eles	o	nosso	sincero	e	sentido	
agradecimento	por	serem	quem	são	e	permitirem	
que	ainda	exista	esperança,	que	a	luz	não	se	apague	
ao	fundo	do	túnel.
a	todos	aqueles	que	entretanto	já	faleceram,	pres-
tamos-lhes	hoje	uma	sentida	homenagem,	man-
tendo	viva	a	sua	presença	na	nossa	memória	indi-
vidual	e	colectiva.
a	saúde	ganha	com	a	perseverança	de	ana	Catarina	
Gomes	e	a	excelência	dos	médicos	que	hoje	são	
homenageados.
	
resta-me,	para	terminar,	apelar	ao	nosso	modo	de	
ser	genuíno	e	pedir	que	a	bandeira	da	ética	e	da	
qualidade	dos	actos	médicos	praticados	prevaleça	
sobre	todas	as	outras	matérias.	é	que	aquelas,	em	
última	análise,	dependem	mais	de	nós,	médicos,	e	
menos	dos	outros.

bem	Hajam.
Muito	obrigado	pela	Vossa	atenção.	n
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A Secção Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (SRNOM) completou a digitalização de 
todos os processos individuais dos médicos. 
Mais de 15 mil pastas de arquivo físico foram 
digitalizadas com a melhor tecnologia do 
mercado e integradas na base de dados da 
instituição. Desta forma, a SRNOM pretende 
garantir melhores tempos de resposta aos 
seus associados e aperfeiçoar a sua gestão 
documental.

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	António Pinto

Os actuais corpos gerentes da SRNOM 
assumiram o desafio de reformar a or-
ganização e gestão interna dos servi-
ços, nomeadamente ao nível da infor-

matização dos processos e do aperfeiçoamento da 
gestão documental. Recentemente, ficou concluída 
mais uma etapa prevista neste plano de intervenção 
e que passava por digitalizar toda a documentação 
individual dos médicos que constava do arquivo 
físico. Ao todo, foram 15115 os processos digitali-
zados e integrados no sistema de gestão documental 
da SRNOM, num processo iniciado em Janeiro e 
concluído em Maio. 

INFORMAÇÃO SEMPRE DISPONÍVEL
De acordo com a directora de serviços, Susana Bor-
ges, esta medida serve um objectivo mais alargado 
de integrar e disponibilizar toda a informação re-
lativa aos médicos. “A conclusão deste processo de 
digitalização significa que, daqui em diante, toda 

DigitaLização  
De Processos concLuíDa

Mais	uM	Passo		
Na	ModErNizaÇão	
adMiNistratiVa	da	srNoM
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a informação individual do médico que tratamos 
diariamente passa a estar disponível e integrada na 
mesma plataforma”, reforça Susana Borges, acres-
centando que este tipo de procedimento “garante 
maior eficácia na resposta às solicitações dos médi-
cos e, por outro lado, melhores condições de segu-
rança para o arquivo da informação”.
Beneficiando do know-how de uma empresa espe-
cializada em soluções de arquivo e armazenamento 
de dados, a SRNOM conseguiu obter a melhor 
tecnologia de digitalização do mercado. “A grande 
vantagem destes equipamentos foi conseguir uma 
qualidade de visualização muito semelhante à do 
documento original e atenuar a grande variabili-
dade que muitos deles apresentam. Temos docu-
mentos datados de 1941, com dimensões e tipos de 
papel muitos distintos, com carimbos, selos, anota-
ções e outros pormenores que tiveram de ser salva-
guardados”, explica a responsável. 

SEguRANÇA E 
FIAbILIDADE
Por fim, uma das principais 
vantagens associadas a este 
procedimento é a sua segu-
rança e fiabilidade. A digitali-
zação afasta todos os perigos 
inerentes à manutenção de um 
arquivo físico, como o desgaste 
e a deterioração dos materiais 
ou os riscos de inundação ou 
incêndio, e garante uma solu-
ção segura e consistente para 
o armazenamento da infor-
mação. “É um factor essencial, 
porque tranquiliza os serviços 
administrativos e garante que 
nenhuma informação rele-
vante esteja inacessível”, ob-
serva Susana Borges. 
O presidente do Conselho Re-
gional do Norte congratula-se 
com a conclusão desta me-
dida e acredita que irá contri-
buir para melhorar o serviço 
prestado aos médicos. “É uma 
medida altamente positiva que 
resulta de um esforço desen-

volvido por esta e pelas direcções anteriores no 
sentido de adoptar boas práticas administrativas 
na nossa instituição. O nosso objectivo é melhorar 
claramente o serviço prestado à comunidade mé-
dica e a segurança da informação”, reforçou Miguel 
Guimarães. n

vantagens  
Qualidade
a tecnologia utilizada na digitali-
zação permite uma qualidade de 
visualização do documento seme-
lhante à do documento original.

Rapidez
a integração destes documentos 
numa base de dados informati-
zada permite maior eficiência e 
rapidez na resposta às solicita-
ções dos médicos.

Segurança
este processo assegura a total 
confidencialidade dos dados in-
dividuais e garante, através da 
criação de um arquivo digital, que 
os seus processos estão perfeita-
mente seguros (protegidos de in-
cêndios, inundações, deterioração 
pelo tempo, etc.).

“Maior	
EFiCáCia	Na	
rEsPosta	Às	
soliCitaÇõEs	
dos	MédiCos	
E	MElHorEs	
CoNdiÇõEs	dE	
sEGuraNÇa	
Para	o	
arQuiVo	da	
iNForMaÇão”
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Inauguração da 
Sede do Distrito 
Médico de Viana 
do Castelo

Um espaço 
para o futuro
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a aspiração antiga dos 
médicos do alto Minho 
concretizou-se no dia 22 
de Junho, com a cerimónia 
de inauguração da sede do 
distrito médico de Viana do 
Castelo. Na sessão solene, 
o presidente do Conselho 
distrital, Nelson rodrigues 
lançou o repto para a que 
o espaço tenha o merecido 
aproveitamento. Miguel 
Guimarães considerou-o 
a melhor sede distrital da 
região Norte e o bastonário 
sublinhou a importância de 
se preservar o património 
físico e imaterial. em dia 
de festa, não faltaram tam-
bém as melhores tradições 
minhotas. 
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um auditório 
cheio e com 
muitos colegas 
amigos que 
não deixaram 

de participar deste mo-
mento solene, Nelson 
Rodrigues não escon-
deu a satisfação por ver 
concretizada “uma as-
piração antiga de todos 
os médicos de Viana 
do Castelo”. “Esta sede 
tem como objectivo a 
procura da excelência 
na actividade médica”, 
enquadrou o responsá-
vel pelo distrito médico 
vianense, recordando 
a capacidade que o es-
paço terá para acolher 
eventos com as mais 
diversas características. 
“É um espaço multifun-
cional, com uma série 
de características que 
se podem desenvolver, 
seja por nós ou por 
quem vier a seguir. O 
mais importante é pre-
parar o futuro e tratar 
do conteúdo do edifí-
cio”, sublinhou. 
Nelson Rodrigues apre-
sentou as várias com-
ponentes do edifício-
-sede e frisou que este 
poderá também ser um 
apoio importante do 
ponto de vista admi-
nistrativo. “Queremos 
prestar um serviço 
completo aos médicos, 
dentro daquilo que é 
possível descentralizar 
da Secção Regional do 
Norte”, explicou. Antes 
dos agradecimentos ha-
bituais, o presidente do 
Conselho Distrital dei-
xou um incentivo final 
aos colegas de Viana, no sentido de dinamizarem a 
sua sede: “Temos de abrir um novo ciclo que é, no 
fundo, o ciclo do funcionamento. Há um futuro à 
nossa frente que depende só de nós. Depende do 
nosso trabalho, da nossa iniciativa e dedicação.” 
O presidente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (CRNOM), Miguel Guima-
rães, não hesitou em descrever o novo equipamento 
como “a melhor sede distrital que existe na região 
Norte” e deixou um forte elogio à capacidade de tra-
balho dos órgãos distritais de Viana. “Têm tido um 

N

desempenho muito acima da média”, enfatizou o 
dirigente, acrescentando que a sede distrital “pode 
vir a constituir uma mais-valia para todos os pro-
fissionais naturais de Viana do Castelo e também 
para aqueles que, não sendo da cidade, trabalham 
no seu hospital”. 
Miguel Guimarães aproveitou a presença do bas-
tonário da Ordem dos Médicos para lhe dirigir 
uma palavra de agradecimento pelo trabalho de-
senvolvido ao longo deste mandato. “Publicamente 
tem sido de uma grande frontalidade na defesa de 
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muitas matérias, é um homem corajoso e, na si-
tuação actual que o país atravessa, não é fácil con-
trariar a adopção de medidas penalizadoras para 
os médicos e, sobretudo, para os doentes como o 
nosso bastonário tem feito”, elogiou o presidente do 
CRNOM. Reforçando a mensagem, Miguel Guima-
rães considerou que José Manuel Silva tem sabido 
“manter uma imagem positiva da Ordem dos Mé-
dios na sociedade portuguesa” e deixou um apelo 
final à sua recandidatura: “espero que se mantenha 

no próximo mandato e asseguro 
publicamente que terá o meu apoio 
nas próximas eleições”. 
Reiterando as felicitações ao Con-
selho Distrital de Viana do Cas-
telo, Miguel Guimarães lembrou 
que a nova sede “pode apoiar os 
médicos em praticamente todos os 
assuntos, à excepção das questões 
disciplinares”, apelando por isso 
à maior dinamização possível do 
equipamento. Numa referência 
mais pessoal, o presidente do CR-
NOM manifestou uma alegria es-
pecial por regressar a uma cidade 
onde trabalhou durante vários 
anos e confessou que a saída de 
Viana do Castelo não foi uma de-
cisão fácil. “Foram sete anos muito 
felizes da minha vida e custou-me 
sair porque Viana tem caracterís-
ticas únicas. É uma cidade mais 
pequena, com pessoas simpáticas 
e o ambiente no Hospital era exce-
lente”, descreveu o dirigente.
José Manuel Silva começou a sua 
intervenção por valorizar o facto 
de o edifício estar situado no cen-
tro histórico de Viana do Castelo 
e ter obedecido a uma lógica de 
recuperação do património. “Só 
é possível termos este património 
assegurado quando temos alguém 
que luta por ele”, sublinhou, dei-
xando “um grande elogio” a Nel-
son Rodrigues por “corporizar o 
empenho, a determinação e a dá-
diva dos médicos que se dedicam à 
actividade da Ordem”. 
Para o bastonário, a sede distrital 
de Viana deverá “garantir mais 
visibilidade” aos médicos locais 
e será, acrescentou, “um pólo de 
reflexão, de análise e de melhoria 
para quem a frequentar”. “Está nas 
vossas mãos dinamizá-la o melhor 
possível”, apelou. Tal como os edi-
fícios físicos devem ser preserva-
dos, observou José Manuel Silva, 
também a Ordem dos Médicos 
deve ser vista “como um patrimó-
nio de todos nós”. “Esta obra que 

nos orgulha, só é possível porque a Ordem tem esta 
capacidade e é gerida com rigor”, concluiu. 
Após os discursos e porque o dia era, sobretudo, 
de celebração, a cerimónia prosseguiu com vários 
momentos de cultura. Foi inaugurada uma exposi-
ção de pintura do Centro Cultural do Alto Minho e 
houve lugar a uma degustação de vinho pela Con-
fraria do Vinho Verde, bem como a uma actuação 
da banda de gaiteiros da Fundação Maestro José 
Pedro. n
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Numa belíssima tarde de Verão, a 
contrastar com o ameaçador cin-
zentismo da Primavera, os jardins 
da Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos foram o hall 
de entrada para a festa mais aguar-
dada do ano. 
O ambiente foi, como manda a 
tradição, preparado com todos os 
requisitos próprios do São João à 
moda do Porto: salgadinhos para 
abrir o apetite, martelinhos e man-
jericos distribuídos pela peque-
nada, a já conhecida e multipre-
miada cascata da Ordem e a banca 
das “Farturas Castro” a espreitar 
em fundo, para depois do jantar. 

Após o cocktail de entrada e antes do jantar, po-
diam ler-se nos manjericos as imprescindíveis qua-
dras populares: “S. João, a festa é tua / Não queiras 
fazê-la a sós / Junta-te aos santos da rua / Que não 
dão ponto sem nós” ou ainda “Pode murchar a ci-
dreira / Pode cair o balão / Pode morrer a fogueira / 
Nunca morre o S. João”. 
A festa prolongou-se com um jantar tipicamente 
sanjoanino, com a sardinha como petisco principal, 
a broa e o caldo verde a acompanhar. Seguiu-se a 
música para despertar os espíritos mais quedos e 
o tradicional e sempre imponente fogo-de-artifício 
a dar uma nova luz aos jardins da Ordem. Em fim 
de festa, todos tiveram direito a lançar o seu balão 
ao São João. 
Lurdes Gandra, secretária do Conselho Regional do 
Norte, considerou esta iniciativa como “um ponto 
de encontro” e uma forma de os médicos desligarem 
da agitação quotidiana. “A nossa vida não pode ser 
só trabalho e preocupações. De vez em quando te-
mos de conviver uns com os outros e este ambiente 
magnífico é ideal para o fazermos”, enfatizou. 
A dirigente não escondeu a satisfação pelo facto 
de ter sido possível realizar a festa, contra todas as 
expectativas dos dias anteriores, no exterior e com 
um óptimo tempo. “Fomos bafejados, sem dúvida. 
Não vamos sequer ter as orvalhadas de São João”, 
comentou, salientando ainda os comentários favo-
ráveis dos colegas: “As pessoas gostam, sabem que 
este é um espaço ideal para poderem descontrair”. n

S. João nA orDEM 

Como manda  
a tradição
A 23 de Junho, Ordem para des-
contrair. Mais de 200 convivas 
responderam positivamente ao 
desafio de festejar o São João na 
casa de todos os médicos e deli-
ciaram-se com um programa cui-
dadosamente preparado para res-
peitar a tradição popular. O calor, 
tão arredio nos meses anteriores, 
ajudou à festa e prolongou o con-
vívio até de madrugada. 

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Digireport
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srnom esteve Presente 
na norméDica

A Exponor acolheu, uma vez mais, a Normédica - 
Feira Internacional da Saúde, uma organização 
bienal que visa promover as mais recentes novi-
dades do sector junto dos seus profissionais e da 

população em geral. Nesta edição, a organização 
juntou ao evento principal a Ajutec - 14ª Feira In-
ternacional de Produtos, Serviços e Tecnologias de 
Apoio para Necessidades Especiais. 
Numa altura de excepcional crescimento da Saúde 
em Portugal, com um volume de exportações na 
ordem dos quatro mil milhões de euros registado 
no último ano, estiveram neste certame mais de 
400 participantes, entre os quais algumas das mais 
prestigiadas instituições nacionais do sector. O 
evento contou ainda com a presença do secretário 
de Estado da Saúde, Manuel Teixeira, para partici-
par numa conferência paralela sobre a internaciona-
lização do sector da saúde português. 
Entre as entidades participantes esteve a SRNOM, 
parceira oficial da organização e convidada a apre-
sentar um espaço de divulgação a título gratuito. 
“Esta participação deve-se, em primeiro lugar, ao 
facto de ser algo ligado à medicina. A Ordem dos 
Médicos deve ter sempre uma presença forte em 
matérias que estejam relacionadas com a sua activi-
dade. Em segundo lugar, estamos cá a mostrar à so-
ciedade civil os serviços que a SRNOM pode dispo-
nibilizar, tanto para pessoas individuais como para 
empresas que possam estar interessadas no aluguer 
de instalações”, justificou Rui Capucho, consultor 
do Conselho Regional do Norte. 
Dalila Veiga, membro da Comissão Consultiva de 
Ensino e Educação Médica, considerou “impor-
tante” esta presença da instituição numa feira do 
sector, no sentido de “estabelecer um elo de ligação 

com a população”. “É uma oportuni-
dade”, acrescentou, “de adquirirem co-
nhecimento das atividades da SRNOM 
e de entenderem a função que exerce 
na sociedade”. 
Para Rui Capucho esta participação na 
Normédica é, também, uma oportuni-
dade para a SRNOM “mostrar que não 
está disponível só para os médicos”. 
“As atividades culturais que aqui tam-
bém estamos a promover estão aber-
tas ao público, são eventos de grande 
qualidade e têm a particularidade de 
serem grátis”, exemplificou o repre-
sentante. Dalila Veiga reforçou, lem-
brando a divulgação que a SRNOM 
promove na revista Nortemédico, na 
sua página de Internet e nas redes 
sociais. “Admito que esses meios não 
chegam a toda a gente, pelo que esta é 
mais uma forma de fazermos chegar a 
nossa oferta institucional, social e cul-
tural ao público”, concluiu. n
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A Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (SRNOM) 
marcou presença na 13ª edição 
da Normédica, a Feira da Saúde 
organizada na Exponor entre 9 e 
12 de Maio. O objectivo desta par-
ticipação passou por estreitar a li-
gação com a comunidade médica 
e divulgar os principais serviços e 
equipamentos que a SRNOM dis-
ponibiliza aos seus afiliados.

13.ª FEIrA DA 
SAúDE nA 
ExPonor
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cLube  
«meDmotarD»
Projecto  
sobre rodas

fundador. Os mais de 50 sócios 
já reunidos em seis meses de ac-
tividade permitem antecipar o 
sucesso que a organização pode 
ter num futuro próximo. Por 
enquanto, Rui Rodrigues pre-
fere valorizar “o clima de com-
panheirismo e amizade” que 
reina no grupo e que, confessa, 
“superou as nossas expectativas 
iniciais”.
Neste período, o Clube Medmo-

tard já organizou dois passeios turísticos: o pri-
meiro à região do Douro, nos dias 4 e 5 de Maio; o 
segundo ao Minho e Gerês, em 6 e 7 de Julho. Além 
destas actividades, o clube esteve presente na 15ª 
edição do “Portugal Lés-a-lés”, evento nacional pro-
movido pela Federação de Motociclismo de Portu-
gal. O sucesso das primeiras organizações, com de-
zenas de participantes, despertou nos responsáveis 
a vontade de promover uma nova reunião. “Essa 
vontade existe e já estamos a organizar a realização 
de um outro passeio que, provavelmente, decorrerá 
em Setembro”. n

Clube MedMotard
Página: http://medmotard.wix.com/cmm
email: medmotard@gmail.com
telemóvel: 968094625 / 964668669
Morada: Rua Trindade Coelho 148 1.2; 4425-411 Águas Santas, Maia

A ideia era antiga: reunir todos os médicos com 
gosto pelas “duas rodas” e criar um clube de 
“mototurismo”. Rui Rodrigues e Susana Reis 
arregaçaram as mangas e concretizaram o pro-
jecto Medmotard no início de 2013, contando já 
com duas expedições realizadas – ao Douro e ao 
Alto Minho – e com meia centena de sócios. Em 
Setembro já há nova expedição na calha.

Foto cedida por Rui Rodrigues

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Nuno Almeida

Rui Rodrigues e Susana Reis 
sentiam que, tal como eles, 
havia muitos médicos com 
paixão pelo mundo das “duas 
rodas” e lançaram-se na con-
cretização de um clube que 
agregasse não apenas esse 
gosto comum, mas sobretudo 
a sua vertente lúdica. “A tradi-
ção ‘motard’ existe há muito 
tempo no seio da população 
médica. Fruto da exigência 
da nossa profissão, não havia 
nenhuma organização estru-
turada e foi com este propósito 
que o Clube Medmotard co-
meçou a ganhar vida”, justifica 
o fundador. 
O chamado “mototurismo” e todo o universo que 
o rodeia é o terreno em que o Medmotard se quer 
movimentar. “O que nos move não é mais do que 
o puro lazer, companheirismo e realização pes-
soal. Queremos dar corpo ao projecto através da 
criação de eventos nos quais se visitam locais de 
interesse cultural e paisagístico, privilegiando o 
turismo em zonas rurais e menos favorecidas de 
Portugal”, acrescenta Rui Rodrigues, que vê ainda o 
“contacto próximo com a sociedade” como uma das 
vantagens deste tipo de actividades. 
O Medmotard, apesar de ter as suas raízes no Porto, 
pretende ser um clube de âmbito nacional e, para 
já, a receptividade a esse nível tem sido “excelente”. 
“Neste momento contamos já com sócios de Norte a 
Sul do país. Este sucesso deveu-se também ao apoio 
que a Ordem dos Médicos tem dado ao Clube, no-
meadamente através da sua divulgação” justifica o 
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Na Biblioteca Almeida Garrett, marca-
ram presença várias personalidades 
da vida política, social e científica do 
Porto para se associarem ao lança-

mento do último livro publicado por Rui Nunes, 
professor da Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Porto (FMUP) e presidente da Associação 
Portuguesa de Bioética. 
Coube a Guilhermina Rego, vereadora da Acção 
Social da Câmara Municipal do Porto, a primeira 
introdução a “GeneÉtica”. A também docente da 
FMUP e colega de Rui Nunes na APB considerou 
que o livro “apresenta de modo consistente e estru-
turado um dos mais importantes dilemas da ciên-
cia, da genética e do seu papel no futuro colectivo”. 
Lembrando o “pioneirismo” do autor na reflexão de 
alguns dos temas emergentes da Bioética, Guilher-
mina Rego salientou a importância deste trabalho 
na óptica de uma evolução científica e tecnológica 
“sem precedentes”. “No domínio da genética é ainda 
mais pertinente, desde logo pelo facto de esta ciên-
cia poder modificar a própria natureza humana. 
Só uma adequada regulação destas tecnologias por 
parte dos poderes públicos poderá balizar a dinâ-
mica globalizante da ciência moderna face às enor-
mes pressões económicas internacionais”, concluiu 
a vereadora. 
Convidada a fazer a apresentação do livro, Maria de 
Belém Roseira começou por sublinhar as diversas 
questões que o mesmo coloca. “Até onde podemos 
ir? É legítimo irmos tão longe quanto hoje sabemos 
que é possível? Este livro reflecte estes problemas de 
ciência e da saúde, mas sobretudo trata dos nossos 
direitos fundamentais”, enquadrou a presidente do 
Partido Socialista e antiga ministra da Saúde. 
A convidada considerou que o trabalho de Rui Nu-
nes visa “alargar o acesso ao conhecimento sobre 
a ética e sobre a genética” e classificou-o de “es-

sencial” para melhorar a “literacia em 
saúde”. “Só através do conhecimento 
e da reflexão seremos capazes de fazer 
as escolhas certas”, acrescentou. Após 
lembrar a memória de Luís Archer, pa-
dre jesuíta e professor universitário a 
quem Rui Nunes dedicou a escrita de 
“GeneÉtica”, Maria de Belém reiterou 
a importância de ser fomentada uma 
discussão aberta sobre as matérias 
emergentes da ética para as ciências da 
vida. “É indispensável uma abordagem 
plural, transdisciplinar, carregadora de 
argumentos, não neutra, mas aberta, 
permitindo a escolha e a decisão in-
formadas. Quando falamos do aper-
feiçoamento do ser humano, ele pode 
ser visto sob prismas tão diversos, 
tão virtuosos e tão viciosos ao mesmo 
tempo, que é importante reflectirmos 
sobre isto”. 
Para Maria de Belém, o grande desa-
fio da obra de Rui Nunes é “habilitar-
-nos a compreender melhor aquilo que 

Rui Nunes, professor da 
FMUP e presidente da As-
sociação Portuguesa de 
Bioética, apresentou o seu 
mais recente ensaio no dia 
17 de Junho. ‘GeneÉtica’ é a 
síntese de um trabalho de-
senvolvido pelo docente ao 
longo de 20 anos e, como assinalou 
Miguel Guimarães, promove uma 
reflexão profunda sobre os desafios 
éticos da nova genética. O presidente 
do CRNOM partilhou a apresentação 
da obra com a antiga ministra da 
Saúde, Maria de Belém . 

os Desafios 
éticos Da nova 
genética

Apresentação 
do livro 
“GeneÉtica”, 
da autoria de 
rui nunes

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Nuno Almeida
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muitas vezes é anunciado como 
sendo absolutamente fantástico e 
que não deixa de ser uma enorme 
risco”. 

O VALOR FuNDAMENtAL DA 
DIgNIDADE huMANA 
O presidente do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médi-
cos (CRNOM), Miguel Guimarães, 
fez um comentário muito com-
pleto ao livro e começou por clari-

ficar o seu propósito: “GeneÉtica é uma visão plural, 
abrangente e transdisciplinar sobre os desafios da 
nova genética”. Citando o autor, o responsável assi-
nalou que estes desafios não decorrem de “questões 
éticas verdadeiramente originais ou inovadoras,”, 
mas antes de “novas vertentes da questão ética nu-
clear”: a dignidade humana. 
Esta é, segundo Miguel Guimarães, a base do pen-
samento ético do autor que cita a palavra “dig-
nidade” 73 vezes ao longo da obra. “O Prof. Rui 

Nunes acredita profundamente no que escreve e 
fundamenta toda a sua análise, toda a sua avaliação 
das questões éticas neste pressuposto: há respeito 
pela dignidade humana? É eticamente aceitável. 
Não respeita a dignidade humana? É eticamente 
inaceitável”, sublinhou o presidente do CRNOM, 
voltando a citar Rui Nunes. 
Após uma reflexão extensa sobre o conteúdo do 
livro, o dirigente concluiu que “GeneÉtica” deverá 
“constituir uma referência na bibliografia sobre a 
matéria”, assim como uma referência obrigatória 
para os médicos no seu exercício profissional. “Para 
nós médicos, muito concretamente, ainda resta 
mais esta inquietação, muito bem colocada pelo 
Prof. Rui Nunes: ‘Uma das formas pelas quais o ho-
mem altera a sua própria evolução é, sem dúvida, a 
capacidade de que a medicina e a biologia dispõem, 
hoje, de manter vivos até à idade da reprodução 
muitas pessoas com afeções várias. Desta forma, a 
ciência concorre para a presença, no património ge-
nético humano global, de uma grande diversidade 
de alterações genéticas – além de muitas outras 
patologias – que vieram modificar significativa-
mente a face visível da espécie humana comparati-
vamente a fases anteriores da sua evolução natural’, 
acrescentou, reiterando a dicotomia da “cura” e da 
“perpetuação da doença” como um dos dilemas 
fundamentais da vida de um profissional de saúde. 
“Frequentemente, somos assaltados de dúvidas, de 
como melhor balizar a nossa actividade”, conside-
rou Miguel Guimarães, concluindo com o “exce-
lente princípio de vida” que Rui Nunes deixa na sua 
obra: “Actua em todas as circunstâncias de forma a 
cultivar a autonomia da outra pessoa, que a tua, por 
sua vez, se desenvolverá naturalmente”.
Rui Nunes escusou-se a acrescentar comentários à 
sua obra e deixou vários agradecimentos, a come-
çar pelo programa Porto Cidade de Ciência, presi-
dido por Carlos Mota Cardoso e promotor do livro. 
“Agradeço o honroso convite para escrever esta obra 
sob a égide deste programa. O Porto é uma verda-
deira cidade de Ciência e a ciência não é apenas a 
biologia, a genética, a matemática e a física, mas 
é também a ética, a filosofia e o direito. Esta obra 
surge nessa trajectória”. Maria de Belém Roseira e 
Miguel Guimarães mereceram também uma pa-
lavra de apreço do autor, no primeiro caso pelo 
“empenho e dedicação ao longo de 15 anos”, desde 
que assumiu a pasta do sector; no segundo caso, 
“pelos comentários sentidos e profundos que muito 
dignificam o livro”.
Carlos Mota Cardoso, presidente da Fundação Porto 
Social, instituição que apoiou a produção desta 
obra, encerrou as intervenções com uma “saudação 
profunda” a Rui Nunes. “O Professor Rui Nunes é 
um porto de abrigo num mar relativamente encape-
lado”, acrescentou o também docente universitário, 
salientando ainda a forma simultaneamente “leve, 
escorreita e profunda” com que o autor reflectiu 
sobre um tema tão complexo. n

“Há respeito pela 
dignidade humana? 
É eticamente 
aceitável. Não 
respeita a dignidade 
humana? É 
eticamente 
inaceitável”



O dirigente procurou abordar as diversas condi-
cionantes que podem influenciar o futuro dos jo-
vens profissionais a curto prazo, nomeadamente na 
questão da empregabilidade. “O problema começa 
logo no grau de cobertura que queremos atribuir ao 
nosso sistema de saúde”, aprofundou. 
Independentemente de haver, ou não, um Serviço 
Nacional de Saúde “universalista”, o presidente do 
CRNOM considerou que devem ser asseguradas 
todas as condições necessárias para que os médicos 
tenham uma formação de qualidade. “O ministério 
não tem a obrigação de contratar todos os médicos, 
mas tem obrigação de garantir a especialização para 
que todos exerçam a profissão com qualidade”, su-
blinhou, deixando a dúvida, no entanto, sobre a 
postura da tutela nesta matéria: “Neste momento, a 
prioridade não é a qualidade. A prioridade é dimi-
nuir os custos, o que se vai reflectir no número de 
recursos humanos”. 
Miguel Guimarães não resumiu a sua reflexão à 
questão da empregabilidade e lembrou a defesa do 

“Qual o futuro do jovem mé-
dico?” foi a questão colocada 
no I Congresso da AJOMED 
– Associação dos Jovens Mé-
dicos, realizado no dia 22 de 
Maio.  O presidente do Con-
selho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos foi convi-
dado a ilustrar a perspectiva 
da Ordem dos Médicos sobre a matéria e cen-
trou a sua apresentação na defesa da quali-
dade da formação. Numa das intervenções 
mais sólidas do evento, Álvaro Almeida con-
siderou que o SNS terá de se habituar a viver 
com menos recursos e apontou caminhos al-
ternativos.

aPostar na 
quaLiDaDe Da 
formação 

i	CoNGrEsso	da	aJoMEd	
«o	Futuro	do	JoVEM	MédiCo»

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Vitor Silva
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Miguel Guimarães recorreu a uma pin-
tura para metaforizar o tema levan-
tado no debate da Associação dos 
Jovens Médicos. De acordo com o 

presidente do CRNOM, há duas faces possíveis para 
olhar a questão, uma mais clara – “onde estão as 
oportunidades” – e outra mais escura – onde resi-
dem os “problemas”. 



acto médico que tem sido 
promovida pela Ordem. 
“Não podemos aceitar 
que outros profissionais, 
sejam farmacêuticos ou 
enfermeiros, pratiquem 
actos médicos”, assegurou 
o dirigente.

SNS cOM MENOS 
REcuRSOS
O lado negro de que falou 
inicialmente Miguel Gui-
marães foi amplificado 
pelo ex-presidente da 
Entidade Reguladora da 
Saúde (ERS), Álvaro Al-
meida. “Não contem que 
seja um economista a dar 
boas notícias”, justificou 
o professor ao enquadrar 
alguns dos principais in-
dicadores do sector no 
nosso país. 
Olhando os gráficos, 
Álvaro Almeida fez a 
primeira conclusão afir-
mando que “o SNS vai 
ter de funcionar com 20 
a 30% menos do que tem 
hoje”. “Um corte enorme”, 
acrescentou, que teria de 
acontecer “mesmo que ti-
véssemos todo o dinheiro 
do mundo, dado que “a 
distribuição da população 

não é a mesma”. Para o economista, a realidade 
é ainda mais fria do que os números e, se as op-
ções não mudarem, quem sairá prejudicado a breve 
prazo são os jovens médicos. “Se tudo ficar como 
está, significa que é pior para quem está de fora do 
sistema porque não vai poder entrar”, concretizou, 
antecipando ainda maiores problemas de contrata-
ção num futuro próximo. 
Numa atitude construtiva, o antigo líder da ERS 
deixou duas opções essenciais para concretizar uma 
série de reformas que são unanimemente apontados 

pelos estudos técnicos. A primeira passa por mudar 
a organização do SNS e assegurar que “em vez do 
doente seguir um percurso pré-definido, seja ele a 
decidir que percurso quer seguir”. Complementar 
a esta opção está a alteração do regime de incenti-
vos: “É necessário alterar o mecanismo de finan-
ciamento, de maneira a torná-lo compatível com os 
objectivos”. 
Luís Portela, chairman da Bial, deixou um incentivo 
aos jovens médicos com a radiografia que elaborou 
da maior empresa farmacêutica do país. O também 
presidente do Health Cluster Portugal mostrou-se 
convicto de que o projecto de internacionalização 
da empresa será bem-sucedido após a construção 
da unidade de fabrico em Bilbau: “Se formos capa-
zes de ter uma presença forte em Espanha podemos 
vir a ser uma potência no primeiro mundo”. 
Lembrando a rede de parecerias que a Bial tem esta-
belecido ao nível da investigação e que lhe permite 
competir com grandes unidades a nível internacio-
nal, Luís Portela confessou que não olha para a sua 
empresa “como uma excepção”. “Acho que o sec-
tor da saúde tem um potencial forte nos próximos 
10 anos em Portugal e lembro que já exportamos 
o dobro do que exportamos na área da cortiça”, 
exemplificou. 
Manuel Pizarro encerrou a sessão com um discurso 
diferente do da Ordem dos Médicos. O ex-secre-
tário de Estado Adjunto da Saúde considerou que 
falar de “avaliação das necessidades de médicos 
no país é um discurso facilmente combatido pela 
sua natureza corporativa”, lançando o apelo para 
que se falem de aspectos “mais compreensivos para 
a população” como a qualidade da formação dos 
profissionais. 
O deputado socialista disse mesmo que “recusa 
qualquer modelo soviético” em que “formamos ape-
nas aquilo que precisamos” e insistiu na necessi-
dade de se valorizar o debate da qualidade forma-
tiva, nomeadamente ao nível da especialização: “É 
um aspecto muito relevante, onde é preciso assumir 
transparência e comparabilidade nos critérios para 
atribuição das idoneidades dos serviços”. “Temos 
de ser especialmente exigentes nesta matéria se 
querermos liderar na sociedade portuguesa o justo 
debate pela qualidade da formação dos médicos”, 
concluiu. n
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e fosse médico viveria com muito descon-
forto neste momento”. A frase é de Luís 
Antunes, director do Mestrado em Infor-
mática Médica da Universidade do Porto, 

e serviu de mote ao tema em debate na conferência 
da Amedijuris. O convidado explicou que com o 
actual nível de segurança que existe nos sistemas 
de informação clínica “é extramente fácil roubar 
a identidade digital a qualquer um dos médicos 
portugueses”. 
O exemplo mais flagrante, para o especialista, está 
nas aplicações de prescrição electrónica e na faci-
lidade com que se pode fazer um registo online em 
nome de um médico ou profissional de saúde. “[No 
registo] Têm de colocar um conjunto de informação 
que não é difícil de obter. Com isso posso começar 
a prescrever em vosso nome sem vocês saberem. 
Vão ser responsabilizados e vão ter um grande incó-
modo com isso”, acrescentou. 
Para o professor da Faculdade de Ciências da Uni-
versidade do Porto, “é incrível a quantidade de pes-
soas que têm o currículo na Internet, com número 
de telefone, morada, data de nascimento e nome clí-
nico”. Ou seja, os dados estão ao dispor de qualquer 
pessoa “com conhecimentos mínimos de informá-
tica” e “o médico pode ser acusado de fraude sem 
nunca ter tido conhecimento de quem prescreveu 
certos medicamentos”. 

fragiLiDaDes 
Dos sistemas 
informáticos 
ameaçam os 
méDicos

Conferência 
Amedijuris 
“ProCEsso	ClÍNiCo:		
aCEsso	E	sEGrEdo	
MédiCo”
O acesso aos registos clínicos, a sua confi-
dencialidade e segurança, assim como o seu 
enquadramento jurídico foram os temas re-
flectidos numa conferência promovida pela 
associação Amedijuris, que teve lugar no dia 
25 de Junho. Luís Antunes, um dos especia-
listas convidados, fez uma longa intervenção 
sobre a gestão informática dos dados dos do-
entes e manifestou a sua preocupação pelas 
fragilidades do sistema. Rui Guimarães e Da-
niel Serrão foram os restantes convidados, 
numa sessão moderada pelo presidente do 
CRNOM, Miguel Guimarães. 

“S

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Nuno Almeida



Comentando o que está a ser realizado com o pro-
jecto da Plataforma de Dados da Saúde, Luís An-
tunes mostrou-se “muito crítico” relativamente à 
forma como a rede de partilha de dados clínicos 
nacional foi implementada. Entre outros aspectos 
negativos, o especialista deu como exemplos de 
más práticas a constante troca de palavras-passe e 
a consequente adulteração dos logs [registo de todas 
as utilizações]. “A partir do momento em que há 
uma partilha de passwords, confiar num sistema que 
acede a todos os registos de todos os portugueses, a 
nível nacional, parece-me um bocadinho errado”, 
assinalou. 
Neste aspecto, o professor elogiou o caminho que a 
Ordem dos Médicos seguiu com a criação da nova 
cédula profissional e a incorporação de uma assina-
tura digital para autenticação de documentos. Luís 
Antunes confessou que esse é também o caminho 
que a Universidade do Porto (UP) está a seguir, mas 
assinalou que a implementação do sistema tem de 
obedecer a algumas cautelas. “O cartão [da UP] vai 
abrir as portas do departamento e vai abrir a cancela 
do parque. Porque se o meu cartão for aquele que 
abre a cancela do parque eu não o vou partilhar. São 
mecanismos muito simples e que resolvem a maior 
parte dos problemas”, explicou. Em conclusão, o 
docente sublinhou a necessidade de garantir que os 
logs dos profissionais de saúde não são alterados e 
garantiu que “ou estes mecanismos são implemen-
tados, ou vivemos no caos”.

DOENtE é PROPRIEtáRIO, O hOSPItAL é O 
guARDADOR
Rui Guimarães, responsável pela unidade de gestão 
de processos documentais do Centro Hospitalar 
São João, foi o segundo convidado da sessão e abor-
dou alguns dos princípios legais que enquadram o 
acesso e utilização dos registos clínicos dos doentes. 
O jurista esclareceu que o doente “é o proprietário 

legal dos registos” e o hos-
pital “é o seu guardador”. 
“Garante a imunidade, a 
segurança e o acesso”, es-
pecificou. Dessa forma, o 
hospital desempenha um 
papel importante pelo facto 
de ter a responsabilidade de 
preservar os dados. “Se eu 
quiser intentar uma acção 
contra um médico, o médico 
tem a expectativa legítima 
de que o hospital guardou, 
preservou e garantiu a inte-
gridade dos registos que fez”, 
exemplificou.  
A disponibilização dos da-
dos aos doentes e aos mé-
dicos, segundo afirmou 
Rui Guimarães, “não é um 
direito absoluto”. A lei prevê 
reservas quanto às referên-
cias a terceiros e quanto ao 

fim a que se destina a sua utilização. “A legitimidade 
do pedido tem de ter uma conexão restrita às neces-
sidades de quem pede. Tem de ser imprescindível 
para atingir um objectivo e não deve ocasionar in-
vasões à reserva de intimidade e de vida privada”, 
esclareceu Rui Guimarães. Por outro lado, acrescen-
tou, “se alguém faz um acesso que não está supor-
tado pelo ordenamento jurídico, isso deve levar a 
um apuramento de responsabilidades disciplinares, 
civis e se for caso disso de nível criminal”. 
No final, o responsável assinalou que é tão impor-
tante para o doente que seja cumprido o dever de 
documentação como para o médico. “Se houver um 
doente a levantar um processo, o que vai acontecer 
é que o médico é levado ao tribunal e o juíz, dada a 
ausência de informação, faz duas coisas: primeiro, 
inverte o ónus da prova (vai ser o médico a ter de 
provar que tratou bem o doente); segundo, faz uma 
presunção legal de culpa”, exemplificou. 
Daniel Serrão encerrou o painel com uma abor-
dagem ética à relação médico-doente. Reforçando 
“a natureza intrínseca do acto médico”, o profes-
sor jubilado considerou que esta “cria uma grande 
responsabilidade ao médico”. Entre o quadro de 
responsabilidades, acrescentou, está o dever do 
“consentimento informado” ao doente e o direito do 
médico em “obter informação sobre o doente”. 
“A posse desta informação não é do médico, é do 
doente. Isto é um dado objectivo” reiterou Daniel 
Serrão. Contudo, em sua opinião, “a pessoa pode 
permitir que essa informação seja dada a conhecer a 
outras pessoas”, cabendo ao médico a responsabili-
dade de “respeitar a propriedade” e, por consequên-
cia “garantir a confidencialidade” dos dados. “Há 
uma dificuldade hoje muito grande em assegurar 
a confidencialidade. A evolução será no sentido de 
se perder o que há de sagrado – sagrado em sentido 
laico – da relação médico-doente”, concluiu o bioe-
ticista. n
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nomeadamente de bons secretários de Es-
tado com um conhecimento profundo do es-
tado da saúde. 

Mas acredita que esta escolha prende-
-se, essencialmente, com a necessidade 
de cortes na Saúde de que temos vindo a 
ouvir falar nos últimos tempos?
O Dr. Paulo Macedo toma posse com um 
programa pré-definido, em resultado do me-
morando da troika, aceite pelo Governo. Esse 
entendimento diz, por exemplo, que as taxas 
moderadoras devem ser aumentadas e devem 
ser mais elevadas no serviço de urgência, 
sendo menores nas consultas hospitalares e 
nos centros de saúde. No entanto, vai ser da 
responsabilidade do novo ministro da Saúde 
decidir qual o valor que vai ser aplicado. Essa 
é a grande decisão e só posso esperar que não 
passe por estabelecer um valor que corres-
ponda a um pagamento efectivo da Saúde no 
acto, pois desta forma os portugueses passam 
a pagar duas vezes: através dos seus impostos 
e por acto. Mas existem outras questões onde 

o ministro da Saúde pode marcar a diferença. Ou-
tra das recomendações patentes no memorando da 
troika assenta na ideia de que os cargos de chefia e 
de direcção, nomeadamente nos hospitais, devem 
ser ocupados por pessoas escolhidas pelo mérito, 
tendo em conta a sua qualificação profissional e de 
gestão. Estamos numa altura de mudança partidá-
ria e todos nós conhecemos a expressão «jobs for 
the boys». Tem funcionado assim quando PS ganha 
as eleições e quando o PSD ganha as eleições. Va-
mos ver o que vai acontecer desta vez e perceber se 
mesmo aqueles profissionais que desempenharam 
bem os seus papéis de gestores, diminuindo o des-
perdício ou aumentando os níveis de eficácia dos 
serviços, vão ser substituídos. Esse vai ser um dos 
momentos da verdade. Ficaremos a saber se este 

Texto Patrícia Gonçalves • Fotografia vitor Silva

DEPoiS DE uMa MéDiCa, uM GEStoR. Paulo MaCEDo aS-

SuMiu o MiNiStéRio Da SaúDE E HERDou a DifíCil taREfa 

DE REDuziR oS CuStoS NuMa áREa SoCialMENtE SENSí-

vEl. No iNíCio Da Xii lEGiSlatuRa, o PRESiDENtE Do CoN-

SElHo REGioNal Do NoRtE, MiGuEl GuiMaRãES, quER 

ESPERaR PaRa vER, MaS DEiXa uM aPElo ao Novo titulaR 

Da PaSta Da SaúDE: “ouviR a oRDEM DoS MéDiCoS”. EM 

ENtREviSta à NoRtEMéDiCo, MiGuEl GuiMaRãES REvEla 

aS SuaS PRiMEiRaS iMPRESSÕES SoBRE o quE PoDE MuDaR.

«É IMpORTaNTE QuE 
O NOVO MINISTRO 
OuÇa a ORDEM»

(nortemédico) – Como é que viu a nomeação de 
Paulo Macedo, um gestor que passou pela Direc-
ção-Geral dos Impostos, para ministro da Saúde?
(Miguel Guimarães) – Pessoalmente, não conheço o 
Dr. Paulo Macedo. Foi bastante elogiado pelo cargo 
que desempenhou enquanto Director-Geral dos 
impostos e na área da Saúde esteve ligado à Mé-
dis, muito embora não saiba exactamente qual é 
o seu conhecimento sobre as questões práticas da 
Saúde. Acho que temos de esperar para ver, mas 
quero acreditar que pode desempenhar um bom 
papel. Não sou dos que defendem que o ministro 
da Saúde tem de ser, obrigatoriamente, médico. 
Penso, isso sim, que tem de ser uma pessoa de bom 
senso, que saiba tomar decisões e que saiba dialo-
gar. Depois, deve estar rodeado de uma boa equipa, 

8 em Destaque

pRESIDENTE DO CONSELhO 
REGIONaL DO NORTE, MIGuEL 
GuIMaRÃES, ESpERa BOM SENSO 
E DIáLOGO DO NOVO TITuLaR 
Da paSTa Da SaÚDE



novo Governo tem de facto uma 
nova atitude, e respeita esta reco-
mendação da troika, ou se pelo 
contrário, a filiação partidária con-
tinuará a ser o principal factor para 
a escolha dos lugares de chefia.

Falou há pouco da importância 
da escolha dos secretários de 
Estado. Como é que viu a no-
meação de Manuel Teixeira, até 
agora presidente da Autoridade 
Central dos Sistemas de Saúde 
(ACSS), um organismo que tem 
sido amplamente criticado pela 
Ordem dos Médicos?
É verdade que a Ordem tem cri-

ticado a actuação da ACSS, não só pelo facto de 
não funcionar bem, mas também porque tem sido 
discricionária na forma de aplicação dos orçamentos 
na área da Saúde. Não é possível aceitar que um 
doente em Lisboa tenha direito a um valor superior 
para gastar em Saúde do que um doente do Porto 
ou de Coimbra. Por outro lado, ainda recentemente 
tivemos um exemplo típico da inoperância da ACSS. 
A 30 de Junho ainda não existiam sistemas infor-
máticos devidamente validados pela ACSS, quando 
estava previsto que a prescrição electrónica entrasse 
em vigor a 1 de Julho. Não sei qual a responsabili-
dade que o Dr. Manuel Teixeira assume nestas ma-
térias, o que não quer dizer que não possa vir a ser 
um bom secretário de Estado da Saúde. Agora, é 
evidente que o ministro da Saúde me merece mais 
confiança do que o seu secretário de Estado. 

E relativamente ao secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde, Fernando Leal da Costa, até agora 
o consultor do Presidente da República para os 
Assuntos da Política de Saúde?
Parece ser uma pessoa sensata e, sendo médico, é 
um homem que, em princípio, conhece bem os dos-
siês da saúde. Portanto, é uma pessoa que, à partida, 
me inspira confiança.

Na anterior legislatura, o Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde, Manuel Pizarro, era um 
homem do Norte. A perda desta ligação regional 
pode traduzir-se numa perda de influência do 
Norte? 
Sim, é verdade que o Norte perde alguma influên-
cia. Sempre foi possível manter um diálogo muito 
directo com o Dr. Manuel Pizarro, não só por ser 
do Norte, mas também pelo facto de ser médico e 
de ter trabalhado no Hospital de S. João. Mas isso 
não quer dizer que não seja possível estabelecer 
este tipo de diálogo com os novos secretários de 
Estado. Gostaria de sublinhar que a SRNOM está 

completamente disponível para colaborar com o 
Ministério da Saúde, defendendo os interesses da 
qualidade da Medicina em Portugal. Por outro lado, 
também espero abertura do Ministério da Saúde 
para ouvir a Ordem. A OM pode ter um papel ex-
traordinariamente importante na diminuição dos 
custos na Saúde, melhorando a qualidade. 

Como avalia o programa do Governo para a área 
da Saúde?
O programa do Governo levanta-me algumas dúvi-
das, sobretudo numa área nobre, em que o Governo 
não tem exactamente a mesma posição espelhada 
no memorando da troika. No âmbito das Parcerias 
Público-Privadas (PPP), o memorando da troika de-
fende uma avaliação do modelo, de forma a perceber 
a sua eficácia em termos de gestão e em termos de 
prestação dos cuidados de saúde aos doentes. Con-
tudo, o programa do Governo fala no alargamento 
das PPP na Saúde. Não me parece bem avançar com 
novas parcerias sem que exista uma avaliação efec-
tiva das que já existem.

Recentemente, o Presidente da República de-
fendeu a “reinvenção do conceito de serviço pú-
blico”, dando como exemplo os cuidados de saúde 
e a necessidade de os delegar a instituições como 
as misericórdias. Que comentário faz?
O melhor serviço público que existe em Portugal é o 
SNS. É aquele em que conseguimos obter os melho-
res índices a nível internacional. Uma das discussões 
actuais prende-se com o modelo de financiamento 
do SNS e a sua sustentabilidade. Em Portugal, vive-
mos num Estado social em que pagamos impostos 
que, consequentemente, são geridos de acordo com 
as áreas estratégicas e desviados para os sectores da 
Saúde, da Educação, da Justiça, etc … Contudo, o 
Estado nunca se preocupou em tentar perceber qual 
a área em que existem maiores problemas. A verdade 
é que o orçamento que tem sido destinado para o 
sector da Saúde não chega. Mas o Estado pode optar 
por abandonar este modelo social, passando a Saúde 
a depender directamente dos portugueses. É essa a 
sugestão que fica no ar das palavras do Presidente 
da República e até de algumas posições assumidas 
nesta matéria pelo Governo. Portugal pode, assim, 
seguir o exemplo dos EUA que tem hoje um mau 
serviço público de saúde. Quem tem dinheiro, com-
pra a saúde e vai aos melhores hospitais. Quem não 
tem, recorre ao serviço público e arrisca-se a esperar 
meses por uma cirurgia em casos tão graves como o 
cancro. Se é este tipo de modelo que se propõe, en-
tão discordo completamente. Recomendo, a propó-
sito, a leitura de um artigo recente de Paul Krugman, 
prémio Nobel da Economia em 2008, em que ele 
explica o que aconteceu nos EUA. Contrariamente 
ao que se possa pensar, o serviço de saúde privado 
fica mais caro do que o público. n

9
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A Comissão Nacio-
nal de Internos de 
Radiologia pro-
moveu, durante 

dois dias, o 1º ENIR com o in-
tuito de debater, junto dos jo-
vens profissionais, os desafios 
que se colocam ao futuro da-
quela especialidade médica. 
A Secção Regional do Norte 
do Norte da Ordem dos Mé-
dicos, enquanto parceira do 
evento, fez-se representar 
numa sessão sobre o futuro 
da profissão com a participa-

ção do vice-presidente do Conselho Regional, Antó-
nio Araújo. O dirigente enquadrou a sua exposição 
sublinhando alguns dos aspectos que influenciam 
directamente a chamada “demografia médica” e a 
própria política de saúde de um modo geral: a evo-
lução demográfica da população portuguesa, a evo-
lução do conhecimento científico, a despesa pública 
de saúde, a organização do sistema e das respectivas 

unidades, a organização do trabalho médico, as 
competências dos profissionais, o conteúdo funcio-
nal da profissão, entre outros. 
Reforçando o facto de, em Portugal, o rácio de mé-
dicos por 100 mil habitantes ser “bastante supe-
rior à média europeia”, António Araújo sublinhou 
também o problema da má distribuição com mui-
tos profissionais situados nos grandes centros de 
Coimbra, Lisboa e Porto. O dirigente recordou as 
conclusões apresentadas pelo estudo coordenado 
pelo Professor Alberto Amaral, de 2011, que apon-
tava um nível máximo de 1220 médicos formados 
por ano em Portugal e lembrou ainda o estudo das 
necessidades previsionais dos recursos humanos 
em saúde, apresentado mais recentemente, que an-

tecipava um excedente de 6 mil mé-
dicos em 2020. 
Lançados os dados, o vice-presidente 
do CRNOM apontou como objectivo 
da Ordem dos Médicos “tentar que 
haja uma equivalência das capaci-
dades formativas das universidades 
com as unidades de saúde”, com o 
intuito de “defender a qualidade”. 
António Madureira abordou o 
mesmo tema, mas centrado exclusi-
vamente na especialidade de Radio-
logia. O médico do Hospital de São 
João considerou positivo o rácio de 
radiologistas por 100 mil habitantes 
existente em Portugal (1 para 11700) 
e fez um exercício de memória, re-
cordando algumas das conclusões 
apesentadas por um estudo do Ame-
rican College of Radiology de 2002. 
“O que concluíram na altura é que 
o mercado dos actos de radiologia 
seria dominado por um maior con-
sumismo, por mais informação dos 

doentes e por um aumento da concorrência. Tudo 
isto se veio a verificar”, resumiu o convidado, que 
acrescentou como grande mudança de paradigma 
a necessidade de “trabalhar muito para ter sucesso” 
quando antes “a pessoa tinha de trabalhar muito 
para falhar”. 
O radiologista identificou as tendências que a espe-
cialidade vive em Portugal – pressão para aumento 
da carga horária e da produção, redução de preços, 
separação dos sistemas público e privado – e dei-
xou algumas sugestões para os colegas seguirem. 
“Devemos aumentar a visibilidade e apresentar-nos 
aos doentes. Se o fizermos a cinco doentes por dia, 
seriam 5 mil por dia em Portugal”, começou por de-
fender. Para António Madureira é importante tam-
bém “não desistir das áreas tradicionais”, “preservar 
a qualidade da formação”, “manter a nossa digni-
dade” e “respeitar os outros profissionais”. No plano 
individual, o convidado aconselhou os colegas a 
adequarem o seu nível de vida ao rendimento, de 
forma “a manter a aposta na formação contínua” e a 
garantir “estabilidade financeira para não trabalhar 
por qualquer valor”. n

formação e 
quaLiDaDe Para 
assegurar o 
futuro

Encontro 
nacional de 
Internos de 
radiologia 

O 1º ENIR – Encontro Nacional de In-
ternos de Radiologia decorreu na 
SRNOM, nos dias 28 e 29 de Junho. O 
evento contou com a participação do 
vice-presidente do CRNOM, António 
Araújo, numa palestra sobre a em-
pregabilidade e o futuro da profissão 
médica. Na mesma sessão, António 
Madureira reflectiu sobre o futuro da 
especialidade de Radiologia.

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Nuno Almeida
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como en mi professión. Y hoy, aqui puedo una vez 
mas, volver a probarlo y sentirlo. Para tratar de en-
contrar las palabras para agradecer a mi amigo 
José Luios, tentaré recordar hechos para que enten-
diam por qué creo que, con gran orgullo, me siento 
un andrologo ibérico”.	
após	ter	focado	toda	a	trajectória	andrológica	
em	congressos	e	cursos	em	Espanha,	recordei	o	
meu	primeiro	mestre,	o	dr.	José	Maria	Pomera,	da	
Fundação	Puigvert,	barcelona,	num	estágio	em	
1967,	nascendo	ai	a	andrologia	Portuguesa.	“Una 
persona de extrema afabilidade que aqui recuerdo 
com gran nostalgia. Le gustava de enseñanza y 
supo hacerlo com gran humanismo, siendo verda-
daremante apasionado por este tema”. 
Mais	adiante: “por la 2.ª vez me encuentro em Pam-
plona. Recuerdo la primera presencia en el IV Curso 
de Andrologia, realizado por mi amigo José Luis en 
marzo de 1994. Por todos los hechos referenciados, 
siento el derecho de considerarme un, repito, an-
drologo ibérico y es como tal que mi esposa y yo os 
damos gratias por este simbólico homenaje”.	
recordei	com	a	maior	amizade	e	estima	anterio-
res	Presidentes	da	asEsa,	ana	Maria	Puigvert	e	
Pomerol	Monseny.	terminei	a	minha	interven-
ção	citando	um	grande	poeta	chileno	do	século	
XX,	Pablo	Neruda:	“Una imagem vale mas que 
mil palabras….unas quantas palabras valen mas 
que mil imagenes. Muere lentamente. Solamente 
la ardiente paciencia hará que conquistemos una 
esplendida felicidad. No te olvides de ser feliz. Vive 
hoy. Arriesga hoy. Hazlo hoy. No te dejes morir 
lentamente. No te impidas de ser feliz”. “Una vez 
mas puedo afirmar que soy un hombre con mucha 
suerte. Muchas gartias a todos”.

um	apontamento	muito	breve,	relacionado	com	a	pro-
gramação	do	Congresso.	Com	a	participação	de	mais	de	
trezentos	congressistas,	da	Península	ibérica	e	de	países	
latino-americanos,	destaco	a	vertente	multidisciplinar	
destes	encontros	de	andrologia:	uro-andrologistas,	gine-
cologistas,	endocrinologistas,	fisiologistas,	embriologistas,	
medicina	laboratorial,	sexologistas	e	psicólogos.	Forte	con-
tributo	no	campo	da	Medicina	reprodutiva,	valorizando	o	
papel	do	andrólogo	na	avaliação	da	infertilidade	conjugal,	
devendo	ser	o	responsável	pelas	diversas	indicações	mas-
culinas	das	várias	técnicas	da	reprodução	médica	assis-
tida.	deverá	sempre	fazer	parte	do	staff	da	unidade	de	
reprodução.	a	Medicina	sexual	constituiu	outro	grande	
tema	do	Congresso.	selecciono,	como	mais	actual	e	bem	
fundamentada,	a	palestra	do	Professor	de	Fisiologia	da	
universidade	de	laguna,	Manuel	Mas,	com	o	tema	“la	ex-
periencia	orgásmica”.	a	compreensão	da	neuro-química	e	
das	diversas	zonas	anatómicas	do	nosso	cérebro	(avaliadas	
pelo	electro-encefalograma	visual	e	ressonância	magné-
tica	funcional)	permite	uma	abordagem	correcta	destas	
disfunções	e	respectiva	opção	terapêutica.	Valorizamos,	
pelo	seu	ineditismo,	as	duas	sessões	de	“Café	tertúlia”	du-
rante	os	almoços	de	trabalho:	“Comportamiento	sexuais	
en	adolescentes”	e	“Mejorando	las	erecciones	en	el	pa-
ciente	prostatectomizado”,	com	a	participação	do	Presi-
dente	da	sociedade	Portuguesa	de	andrologia,	dr.	Pepe	
Cardoso.	a	faceta	social	também	deve	ser	referida,	pois	
constituiu	momentos	de	franco	convívio	e	sã	amizade	en-
tre	os	participantes.

Adriano Pimenta, Pamplona 27 de Abril de 2013.

Dr. aDriano Pimenta
homenageaDo em 
PamPLona

«Andrólogo 
Ibérico»
No âmbito do “16.º Congresso Na-
cional de Andrología, Medicina 
Sexual, e Reproductiva”, que de-
correu de 25 a 27 de Abril de 2013 
em Pamplona, Espanha, o Dr. 
Adriano Pimenta foi objecto de 
homenagem pelos colegas espa-
nhóis. Ficam aqui as suas notas 
sobre o evento.

iniciei	a	minha	intervenção,	com	uma	
citação	 à	 léxica	 muito	 generosa	 e	
profundamente	adjectivada	do	meu	
particular	amigo	José	luís,	rotulando-
-me	de	andrólogo	ibérico,	com	uma	
clareza	notável,	o	que	muito	nos	co-
moveu,	tanto	a	mim	como	à	minha	
mulher.	Procurei	saber	agradecer	na	
língua	Castelhana,	tentando	ocultar	a	
minha	natural	emoção	com	tudo	que	
me	tinha	sido	dirigido.	
realço	algumas	passagens	da	minha	
intervenção	ao	“exteriozar la verda-
dera dimensión de mi profunda alegria 

y orgullo con esta impressionante ceremónia. En mi nombre 
y de mi mujer muchas gracias José Luís”.
“A menudo lo digo – el curso de mi carrera y mi vida asi lo per-
miten – la suerte me acompañó toda la vida. Por lo tanto me 
considero un hombre afortunado, tanto en la vida familiar 



Prémio soLLari aLLegro  

O Serviço de Dermatologia do Centro Hospitalar do 
Porto – Hospital Santo António (CHP) foi galardoado 
com o prémio “Sollari Allegro – Actividades de Ensino 
Formação e Investigação” 2012, prémio que distingue 
o melhor serviço do CHP pelas actividades desenvol-
vidas durante o ano.

No dia 28 de Maio de 2013, na presença de Sua Exce-
lência o Ministro da Saúde, Dr. Paulo Macedo e do Di-
rector do CHP, Dr. Sollari Allegro, o prémio foi entre-
gue pelo Director Clínico do CHP, Dr. Paulo Barbosa, à 
Directora do Serviço de Dermatologia, Dra. Manuela 
Selores.

O Dr. Pedro de Moura Reis foi distinguido pelo 
Conselho do Governo da Região Autónoma da 
Madeira com o Cordão da Insígnia Autonómica 
de Bons Serviços prestados à comunidade ma-
deirense. Este reconhecimento teve por base o 
trabalho que o médico desenvolveu na região 
autónoma no âmbito da organização de eventos 
científicos, como as 25 Jornadas de Medicina Ge-
ral e Familiar da Madeira e Continente, que têm 
ocorrido anualmente no Funchal, ou a 3.ª Bienal 
de Cardiologia da Madeira terá lugar no mês de 
Setembro. 
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serviço De DermatoLogia  
Do hosPitaL De santo antónio

insígnia autonómica De bons serviços

Dr. PeDro De moura reis

efemériDe

Dr. José reis Jr. 
(1908-2012)

No dia 17 de Abril de 2013 assinalou-se o pri-
meiro aniversário do falecimento do Dr. José Reis 
Júnior, pai do Dr. Pedro de Moura Reis. Natural 
da cidade de Lagos, no Algarve, o médico foi pio-
neiro da Geriatria nacional e internacional ao ser 
um dos fundadores da International Association 
of Gerontology (IAG), em 1950, e ao fundar a So-
ciedade Portuguesa de Geriatria, em 1951, de que 
era seu Presidente Honorário. Destacou-se ainda 
como pioneiro da imprensa médica portuguesa, 
com destaque para a criação do semanário “No-
tícias Médicas”. Foi também condecorado com a 
Grã-Cruz da Ordem do Mérito e com a Medalha 
de Ouro de Serviços Distintos do Ministério da 
Saúde. 



 Blueclinical Phase I  
 inaugura unidade  
 de ensaios clínicos  
 em voluntários  
 saudáveis 

A unidade de ensaios clínicos de Fase I da 
Blueclinical, instalada no Hospital da Pre-
lada, foi apresentada no dia 12 de Julho, 
numa cerimónia que contou com a presença, 
entre outros, do provedor da Misericórdia do 
Porto, do vice-presidente do Infarmed e do 
presidente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos. Todos os intervenientes 
convergiram nos elogios à coragem do pro-
jecto, num contexto económico particular-
mente delicado. 

Proprietária do Hospital da Prelada, onde ficará 
alojada esta unidade de ensaios clínicos de Fase I, a 
Misericórdia portuense mostrou, de acordo com o 
seu responsável, um interesse imediato no acolhi-
mento do projecto pela “oportunidade de prestar 
um novo serviço” e também pelo seu perfil inova-
dor. “É sempre bom saber que existem pessoas que 
pretendem evoluir, investir em recursos humanos 
de qualidade, em capacidade técnica e inovação, na-
quela que poderá vir a ser uma das áreas de maior 
competitividade em Portugal que é a área da saúde”, 
assinalou António Tavares. O Provedor reiterou a 
importância deste “sinal dado à comunidade cien-
tífica” e concluiu com a ideia de que a Blueclinical 
“não está a prometer, está a fazer”. 
O sócio fundador e gerente, Luís Almeida, con-
textualizou o projecto Blueclinical com base em 
números pouco satisfatórios de ensaios clínicos em 
Portugal. “Em 2012 tivemos 99 ensaios aprovados 
no país. O investimento foi de 36 milhões de euros, 
o que dá uma capitação de 3,6 euros. Na União Eu-
ropeia vemos que, no mesmo período, a capitação 
foi de 40 euros por habitante. Se estivéssemos na 
média europeia, estaríamos a falar de 400 milhões 
em vez de 36 milhões”, enunciou. 
A menos de 10% do potencial que o sector pode 
gerar, o responsável entende que “há um longo 

inovação  
em contracicLo 

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	António Pinto
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O provedor da Santa Casa da Misericór-
dia do Porto, António Tavares, deu a 
primeira grande nota de optimismo 
na abertura da sessão de inauguração 

da Blueclinical Phase I: “para quem está ligado há 
500 anos ao sector da saúde, é um prazer enorme 
associar-se a um projecto com capacidade de fazer 
coisas novas”. 



caminho a percorrer” e identifica vontade política 
em tornar a investigação clinica mais competitiva. 
Citando a legislação aprovada pela Assembleia da 
República a 14 de Junho deste ano, que aponta para 
a criação de um registo nacional de estudos clíni-
cos, Luís Almeida considera que o grande mérito da 
lei passa, precisamente, pelo sinal que dá à socie-
dade sobre a importância dos ensaios clínicos.  
A um nível mais técnico, Luís Almeida focou a ne-
cessidade de ultrapassar o modelo tradicional de in-
vestigar e desenvolver medicamentos e adoptar um 
novo método que “enfatiza muito mais os estudos 
exploratórios em seres humanos”. “É neste ponto da 
cadeia de valor que nos queremos posicionar com 

a Blueclinical Phase I”, adiantou. Numa breve aná-
lise SWOT ao projecto, o responsável considerou a 
“conjuntura difícil” como um factor positivo porque 
“predispõe à mudança” e acrescentou como pontos 
fortes “as infraestruturas de saúde de excelente ní-
vel” e a “excelente preparação dos profissionais de 
saúde” existentes em Portugal.
Numa análise mais abrangente ao projecto Bluecli-
nical, Luís Almeida descreveu as três unidades de 
actuação da empresa: a Blueclinical R&D; a Blue-
clinical Phase 1 e a Blueclinical SMO. Centrando-se 
nesta última unidade, o responsável disponibili-
zou-se a ser “parceiro dos demais intervenientes e 
interessados no processo de investigação clínica”, 
prestando serviços a unidades hospitalares nacio-
nais, sem riscos ou custos para as instituições. Um 
dos momentos mais emotivos foi aquele em que 
Luís Almeida cumprimentou e abraçou Sérgio Si-
mões, seu parceiro na gestão da empresa e directo 
responsável pela coordenação da área Blueclinical 
R&D.
Um dos sócios da Blueclinical é a companhia far-
macêutica Bluepharma, cujo presidente-executivo 
também esteve presente nesta sessão inaugural da 
unidade de ensaios clínicos. Paulo Barradas iden-
tificou na Blueclinical “os mesmos valores e prin-
cípios” que conduziram à criação da sua empresa 
e mostrou-se convencido da capacidade que o país 
tem em “empreender e desenvolver projectos” no 
sector da saúde. “Aquilo que podemos vender é o 
conhecimento, temos um capital excelente a esse 
nível”, enfatizou o executivo que considerou fun-
damental a participação da Bluepharma neste pro-
jecto. “Não estávamos tranquilos e tínhamos de 
aproveitar a oportunidade de investir no potencial 
existente ao nível dos ensaios clínicos”. 
O INFARMED fez-se representar pelo seu vice-pre-
sidente, Hélder Mota Filipe, que realçou a margem 
de desenvolvimento do sector. Na opinião do di-
rigente, que tem sido um dos grandes arautos do 
desenvolvimento da actividade dos ensaios clínicos 
em Portugal, é necessário “fazer diferente em ter-
mos de organização, sensibilizar os clínicos para os 
ensaios e sensibilizar as administrações hospitala-
res para que sintam que é uma vantagem e não um 
estorvo para a organização” promover este tipo de 
investigação.
O presidente do Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos encerrou a ronda de intervenções, 
deixando um forte elogio ao promotor do projecto. 
“O Luís Almeida é um homem brilhante, pela ca-
pacidade que tem em concretizar as ideias. É uma 
capacidade que não é muito comum, mas que tem 
sido uma característica na sua trajetória profissio-
nal”, assinalou. Para Miguel Guimarães, o momento 
difícil que o país atravessa é o contexto ideal para 
“darmos um pontapé para a frente”. “Tudo o que 
tenha a ver com uma aposta séria na qualidade e na 
inovação, é um passo importante para que a nossa 
investigação evolua e possa atingir outros níveis”, 
concluiu o dirigente da Ordem dos Médicos.
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É	fácil	arranjar	voluntários	saudáveis	para	en-
saios	de	fase	I?
É uma pergunta que toda a gente faz... A experi-
mentação em voluntários saudáveis é fundamental 
em farmacologia humana, porque minimiza os 
fatores de variabilidade interindividual. Um ser 
humano saudável é menos variável na resposta 
a um fármaco do que um ser humano doente e 
o controlo dos factores de variabilidade é muito 
importante a nível de fase I. Não é a primeira vez 
que estou envolvido neste tipo de atividade. Em 
1999, tive o privilégio de liderar a implementação 
da Unidade de Farmacologia Humana (UFH) da 
Bial, pioneira em Portugal em ensaios de farma-
cologia humana em voluntários saudáveis. Aliás, 
grande parte da equipa clínica da Blueclinical são 
ex-colaboradores da UFH da Bial, a quem devemos 
o pioneirismo em Portugal. A justiça requer que eu 
o refira. Mas voltando ao assunto: desde que tra-
tados com respeito e ética, os portugueses são ex-
tremamente generosos e nunca tivemos problema 
de recrutamento. Nas dezenas de ensaios clínicos 
em voluntários saudáveis que tive o privilégio de 
organizar em Portugal, participaram cerca de 800 
pessoas. Na Blueclinical Phase I, temos um website 
específico (www.blueclinical.com), através do qual 
qualquer pessoa pode inscrever-se como voluntá-
rio para os nossos ensaios. Esse modo de recruta-
mento foi devidamente aprovado pela Comissão 
Nacional de Protecção de Dados  (CNPD) e Comis-
são de Ética para a Investigação Clínica (CEIC).

Mas	porque	é	que	um	voluntário	saudável	aceita	
participar	num	ensaio	de	fase	I?
Tive a oportunidade de estudar exaustivamente 
as motivações para a participação em ensaios de 
fase I. Aliás, tenho publicadas parte das conclu-
sões. A compensação financeira é um factor im-
portante, mas não é determinante: há pessoas ca-
renciadas economicamente que rejeitam qualquer 
hipótese de participar num ensaio clínico, mesmo 
que compensadas por isso; por outro lado, há pes-
soas muito favorecidas que se dispõem a parti-
cipar. Uma razão importante é o altruísmo; isto 
é particularmente 
frequente quando 
o voluntário teve 
a perda de uma 
pessoa próxima 
por doença para 
a qual o fármaco 
em estudo tem po-
tencial indicação. 
Outra razão é a 
curiosidade, saber 
como é que se faz 
um ensaio. Isto 
é mais frequente 
nos estudantes das 
ciências da saúde: 
medicina e farmá-
cia, por exemplo.

Entrevista a Luís 
Almeida, sócio fundador 
da Blueclinical
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Serafim Guimarães, director clínico.

(nortemédico) – A	Blueclinical	
está	a	fazer	uma	aposta	forte	
na	investigação	clínica.	Numa	
altura	em	que	o	número	de	
ensaios	está	a	decrescer	e	a	
investigação	clínica	em	Por-
tugal	afasta-se	da	da	União	
Europeia,	isso	faz	sentido?
(Luís Almeida) – Na nossa pers-
pectiva, faz todo o sentido ha-
ver em Portugal uma entidade 
capaz de prestar os serviços e 
estabelecer as parcerias que a 
Blueclinical proporciona! 
Por um lado, existem diversas 
instituições públicas e priva-
das que nos últimos anos in-
vestiram significativamente 
em investigação básica com 
potencial de translação em 
novos medicamentos e outros 
produtos de saúde e que não 
encontram em Portugal parcei-
ros experientes que os possam 
ajudar ou orientar no desenvol-
vimento dos seus projetos em 
direção à comercialização. Daí 
termos criado a “Blueclinical 
R&D”, com a missão especí-
fica de “desenvolver atividades 
de medicina de translação em 
Portugal, apoiando instituições 
e empresas, nomeadamente as 
start-ups, no desenvolvimento 
dos seus projetos de I&D”. A 
este nível, estamos já a traba-
lhar com equipas de alguns ins-
titutos públicos e com diversas 
empresas.
A “Blueclinical Phase I” é o 
passo seguinte lógico na ca-

deira de valor. A sua missão – “Realizar ensaios 
clínicos de fase I, nomeadamente em voluntários 
saudáveis ou em populações selecionadas de doen-
tes (prova de conceito)” – é suficientemente explí-
cita. Os novos modelos de I&D de medicamentos 
enfatizam o papel essencial deste tipo de estudos 
para a dita “medicina de translação”. É verdade que 
as instituições e empresas podem socorrer-se de 
unidades de fase I estrangeiras. Mas a proximidade 
e flexibilidade, para além do controlo dos custos, 
são condições críticas para a sustentabilidade. Para 
os estudos de fase I em voluntários saudáveis, en-
contrámos no Hospital da Prelada – e na Santa 
Casa da Misericórdia, sua proprietária – o anfitrião 
e parceiro ideal. A nossa unidade ocupa uma ala 
completa de um dos pisos do Hospital, numa área 
total de 650 m2, onde opera a equipa própria da 
Blueclinical Phase I, com 26 pessoas, entre as quais 
7 médicos (eu incluído) e 10 enfermeiros. O Dire-
tor Clínico é o Colega Serafim Guimarães. Toda a 
equipa é altamente qualificada e experiente...
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Na	cerimónia	de	inauguração	da	“Blueclinical	
Phase	I”,	aproveitou	para	assinar	um	protocolo	
com	o	Hospital	da	Prelada	relativo	à	“Bluecli-
nical	SMO”.	Quer	falar	sobre	isso?
A “Blueclinical SMO” é a unidade da Blueclinical 
que se dedica aos ensaios terapêuticos, os ensaios 
usualmente designados de fase II a IV, e aos estu-
dos observacionais. Em Portugal, em 2012 foram 
aprovados 99 ensaios. Na Europa, foram aprova-
dos cerca de 4.400. Porquê a diferença? Sentimos 
que é nosso dever patriótico ajudarmos a reduzir 
o “gap” entre Portugal e a Europa. Por exemplo, se 
tivéssemos um investimento per capita idêntico à 
média europeia, teríamos um investimento anual 
em investigação clínica de cerca de 400 milhões 
de euros, contra os atuais 36 milhões. A missão da 
Blueclinical SMO (de Clinical Research Site Mana-
gement Organisation”) é “apoiar operacionalmente 
a actividade de centros de investigação clínica, com 
vista ao seu desenvolvimento, aumento da efici-
ência e obtenção de reputação de excelência em 
investigação clínica”. 
É sabido que, tanto a nível internacional como a 
nível português (e, particularmente, entre nós) os 
constrangimentos organizacionais são o principal 
problema para a eficiência da investigação. Por isso, 
várias instituições, nomeadamente os hospitais cen-
trais, organizaram gabinetes de investigação clí-
nica, acreditando que com isso resolveriam os seus 
problemas. Mesmo assim, a actividade continua 
estagnada... 

Porque	razão?	
É que é fundamental que as instituições estejam 
organizadas para acolher investigação clínica. Mas 
isso não é suficiente! É necessário que haja promo-
tores interessados nessa investigação clínica. E isso 
escasseia. Dos 99 ensaios aprovados em Portugal, 

quase metade estavam concentrados em apenas 3 
promotores, i.e., 3 empresas farmacêuticas! 
Ou seja, para dinamizar a investigação clínica em 
Portugal não basta criar um ambiente regulamentar 
e legislativo favorável e ter instituições e investi-
gaores interessados nela: é necessário haver “pro-
motores”. E não os há. Porquê? Em primeiro lu-
gar, porque a investigação clínica é cada vez mais 
promovida por empresas e instituições (incluindo 
consórcios europeus) que “não conhecem” Portugal: 
actualmente, mais de 3/4 dos cerca de 5.800 no-
vos fármacos em ensaios clínicos no Mundo são de 
PME’s e instituições. Em segundo lugar, porque as 
“big pharma” que estão presentes em Portugal dei-
xaram de investigar em Portugal, porque se deram 
mal ou porque estão em retracção da investigação... 
A Blueclinical SMO pretende resolver este pro-
blema, com uma abordagem inovadora: o primeiro 
passo é organizar uma rede de hospitais sem grande 
tradição em investigação clínica, mas com grande 
potencial e motivação para a mesma; o segundo 
passo é identificar os médicos interessados em fazer 
investigação e que tipo de investigação querem fa-
zer; depois, é necessário treinar e certificar as equi-
pas de investigação; por fim, é necessário procurar 
investigação, a nível nacional e internacional, que 
corresponda às necessidades dos doentes e às ex-
pectativas dos investigadores e das instituições. A 
Blueclinical SMO é o elo de ligação entre as institui-
ções com as quais estabelece protocolos. A harmo-
nia e consistência das práticas e procedimentos é 
um factor crítico de sucesso.
A Blueclinical SMO já estabeleceu parcerias deste 
tipo com várias organizações, nomeadamente Cen-
tro Hospitalar da Cova da Beira, Centro Hospitalar 
Tondela-Viseu, Centro Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho, Unidade Local de Saúde de Matosi-
nhos - Hospital Pedro Hispano, Unidade de Saúde 
do Alto Minho - Hospital de Viana do Castelo e 
Hospital de Ponte de Lima. Foi agora a vez do Hos-
pital da Prelada. E temos em finalização acordos 
com várias outras unidades hospitalares. Assim, 
esta rede terá “massa crítica” suficiente para se po-
der apresentar a nível internacional como um par-
ceiro a ter em conta, para uma investigação clínica 
de excelência que satisfaça todos os “stakeholders” 
como agora usa dizer-se: os doentes (sempre em 
primeiro lugar!), os investigadores, as instituições, 
a sociedade e os promotores. A investigação clínica 
em Portugal só terá futuro se os interesses de todos 
estiverem devidamente protegidos! n

Assinatura do protocolo entre o Hospital da Prelada e a “Blueclinical SMO”.

Blueclinical Phase I
hosPital da PRelada, Piso 3 – ala Poente
Rua de sarmento de Beires, 153
4250-449 Porto, Portugal
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Os rostos são conhecidos, encontram-se 
todos os anos para trocarem experiências 
e para exporem a sua criatividade, sem 
complexos ou pretensões. É nesta fami-
liaridade que se funda a Arte Médica, mas 
também na procura constante da rein-
venção e da expressão nova por parte dos 
participantes. 
Na XI Exposição encontrámos muitos des-
tes exemplos, de alguém que ultrapassa a 
simples participação e procura acrescentar 
valor estético e simbólico ao seu trabalho. 
É o caso de Maria Eugénia Teixeira e do 
seu “Grito da Natureza I e II”, um tríptico 
de forte carga emotiva, composto por dois 
quadros e um tronco de madeira, aberto 
por um golpe de machado. “É um apelo, 
uma espécie de grito de revolta contra tudo 
que de mal fazemos à Natureza. Há um san-
gramento, como se alguém estivesse doente 
e o machado está aqui colocado porque é o 

objecto usado para destruir”, descreveu a médica.
Na quarta participação na Arte Médica, Maria Eu-
génia Teixeira revelou que o apelo da criação plás-
tica surgiu de forma tardia na sua vida “porque não 
acreditava naquilo que fazia”. “Tinha familiares que 
eram pintores, mas eu pensava que não teria essa 
capacidade. Hoje dá-me imenso prazer e é quase 
um anti-depressivo”, acrescentou, deixando um 
forte elogio à organização da SRNOM: “é uma ma-
ravilha, um grande estímulo para todos”. 

XI 
EXposIção 
arte méDica

De 3 a 24 de Maio, decorreu a XI 
Exposição Arte Médica. Com perto 
de 70 participantes e mais de 160 
obras expostas, o evento revelou 
algumas inovações estéticas e, 
sobretudo, mostrou o cuidado dos 
participantes em reinventar a sua 
linguagem. A sessão de encerra-
mento contou com a presença da 
Orquestra D' Ouro Music Ensemble. 

Em 
constante 
renovação

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Nuno Almeida



A visão multidisciplinar da 
arte foi o ponto de partida 
para outro dos trabalhos 
mais marcantes desta ex-
posição. Eugénia Ascenção, 
que nunca falhou uma edi-
ção da Arte Médica, propôs 
uma abordagem original ao 
graffiti, juntando esta lin-
guagem urbana com a fo-
tografia numa colagem que 
designou por “As paredes 
contam histórias”. “É uma 
história comum a tantas ou-
tras. Começa num olho que 
observa os acontecimentos e 
depois é uma espécie de ci-
clo da vida que termina com 
um casal a pensar nas coisas 
positivas que lhe aconteceu”, 
explicou a médica que, desta 
forma, cumpriu com um 
objectivo de longa data que 
passava por dar uma nova 
roupagem ao graffiti. “Fiz 
estas fotos em vários locais, 
desde o Alentejo ao Perú e já 
há muito queria fazer uma 
exposição sobre este tema. 
Sei que é um assunto polé-
mico, mas sou uma grande 
apreciadora e defendo que 
devia haver espaços próprios 
para que esta forma de arte 
fosse realizada”, concluiu. 

FAÇA cOMO SAbE
De volta à pintura e em tra-
ços mais românticos, obser-
vamos as obras de Maria das 
Dores Aguiar “O teu olhar” e 
“Poema”. Duas formas sim-

bólicas de ver o mundo, primeiro no olhar pueril de 
uma criança, depois num verso inspirado no corpo 
de uma mulher. A médica de Vila Nova de Fama-
licão revelou que a sua inspiração resulta de uma 
vivência ou de um momento em concreto. “Há sem-
pre uma história e um sentimento qualquer para 
contar e que justifica as minhas pinturas”, sugeriu. 
O universo feminino é um tema recorrente, dado 
que Maria das Dores Aguiar expôs, recentemente, 
a título individual um conjunto de 24 quadros com 
o título “Mulher-Flor”. “A pintura não é uma ocu-
pação tão séria para mim quanto parece. A Me-
dicina ocupa-me muito e só costumo pintar uma 
vez por semana, durante algumas horas”, revelou 
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a participante que, ape-
sar de ser uma habitué na 
Arte Médica, esteve pre-
senta pela primeira vez na 
inauguração. 
Licínio Poças, pelo con-
trário, é um admirador 
confesso deste tipo de 
cerimónias. “É uma noite 
muito gira, porque nos 
reencontramos uma vez 
por ano. Isso é simpático. 
Não há aqui vaidades, 
nem presunções, estamos 
todos em pé de igualdade”, 
comentou a propósito. 
O conhecido reumatolo-
gista mostrou uma pintura 
que, ele próprio, designou 
de “perfeitamente naïf”: 
o final de uma festa, com 
um imponente fogo-de-
-artifício.”Procurei apenas 
expressar uma celebração, 
aproveitando o escuro da 
noite para dar mais ên-
fase à cor e ao movimento 
das pessoas”, descreveu, 
acrescentando o prazer de 
“começar do nada e usar a 
imaginação”. 
Assumidamente despre-
tensioso na sua pintura, 
Licínio Poças ainda se re-
corda dos ensinamentos 
que obteve na primeira 
exposição em que partici-
pou na SRNOM: “Os tra-
balhos eram selecionados 
por um professor de Belas 
Artes, que certo dia me 
questionou qual era a mi-
nha arte. Eu disse-lhe que 

a minha arte era entreter-me com o que faço. Não 
tinha paciência, nem vida para fazer de outra forma. 
Ele respondeu-me simplesmente ‘faça como sabe’. 
Convenci-me daquilo e desde então tenho estado 
sempre presente”. 
Após uma concorrida sessão de inauguração, a XI 
Exposição Arte Médica teve o seu epílogo no dia 
24 de Maio. O evento teve um toque de novidade 
com a apresentação da Orquestra D’Ouro Music 
Ensemble, uma formação que congrega músicos 
profissionais e amadores, entre eles vários médicos. 
O repertório baseou-se na apresentação de compo-
sições de Holst, Joly Raga Santos e Benjamin Britten. 
No final da sessão, procedeu-se à entrega de meda-
lhas aos participantes. n
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Fé, alegria, sonho. O sentido da fotografia 
é o mais disperso possível e a sua partilha 
é uma irrevogável necessidade para os au-
tores. Tudo isto se encontrou em mais uma 
edição da Arte Fotográfica que decorreu de 

31 de Maio a 21 de Junho na SRNOM. 
A V Exposição contou com o habitual 
workshop e com um debate sobre a 
importância da cor. 

António Azevedo Ferreira descobriu a foto-
grafia como hobby há pouco tempo. “Evo-
luí, recentemente, do modo automático de 
uma máquina compacta para um equipa-
mento mais avançado, que permite explo-
rar muito mais a criatividade”, confessa o 
médico, que tinha a ambição de “fazer uma 
fotografia” e não limitar-se a reproduzir 
uma imagem. 
Esta descoberta levou-o a mergulhar nos 
livros e nas revistas da especialidade à 

procura de novos conhecimentos e ca-
pacidades técnicas. “Sempre como 

autodidata”, acrescenta, concluindo 
que o segredo está na prática cons-

tante: “é preciso fotografar muito 
para nos aperfeiçoarmos”.

Na segunda participação na 
Arte Fotográfica, António 
Azevedo Ferreira trouxe 

duas imagens de crucifixos 
com um significado comum. 

“Foram tiradas na Páscoa e tradu-
zem uma mensagem de religiosidade 
muito forte. Encontrei um sol contras-
tante que sugeriu este ambiente quase 
dramático”, descreve olhando para os 
Reflexos de Fé I e II. As paisagens e os 

ambientes naturais são o campo de eleição do mé-
dico-cirurgião, que confessa achar um interesse es-
pecial no evento promovido pela SRNOM: “É muito 
interessante esta partilha de experiências. Podemos 
ter opiniões muito diferentes sobre a mesma coisa e 
isso torna o evento mais rico”. 

Mosaico  
de inspirações

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Nuno Almeida
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tarde e eu também sou um crepúsculo. Não tenho 
vida nenhuma”, assinala. O que para o médico é es-
sencial registar é o Douro em toda a sua plenitude: 
“É um sonho. Deus resolveu fazer a vontade aos 
homens e deu-lhes esta coisa do outro mundo”. 

A cOR E A Luz NA  
INtERPREtAÇÃO DA IMAgEM
Os elementos fundamentais da fotografia foram ob-
jecto de um debate especial – intitulado “Cor e luz 
na interpretação da imagem - Tradução cerebral” – 
na sessão de encerramento desta V Exposição Arte 
Fotográfica. A sessão, organizada por António Paes 
Cardoso, contou com a presença da artista plástica 
Susana Ribeiro e do médico José Ramada. 
Após uma breve introdução ao tema, Susana Ri-
beiro explorou o “processo muito complexo” da 
apreensão da cor e da luz pelo ser humano, come-
çando por identificar os “olhos” como “sensores”, “o 
cérebro” como “processador” e a “luz” como “grande 
intermediária”. Neste circuito, acrescentou, os fo-
torreceptores desempenham um papel essencial 
por desencadearem a resposta ao estímulo recebido. 
“A energia luminosa é transformada em energia bio-
elétrica, num fenómeno designado por transdução”, 
explicou a mestre pela Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto. 
A cor, segundo a especialista, “existe em função 
do indivíduo que a percebe” e está dependente “da 
existência da luz e do objecto que a reflecte”. Ela é 
objecto de um diagnóstico mental, através do pro-
cesso de absorção e de reflexão, que permite, entre 
outras capacidades, distinguir as cores quentes e as 
cores frias. “É a sensibilidade térmica de cada cor, 
porque cada uma emite diferentes radiações térmi-
cas”, concretizou Susana Ribeiro.  

Entre os 66 trabalhos 
e 38 autores apresen-
tados nesta V Exposi-
ção Arte Fotográfica, 
encontraram-se alguns 
participantes veteranos 
como Alfredo Soares. 
O urologista confessa, 
desde logo, gostar mais 
de pintar e coloca a fo-
tografia no domínio da 
curiosidade. “As minhas 
imagens vivem da cor, 
essencialmente. Não 
sou, de forma alguma, 
um fotógrafo assíduo. 
Limito-me a registar uns 
instantâneos engraça-
dos, que me trazem boas 
recordações, sobretudo 
de viagens agradáveis”, 
ressalva.
As obras que apresen-
tou – Trabalhando e Re-
pousando – exploram 
um contraste da vida, 
com cores saturadas e 
alegres. “Não é só a cor 
que me entusiasmou 
nestas imagens. É o ce-
lebrar da vida, transmi-
tir uma energia positiva 
de que todos estamos a 
precisar neste momento”, 
descreve o autor, tam-
bém ele um apreciador 
de eventos deste género 
e um apologista de que 

“as pessoas tenham ocupações das quais obtenham 
prazer”. “Embora se deva trabalhar com gosto e com 
prazer, a vida tem de ser muito mais do que o traba-
lho. Todos os aspectos laterais são muito importan-
tes”, observa Alfredo Soares. 
No domínio dos prazeres da vida, Manuel Cabral 
Villas-Boas está como peixe na água. Entre dois 
dedos de conversa sobre vinhos e sobre o Douro, 
o médico oftalmologista revela a relação de total 
descomprometimento que tem com a fotografia. “Só 
me dá para isto de vez em quando. Nunca li nada 
sobre fotografia e não tenho grande jeito, para ser 
sincero. Basta-me o enquadramento”, acrescenta.
Proprietário de um solar com três séculos de histó-
ria – a Casa da Calçada, em Sabrosa – o médico não 
podia deixar de escolher a região duriense como 
tema de eleição para os seus trabalhos na Arte Fo-
tográfica. Um Cabral na Penumbra, a primeira das 
obras apresentadas, é o resultado de “um fim de 
tarde maravilhoso”. “Estava a passear, vi as cabras 
e o pastor e fotografei sem pedir licença”, descreve 
Villas-Boas. Um minuto depois, fotografou Penum-
bra (Ainda c/ reflexo no Rio D’Oiro). “Acho que se 
completam uma à outra. São crepúsculos, fins de 



A sensação e a percepção, fenómenos essenciais à 
tradução mental das imagens, foram o mote para a 
apresentação de José Ramada. O médico e fotógrafo 
lembrou que, “embora sendo processos diferentes, 
um não existe sem o outro”. “A sensação é uma 
espécie de imagem raw do mundo exterior. A per-
cepção é a interpretação daquilo que nos rodeia” 
resumiu o colaborador da Arte Fotográfica que dis-
tinguiu três fases neste processamento: “a primeira 
é a fase de captura rápida, a percepção geral acom-
panhado por movimentos curtos dos olhos e rápi-

dos; na segunda fase, a nossa 
atenção vai estar focalizada em 
determinados aspectos; na ter-
ceira e última fase, produz-se 
uma análise detalhada e faz-se 
uma avaliação”. 

Workshop  
de Fotografia 

Na sequência do evento 
principal, a SRNOM 
voltou a proporcionar 

uma acção de formação aos mé-
dicos na área da fotografia. O V 
Workshop de Fotografia, uma 
vez mais coordenado pelo fo-
tógrafo António Pinto, contou 
com 30 participantes e focou 
um conjunto de técnicas para 
melhorar o registo fotográfico 
em condições adversas. “A in-
tenção é identificar as situações 
menos favoráveis para fotogra-
far e encontrar a melhor solu-
ção”, justificou o formador. 
Um dos exemplos apresentados 
por António Pinto foi o de uma 
fotografia à lua. “Na maior parte 
das imagens que se fazem da 
lua ela parece um disco branco, 
com tudo escuro à volta. Mas 
a técnica fotográfica permite 
explorar outros efeitos que re-
sultam numa imagem quase 
natural”, exemplificou. A este 
exemplo somaram-se outros 
como a fotografia de interiores, 
situações de contra-luz, silhue-
tas, iluminação em contra-luz 
(através da técnica full-in), en-
tre outras. António Pinto fez 
um balanço positivo da acção: 
“Houve uma aceitação muito 
boa e conseguimos reunir pes-
soas com diferentes conheci-
mentos práticos, do iniciante 
mais básico ao quase-fotógrafo, 
o que enriqueceu a sessão”. n
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EXPosiÇõEs	
dE	PiNtura	
Elizabeth Leite  
e Aluízio Loureiro

Coisas 
simples  
e menos 
simples

Duas exposições muito distintas 
marcaram presença na galeria 
do Centro de Cultura e Congressos 
e da Casa do Médico ao longo do 
mês de Julho. A jovem Elizabeth 
Leite trouxe uma amostra dos 
seus trabalhos, marcadamente 
neorrealistas e com forte im-
pacto visual. Aluízio Loureiro, 
médico brasileiro radicado em 
Portugal, aposta nos tons pastel 
e em ambientes naturais. 

A jovem oliveirense, Elizabeth Leite, reu-
niu para esta exposição uma série de tra-
balhos realizados desde 2005 e que fazem 
a síntese da sua obra. Apesar do longo 
intervalo entre as diversas telas, a autora 
assume que mantém “o mesmo registo” 
desde que saiu da Escola Universitária das 
Artes de Coimbra. 
As pinturas da artista nascida na Ve-
nezuela reflectem cores enérgicas, for-
temente saturadas, que incendeiam 
imagens dos mais diversos ambientes 
familiares. “São momentos simples, que 
falam dos temas e das rotinas de vida 
de qualquer família” descreve Elizabeth, 
que sofre notórias comparações com a 
iconografia de Paula Rego. “Relacionam-
-me muito”, confirma. A artista plástica 

constrói propositadamente os cenários das suas 
pinturas: “Monto todo o cenário, coloco as galinhas, 
as pessoas, os objectos e depois fotografo antes de 
fazer o projecto para a tela”. Outros dos traços mais 
marcantes é a utilização da sua própria figura em 
tela, conferindo um lado autobiográfico e represen-
tativo ao seu trabalho. 
Profissional, a jovem pintora expõe regularmente 
desde 2004 e já conquistou algumas medalhas em 
concursos de arte. “Não tenho tantos quantos gosta-
ria, mas é importante porque é um reconhecimento 
do trabalho apresentado e as pessoas têm dado uma 
opinião bastante positiva”. 

APELO DA cRIAÇÃO
No dia 1 de Julho e, em paralelo com a mostra de 
Elizabeth Leite, o médico e artista plástico Aluízio 
Loureiro também apresentou a sua exposição na 
galeria da Casa do Médico. Instalado em Boticas há 
largos anos, o clínico brasileiro é membro efectivo 
da Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas 
Médicos (SOPEAM) e apresenta um registo de pin-
tura mais convencional, onde se destacam as ima-
gens paisagísticas. 
No conjunto que apresentou saltaram à vista alguns 
suportes originais (como a cerâmica) e os temas 
simples, quase naïfs que evidencia. Apesar de a me-
dicina ocupar grande parte do seu tempo, a pintura 
sempre foi um dos grandes passatempos de Aluízio 
Loueiro. “Desde muito cedo, senti o apelo da cria-
ção artística e procurei dedicar-me à aprendizagem 
técnica da pintura” revela o médico brasileiro. n
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Dia De  
saint JorDi
A tradição catalã 
na SRNOM

elementos extraordinários no mesmo dia”. O pri-
meiro deles é o facto de ser um dia festivo, mas não 
ser um dia feriado. “Apesar de ser a data mais im-
portante do calendário da Catalunha, é um dia de 
trabalho normal. As cidades estão vivas, os miúdos 
saem para a rua e há o dinamismo habitual da vida 
quotidiana”, descreveu. 
A segunda característica mais relevante, segundo 
Dalmau, é o espírito comunitário com que o Sant 
Jordi é celebrado. “Dá uma imagem dos catalães 
que, provavelmente, não merecemos. Faz dos ca-
talães pessoas extramente amorosas porque toda 
gente oferece rosas entre si, mas é algo que não 

acontece de certeza noutros dias do 
ano”, sublinhou.

OFERtA DE LIVROS E ROSAS 
Uma das imagens de marca do Dia 
de Sant Jordi é a oferta de livros entre 
as pessoas e que tem origem na forte 
tradição editorial da Catalunha e da 
cidade de Barcelona em particular. 
“Toda a gente compra livros, as praças 
e as ruas enchem-se de bancas para 
os vender. Se eles se lêem ou não, é 
outra história”, assinalou o escritor em 
tom bem humorado, reiterando a força 
do mercado livreiro na cidade condal: 
“As editoras mais importantes estão 
sedeadas em Barcelona e nós, catalães, 
somos muito orgulhosos nessa maté-
ria”. Curiosamente, lembrou Dalmau, 
a data em que se assinala o Sant Jordi 
– 23 de Abril – coincide com o dia da 
morte de Shakespeare e Cervantes. 
Por fim, o antigo responsável político 
recordou a outra grande tradição do 
Dia de Sant Jordi: a oferta de rosas. 
“É anterior aos livros”, assinalou. “Há 
quatro séculos atrás já havia a tradi-
ção das senhoras catalãs oferecerem 
ramos de rosas quando iam ao palácio 
da Generalitat, sede do Governo, para 
assistir à missa de Sant Jordi”. 
Esta palestra sobre a festividade mais 
importante da Catalunha contava, ini-
cialmente, com a presença do escritor 

Mário Cláudio. Dada a sua ausência por motivos 
pessoais, esteve presente o proprietário da Livraria 
Lello, Antero Braga, que deu conta do receio pessoal 
“no que possa acontecer ao mercado do livro e aos 
livreiros em particular”. “Há muito a fazer na cul-
tura. A cultura não pode, nem deve ser, sinónimo 
de pobreza. Tem de ser uma forma de os povos 
serem mais competitivos”. 
Helena Tanqueiro, do Centro de Língua Portuguesa 
da Universidade Autónoma de Barcelona, criado no 
âmbito do Instituto Camões, fez ainda uma breve 
descrição do projecto que lidera naquela instituição 
universitária e deu conta da importância que au-
tores portugueses, nomeadamente José Saramago, 
têm na região catalã. n

O dia em que os catalães saem à rua com livros e rosas 
debaixo do braço também passou pela SRNOM. O 
Alumni Club Portugal da Universidade de Barcelona, 
liderado por Josep Maria Ustrell, promoveu uma pa-
lestra sobre o Dia de Sant Jordi, no dia 20 de Abril, que 
contou com a participação do antigo presidente da Di-
putació de Barcelona, Antoni Dalmau.

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Nuno Almeida

Enquanto anfitrião do evento, Josep Maria Ustrell 
apresentou de forma breve o Dia de Sant Jordi e jus-
tificou a escolha da Seção Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (SRNOM) para a realização desta 
palestra. “O primeiro acto do Alumni Club Portugal 
da Universidade de Barcelona foi realizado nesta sala 
e, como não poderia deixar de ser, tínhamos de usar 
o mesmo espaço para assinalar esta festa”, observou 
o estomatologista. 
Antoni Dalmau, reputado escritor catalão e prota-
gonista político nos anos 80 e início da década de 
90 naquela região autónoma espanhola, foi o con-
vidado especial nesta apresentação do Dia de Sant 
Jordi. O também professor universitário começou 
por descrever a “festa singular” que agrupa “vários 
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compositor alemão Johannes Brahms. Concerto 
N.º 1 para piano e orquestra em Ré menor, Op.15, 
foi a a obra escolhida para este primeiro contacto 
das crianças com o universo da música clássica. O 
maestro justifica a escolha pelo trabalho que a Or-
questra do Norte vem desenvolvendo com a pianista 
Teresa Palma Pereira, também presente nesta apre-
sentação, e pela composição da obra que reflecte 
um princípio, meio e fim ajustável à componente 
didáctica idealizada por José Ferreira Lobo. “Conju-
gámos uma série de pontos que nos pareceram in-
teressantes, por outro lado a ideia da simplificação 
das coisas é relativa porque as crianças absorvem 
bem qualquer estrutura por mais complexa que ela 
seja”, acrescentou. 
José Ferreira Lobo confessou-se agradado com a 
experiência deste primeiro concerto, considerando 
especialmente positivo a possibilidade de este se 
tornar numa actividade sistemática do relaciona-
mento da Orquestra do Norte com a SRNOM. Neste 
sentido, esta já prevista uma nova apresentação, 
semelhante a esta, no dia 10 de Novembro. n

Concerto Didáctico-Pedagógico 
pela orquestra do norte

 música eruDita 
 Para toDos 

Junho é sinónimo de 
santos populares, das 
sardinhas e arraiais. A 
contrastar, o último dia 
do mês trouxe música 
clássica ao auditório 
do Centro de Cultura 
e Congressos da SR-
NOM. Com uma pla-
teia muito completa, 
onde se vislumbravam 
dezenas de cr ian-
ças de rosto curioso, 
o primeiro concerto 
didáctico-pedagógico 
conduzido pela Or-
questra do Norte (ON), 
serviu para muitos 
como um primeiro con-
tacto com a expressão 
musical mais erudita. 
A ON, de que é ma-
estro titular e diretor 
artístico, José Ferreira 
Lobo, preparou uma 
apresentação com este 
cariz por se tratar de um dos pilares em que assentou 
a criação da Orquestra. “Somos um complemento da 
tarefa educativa que atravessa toda a sociedade. As 
crianças têm o espirito muito aberto, são curiosas por 
natureza. Penso até que todas as orquestras se deviam 
dedicar a esta tarefa de levar a música a outros lados”, 
considerou o responsável. 
A vertente pedagógica fez-se notar, desde logo, no iní-
cio da apresentação, quando o maestro fez uma breve 
exposição dos diferentes instrumentos que compõem 
uma orquestra. A finalidade foi mostrar às crianças os 
diferentes timbres dos instrumentos para que estes os 
possam identificar. Esta abordagem ganha especial 
relevância quando se trata de um concerto de inicia-
ção. “A identificação das fontes sonoras é o ponto de 
partida essencial para que as crianças possam perce-
ber e compreender aquilo que fazemos. Desta forma, 
absorvem com muita mais facilidade a música que se 
lhes oferece”, explicou José Ferreira Lobo. 
Concluída a explicação da composição de uma or-
questra, seguiu-se, durante aproximadamente uma 
hora, o concerto com repertório baseado na obra do 

O 1º Concerto Didático-Pedagógico 
da Orquestra do Norte, com reper-
tório de Brahms, trouxe muito pú-
blico à Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (SRNOM), 
com destaque para a presença de 
dezenas de crianças a quem se des-
tinava esta apresentação. Com su-
cesso, iniciou-se assim uma série 
de concertos que tem como objec-
tivo desmistificar a música clás-
sica junto dos mais pequenos.

texto	Rita Ferraz›	Fotografia	Jorge Faustino
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GALA DE 
CAnto LírICo

Elisabete Matos 
emocionante

O auditório do Centro de Cultura e Con-
gressos encheu para assistir ao último 
acto de uma Master Class organizada 
pelo soprano portuense, Mónica Pais. 

O evento contou com a participação de 14 cantores, 
que frequentaram esta acção de formação, e com a 
presença especial de Elisabete Matos, a mais acla-
mada intérprete portuguesa de música erudita. 
A cantora bracarense, que abriu e encerrou o evento 
com duas majestosas interpretações, considerou 
“um privilégio” poder trabalhar com vozes me-
nos experimentadas. “A beleza do nosso trabalho 
é exactamente esta: ensinar a toda a gente e não 

apenas aos mais experien-
tes. É muito bom pegar em 
talentos virgens, porque 
podemos conduzi-los para 
o caminho mais correcto”, 
observou Elisabete Matos.
A celebrar os 25 anos de 
carreira e depois de ter 
sido condecorada como 
Grande-Oficial da Or-
dem do Infante D. Hen-
rique pelo Presidente da 
República Portuguesa, 
a soprano revelou estar a 
viver este momento “com 
muita emoção”. “Faço um 
balanço muito positivo do 
meu percurso e sinto-me 
com energia para estar ac-
tiva por mais 25”. 
Mónica Pais, promotora 
desta Master Class, con-
siderou a iniciativa como 
“um elo maternal entre os 
alunos e a música”. “Temos 
aqui vozes muito boni-
tas, desde as mais jovens 
às mais maduras. É um 
processo de crescimento, 
onde as pessoas podem ver 
as etapas por onde uma 
voz passa”, acrescentou a 
jovem intérprete, que des-
creveu o trabalho com Eli-
sabete Matos como “uma 
paz de espírito”. “Trans-
mite-nos uma série de co-
nhecimentos aos quais não 
temos acesso e cria uma 
empatia muito forte, indo 
ao encontro do perfil de 
cada aluno”. n

No dia 31 de Maio, a SRNOM aco-
lheu uma gala de canto lírico que 
contou a com a participação de 14 
cantores. O evento concluiu uma 
Master Class com a conhecida so-
prano Elisabete Matos, que abriu 
e encerrou o espectáculo.

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Nuno Almeida
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A homenagem a dois ícones da música 
clássica, num ano em que se assinala os 
200 anos do seu nascimento. Foi este o 
enquadramento escolhido pela Orques-

tra do Norte para a sua habitual apresentação nos 
jardins da Casa do Médico, com um alinhamento 
rigorosamente escolhido para homenagear Wagner 
e Verdi, mas também a sua influência em composi-
tores seus contemporâneos como Strauss ou Suppé. 
Perante uma assistência completa, que enobreceu 
uma vez mais o espectáculo, coube ao membro do 
Conselho Regional do Norte, Amílcar Ribeiro, as 
palavras de boas-vindas: “Não é a noite de Verão 
que tínhamos encomendado, mas está uma noite 
agradável e propícia para um grande espectáculo”, 
referiu o dirigente que, posteriormente, deu o 
“passo a palavra à música”. 
José Ferreira Lobo subiu ao palco e tutelou os pri-
meiros acordes de Tannhäuser, Abertura, uma das 
mais conhecidas obras de Wagner e das poucas 
óperas convencionais realizadas pelo alemão. Se-
guiram-se as As Alegres Comadres de Windsor, a obra 
de referência de Otto Nicolai e que influenciou for-
temente a criação de Giuseppe Verdi, Falstaff. 
O espectáculo prosseguiu com A Força do Destino, 
Abertura do autor italiano e com a obra Poeta e 

os jardins da Casa do Médico voltaram 
a iluminar-se com a apresentação da or-
questra do Norte. o alinhamento assi-
nalou os 200 anos de nascimento de dois 
grandes compositores do século XiX: Wag-
ner e Verdi. além das suas composições, 
foram interpretadas obras de Nicolai, 
Strauss e Franz von Suppé.

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Nuno Almeida

concerto pela 

ORQUESTRA 
DO NORTE

Wagner e Verdi
200 anos

tributo a dois ícones 
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PROGRAMA

Richard Wagner
Tannhäuser, Abertura

Otto Nicolai
As Alegres Comadres de Windsor

Giuseppe Verdi
A Força do Destino, Abertura

Franz von Suppé
Poeta e Camponês, Abertura

Giuseppe Verdi
Vespri Siciliani, Abertura

Johann Strauss
O Barão Cigano, Abertura

Giuseppe Verdi
La Traviata, Prelúdio do 1.º Acto

Giuseppe Verdi
Aida, Marcha Triunfal

Camponês, Abertura de Franz 
von Suppé. Vespri Siciliani, 
Abertura (de Verdi) e O Barão 
Cigano, Abertura de Johann 
Strauss foram dois dos mo-
mentos mais arrebatadores 

do concerto, pela sua força e emotividade. 
Para o último quarto do concerto estavam reserva-
dos dois clássicos absolutos de Verdi: La Traviata, 

Prelúdio do 1.º Acto e Aida, Marcha 
Triunfal. A primeira é baseada da obra 
de Dumas, a Dama das Camélias e 
foca a vida amorosa nos salões de 
Paris através do olhar de Viollette. A 
segunda é o excerto mais célebre da 
grande obra do italiano, que conta a 
história de uma escrava etíope. 
Ferreira Lobo não quis deixar de res-
peitar a tradição do concerto na Sec-

ção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e 
deixou para o encore a celebração da vida com o 
Dabúbio Azul, de Strauss. No final, imperava a satis-
fação por mais esta épica apresentação da Orquestra 
do Norte. n
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        Jazz na orDem  
        3º cicLo 

a caminho do 
quarto ciclo
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daO 3.º Ciclo Jazz na Ordem pros-

seguiu com os tributos à edi-
tora Blue Note – que contou 
com a presença especial do 
radialista José Duarte –, e aos 
músicos Charlie Parker, Cole 
Porter e Lee Morgan. Rui Ro-
drigues, responsável pela or-
ganização, mostrou-se agra-
dado pela resposta do público 
e antecipa a realização de um 
quarto evento no próximo 
ano. 

A editora Blue Note, 
“uma das mais 
profícuas edito-
ras de Jazz ameri-

canas” e uma das marcas de 
excelência deste estilo musi-
cal, como enquadrou o apre-
sentador Luís Rodrigues, foi a 
protagonista da terceira sessão 
deste ciclo Jazz na Ordem, no 
dia 26 de Abril. 
Antes do concerto-tributo 

com o combo da Escola de Jazz do Porto, o convi-
dado do Centro de Estudos de Jazz (CEJ) da Uni-
versidade de Aveiro fez uma síntese da história da 
etiqueta criada em 1939, por Alfred Lion e Max 
Margulis. Luís Rodrigues recordou alguns dos no-
mes incontornáveis que se associaram à Blue Note, 
como Art Blakey, John Coltrane ou Herbie Han-
cock e assinalou uma das principais característi-
cas da editora: o tipo de gravação peculiar obtido 
pelo histórico engenheiro de som Rudy van Gel-
der. “Charles Mingus”, acentuou o membro do CEJ, 
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“recusava-se a gravar com Van Gelder porque dizia 
que ele mudava o som dos intérpretes”. 
Outra das imagens de marca da editora discográfica 
é a originalidade das capas dos álbuns, que resul-
tam de um trabalho realizado nas décadas de 50 
e 60 pelo designer Reid Miles. “Deixou uma linha 
gráfica muito forte, com um certo tipo de orientação 
que faz com que os discos da Blue Note se distin-
gam facilmente”, comentou Luís Rodrigues. 
Presença já habitual na SRNOM, José Duarte fez 
questão de assistir ao tributo da “sua” etiqueta. 
“Nasci com a Blue Note, foi a marca que me for-
mou”, confessou o apresentador de Cinco Minutos 
de Jazz. 
Na quarta sessão do evento, que teve lugar no dia 
10 de Maio, foi recordado um dos músicos mais 

influentes da história do Jazz, Charlie Parker. Popu-
larmente conhecido por “Bird”, Parker foi um virtu-
oso saxofonista da década de 40, conhecido tanto 
pela sua genialidade enquanto intérprete como pelo 
percurso de vida vertiginoso e excessivo, interrom-
pido aos 34 anos. 
A 7 de Junho, o combo da Escola de Jazz do Porto 
subiu ao palco para prestar tributo a Cole Porter. 
Conhecido pelo trabalho de composição que pro-
duziu para numerosos musicais da Broadway, Por-
ter notabilizou-se ainda pela sofisticação das suas 
letras e por ter um legado que ainda hoje perdura 
no universo da música popular com músicas como 
“Night and Day”, “I Get a Kick Out of You” e “I’ve 
Got You Under My Skin”. 
A encerrar o terceiro ciclo Jazz na Ordem, no dia 14 

de Junho, estiveram as composições de Lee Morgan. 
Originalmente membro da banda de Dizzy Gilles-
pie, Morgan adquiriu maior notoriedade enquanto 
trompetista do grupo Jazz Messengers, liderado por 
Art Blakey. A sua música reflecte uma aproximação 
ao universo blues e um estilo de composição fluente 
e lírico. Tal como Parker, foi dependente de drogas e 
teve uma morte precoce com apenas 33 anos. 
Comentando mais esta realização, o membro da 
Comissão de Actividades Culturais e de Lazer, Rui 
Rodrigues agradeceu a receptividade do público e 
assinalou o crescimento do evento de ano para ano. 
“É uma evolução que nos enche de satisfação e dá 
força para continuar. Termos, nestes últimos três 
anos, um total de 19 concertos temáticos não é fácil, 
é preciso alguma dedicação, um trabalho de esco-
lha e de preparação dos espectáculos, e isto só faz 
sentido se tivermos público”, observou o dirigente 
da SRNOM. No final, Rui Rodrigues manifestou 
vontade em repetir o evento no próximo ano. n



António ramalho de 
Almeida apresentou “Guiné 
Mal Amada – o Inferno da 
Guerra” na SrnoM

“Guiné Mal Amada – O Inferno da 
Guerra”, a mais recente obra literária de 
António Ramalho de Almeida, 
foi apresentada na SRNOM no 
dia 23 de Maio. O autor revistou 
o ambiente que viveu na Guiné-
Bissau, enquanto jovem oficial 
miliciano e, de acordo com José 
Manuel Pavão, convidado especial 
para esta apresentação, prestou um 
valioso contributo para historiar a 
guerra colonial. 

trabalho. Num registo intimista, o pediatra elogiou 
o “realismo”, a “sensibilidade” e a “isenção” com que 
o autor fez o relato dos acontecimentos. “Ramalho 
de Almeida escreve em palavras simples mas sen-
tidas, sem artifícios de linguagem e não abusando 
de imagens metafóricas, buscando acima de tudo a 
verdade”, observou. 
Adoptando o diminutivo “Toni” para se referir ao 
colega, José Manuel Pavão sublinhou a forma como 
este “põe a nu o ambiente de guerra, a angústia das 
operações militares, o sofrimento e também a espe-
rança dos homens que ali viveram”. A sensibilidade 
do autor, de acordo com o convidado, conduz a 
uma descrição muito própria do território africano: 
“desabafa num êxtase, perante o deslumbramento 
da mãe natureza e traz aos leitores os cheiros, as 
cores, a vida animal e o mistério da densa vegetação 
dos matos guineenses”. 
O antigo director do Hospital Maria Pia salientou, 
por fim, “o valioso contributo” que este livro poderá 
constituir para historiar a guerra colonial. “Esta 
literatura de guerra pode garantir à posterioridade 
histórica a verdade, e só a verdade, sobre o que foi 
o grande conflito com países que hoje chamamos 
irmãos africanos. Este livro, pelo seu preciosismo 
descritivo e pelo seu valor documental, bem merece 
ser olhado como uma fonte informativa a juntar a 
outros autores que são inequivocamente testemu-
nhas de um povo que somos nós e da sua história”, 
concluiu. 

No comentário pessoal à obra, o autor 
fez um agradecimento especial à neta 
– presente na assistência – e confessou 
ter sido ela o principal motivo para 
ter recuperado as memórias colo-
niais. “Este livro tem uma história, 
uma história curta que surge de 
uma conversa com a minha neta. 
Um dia perguntou-me que histó-
ria era a que ouvia falar sobre a 
guerra de África. No seguimento 
da conversa, em jeito de impulso, 
escrevi um manuscrito de cerca 
de 300 páginas e guardei aquilo 
religiosamente para os meus ne-
tos. Depois de me terem pro-
posto editar o livro é que me 
dispus a fazê-lo”, contou An-
tónio Ramalho de Almeida.
Emocionado, o médico des-

creveu o “prazer enorme” de reviver as imagens e 
os episódios, “uns mais graciosos que outros”. “No 
início foi muito difícil, uma dura prova”, lembrou 
Ramalho de Almeida. “Não queiram saber como é 
sair de nossa casa e chegar a uma zona de mato, in-
comunicável, com ataques sempre eminentes. Sen-
tir o cheiro da pólvora, passar fome, assistir a atos 
terríveis, tais como fuzilamentos sem sentido, com 
julgamento em tribunal tribal”, descreveu o autor, 
que terminou a apresentação partilhando com a 
assistência alguns dos episódios mais marcantes. n

Prova de vida 
A Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos acolheu o 
lançamento oficial de “Guiné Mal 
Amada – O Inferno da Guerra”, o 
livro mais recente de António Ra-

malho de Almeida, em que o conhecido pneumo-
logista recupera as vivências do conflito colonial 
na Guiné, desde que para aí foi destacado em 1963. 
José Manuel Pavão, amigo pessoal do autor e tam-
bém ex-combatente na antiga colónia portuguesa, 
foi o convidado especial para a apresentação deste 

texto	Nelson Soares	›	Fotografia	Nuno Almeida
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PEríODO MODErnO
estendeu-se, como em cima assi-
nalámos, citando naturalmente o 

autor, de 1899 até 1950, data da abertura do 
primeiro serviço de anestesiologia no hospital 
de santo antónio.

dia 3 de abril de 1899. Foi inaugurada, sob 
a direcção de sousa de oliveira, a consulta de 
oftalmologia no hospital de santo antónio, 
assistindo nesse ano 336 doentes. sempre com 
movimentos crescentes, que em ambulatório 
quer em internamentos, que em geral eram 
muito curtos e aconteciam na sequência de 
intervenções cirúrgicas. segundo Coimbra, que 
para o efeito consultou os “Relatórios anuais 
da santa Casa da Misericórdia”, foram inter-
vencionados cirurgicamente em 1901/2 609 
doentes. 

Curioso é o facto da oftalmologia ser uma 
especialidade já antes praticada no Porto em 
clínica privada pelo “genial Plácido da Costa.”1. 
este médico terá trabalhado em “lisboa como 
assistente na clínica particular do holandês Pe-
dro Van der laan, unanimemente considerado 
o introdutor da moderna prática oftalmológica 
em Portugal, e logo aí inventa o queratoscópio 
ou disco de Plácido para o diagnóstico do astig-
matismo corneano, descoberta que publica em 

1880 e é imediatamente saudada e recomen-
dada pelo papa da oftalmologia mundial, o 

Prof. hirschberg, de Berlim. ainda hoje nas 
edições mais recentes do bem conhecido 

Medical Dictionary de stedman, Plácido 
é o único médico português citado.”2 

É também deste clínico o primeiro 
oftalmoscópio construído em Por-
tugal. Vêmo-lo em 1883 professor 
de Fisiologia da Faculdade de Me-

dicina, disciplina onde introduz pela 
primeira vez o estudo da histologia. 

das especialidades médicas e cirúrgicas 
que se foram autonomizando pode o leitor per-
correr com algum pormenor, ao longo da obra, 
a história do seu nascimento e dos muitos 
mestres que nelas se notabilizaram. Foi o caso 
das análises Clínicas, que à sombra do insigne 
químico do Porto Ferreira da silva, responsá-
vel pelo laboratório Municipal de Química, 
homem de grande prestígio nacional e inter-
nacional, germinaram médicos notáveis nesta 
especialidade médica. Um deles foi alberto 
aguiar que em 22 de Janeiro de 1897 instalou 
no hospital de santo antónio, mas em parceria 
com a escola Médica, um laboratório de aná-
lises Clínicas. de referir ainda que, além deste 
laboratório universitário, existia o laboratório 
Municipal de Bacteriologia, dirigido pelo enci-
clopédico Ricardo Jorge.

a Pediatria com o Prof. José dias de almei-
da, que para alguns precedeu mesmo a oftal-
mologia.

a dermatologia com o Prof. luís de Freitas 
Viegas.

a Radiologia abriu um gabinete no hospi-
tal de santo antónio em abril de 1908 do qual 
foi responsável o dr. antónio de andrade Júnior. 
no entanto, havia no Porto já quem utilizasse 
os RX, provavelmente a partir de 1896 (apenas 

1	 Ibidem,	P.44
2	 Ibidem,		P.	44

Apresentação da obra de  
António Coimbra

carlos mota cardoso

«a	ModErNizaÇão	da	MEdiCiNa	
PortuENsE	Nos	séCulos	XiX	E	XX»
[continuação]

No dia 22 de Fevereiro, António 
Coimbra,  professor jubilado da Fa-
culdade de Medicina da Universi-
dade do Porto (FMUP) apresentou na 
Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos o seu livro “A moder-
nização da medicina portuense nos 
séculos XIX e XX – Da sangria aos 
transplantes”.
O presente artigo, iniciado no nú-
mero anterior desta revista, conclui 
a reprodução integral do discurso de 
Carlos Mota Cardoso que, na sessão, 
se ocupou da apresentação da obra.
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um ano depois da 
descoberta de Roen-
tgen). Foi pioneiro 
da utilização deste 
meio complementar 
de diagnóstico e te-
rapêutica o dr. Carte-
ano Mena, do institu-
to Pasteur do Porto, 
instituição fundada 
em 1896 pelo dr. Joa-
quim arantes Pereira. 

Com a otorrino-
laringologia passa-
-se na Faculdade de 
Medicina algo de 
singular, que só não 
é estranho porque o 
mesmo aconteceu 
com outros campos 
da medicina. apesar 
de alguns clínicos, a 
expensas pessoais, 
terem ido a Paris pro-

curar conhecimento e diferenciação, neste caso 
no ramo da otologia, como sucedeu por exem-
plo com o dr. antónio teixeira lopes Júnior, só 
em 1920 abre o curso da especialidade na Fa-
culdade de Medicina, sendo a cadeira entregue 
ao nosso já conhecido teixeira lopes. Mas já em 
1809 teria havido um curso especial de otorri-
nolaringologia ministrado pelo cirurgião dr. 
lemos Peixoto.

de referir que no início das década de 70 
(talvez 71 ou 72) a cidade invicta conheceu o 
grande sábio médico que foi antónio Maria de 
sena, professor da Universidade de Coimbra, 
homem ilustrado e actualizado nos grandes 
centros europeus (Viena, Paris, Berlim). o gran-
de mestre iniciou a sua carreira de otologista 
aqui no Porto. Por pouco tempo, refira-se, pois 
rapidamente se dedicou a outras áreas científi-
cas, políticas e sociais, como adiante explanare-
mos. Recorde-se o que o autor destas modestas 
linhas escreveu em 2008 a propósito do primei-
ro contacto do Prof. sena com a cidade do Porto, 
respigando para o efeito uma saborosa miga-
lha da extensíssima epistolografia de Camilo 
Castelo Branco.

«O pior é este rolar de trovões que me estru-
ge na cabeça. Ora vê tu, meu José [José Cardoso 
Vieira de Castro], que desesperação não poder eu 
um instante fazer calar estes estrondos, e tama-
nhos que me acordam em sobressalto! A medici-
na não tem nada para isto […]3 

Vou hoje para o Porto continuar o trata-
mento dos ouvidos. Hospedo-me no Grande 
Hotel. Vou sem esperança; mas obedeço ao es-
pecialista que me instiga com promessas de 
melhorar-me.4 

o especialista a que Camilo Castelo Branco 
se refere é antónio Maria de sena. terá sido o 
primeiro otologista que o Porto conheceu5.

acompanhado do seu condiscípulo e 
ajudante dr. José augusto de lemos Peixoto 
(antónio Coimbra dá-o como assistente de 
teixeira lopes em 1826), montou consultório 

3	 lemos,	M.	(1973):	Camilo e os Médicos,	op.	Cit.	(Carta	a	Vieira	de	
Castro),	P.	266

4 Ibidem P. 267
5	 Ibidem,	P.	267.

de otologia no grande hotel do Porto. depois 
transferiu-se para a Rua Formosa e mais tarde 
para a Rua de santo antónio. Camilo terá sido 
observado pelos dois no próprio hotel. Prova-
velmente, no decurso do tratamento, terá sido 
assistido ainda no consultório da Rua Formosa. 
Recordemos, a título de curiosidade, o trata-
mento feito pelo dr. sena ao escritor: “Fez-se-
-lhe o cateterismo da trompa por meio do qual 
se introduziu no ouvido médio ar quente seco e 
depois húmido e depois vapores iodados”6.

em 1914 é aberta a primeira consulta de 
ortopedia (enfermaria 5 de ortopedia da Facul-
dade). Mas o próprio hospital de santo antónio 
incumbiu o cirurgião José de sousa Feiteira de 
abrir em 1916 também uma consulta de orto-
pedia. É claro que tais consultas competiam 
com a multidão de algebristas ou endireitas 
que continuavam a pulular por toda a parte, 
mesmo no campo citadino. 

a Urologia constitui a especialidade cuja 
“história operatória dentro da Cirurgia geral 
mais explícita sobressai nos relatos do sécu-
lo XiX e início do século XX. no primeiro há as 
referências extensíssimas à operação da talha 
em que se celebrizou o Prof. antónio Bernar-
dino de almeida a partir de 1849”.7 […] “esta 
foi a especialidade cirúrgica que mais tarde 
se independizou no Porto, evidentemente por 
ser aquela em que mais tarde surgiu o homem 
providencial, Óscar Moreno”.8 em 1915 a Facul-
dade de Medicina nomeia-o regente do Curso 
de Urologia, mas só em 1919 o hospital abre 
oficialmente uma consulta de Urologia e Ve-
neriologia. no entanto, em 1924 é fundado no 
santo antónio aquele que viria a ser o primeiro 
serviço nacional de Urologia, inicialmente ape-
nas com 6 camas.

em 1913 é aberta a primeira consulta de es-
tomatologia no santo antónio. a direcção dos 
cuidados de saúde oral esteve então a cargo do 
dr. Jerónimo Moreira.

a neurologia, especialidade fulgente na 
história do hospital de santo antónio, deve 
muito do seu brilho à ilustríssima figura de 
Corino de andrade. Mais uma vez um estran-
geirado, como de resto acontecera a muitos 
outros, não foi devidamente aproveitado pela 
academia. Quando o esperançoso neurologista 
chega ao Porto, antónio luís gomes cria para 
ele, em 1939, o novo serviço de neurologia, que 
era, também, o primeiro a existir no Porto.”9 
Uns anos mais tarde (1942) inicia a prática 
neuro-cirúrgica. Vários dos seus colaboradores 
foram para o estrangeiro buscar cultivo e ades-
tramento nas técnicas que no centro da europa 
tinham ganho já sólida rotina. estava lançado 
um serviço que haveria de prestigiar não só o 
hospital onde estava sediado, mas também o 
mundo académico português.

em relação à longa história da evolução da 
cirurgia no Porto cito apenas o primeiro pará-
grafo da obra. 

“ao contrário das especialidades que passá-
mos em revista e que na época representaram 
inovações totais, a Cirurgia Geral praticava-se 
há séculos no Porto, e aquilo a que se assistiu 

6 Ibidem, P. 268
7	 Coimbra,	a.	Op. Cit.	P.	61
8	 Ibidem,	P.	62
9	 Ibidem,	P.	65

entre 1850 e 1950 foi a um lento aperfeiçoa-
mento interno em direcção à laparotomia ab-
dominal e outras intervenções longas e com-
plexas, propiciado pela anestesia, a assepsia e 
a transfusiologia.”10    

infelizmente, a universidade em Portugal 
mantém muitos dos vícios que a afectavam no 
século XiX. ao tempo era muito difícil romper 
com a matriz conservadora da escola, não só 
ao nível dos métodos pedagógicos e científicos, 
mas também ao nível da renovação de qua-
dros. Cátedras havia, e eram muitas, em que os 
filhos sucediam aos pais (as raras excepções de 
justiça evidente confirmam a regra), os afilha-
dos aos padrinhos, os pupilos bem queridos aos 
seus tutores. esta marca arquetípica, autêntico 
benefício geracional, desenhou, ao longo da 
história da academia lusitana, uma espécie de 
eixo transversal. 

estamos no século XXi. escolas ainda exis-
tem, e não são poucas, onde o conservadorismo 
tem o odor rançoso do passado. Por exemplo, é 
mais fácil alguém de excepção no plano cien-
tífico ser acarinhado, recebido e aproveitado 
em universidades estrangeiras do que nas por-
tuguesas. existe uma espécie de muralha ao 
redor da universidade que torna inexpugnável 
o espaço académico, mesmo quando os “assal-
tantes” possuem armas científicas de excelên-
cia. o conservadorismo cristalizou em muitas 
áreas do território universitário. há, evidente-
mente, belas excepções, mas essas são papoi-
las que crescem em desertos. Falar da evolução 
em si mesma, ou das figuras que dela foram 
protagonistas, seria desvirtuar a excelência do 
texto de antónio Coimbra. Referir apenas que a 
ginecologia Cirúrgica se foi progressivamente 
autonomizando, continuando em todo o caso 
a ser praticada por cirurgiões gerais e obstetras.

Por fim vem a anestesiologia. era pratica-
mente impossível o desenvolvimento cirúrgico 
sem o apoio da anestesia. Manifestações de 
desconforto por parte dos médicos em rela-
ção a esta falha houve muitas, pois lá fora já se 
utilizavam técnicas e fármacos que permitiam 
com relativo à-vontade o acesso à cavidade ab-
dominal e até torácica. eis então que em 1948 
o jovem médico Pedro Ruela torres parte, a ex-
pensas próprias, para londres onde ganha os 
fundamentos técnicos e o conhecimento que 
lhe permitiram criar em 1950 o novo serviço de 
anestesiologia do hospital de santo antónio. 
Uma plêiade de notáveis anestesistas saiu da 
escola anestésica de Ruela torres. 

A MEDIcInA IntErnA
se especialidade houve na Faculdade de 

Medicina do Porto, e podemos afirmá-lo com 
toda a segurança, que, desde o seu início até 
aos nossos dias, mais a par esteve dos fantás-
ticos avanços processados nos grandes cen-
tros universais foi a Medicina interna. nesta 
matéria, em geral pouco depende dos meios 
instrumentais, os académicos portuenses não 
deslustraram nem deslustram o país quan-
do comparados com outros. o que se faz em 
londres, Paris ou Berlim que aqui não se faça? 
suponho que pouco ou nada. antónio Coimbra 
identifica no início do século XX, para além de 

10	 Ibidem,	P.67
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muitos outros, duas figuras que nos primórdios 
da Faculdade e do hospital de santo antónio, 
lançaram as bases de um conhecimento que a 
todos nós nos honram. são eles tiago de almei-
da e tito Fontes.  

PSIquIAtrIA
outra escola que no Porto ombreou com as 

mais avançadas de toda a europa foi a escola 
Psiquiátrica inaugurada por antónio Maria de 
sena, já nosso conhecido quando no Porto ini-
ciou a consulta privada de otologia. eis em li-
nhas grossas e rápidas o primeiro encontro de 
sena com a Psiquiatria portuense.

dia 24 de Março de 1883. abre solenemente 
as suas portas o majestoso hospital do Conde 
de Ferreira.

a manhã acordou cinzenta e fria. o mês 
de Março de 1883 despedia-se do inverno, que 
naquele ano tinha sido rigoroso, com um sor-
riso tímido banhado de lágrimas que se des-
prendiam do céu. o bom deus quis abençoar o 
nobre gesto dum benemérito generoso, asper-
gindo luz e água sobre o templo que haveria de 
proteger os mais desventurados dos seres por 
ele criados. toda a Quinta das Regateiras, assim 
chamado o espaço utilizado para a construção 
do hospital, edifício e jardins, estava engala-
nado para saudar o primeiro dia duma longa 
história. o cheiro das tintas e dos vernizes mis-
turava-se com os perfumes das flores e com o 
cheiro quente que a terra húmida desprendia, 
anunciando uma Primavera, que tardara mil 
anos, para consolar com sorrisos ainda imber-
bes os pobres loucos. o edifício era imponen-
te. ombreava com o que de melhor em todo o 
mundo havia sido construído para albergar e 
tratar os alienados. 

na tarde chuvosa desse mesmo dia, e após 
uma curta e discreta cerimónia, antónio Maria 
de sena, acompanhado do seu jovem assis-
tente Júlio Xavier de Matos, e, provavelmente, 
do também jovem Magalhães de lemos, ob-
servava os primeiros 29 doentes transferidos 
do hospital de santo antónio. o belo edifício, 
criado exclusivamente para servir aqueles que, 
por qualquer razão, haviam perdido o equilí-
brio mental, entrava definitivamente para a 
história da medicina portuguesa. Por vontade 
de quem? de alguém que “ao mesmo tempo 
que promovia a instrução popular, cuidando do 
espírito dos sãos, determinava a construção da 
primeira instituição particular de assistência 
aos transviados da mente – obra de beneme-
rência sem par em favor da higiene e da cultura 
do espírito”11. 

Uma brisa refrescante de ideias e de pai-
xões varreu a europa de lés a lés durante os 
séculos XViii e XiX. orientada para o homem 
e sobre o homem, a aragem, revolucionária 
primeiro e reformista depois, varreu todas as 
estruturas sociais, procurando entender o ho-
mem nas suas diversas dimensões – física, psí-
quica e social – e o humano nas suas vertentes 
nucleares – ética, estética e cultural. 

todavia, como quase sempre aconteceu, e 
ainda hoje acontece, o sopro nutritivo do pen-

11 Barahona Fernandes (1945): O Homem Perturbado, Fund. 
Calouste Gulbenkian, P. 212

samento europeu chegou não só atrasado às 
nações periféricas, mas também arrastou con-
sigo o tradicional espírito caritativo e piedoso 
que, de alguma forma, travou em Portugal e 
noutros países do perímetro europeu a difu-
são ponderada do humanismo de Montaigne e 
de tantos pensadores franceses12. É assim que, 
por toda a europa desenvolvida, se levantam 
instituições asilares, algumas das quais de di-
mensão verdadeiramente faraónica. o século 
XiX foi também o século dos grandes alienis-
tas, das primeiras nosografias psiquiátricas, da 
difusão de sociedades médicas, da publicação 
de tratados e ensaios de natureza clínica e te-
rapêutica (esta ainda muito rudimentar, não 
raro grotesca). na escola do Porto, pelo menos 
três nomes marcaram toda a psiquiatria portu-
guesa, quer no plano clínico, quer no plano aca-
démico: antónio Maria de sena, Júlio de Matos 
e Magalhães de lemos. em meados do século 
XiX, portanto antes destes notáveis médicos se 
interessarem pelos doentes mentais, a situação 
em Portugal era deplorável.

em 1844, o médico portuense dr. Bernardi-
no antónio gomes publicou um conjunto de 
reflexões sobre os hospitais de alienados que 
havia visitado na europa. eis, em desabafos lan-
cinantes, o inferno que observou em Portugal:

Quem terá entrado uma vez na divisão dos 
alienados em s. José, especialmente a parte 
destinada às mulheres, que deixe de sair com 
o coração oprimido de observar tanta misé-
ria! doidas nuas e desgrenhadas, entregues 
a todos os desvarios, gritando e gesticulando, 
encerradas às vezes em um cubículo escuro 
e infecto, onde mal podem obter um feixe de 
palha em que possam revolver-se; um local ao 
todo apertadíssimo, com escassa luz, imprópria 
ventilação, e nele jazendo perto de 150 infeli-
zes alienadas com o diminuto número de três 
empregadas, que tantas são as destinadas ao 
seu serviço. a última das misérias humanas é aí 
que deve encontrar-se. e quando lembrar que o 
brado destas infelizes não atravessa as paredes 
que as abriga, não soa fora, e dos que o podem 
ouvir poucos o entendem e interpretam13. 

terá sido este um dos muitos soluços de 
angústia que levou o Marechal saldanha a vi-
sitar os loucos emparedados no hospital de s. 
José. terá sido este o último brado social a exi-
gir a abertura do Rilhafoles, em 1848, institui-
ção para onde foram transferidos, dos porões 
do s. José, 179 enfermos.

Quando no Porto foi inaugurado o hospital 
de santo antónio (1799), o espaço que estava 
reservado, pelo arquitecto inglês14 que o pro-
jectou, à chamada enfermaria de lunáticos foi 
imediatamente ocupado por um qualquer ser-
viço de doenças somáticas. era assim no século 
XiX, é infelizmente ainda assim no século XXi. 
os enfermos da mente ainda não tinham, nes-
te tempo, adquirido o estatuto de doentes. os 

12	 a	apetência	muito	viva	pelos	saberes,	o	gosto	acutilante	pelas	
questões	do	homem	físico,	pela	afirmação	da	individualidade	
e	pelo	sentido	estético	da	vida	constituíram	pilares	básicos	
dum	humanismo	que	acabou	por	influenciar	artistas	e	
pensadores	tão	universais	como	Goethe	ou	Nietzsche.	

13	 Hosp.	Conde	de	Ferreira	(1983):	Memória do Hospital	-	opúsculo	
publicado	no	centenário.	P.3	

14 Em 1769, o arquitecto John Carr, de York, entregou à Mesa da 
Irmandade da Misericórdia do Porto o grandioso projecto. Em 
15 de Julho de 1770 foi lançada a primeira pedra. Em 1779 recebe 
os primeiros doentes, mas só em 1824 o hospital dispunha de 
alojamentos suficientes para as necessidades da cidade.

responsáveis pelo hospital, abrigados à sombra 
do silêncio social e académico, mais uma vez 
escorraçavam os infelizes desassisados para os 
escuros porões do novo edifício.

entre alguns psiquiatras nossos contem-
porâneos, o autor refere as figuras insignes 
de Manuel de azevedo Fernandes e antónio 
Fernandes da Fonseca. e com muito acerto o 
faz. Porém, não podemos, em homenagem à 
razão e à verdade, olvidar aquele que foi o in-
trodutor da fenomenologia no Porto e até no 
país, henrique gomes de araújo. amigo íntimo 
de Barahona Fernandes, outro grande nome 
nortenho, embora professor na Faculdade de 
Medicina de lisboa, nunca deixou de colaborar 
intensamente com o Conde de Ferreira e com 
a Faculdade de Medicina do Porto. Mas gomes 
de araújo manteve apertada correspondências 
com os maiores psiquiatras europeus, entre os 
quais avulta a figura incontornável para a ci-
ência e para a cultura de lopez ibor. está ainda 
por fazer a história deste homem complexo, de 
contacto nem sempre fácil, mas ímpar no mun-
do médico português.

PEríODO PóS-MODErnO
Com o desenvolvimento da anestesiologia 

e de outras valências clínicas desabrocharam 
especialidades médicas e procedimentos cirúr-
gicos que seriam entendidos como praticados 
por Zeus, Minerva ou atena se, por ventura, os 
nossos colegas do século XiX, de súbito, res-
suscitassem. nesta obra de antónio Coimbra o 
leitor pode erguer-se aos limites do mitológico, 
ao contemplar os milagres médicos e cirúrgicos 
que a ciência colocou na mão do homem.

A culturA
o autor recorda e valoriza também, ainda 

que de forma breve, como não podia deixar de 
ser, algumas figuras médicas que foram mar-
cos indeléveis da cultura e das artes portugue-
sas. Resgatemos de algum esquecimento, ou 
pelo menos de alguma ligeireza de apreciação, 
nomes fracturantes na cultura lusitana, tais 
como Júlio dinis, João araújo Correia, Maximia-
no lemos, médicos e escritores consagrados: 
domingos de almeida, médico no Porto e no 
Rio de Janeiro, tradutor de várias obras, actor 
de teatro (o primeiro actor a representar agos-
tinho de Ceuta, enquanto estudante de medici-
na); José Frutuoso aires de gouveia, professor 
da escola Médica do Porto, higienista, historia-
dor, divulgador de ciência, jornalista e tradutor; 
Ricardo Jorge, professor da escola Médica e da 
Faculdade de Medicina, higienista, historiador, 
escritor consagrado, e tantos outros que na po-
esia, na pintura, na música ou simplesmente na 
arte estritamente médica deixaram para a pos-
teridade nomes incontornáveis para a cultura 
portuguesa. 

Primavera de 2013 
carlos Mota cardoso
n
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Continuando a beber da fresca água da 
mesma fonte que mencionei no primeiro 
artigo, confesso, agora, que sempre nu-
tri uma admiração e um respeito muito 
grandes pelos anestesistas, porque, quase 
sem excepção, eram, e são, todos, pessoas, 
homens e mulheres, extremamente edu-
cadas, cultas, competentes e discretas. Por 
exemplo, sempre me impressionou teste-
munhar e observar que, no ritual hierár-
quico dos actos num bloco operatório, os 
anestesistas (sempre os primeiros a che-
gar e os últimos a saír) cuidavam de auto-
-apagar-se e, sem subserviência de espécie 
alguma, endossavam a primazia de astro/
vedeta do teatro operatório ao 1.º cirurgião, 
muitas vezes o último a chegar, já a procis-
são ia no adro. 
Quanto a mim, sempre o senti, é preciso 
possuir uma grande nobreza de carácter 
para, em estrita obediência aos superiores 
interesses e bem-estar dos doentes (o que, 
para um médico bem formado deve estar 
sempre acima de tudo o mais) aceitar uma 
tal disciplina interna. Coisas da tal, hoje, 
por contraste, tão evocada escala de valores 
éticos e deontológicos que devem presidir à 
actividade médica.
Talvez, digo eu, por assumirem o lugar de 
intermediários, equidistantes, entre, por 
um lado, as exigências do operador e, por 
outro, os interesses e fragilidades dos pa-
cientes, os anestesistas bem formados e 
bem preparados, acabam por ser uma es-
pécie de juizes, imparciais, independentes, 
quase obrigatoriamente sensatos e corda-
tos, não conflituosos. 
Por tudo isso, se depreende que ser aneste-
sista não é tarefa fácil, ao alcance de qual-
quer um. 
Mas, em contrapartida, já posso afirmar, e 
garantir, que foi, e é, tarefa fácil e um prazer 

Há sempre quem chegue depois do 
começo, o que provoca, ou pode pro-
vocar, desencontros. A quem só agora 
chegou, aproveito para, evitando pos-
síveis mal-entendidos, os informar 
que, desde o 1º artigo sobre este título 
de «Recobro», ficou definido ser este 
um espaço desta revista que não é pri-
vativo de ninguém, em particular, é 
um espaço aberto a todos os colegas 
que o quiserem aproveitar para escre-
ver algo sobre a sua experiência de mé-
dico, que possa condizer com o título de 
«Recobro», de preferência com algum 
humor, e que não ocupe mais que estas 
duas páginas. Como aliás já aconteceu 
com o excelente artigo do Dr. Francisco 
Pacheco publicado no número ante-
rior. Estão pois todos reconvidados.

a. s. Maia Gonçalves
Graças e 
desgraças médicas

conversar, ou melhor, ainda, dialogar com 
estes meus amigos anestesistas. 
Tal como é um prazer, permitam-me, ler, 
agora e a propósito, um pequeno texto ele-
gante e também nobre de uma carta escrita 
pelo falecido médico anestesista Camilo de 
Araújo Correia, neste meu gesto de sincera 
homenagem aos intervenientes. Diz assim, 
a certo passo:
“…mas não pude colher do dr. Raul Nasci-
mento (também já falecido, acrescento) 
apenas os frutos da sua sabedoria. Aprendi 
também a saber ocupar o lugar do aneste-
sista no melindroso ambiente dos blocos 
cirúrgicos. Ninguém como ele sabia dar co-
laboração a tudo, sem atropelar fosse quem 
fosse, lancetar com uma graça oportuna a 
opressão de um silêncio pesado ou desfazer 
a tempo um perigoso mal-entendido. Com 
um sorriso e uma palavra oportuna sosse-
gava uma família ansiosa ao fundo de um 
corredor desolado….” Por aqui se vê que o dr. 
Camilo, além de nobre, também soube ser 
grato com o seu tutor.

§
Temo, no entanto, que a atmosfera e am-
biente em que estas relações profissionais 
se viviam, são já pertença de um “admirável 
mundo velho” que não voltará mais. Talvez 
por isso, digo a mim próprio para me justi-
ficar, fará algum sentido ir registando com 
humor alguns desses elementos ultrapas-
sados, para que conste como seriam. Porque 
com a vertiginosa sucessão dos avanços, dos 
transplantes, da engenharia genética, das 
inseminações artificiais, das mudanças e 
inovações com informática, do uso das célu-
las estaminais e dos implantes electrónicos 
muito em breve não se saberá quem é quem, 
ou o quê. Nunca mais me admiro, nem 
chamo de atrasados os portugueses por em 
pleno século XXI ainda não terem definido 
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A Homeopatia, como todos sabem aliás, 
ainda que nunca tenha merecido “o beneplá-
cito pleno dos académicos escolares”, alcan-
çou uma aceitação muito assinalável no meio 
clínico em geral, na cidade, e chegou mesmo a 
ser criado um Serviço de Homeopatia no Hos-
pital de Santo António, do qual foi Director o 
dr. António Carvalho.
Ora um dia aconteceu que o dr. Abeillard Tei-
xeira, médico naquele hospital, mas dos que 
não perfilhavam das virtudes da Homeopa-
tia, foi abordado por um doente muito preo-
cupado e ansioso, porque, desabafou, havia 
trocado as prescrições, e as tomas dos diferen-
tes “frasquinhos” que lhe tinham receitado 
na Homeopatia. O dr. Abeillard, que era uma 
pessoa sensata, mas também bem disposta 
e muito “espirituosa”, foi-lhe dizendo: não se 
preocupe, se não lhe fizer bem, mal também 
não fará.
Por linhas travessas, esta resposta chegou aos 
ouvidos do dr. Carvalho que não gostou, sen-
tiu-se ferido no seu orgulho homeopático, e 
optou por “zangar-se” com o dr. Abeillard. Por 
sua vez, este, passado algum tempo, disposto 
a acabar com esta zanga sem sentido, foi, um 
dia, ao encontro do dr. Carvalho e disse-lhe 
em tom misto de amizade e persuasão: “Ó 
António, tu continuas zangado comigo, mas 
não tens razão, e nós temos que acabar com 
este disparate; olha que eu posso deixar-te fi-
car mal à frente de toda esta gente: engulo os 
frascos todos que tu tens por aí”… 

Graça de ignorância e grosseria
A graça seguinte é uma graça de ignorante, 
caldeada de alguma grosseria.
Uma certa vez o anestesista foi solicitado para 
anestesiar um doente que ia ser operado a 
uma situação algo complexa. De tal sorte 
que o doente, infelizmente, acabou por fale-
cer. Posteriormente o cirurgião abeirou-se do 

anestesista e de uma forma grosseira e desas-
trada pediu-lhe para não mais usar o curare 
porque andava a ler um livro policial com a 
historia de um caso de uma senhora que mor-
rera após a inalação de curare. O anestesista, 
após uma pequena pausa, contendo-se para 
não lhe dar uma resposta merecidamente 
malcriada, respondeu-lhe: “Tudo isso que 
anda a ler é falso, e o colega em lugar de andar 
a ler livros policiais devia, antes, ler livros de 
medicina”.

Graça de cristãos fervorosos
Atendendo a que eu não sou mais que o rela-
tor e um dos poucos leitores destas histórias 
verídicas transmitidas pelos nossos respeitá-
veis colegas, acabo por confessar-vos que a 
minha graça preferida é a que se segue, dedi-
cada aos médicos cristãos fervorosos, cheios 
de “fé”, muito praticantes:
O Hospital de Santo António, no Porto, está 
localizado a muito pouca distância da cha-
mada Ordem do Carmo e respectivo hospital 
e igreja, circunstância essa que, aos médicos 
do Santo António que tivessem doentes in-
ternados no hospital da Ordem, facilitava 
imenso e tornava tentadoras as escapadelas, 
a qualquer momento, mas especialmente aos 
fins das manhãs, depois das tarefas diárias 
cumpridas. 
Apesar de todas as cumplicidades do pessoal 
de enfermagem, sabedor, como era, do que re-
almente se passava, mandavam, no entanto, 
a educação e o pudor que essas retiradas ti-
vessem um mínimo de respeito e decência. 
Não fossem… despudoradas. 
E assim era, porque chegada a hora apro-
priada para arrancarem, os médicos em 
causa voltavam-se para as enfermeiras e 
em voz bem audível avisavam: “Vamos à 
missa!…” n

oficialmente o que é um acto médico. Afi-
nal os portugueses estão é adiantadíssimos, 
pois já ninguém sabe o que é, exactamente, 
um acto médico. E por este andar, muito 
em breve o que será isso de “um doente”? 
E como serão as relações médico-doente 
e inter-médicos? Tudo isto, claro, se ainda 
houver lugar para o médico, substituído que 
foi, em grande medida, por máquinas ro-
bots. As Faculdades de Medicina terão que 
reformular completamente os seus curricu-
los escolares, para ensinar o quê? E a Ordem 
dos Médicos cercada e asfixiada por dezenas 
de companhias de seguros, ver-se-á aflita 
para sobreviver.
Enfim, quem for vivo terá que se amanhar. 

§
Vamos nós, agora, enquanto estamos ainda 
distantes dessas desgraças, para as nossas 
pequenas graças.
Ao longo de tantos encontros gastronómico-
-culturais, foram naturalmente muitas 
as histórias, ou melhor, os pequenos epi-
sódios, por eles contados e que tanto me 
encantaram.
Por vezes uma dúvida me assalta: será que 
se eu não fosse médico e não tivesse tido 
alguma experiência vivida dentro de um 
bloco operatório também encontraria tanta 
graça em tais episódios?! Sinceramente não 
sei responder com segurança a uma tal in-
terrogação. Mas tenho um modo fácil para 
“remediar”, isto é, encontrar remédio para 
tais dúvidas: faço uma pequena selecção 
dos episódios por eles relatados, e deixo aos 
poucos e pacientes leitores desta rubrica os 
embaraços da escolha… se é que há emba-
raço algum em sorrir.

Graça irónico-subtil
Começo com esta graça que classificarei de 
irónico-subtil:
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■n PORTARIA 213/2013 do Ministério das Finan-
ças. altera	(primeira	alteração)	os	Estatutos da 
Administração regional de Saúde do norte,	i.P.,	
aprovados	pela	Portaria	n.º	153/2012,	de	22	de	
maio.
[dr	-	1.ª	série,	nº	122,	de	27.06.2013,	pág.	3805]

■n DECRETO-LEI 85/2013 do Ministério da Saúde.	
Procede	 à	 alteração	 (décima	 primeira	 altera-
ção)	do	decreto-lei	n.º	121/2002,	de	3	de	maio,	
transpondo	as	diretivas	n.os	2013/3/uE,	2013/4/
uE	e	2013/5/uE,	da	Comissão	de	14	de	fevereiro,	
2013/6/uE,	da	Comissão	de	20	de	fevereiro,	e	
2013/7/uE,	da	Comissão	de	21	de	fevereiro,	e	al-
terando	a	lista de substâncias ativas que podem 
ser incluídas em produtos biocidas.	republica	
em	anexo	ii	o	anexo	i	do	citado	diploma,	na	sua	
redação	atual.
[dr	-	1.ª	série,	nº	121,	de	26.06.2013,	pág.	3681]

■n LEI 40/2013 da Assembleia da República.	
aprova	a	lei	de	organização e funcionamento 
do conselho de fiscalização da base de dados de 
perfis de ADn	e	altera	(primeira	alteração)	a	lei	
5/2008,	de	12	de	fevereiro,	que	aprova	a	criação	
de	uma	base	de	dados	de	perfis	de	adN	para	fins	
de	identificação	civil	e	criminal.
[dr	-	1.ª	série,	nº	120,	de	25.06.2013,	pág.	3467]

■n DECRETO-LEI 83/2013 do Ministério da Saúde.	
Estabelece	o	seguro do dador de sangue,	pre-
visto	 na	 lei	 n.º	 37/2012,	 de	 27	 de	 agosto,	 que	
aprova	o	Estatuto	do	dador	de	sangue.	
[dr	-	1.ª	série,	nº	119,	de	24.06.2013,	pág.	3461]

■n DESPACHO 8190/2013 do Secretario de Estado 
Adjunto-Ministro da Saúde.	Cria	um	Grupo de 
Trabalho	(Gt)	para	proceder	à	avaliação	da	ca-
pacidade	instalada	e	necessidades	em	cuidados 
continuados integrados	em	Portugal	continen-
tal.			
[dr	-	2.ª	série,	nº	119,	de	24.06.2013,	pág.	19806]

■n DESPACHO 8213-B/2013 do Ministério da 
Saúde.	Fixa	as	regras de acesso dos delegados de 
informação médica (DIM) aos serviços e estabe-
lecimentos do Serviço nacional de Saúde (sNs).		
[dr	-	2.ª	série,	nº	119-2º	supl,	de	24.06.2013,	pág.	19922-(6)]

■n DESPACHO 8100/2013 do Secretário de Estado 
da Saúde-Ministério da Saúde.	Estabelece	dispo-
sições	no	âmbito	dos	serviços	Partilhados	do	Mi-
nistério	da	saúde,	E.	P.	E.	(sPMs,	E.	P.	E.),	referente	
aos	 Contratos	 Públicos	 de	 aprovisionamento	
(CPa),	que	determinam	as	condições	de	forneci-
mento de luvas para o uso médico.
[dr	-	2.ª	série,	nº	118,	de	21.06.2013,	pág.	19705]

■n DESPACHO 8101/2013 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde.	Estabelece	
disposições	no	âmbito	dos	serviços	Partilhados	
do	Ministério	da	saúde,	E.	P.	E.	(sPMs,	E.P.E.),	re-
ferente	aos	Contratos	Públicos	de	aprovisiona-
mento	(CPa),	que	determinam	as	condições	de	
fornecimento de Medicamentos do Aparelho 
cardiovascular. 
[dr	-	2.ª	série,	nº	118,	de	21.06.2013,	pág.	19716]
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■n RESOLUÇÃO 83/2013 da Assembleia da Re-
pública. recomenda ao Governo que assegure 
a qualidade da formação médica, garantindo 
formação pós-graduada adequada a todos os 
médicos.
[dr	-	1.ª	série,	nº	117,	de	20.06.2013,	pág.	3406]

■n DESPACHO 8056-C/2013 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde. Identifica 
como carenciados,	na	área	de	Medicina Geral 
e Familiar, os serviços e estabelecimentos de 
saúde	(identificados	em	mapa	anexo),	no	âm-
bito	da	contratação	de médicos que concluíram 
a respetiva formação médica especializada na 
1.ª época de 2013.
[dr	-	2.ª	série,	nº	117-2ºsupl,	de	20.06.2013,	pág.	19674-(4)]

■n DESPACHO 7841-B/2013 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde.	define	os	
critérios a que deve obedecer a elaboração do 
Formulário nacional de Medicamentos, reforça	
a	obrigatoriedade de utilização	pelos	estabe-
lecimentos	e	serviços	do	serviço	Nacional	de	
saúde	(sNs)	dos	medicamentos	incluídos,	bem	
como	as	condições em que poderão ser utiliza-
dos medicamentos nele não previstos,	e	altera	o	
regime	resultante	do	despacho	n.º	2061-C/2013,	
de	1	de	fevereiro.		
[dr	-	2.ª	série,	nº	114-supl,	de	17.06.2013,	pág.	19354-(2)]

■n DESPACHO 7716/2013 do Secretário de Es-
tado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério 
da Saúde.	designa	os	membros	do	conselho 
consultivo do Sangue, da Histocompatibilidade 
e da transplantação	(CCsHt).
[dr	-	2.ª	série,	nº	113,	de	14.06.2013,	pág.	19257]

■n LEI 36/2013 da Assembleia da República.	
aprova	o	regime de garantia de qualidade e 
segurança dos órgãos de origem humana des-
tinados a transplantação no corpo humano,	de	
forma	a	assegurar	um	elevado	nível	de	prote-
ção	da	saúde	humana,	transpondo	a	diretiva	
n.º	2010/53/uE,	do	Parlamento	Europeu	e	do	
Conselho,	de	07	de	julho,	relativa	a	normas	de	
qualidade	 e	 segurança	 dos	 órgãos	 humanos	
destinados	a	transplantação.
[dr	-	1.ª	série,	nº	112,	de	12.06.2013,	pág.	3258]

■n DESPACHO 7560/2013 do Ministério da Eco-
nomia e do Emprego.	altera	o	despacho	n.º	15	
689/2012,	de	10	de	dezembro	(Grupo de traba-
lho	com	o	objetivo	de	contribuir	para	a	estrutu-
ração	do	produto	turismo de Saúde).		
[dr	-	2.ª	série,	nº	112,	de	12.06.2013,	pág.	19044]

■n DESPACHO 7527-B/2013 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde.	Estabelece	
disposições	complementares	relativamente	à	
divulgação	dos	resultados	da	comparação de 
preços dos medicamentos	abrangidos	pelo	dis-
posto	no	decreto-lei	n.º	195/2006,	de	3	de	ou-
tubro,	conforme	o	despacho	n.º	4927-a/2013,	de	
10	de	abril,	bem	como	ao	referencial	em	procedi-
mentos	de	contratação	pública	para	efeitos	de	
aquisição	do	medicamento	por	parte	dos	hos-
pitais	do	sNs.
[dr	-	2.ª	série,	nº	111-3ªsupl,	de	11.06.2013,	pág.	18986-(8)]		

■n DECRETO REGULAMENTAR 4/2013 do Minis-
tério da Saúde.	altera	(segunda	alteração)	o	de-
creto	regulamentar	5/2008,	de	11	de	fevereiro,	
reforçando	os	requisitos de exercício do cargo 
de direção dos centros de procriação medica-
mente assistida.
[dr	-	1.ª	série,	nº	111,	de	11.06.2013,	pág.	3254]

■n DESPACHO 7403/2013 do Secretário de Estado 
da Saúde-Ministério da Saúde.	Estabelece	dispo-
sições	no	âmbito	dos	serviços	Partilhados	do	Mi-
nistério	da	saúde,	E.	P.	E.	(sPMs,	E.	P.	E.),	referente	
aos	Contratos	Públicos	de	aprovisionamento	
(CPa),	que	estabelecem	as	condições	de	forneci-
mento	de	Medicamentos	do	aparelho	digestivo.
[dr	-	2.ª	série,	nº	110,	de	07.06.2013,	pág.	18631]

■n DESPACHO 7402/2013 do Secretário de Es-
tado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério 
da Saúde.	define	o	valor	dos	cheques-dentista	e	
o	número	de	cheques-dentista	a	atribuir	a	cada	
grupo	de	utentes	beneficiários	do	Programa na-
cional de Promoção de Saúde Oral	(PNPso).
[dr	-	2.ª	série,	nº	110,	de	07.06.2013,	pág.	18631]

■n DECRETO-LEI 75/2013 do Ministério da Saúde.	
altera	 (primeira	 alteração)	 o	 decreto-lei	 n.º	
13/2009,	 de	 12	 de	 janeiro,	 que	 estabelece	 as	
condições	e	os	requisitos	para	que	os	estabe-
lecimentos	e	serviços	prestadores	de	cuidados	
de	saúde	dispensem	medicamentos para trata-
mento no período pós-operatório	de	situações	
de	cirurgia	de	ambulatório,	modificando	o re-
gime de dispensa	destes	medicamentos.
[dr	-	1.ª	série,	nº	107,	de	04.06.2013,	pág.	3218]

■n RESOLUÇÃO 35/2013 da Presidência do 
Conselho de Ministros.	autoriza	a	abertura	do	
procedimento	do	concurso para a adjudicação 
da exploração do centro de Atendimento do 
Serviço nacional de Saúde	e	a	prorrogação	do	
atual	contrato	até	à	conclusão	daquele	proce-
dimento	(…).
[dr	-	1.ª	série,	nº	106,	de	03.06.2013,	pág.	3211]

■n DESPACHO 7083/2013 do Ministério da 
Saúde.	 designa	 Maria do rosário Gomes da 
Silva Branco raposo	para	exercer	o	cargo	de	
Subinspetora-Geral das Atividades em Saúde.
[dr	-	2.ª	série,	nº	105,	de	31.05.2013,	pág.	17417]

■n DESPACHO 7021/2013 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde.	define	as	
condições	e	requisitos	a	que	deve	obedecer	a	
utilização,	nos	serviços	e	estabelecimentos	do	
sNs,	de dispositivos médicos de uso único re-
processados.
[dr	-	2.ª	série,	nº	104,	de	30.05.2013,	pág.	17196]

■n RESOLUÇÃO 70/2013 da Assembleia da Re-
pública.	recomenda	ao	Governo	que	promova	
medidas	tendentes	à	otimização dos cuidados 
de saúde hospitalares na região Oeste norte.
[dr	-	1.ª	série,	nº	101,	de	27.05.2013,	pág.	3054]

■n DESPACHO 6795/2013 do Ministério da 
Saúde.	designa,	em	regime	de	comissão	de	ser-
viço,	por	um	período	de	cinco	anos,	renovável	
por	igual	período,	José António Martins coelho	
para	exercer	o	cargo	de	Inspetor-Geral das Ativi-
dades em Saúde.
[dr	-	2.ª	série,	nº	100,	de	24.05.2013,	pág.	16619]

■n DESPACHO 6705/2013 do Secretário de Es-
tado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério 
da Saúde.	alarga	o	período	experimental	de	uti-
lização	do	Sistema de Informação dos certifica-
dos de óbito	(siCo)	a	outras	instituições.
[dr	-	2.ª	série,	nº	99,	de	23.05.2013,	pág.	16455]

■n DESPACHO 6618/2013 do Ministério das Fi-
nanças.	determina	a	centralização na unidade 
Ministerial de compras do Ministério da Saúde, 
da	condução	dos	procedimentos	de	contratação	
das	aquisições,	designadamente,	a	aprovação	
das	peças	procedimentais,	o	envio	do	convite	e	
a	negociação	e	adjudicação	das	propostas	em	
representação	das	entidades	compradoras,	rela-
tivas	às	categorias	de	bens	e	serviços	constantes	
do	anexo	ao	presente	despacho.
[dr	-	2.ª	série,	nº	98,	de	22.05.2013,	pág.	16316]
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■n DESPACHO 6197/2013 do Ministério da 
Saúde.	Nomeia	os	membros	da	comissão na-
cional para a redução da taxa de cesarianas.
[dr	-	2.ª	série,	nº	91,	de	13.05.2013,	pág.	15076]

■n DESPACHO 6021/2013 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde. Estabelece	
disposições	no	âmbito	dos	serviços	Partilhados	
do	Ministério	da	saúde,	EPE	(sPMs,	EPE)	referen-
tes	aos	Contratos	Públicos	de	aprovisionamento	
(CPa)	 para	 fornecimento	 de	 Medicamentos 
Analgésicos, Antipiréticos e Antidepressores.
[dr	-	2.ª	série,	nº	89,	de	09.05.2013,	pág.	14742]

■n DESPACHO 6020/2013 do Secretário de Es-
tado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério 
da Saúde.	designa	António Alfredo de Sá leus-
chner Fernandes	para	presidente do conselho 
nacional de Saúde Mental.
[dr	-	2.ª	série,	nº	89,	de	09.05.2013,	pág.	14742]

■n DESPACHO 5967/2013 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde.	Estabelece	
disposições	no	âmbito	dos	serviços	Partilhados	
do	Ministério	da	saúde,	EPE	(sPMs,	EPE),	referen-
tes	aos	Contratos	Públicos	de	aprovisionamento	
com	vista	ao	fornecimento	de	Medicamentos 
do Sistema nervoso cerebrospinal:	 exceto	
anestésicos,	relaxantes	Musculares,	analgési-
cos,	antipiréticos,	antidepressores	e	antipsicó-
ticos.
[dr	-	2.ª	série,	nº	88,	de	08.05.2013,	pág.	14557]

■n DESPACHO 5882/2013 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde.	Constitui	
um	grupo de trabalho	com	o	objetivo	de	analisar	
as	condições	de	constituição	e	implementação	
de	unidades autónomas de produção clínica 
nos	estabelecimentos	hospitalares	do	serviço	
Nacional	de	saúde.
[dr	-	2.ª	série,	nº	87,	de	07.05.2013,	pág.	14358]

■n PORTARIA 171/2013 da Ministério da Saúde.	
Estabelece	os	valores	das	taxas	referentes	ao	
processo	de	reconhecimento	como	especialista 
em física médica.
[dr	-	1.ª	série,	nº	84,	de	02.05.2013,	pág.	2695]

■n PORTARIA 168/2013 do Ministério da Saúde.	
altera	(segunda	alteração)	o	regulamento	do	
Programa	 Modelar,	 aprovado	 pela	 Portaria	
376/2008,	de	23	de	maio,	que	aprova	o	regu-
lamento	da	atribuição	de	Apoios Financeiros 
pelas Administrações regionais de Saúde, i.	P.,	a	
Pessoas	Colectivas	Privadas	sem	Fins	lucrativos,	
no	âmbito	da	rede nacional de cuidados conti-
nuados Integrados.
[dr	-	1.ª	série,	nº	83,	de	30.04.2013,	pág.	2634]

■n DESPACHO 5579/2013 da Direcção-Geral da 
Saúde-Ministério da Saúde.	Nomeia	José Artur 
Osório de carvalho Paiva diretor do Programa 
de Prevenção e controlo de Infeções e de resis-
tência aos Antimicrobianos.
[dr	-	2.ª	série,	nº	82,	de	29.04.2013,	pág.	13593]

■n RESOLUÇÃO 10/2013 da Presidência do Con-
selho de Ministros.	Nomeia	o	presidente do con-
selho de administração da SPMS	-	serviços	Par-
tilhados	do	Ministério	da	saúde,	E.P.E.	(Henrique 
Manuel Gil Martins,	nascido	a	24	de	setembro	
de	1976,	licenciado	em	Medicina	pela	Faculdade	
de	Ciências	Médicas	de	lisboa,	2000).
[dr	-	2.ª	série,	nº	80,	de	24.04.2013,	pág.	13345]

■n DESPACHO 5457/2013 da Presidência do Con-
selho de Ministros.	autoriza,	para	o	ano	de	2013,	
a	realização	da	despesa	relativa	à	aquisição	de	
serviços	de	prestação de cuidados	de	saúde	em	
complementaridade	com	os	serviços	e	estabe-
lecimentos	prestadores	de	cuidados	de	saúde	
do	serviço	Nacional	de	saúde,	no	âmbito	do	se-
gundo	aditamento	ao	Acordo de cooperação, 
com a Associação Protetora dos Diabéticos de 
Portugal.
[dr	-	2.ª	série,	nº	80,	de	24.04.2013,	pág.	13345]

■n PORTARIA 163/2013 do Ministério da Saúde.	
aprova	e	publica	em	anexo	as	tabelas	de	preços	
a	praticar	pelo	serviço	Nacional	de	saúde,	bem	
como	o	respetivo	regulamento.
[dr	-	1.ª	série,	nº	80,	de	24.04.2013,	pág.	2495]

■n DESPACHO 5456-B/2013 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde.	Estabelece	
medidas	relativas	a	aquisição de dispositivos 
médicos	pelos	serviços	e	estabelecimentos	do	
serviço	Nacional	de	saúde,	(sNs),	tendentes	a	
uma	redução	de	encargos.
[dr	-	2.ª	série,	nº	79-supl,	de	23.04.2013,	pág.	13330-(2)]

■n DESPACHO 6570/2013 da Administração Re-
gional de Saúde-Ministério da Saúde.	delega-
ção	de	competências	nos	diretores	executivos	
dos	agrupamentos	de	centros	de	saúde	(aCEs).
[dr	-	2.ª	série,	nº	97,	de	21.05.2013,	Pág.	16133]

■n DECRETO-LEI 68/2013 do Ministério da 
Saúde.	Procede	à	transferência	de	competên-
cias	exercidas	pelo	centro de Genética Médica 
Doutor Jacinto Magalhães,	no	âmbito	do	insti-
tuto	Nacional	de	saúde	doutor	ricardo	Jorge,	i.P.,	
para	o	Centro	Hospitalar	do	Porto,	E.P.E.
[dr	-	1.ª	série,	nº	95,	de	17.05.2013,	pág.	2958]

■n DECRETO-LEI 67/2013 do Ministério da Saúde.	
Prorroga	até	30	de	junho	de	2013	o	prazo	para	a	
manutenção	transitória	na	organização	interna	
das	administrações	regionais	de	saúde,	i.P.,	das	
unidades	de	intervenção	local	do	extinto	Insti-
tuto da Droga e da toxicodependência,	i.P.
[dr	-	1.ª	série,	nº	95,	de	17.05.2013,	pág.	2958]

■n DESPACHO 6378/2013 do Secretário de Es-
tado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministé-
rio da Saúde.	Cria,	no	âmbito	do	Ministério	da	
saúde,	um	modelo	de	intervenção	integrada	so-
bre	a	violência interpessoal ao	longo	do	ciclo	de	
vida,	com	a	designação	de	ação	de	saúde	sobre	
Género,	Violência	e	Ciclo	de	Vida	(asGVCV),	e	
um	Grupo	de	acompanhamento,	a	funcionar	na	
dependência	da	Direção-Geral da Saúde,	com-
posto	por	Vasco	Manuel	Xavier	de	Figueiredo	
Prazeres,	daniela	de	sousa	Pereira	Machado,	
Maria	bárbara	Vilhena	Catanho	de	Menezes	e	
Marta	sofia	de	barros	Pimenta	Ferraz.		
[dr	-	2.ª	série,	nº	94,	de	16.05.2013,	pág.	15644]

■n DESPACHO 6251/2013 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde.	subdelega	
competências	do	secretário	de	Estado	da	saúde,	
Manuel	Ferreira	teixeira,	no	Conselho	diretivo	
do	iNFarMEd	-	autoridade	Nacional	do	Medica-
mento	e	Produtos	de	saúde,	i.P.,	para	a	decisão 
sobre a inclusão, ou exclusão, de medicamentos 
genéricos nas listas de medicamentos compar-
ticipados.		
[dr	-	2.ª	série,	nº	92,	de	14.05.2013,	pág.	15266]

■n DESPACHO 6250/2013 do Ministério da 
Saúde.	Cria	um	grupo de trabalho	para	elaborar	
uma	proposta	para	o	desenvolvimento	e	imple-
mentação	do Sistema de Informação Geográ-
fico de Planeamento em Saúde (siGPs).
[dr	-	2.ª	série,	nº	92,	de	14.05.2013,	pág.	15265]
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■n DESPACHO 5007/2013 do Secretário de Estado 
da Saúde-Ministério da Saúde.	determina	que	as	
instituições	hospitalares	do	serviço	Nacional	de	
saúde	(sNs)	disponibilizem	a	informação de cus-
tos incorridos com todas as prestações de saúde 
realizadas ao utente,	de	acordo	com	a	tabela	de	
preços	do	sNs,	preferencialmente	e	sempre	que	
possível	por	via	eletrónica.		
[dr	-	2.ª	série,	nº	72,	de	12.04.2013,	pág.	12202]

■n RESOLUÇÃO 9/2013 da Presidência do Con-
selho de Ministros.	Nomeia	Américo dos Santos 
Afonso, luís Manuel Pereira de Almeida costa, 
Maria de Fátima Magalhães Alves Machado, Ma-
ria Helena rodrigues	e	Serafim Figueiral rebelo,	
respetivamente,	para	os	cargos	de	presidente	e	
de	vogais	executivos	do	conselho de administra-
ção do centro Hospitalar do Médio Ave, E.P.E..
[dr	-	2.ª	série,	nº	72,	de	12.04.2013,	pág.	12088]

■n DESPACHO 4927-A/2013 de 10.04.2013 do 
Secretário de Estado da Saúde-Ministério da 
Saúde.	determina	que	o	iNFarMEd-autoridade	
Nacional	do	Medicamento	e	Produtos	de	saúde,	
i.P.,	(iNFarMEd,	i.P.),	deve	proceder	de	imediato	
à	reapreciação	dos	preços máximos e dos limi-
tes máximos de encargos a que os hospitais do 
Serviço nacional de Saúde (SnS) estão autoriza-
dos a adquirir os medicamentos	abrangidos	pelo	
decreto-lei	n.º	195/2006,	de	3	de	outubro,	na	sua	
redação	atual.	
[dr	-	2.ª	série,	nº	70-2ºsupl,	de	10.04.2013,	pág.	11946-(6)]

■n DESPACHO 4860/2013 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde.	Estabelece	
disposições,	no	âmbito	da	implementação	de	um	
programa	de	eficiência energética,	a	adotar	pe-
las	entidades públicas do sector da saúde.		
[dr	-	2.ª	série,	nº	69,	de	09.04.2013,	pág.	11642]

■n DESPACHO 4813/2013 da Secretaria de Estado 
da Saúde-Ministério da Saúde.	determina	o	nú-
mero	de	internos	e	as	áreas	prioritárias	em	dou-
toramento com base em investigação clínica,	
abrangidos	pelo	regulamento	dos	internos	dou-
torandos,	aprovado	pela	Portaria	172/2008,	de	15	
de	Fevereiro,	com	a	redação	dada	pela	Portaria	
477/2010,	de	09	de	julho,	para	o	ano	de	2013.		
[dr	-	2.ª	série,	nº	68,	de	08.04.2013,	pág.	11475]

■n DESPACHO 4808/2013 do Secretario de Es-
tado Adjunto-Ministro da Saúde.	 determina	
que	as	administrações	regionais	de	saúde,	 iP	
(ars,	iP)	devem	cumprir as metas anuais defi-
nidas no Programa nacional para as Doenças 
Oncológicas	da	direção-Geral	da	saúde	(dGs)	
relativamente	à	taxa	de	cobertura	dos	rastreios	
de	cancro	da	mama,	do	colo	do	útero	e	do	cólon	e	
recto,	devendo	tais	metas	constar	do	Quadro	de	
avaliação	e	responsabilização	(Quar)	anual	de	
cada	ars,	iP.
[dr	-	2.ª	série,	nº	68,	de	08.04.2013,	pág.	11467]

■n DESPACHO 4631/2013 do Secretário de Estado 
do Orçamento-Ministério das Finanças.	deter-
mina	que	o	pagamento	das	comparticipações 
do Estado na compra de medicamentos dis-
pensados	a	beneficiários	pela	direção-Geral	de	
Proteção	social	aos	trabalhadores	em	Funções	
Públicas	(ADSE),	passe	a	ser	encargo	do	serviço	
Nacional	de	saúde	(sNs)	a	partir	do	dia	1	de	abril	
de	2013.		
[dr	-	2.ª	série,	nº	65,	de	03.04.2013,	pág.	11037]

■n DESPACHO 4651/2013 do Secretário de Es-
tado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério 
da Saúde.	Clarifica	o	despacho	n.º	1393/2013,	
23	 de	 janeiro,	 que	 constitui	 como	 meio	 de	
emergência	médica	pré-hospitalar	do	iNEM,	
a	Ambulância de transporte Inter-hospitalar 
Pediátrico (tiP).	
[dr	-	2.ª	série,	nº	65,	de	03.04.2013,	pág.	11060]

■n DECLARAÇÃO DE RECTIFICAÇÃO 417/2013 
do Secretário de Estado da Saúde-Ministério 
da Saúde.	Procede	à	anulação	do	despacho	n.º	
4005/2013,	de	18	de	março	de	2013	(estabelece	
que	o	pagamento	das	comparticipações do Es-
tado na compra de medicamentos dispensa-
dos a beneficiários dos subsistemas	de	saúde	
passa	 a	ser	encargo	do	serviço	 Nacional	de	
saúde,	a	partir	do	dia	1	de	abril	de	2013).
[dr	-	2.ª	série,	nº	65,	de	03.04.2013,	pág.	11061]

■n DESPACHO 4586-A/2013 do Ministério das 
Finanças.	Fixa o número máximo de unidades 
de Saúde Familiar	(usF)	a	constituir	e	deter-
mina	o	número	máximo	de	usF	que	transitam	
do	modelo	a	para	modelo	b	no	ano	de	2013.	
[dr	-	2.ª	série,	nº	63-supl,	de	01.04.2013,	pág.	10970-(2)]	

■n DESPACHO 4586-B/2013 do Secretário de Es-
tado do Empreendedorismo Competitividade 
e Inovação-Ministério da Economia e do Em-
prego.	aprova	os	preços de referência unitários 
dos grupos homogéneos de medicamentos, 
para	vigorar	no	trimestre	civil	que	se	inicia	em	
1	de	abril	de	2013.
[dr	-	2.ª	série,	nº	63-supl,	de	01.04.2013,	pág.	10970-(2)]

■n PORTARIA 243/2013 do Secretário de Estado 
Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério da 
Saúde.	Constitui	a	comissão técnica de Vaci-
nação	(CtV),	grupo	consultivo	da	direção-Geral	
da	saúde,	para	recomendação	de	estratégias	
apropriadas	baseadas	na	melhor	evidência	cien-
tífica	disponível	sobre	o	impacte	da	doença	e	da	
vacinação,	e	estabelece	as	suas	competências	e	
composição.		
[dr	-	2.ª	série,	nº	78,	de	22.04.2013,	pág.	13103]

■n DESPACHO 5381/2013 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde.	Estabelece	
disposições	no	âmbito	dos	serviços	Partilhados	
do	Ministério	da	saúde,	E.P.	E.(sPMs,	E.P.E.),	re-
ferente	aos	contratos	públicos	de	aprovisiona-
mento	(CPa)	que	estabelecem	as	condições	de	
fornecimento de Material Disposable de Bloco 
Operatório.
[dr	-	2.ª	série,	nº	78,	de	22.04.2013,	pág.	13104]

■n DESPACHO 5277/2013 do Secretário de Es-
tado Adjunto do Ministro da Saúde-Ministério 
da Saúde.	designa	os	elementos	da	comissão 
de Acompanhamento do registo Português de 
Paramiloidose.  
[dr	-	2.ª	série,	nº	77,	de	19.04.2013,	pág.	12917]

■n DECRETO LEI 54/2013 do Ministério da Saúde.	
Procede	à	definição	do	regime jurídico	da	pre-
venção	e	proteção	contra	a	publicidade	e	comér-
cio	das	novas	substâncias psicoativas. 
[dr	-	1.ª	série,	nº	75,	de	17.04.2013,	pág.	2250]

■n PORTARIA 154/2013 do Ministério da Saúde.	
aprova	a	lista de novas substâncias psicoativas.
[dr	-	1.ª	série,	nº	75,	de	17.04.2013,	pág.	2254]

■n DECRETO LEI 50/2013 do Ministério da Saúde.	
Estabelece	o	regime	de	disponibilização,	venda e 
consumo de bebidas alcoólicas	em	locais	públi-
cos	e	em	locais	abertos	ao	público.
[dr	-	1.ª	série,	nº	74,	de	16.04.2013,	pág.	2203]

■n DESPACHO 5077/2013 do Secretário de Es-
tado da Saúde-Ministério da Saúde.	Estabelece	
os	termos	da	redução	mensal	em	2013	dos	cus-
tos com trabalho extraordinário	dos	serviços	e	
estabelecimentos	da	área	da	saúde,	incluindo	os	
de	natureza	empresarial.
[dr	-	2.ª	série,	nº	73,	de	15.04.2013,	pág.	12347]
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aCoNtECEu
REUNIÕES CIENTíFICAS

02 ABR  Reunião da Delegação 
do Norte da USF - AN

04 E 05 ABR  XXIII Jornadas 
de Ortopedia do Centro 
Hospitalar S. João 

05 ABR  Convívio Científico da 
Clinica Médica do Exercício 
do Porto para debate do 
tema “Tratamento da 
estenose aórtica no idoso”

05 E 06 ABR  X Reunião do 
Grupo de Trabalho de Doença 
Inflamatória Intestinal da 
ESPGHAN (European Society 
for Paediatric Gastroenterology 
Hepatology and Nutrition) 

09 ABR  Reunião da Associação 
para o Estudo da Dor – 
Ciclo de entrevistas com 
membros da Direcção

11 ABR  Reunião das USF-AN 
com os coordenadores 
das USF em Modelo A

11 ABR  Reunião de Trabalho 
Editorial para a Revista de 
Medicina Geral e Familiar

11 ABR  Reunião de Trabalho 
do Conselho Geral da 
USF Arca d’Água

18 ABR  Sessão Clínica 
promovida pela Lilly Portugal 

26 ABR  Comissão Inter-
Hospitalar de Pediatria do 
Norte – Casos Clínicos 

30 ABR  Assembleia Geral do 
Grupo de Infecção e Sepsis

04 MAI  Acção de Formação 
SPAIC (Sociedade 
Portuguesa de Alergologia 
e Imunologia Clínica)

09 MAI  Reunião de Trabalho 
Editorial para a Revista de 
Medicina Geral e Familiar

11 MAI  Acção de Formação 
“Como dar más notícias”

17 MAI  1.º Encontro de 
Imunoalergologia com Médicos 
de Medicina Geral e Familiar 

24 MAI  Comissão Inter-
Hospitalar de Pediatria do 
Norte – Casos Clínicos 

25 MAI   Assembleia do Colégio 
de Medicina Geral e Familiar 

25 MAI  Reunião da Direcção 
da Sociedade Portuguesa 
de Gastrenterologia

29 MAI  Academia de 
Nutrição Clínica para vários 
profissionais de saúde

31 MAI E 01 jUN  Reunião 
“Health Economics”

01 jUN  Curso de Formação 
“Novas Terapêuticas no 
Combate à Obesidade e 
Patologias Associadas”

07 jUN  Convívio Cientifico da 
Clínica Médica do Exercício 
do Porto para debate do 
tema “Obesidade Infantil”  

13 jUN  Reunião de Trabalho 
Editorial para a Revista de 
Medicina Geral e Familiar

15 jUN  III Encontro do 
ACES Porto Ocidental  

19  E 20 jUN  III Congresso 
Internacional de 
Internos de Cirurgia

20 jUN  Reunião 
Científica no âmbito da 
DMI (Degenerescência 
Macular da Idade)

25 jUN  Reunião de Trabalho 
(Serviço de Urologia do 
Hospital de S. João)

28 jUN  Reunião da 
Subespecialidade de 
Emergência Médica

28 E 29 jUN  1.º Encontro 
Nacional de Internos 
de Radiologia

01 jUL  Reunião Clínica com 
Médicos Estrangeiros  
03 A 06 jUL  13. º ESNI 
(European School of 
NeuroImmunology) Course  
04 jUL  Reunião do Conselho 
Nacional de Ética e Deontologia 
Médicas da Ordem dos Médicos  
11 jUL  Reunião de Trabalho 
Editorial para a Revista de 
Medicina Geral e Familiar

REUNIÕES ORGANIZADAS 
PELO CRNOM

06 ABR  Reunião do Núcleo 
de História da Medicina – 
Sessão temática “ A Bioética 
e os Médicos, ontem e hoje” 

11 ABR  Reunião do Conselho 
Fiscal Regional

15 ABR  Assembleia 
Regional Ordinária 

29 MAI  Reunião de atribuição 
do Prémio Corino de Andrade

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

13 A 20 ABR  Exposição 
de Pintura do Mestre 
Adelino Ângelo

03 A 24 MAI  XI Exposição 
Arte Médica

31 MAI A 21 jUN  V Exposição 
Arte Fotográfica. Encerramento 
com mesa redonda sobre 
o tema: “Cor e Luz na 
Interpretação da Imagem 
– Tradução Cerebral”

09 MAI  V Workshop 
de Fotografia  

01 A 15 jUL  Exposição de 
Pintura e Desenho de 
Elisabeth Martins Leite

01 A 20 jUL  Exposição de 
Pintura de Aluízio Loureiro

Concertos e Cinema:

12 ABR  3.º Ciclo de Jazz 
– Wayne Shorter

26 ABR  3.º Ciclo de 
Jazz – Blue Note

10 MAI  3.º Ciclo de Jazz 
– Charlie Parker

24 MAI  Concerto pela Orquestra 
D’Ouro Music Ensemble no 
âmbito do encerramento da 
XI Exposição Arte Médica 

26 A 30 MAI  1.º Master de 
Canto Lírico da soprano 
Elisabete Santos

30 MAI  Concerto Final - 1.º 
Master de Canto Lírico da 
soprano Elisabete Santos 

07 jUN  3.º Ciclo de 
Jazz – Cole Porter

14 jUN  3.º Ciclo de 
Jazz – Lee Morgan

30 jUN  Concerto 
didáctico-pedagógico pela 
Orquestra do Norte

19 jUL  Concerto de Verão 
nos Jardins da SRNOM 
pela Orquestra do Norte 
(Wagner e Verdi, 200 anos)

Lançamento de Livros: 

23 MAI  “Guiné Mal Amada – O 
Inferno da Guerra”, da autoria de 
António Ramalho de Almeida

Outros Eventos: 

13 ABR  Homenagem ao 
Professor Daniel Serrão 
pela SRNOM e Fundação 
Mestre Adelino Ângelo

20 ABR  Reunião do 
Alumni Club Portugal da 
UB – Jornada Literária 

18 jUN  Dia do Médico com 
homenagem aos médicos 
com 25 e 50 anos de inscrição 
na OM e atribuição do 
Prémio Daniel Serrão

23 jUN  Festa de S. João



Vai	aCoNtECEr
REUNIÕES CIENTíFICAS
17 jUL  Reunião da 
Coordenação da Delegação 
Regional do Norte das USF-AN 
05 SET  Reunião de Trabalho 
Editorial para a Revista de 
Medicina Geral e Familiar
19 SET  Conferência 
– Comemoração do 
Centenário da 1.ª Lei de 
Acidentes de Trabalho 

26 SET  Reunião Geral 
de Colégios  

ACTIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

06 A 20 SET  Exposição 
de  Pintura de Ana Paula 
Silva Pedro e Luís Rebelo

13 A 29 SET Exposição de 
Fotografia de Manuel 
Mendes Silva 

Concertos e Cinema:

19 SET  4.º Ciclo de Cinema
«Morte a Venezia» de 
Luchino Visconti, 1971

27 SET  4.º Ciclo de Cinema
«Days of Heaven» de 
Terrence Malick, 1978

Outros Eventos: 

26 SET  Sessão Literária 
sobre Miguel Torga 

A criação da Competência Médica em Acupunctura pela Ordem dos Médicos, em 14 de Maio de 2002, 
justificou a constituição desta especialização. São objectivos deste curso promover e desenvolver os 
conhecimentos de Acupunctura na vertente assistencial e de investigação clínica. O programa baseia-se 
no modelo de curso de especialização aprovado pela Ordem dos Médicos para acesso a Competência.

Destinatários: licenciados em Medicina inscritos na ordem dos Médicos
ProPinas: 2400 euros
n.º Vagas: 25
Duração: 300 horas
LocaL: iCBaS-up

canDiDaturas: 
1.ª fase: 20 a 31 de maio de 2013
2.ª fase: 17 a 23 de julho de 2013 (havendo vagas a preencher)

Início do Curso: 2.ª quinzena de outubro de 2013
Fim do Curso: 1.ª quinzena de julho de 2014

Horário: sextas (16h-20h), sábados (9h-19h), domingos (9h-13h) – 15/15dias

curso De acuPunctura e 
Moxibustão 2013/14
univerSidade do porto

Informações: dra. Zélia lopes
instituto de Ciências Biomédicas abel Salazar - up (gabinete de pós-graduação)
telefone: 220428021 · email: zmlopes@icbas.up.pt

com o amor às voltas 
pelo outono fora

19 Setembro

 Morte a Venezia  
[Morte em Veneza]

Luchino Visconti, 1971

27  de Setembro

 Days Of Heaven  
[Dias do Paraíso]

terrence MaLick, 1978

10 de Outubro

 Der Himmel Über Berlin  
[As Asas do Desejo]

WiM Wenders, 1987

31 de Outubro

 The Cook, The Thief, His Wife  
and Her Lover  

[O Cozinheiro, o Ladrão, a Sua Mulher e o Amante Dela]
Peter GreenaWay, 1989

7 de Novembro

 Wild At Heart  
[Coração Selvagem]

daVid Lynch, 1990

21 de Novembro

 Dracula 
Francis Ford coPPoLa, 1992

29 de Novembro

 Trois Couleurs: Rouge 
[Vermelho]

krzysztoF kiesLoWski, 1994

centro de cuLtura e conGressos › [srnoM]
rua deLFiM Maia, 405 · 4200-256 Porto

ORDEM DOS MÉDICOS
Secção Regional Norte 
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as sessões iniciam-se às 21h15 com uma breve 
apresentação do filme e terminam com uma tertúlia.



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

 HOTÉIS 

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

Hesperia Isla de La Toja 
thermal	spa
isla	de	la	toja	–	Pontevedra
tel.	0034986730050
www.hesperia.es
descontos entre 10% e 20%, 
de acordo com a época*

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

Hotel Avenida Palace
	rua	1º	de	dezembro,	123
1200-359	lisboa
	tel.	213218100
www.hotelavenidapalace.pt
descontos especiais

Santanahotel & Spa****
Monte	santana	·	azurara
4480-188	Vila	do	Conde
tel.	252640460
www.satanahotel.net
descontos especiais

Hotel Convento d’Alter
rua	de	santo	antónio	alter	do	Chão,	n.º	23
7440-059	alter	d’	Chão
tel.	245619120
www.conventodalter.com.pt
20% de desconto*

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

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

Continental Hotels
www.continentalhotels.eu
descontos especiais

Choice Hotels
www.choicehotels.com
descontos especiais

 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*
(	excepto	baby-sitting	e	serviços	de	
limpeza	doméstica)

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.

a	ordem	dos	Médicos	tem	em	vigor	um	
protocolo	de	colaboração	com	o	banco	
santander	totta	(1º	Grande	banco	a	actuar	
em	Portugal,	de	acordo	com	as	mais	
prestigiadas	publicações	económicas	
nacionais	e	estrangeiras),	destinado	aos	
associados	da	ordem	que	tenham	o	seu	
vencimento	domiciliado	no	banco.	Este	
Protocolo	estabelece	um	leque	alargado	de	
benefícios	na	constituição	de	produtos	e	
serviços,	dos	quais	se	destaca:	
a	campanha	actualmente	em	vigor	para	
novas	domiciliações	com	oferta	de	diversos	
brindes,	entre	os	quais	um	Ipad Apple,	para	
vencimentos	superiores	a	1200	Euros.
Na	conta Ordenado,	a	isenção	de	comissões	
na	conta	e	a	disponibilização	gratuita	de	uma	
gama	diversificada	de	seguros:	seguro	de	
responsabilidade	Civil	Familiar,	seguro	de	
acidentes	Pessoais,	seguro	de	assistência	
Médica	lar	24	Horas	e	seguro	de	assistência	
técnica	lar	24	H.
oferta	de	condições	preferenciais	num	leque	
alargado	de	cartões de crédito,	ajustado	ao	
perfil	dos	seus	utilizadores.	destaque	ainda	
para	um	pacote	de	seguros	exclusivos	do	
Cartão	Gold	Premium	r.
Bonificação da taxa de juro	aplicáveis	no	
crédito	pessoal,	crédito	especializado	e	
crédito	à	habitação.
oferta	do	serviço	time Management 
(que	permite	o	acesso	a	um	conjunto	
diversificado	de	serviços	de	assistência	ao	
lar,	restaurantes,	espectáculos,	etc.,	com	um	
simples	telefonema)	e	do	Clube	Premium,	
para	marcação	de	serviços	e	reservas	
em	vários	parceiros	de	prestígio	(hotéis,	
restaurantes,	sPas,	eventos	culturais)
Para	mais	informações,	entre	em	contacto	
com	um	dos	balcões	do	banco	santander	
totta	ou	através	da	linha	Premium	(tel.	
707212727	/	217807330)	ou	ainda	em	
protocolos@santander.pt

a	CP	loNGo	Curso	celebrou	acordo	
Comercial	para	venda	de	bilhetes	
em	regime	de	tarifário	especial,	
proporcionando	aos	colaboradores	e	
associados	da	ordem	dos	Médicos	a	
aquisição	a	preços	mais	vantajosos	nos	
seus	comboios	alfa	Pendular	e	intercidades,	
respectivamente,	nas	Classes	Conforto	e	
1.ª	classe.	associado	a	diferentes	regimes	
de	parceria,	proporciona	ainda	preços	
competitivos	na	utilização	de	parques	
de	estacionamento	em	Pragal,	lisboa	
oriente,	Porto	e	braga,	aluguer	de	viaturas	
no	destino	para	as	viagens	de	ida/volta	e	
ainda	descontos	em	algumas	unidades	
hoteleiras.

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

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

 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.

Aliança Francesa do Porto
rua	santa	isabel,	n.º	88,	Porto
Beneficiários: Médicos	inscritos	na	
srNoM	(e	respectivo	agregado	familiar);		
Colaboradores	da	srNoM	(e	respectivo	
agregado	familiar).
Descontos de 20%* (pontualmente	
poderão	ser	estabelecidas	outras	
condições	especiais).

 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

A Diferença Lda
r.	Cónego	rafael	alvares	da	Costa	n.º	144	
r/c,	s.	Victor,	braga.	
serviços	de	higiene	e	limpeza.
Beneficiários: Médicos	inscritos	na	
srMoM	e	seus	familiares	(ascendentes,	
descendentes	e	cônjuge);	Colaboradores	
da	srNoM.
Descontos de 20%* (serviço	limitado	a	
20	km	de	distância	da	cidade	de	braga).

*	sobre	os	preços	de	tabela.


