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em destaque

Distinção de Mérito em  
Gestão dos Serviços de Saúde

Eduardo Barroso foi o galardoado de 2016, numa cerimónia 
que contou com a presença do Presidente da República 

  Juramento de Hipócrates
Acolhimento dos novos médicos  

no Porto e em Braga

  19.º Congresso Nacional de Medicina / 
10.º Congresso Nacional do Médico Interno

Formação Médica: Crescemos juntos no saber e na prática 

  Festa de Natal
 Alegria e solidariedade numa festa 

particularmente dedicada às crianças



Ordem dOs médicOs
secção regional do norte

No centro da cidade do Porto encontra um 
espaço privilegiado para organizar o seu evento. 
A Ordem dos Médicos – Secção Regional do 
Norte tem à sua disposição um moderno Centro 
de Cultura e Congressos, composto por espaços 
multifuncionais, equipamentos de última 
geração e serviços premium diversificados, que 
garantem total cobertura das suas necessidades. 
Rodeado por uma atmosfera bucólica e singular, 
o Centro de Cultura e Congressos garante 
uma rara tranquilidade e privacidade a quem o 
visita. Situada junto ao Jardim d’Arca de Água, 
a infraestrutura reúne óptimas condições para 
acolher os mais variados tipos de eventos: 
congressos, conferências, exposições, acções 

de formação, jantares ou espetáculos. Para as 
diferentes valências dispõe de um auditório 
com capacidade para 300 lugares, de um vasto 
conjunto de pequenos auditórios e salas de 
reunião, de uma galeria polivalente, de um bar 
e área lounge e de um complexo residencial. 
No exterior, além dos belíssimos espaços 
verdes, piscina e dois campos de ténis, dispõe 
de parque de estacionamento, zonas de lazer e 
um bar/restaurante no edifício sede. 
Mais do que um espaço físico de excelência, o 
Centro de Cultura e Congressos distingue-se 
como um equipamento multifacetado e apto a 
acolher o seu evento.  
Venha conhecê-lo.

eventos à medida

CeNtRO de CultuRA e CONgReSSOS

tel. 22 507 01 00
fax 22 507 01 99

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

Rua delfim Maia, 405
4200-256 PORtO

CENTRO  
DE CULTURA E 
CONGRESSOS

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS
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Destaque: 
3.ª Distinção de 
Mérito em Gestão dos 
Serviços de Saúde
Eduardo Barroso foi o médico 
galardoado com a 3.ª Distinção de 
Mérito em Gestão dos Serviços 
de Saúde. O director do Serviço 
de Cirurgia Geral e Unidade de 
Transplantação do Hospital 
Curry Cabral foi reconhecido 
pela Competência em Gestão 
dos Serviços de Saúde da OM, 
como “um exemplo de actividade 
profissional com um dinamismo e 
entusiasmo sem limites”.  
Eduardo Barroso recebeu o 
prémio das mãos do Presidente 
da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, amigo do homenageado 
desde a sua infância. pág. 10

Destaque: 
Juramento de 
Hipócrates
A Casa da Música, no Porto, 
e o Theatro Circo, em Braga, 
acolheram, nos dias 27 de 
Novembro e 4 de Dezembro, 
respectivamente, a cerimónia 
do Juramento de Hipócrates 
2016. Momento de particular 
simbolismo para todos os 
estudantes de medicina que 
concluíram a sua formação e  
se apresentaram para cumprir 
o juramento que marca a sua 
entrada na profissão médica. 
pág. 24

24
Exposição “Na 
Ordem com Arte”
De 14 de Dezembro a 15 de 
Janeiro está patente, em todos 
os espaços do Centro de Cultura 
e Congressos da SRNOM, a 
exposição “Na Ordem com 
Arte”. Obras de consagrados 
artistas como Salvador Dali, 
Júlio Pomar, Andy Warhol ou 
Arpad Szenes dão cor à Casa do 
Médico. pág. 94

94

 19.º Congresso 
Nacional de 
Medicina / 10.º 
Congresso Nacional 
do Médico Interno
Eventos, este ano organizados 
pela SRCOM, decorreram na 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra, no 
início de Novembro, e contaram 
com uma novidade: uma 
sessão “pós-congresso”, no 
dia 7 de Novembro, dedicada à 
população em geral. “Formação 
Médica” foi o tema escolhido 
para o 19.º Congresso Nacional 
de Medicina. pág. 38

38
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Festa de Natal
No dia 8 de Dezembro, na 
sede distrital de Viana do 
Castelo, e a 10 de Dezembro, 
nas instalações da SRNOM, 
a tradicional Festa de Natal 
proporcionou momentos 
de imensa alegria a muitas 
centenas de crianças. pág. 76
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 38 19.º Congresso Nacional de 

Medicina / 10.º Congresso 
Nacional do Médico Interno

  A Formação Médica no centro do 
debate, num congresso com diversas 
novidades, incluindo a atribuição, pela 
primeira vez, da medalha de mérito da 
OM a um não médico: António Arnaut

 

  
 41 World Bioethics Day
  No dia 19 de Outubro comemorou-

se pela primeira vez o Dia Mundial 
da Bioética. Em Portugal o local 
escolhido para as celebrações 
foi a Aula Magna da FMUP

 42 «Igualdade de Género – Um 
desafio para a década»

  Ciclo de Conferências arrancou 
no Porto e vai percorrer várias 
capitais de distrito nos próximos 
meses para “contagiar a sociedade 
com o debate e a reflexão sobre a 
temática da Igualdade de Género”

 43 Declaração Universal de 
Igualdade de Género

  Prof. Rui Nunes coordena a elaboração 
de uma proposta a submeter à UNESCO

 44 Ciclo de Debates Distritais 
em Saúde da OE

  Iniciativa da Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Enfermeiros percorreu as 
capitais de distrito do Norte e terminou 
na SRNOM com um debate que serviu 
para fazer o balanço dos principais 
problemas que afectam a Saúde.

 

  
 48 Visita ao Hospital de Santa 

Maria Maior, Barcelos
  Ordem dos Médicos constatou 

in loco as dificuldades daquela 
unidade hospitalar quer ao 
nível de infraestruturas, quer de 
equipamento e profissionais

 50 Internamento Hospitalar 
ao Domicílio

  No dia 3 de Outubro, Mário Pinto, 
assessor para a Saúde da Casa Civil do 
Presidente da República, protagonizou 
uma palestra sobre o tema, no 
âmbito do Ciclo de Conferências 
“Que Futuro?” promovido pela OM 

 04 EDItORIAl
  Miguel Guimarães, 

presidente do CRNOM 

  DEStAQUE

  
 10 3.ª Distinção de Mérito em 

Gestão dos Serviços de Saúde
  Eduardo Barroso foi o médico 

distinguido pela Competência 
em Gestão dos Serviços de Saúde 
da OM num evento que contou 
com a presença do Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa

   tRIBUNA DO CRN

  
 15 «Investigar é preciso…»
  Artigo de opinião de Ana 

Ferreira Castro, especialista em 
Oncologia Médica e membro 
consultivo do CRNOM

 16 «Os números da Medicina»
  Artigo de opinião de Dalila 

Veiga, membro do CRNOM

 18 Relatório de Actividades 
(2014-2016) 

  Comissão Consultiva Regional 
da Segurança Social

 19 Presença da SRNOM na 
Comunicação Social

  Destaque de intervenções 
sobre temas da actualidade 

  ARtIGOS
 21 «Abel Salazar e o Sangue»
  Por António Coimbra

  NOtÍCIAS

  
 24 Juramento de Hipócrates [Porto]
  Mais de quatrocentos jovens 

acorreram à Casa da Música no 
dia 27 de Novembro para cumprir 
o juramento que assinala a sua 
entrada na profissão médica   

 33 Juramento de Hipócrates [Braga]
  No dia 4 de Dezembro foi a vez de 

mais de uma centena de jovens 
recém-graduados na Universidade 
do Minho encherem a Sala Principal 
do theatro Circo para aí realizarem 
o seu Juramento de Hipócrates  
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 84 Ciclo de Cinema “Noir de Outono”
  Oito filmes do género noir 

trouxeram muitos cinéfilos à 
SRNOM em Outubro e Novembro

 88 «Competências Clínicas Práticas 
e Preparação para OSCE»

  luís Castelo-Branco apresentou um 
manual prático sobre a preparação 
para o Objective Structured 
Clinical Examination (OSCE)

 90 «Pelo FC PORTO - História das 
minhas candidaturas: 1988 e 1991»

  Martins Soares contou com casa cheia 
para a apresentação do seu livro 

 91 «Perturbações da 
Personalidade Narcísica 
e Sexualidade»

  Patrícia Ribeiro apresentou, na 
SRNOM, o 5.º e último volume da 
obra “Perturbações da Personalidade 
Narcísica e Sexualidade”

 92 «Emoção, Razão e Limites»
  Exposição do pintor Rodrigo 

Costa decorou as paredes do 
CCC de 7 a 21 de Outubro 

 93 «Jardins da Memória»
  Exposição promovida pela 

Galeria Olga Santos, com pintura, 
escultura, fotografia e joalharia 

 94 «Na Ordem com Arte»
  Para encerrar o ano de 2016, a SRNOM 

acolheu uma exposição com obras 
de alguns dos mais ilustres artistas 
do mundo. Quadros de Salvador Dali, 
Júlio Pomar, Andy Warhol ou Arpad 
Szenes puderam ser vistos no CCC 

 95 «Concerto de Reis»
  Auditório do Centro de Cultura 

e Congressos encheu para 
ouvir o Coro da SRNOM

 96 3 Discos 3 Livros
  As escolhas de Nuno Botelho, 

Presidente da Associação 
Comercial do Porto

  lEGISlAÇãO 

  
 98 Diplomas mais relevantes 

publicados no quarto   
trimestre de 2016

  INFORMAÇãO INStItUCIONAl 
 102 Agenda do Centro de 

Cultura e Congressos
 104 Benefícios Sociais

3
 52 Sistema de Classificação de 

Doentes em MFR de Ambulatório
  Associação Portuguesa de Medicina 

Física e de Reabilitação, Colégio da 
Especialidade de MFR e Associação de 
Fisiatria e Reabilitação reuniram na 
SRNOM para debater os problemas da 
aplicação da Portaria n.º 178 A/2016

 54 Eleições para a Competência 
de Geriatria

  Realizaram-se, pela primeira vez, no 
dia 28 de Outubro, eleições para a 
Direcção da Competência de Geriatria 

 55 Assembleia Geral do 
Colégio da Especialidade de 
Medicina do Trabalho

  Perto de uma centena de médicos 
especialistas em Medicina do 
trabalho estiveram presentes, no 
dia 12 de Novembro, na reunião 
convocada para a SRNOM 

 56 Convívios Científicos da CMEP
  Constantino Sakellarides, Jorge 

laíns e José Manuel Silva foram 
os convidados do trimestre

 59 V Simpósio da Acta 
Médica Portuguesa

  Encontro teve como principal 
objectivo fomentar o debate entre 
os vários agentes envolvidos na 
comunicação e publicação biomédica

 60 European Junior Doctors
  Entre os dias 7 e 9 de Outubro decorreu 

no Porto o Encontro de Outono do 
European Junior Doctors. Evento 
ficou marcado pela celebração do 
40.º aniversário da organização

 62 «Cuidar do doente – 
problemas éticos»

  A convite da Associação de Médicos 
Católicos Portugueses, Prof. Walter 
Osswald proferiu palestra na SRNOM

 64 XII Jornadas do Internato 
Médico [CHeDV e CHBV]

  Miguel Guimarães, presidente 
da SRNOM, e Francisco Mourão, 
membro do CNMI, falaram sobre “O 
Futuro após o Internato Médico” 

  65 XII MedSCOOP
  “Binómio Público-Privado” foi o tema 

da palestra proferida por Miguel 
Guimarães, presidente da SRNOM, 
no evento promovido pela ANEM

 66 «Sempre Médico, 
Médico Sempre»

  Debate promovido pelo Centro 
Hospitalar da Póvoa de Varzim-
Vila do Conde foi dedicado à 
reflexão sobre questões éticas e 
deontológicas da profissão médica

  67 VII Encontro Nacional da Clínica de 
Ambulatório VIH/Hospitais de Dia

  Diagnóstico precoce e acessibilidade 
à Clínica de Ambulatório no 
centro do debate promovido pelo 
Serviço de Doenças Infecciosas 
do Centro Hospitalar de São João 
em parceria com a FMUP

 68 13.as Jornadas de Urologia do 
Norte em Medicina Familiar

  “Saúde e Doença em Urologia” 
foi o tema geral das Jornadas

 69 XXIII Encontro do Internato 
de MGF da Zona Norte

  “Da razão ao coração” foi o tema do 
Encontro realizado em Viana do Castelo. 
Evento contou com a presença de mais 
de 700 médicos internos de MGF

  70 «T0: Tolerância Zero»
  Simpósio promovido pela ANEM 

focou-se na questão do “tráfico de 
Seres Humanos”. O vice-presidente 
da SRNOM, António Araújo, marcou 
presença na cerimónia de abertura

 71 XXVIII Encontro 
Internacional de Cirurgia

  Promovido pelo Serviço de Cirurgia 
Geral do Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho, o encontro 
foi dedicado à actualização 
sobre os avanços tecnológicos e 
científicos na área da Cirurgia 

 72 «Leaping Forward: Cuidados 
de Saúde Primários»

  Identificar os doentes/clientes do 
futuro e como responder às suas 
necessidades, em evento promovido 
pela rede Hospital da luz

 74 Reunião Anual de 
Pediatria do CMIN

  Nos dias 25 e 26 de Novembro, 
o Centro Materno Infantil do 
Norte realizou a 28.ª edição da 
sua reunião anual de pediatria

 75 Ciclo de Ténis
  Masters da Ordem encerrou o Ciclo 

de ténis 2016. Filipe Cerca, médico do 
Porto, sagrou-se o grande campeão

 

  
 76 Festa de Natal na SRNOM
  Mais de mil e duzentas crianças, o 

maior número de sempre, acorreram 
à festa promovida pela SRNOM

 78 Festa de Natal em Viana do Castelo
  Distrito médico organizou também, 

mais uma vez, uma festa de 
Natal para as suas crianças

 79 Actividades no Distrito Médico 
de Viana do Castelo

  Exposições, conferências e sessões 
do científicas do último trimestre

  CUltURA
 

  
 80 Porto Revisitado
  Últimas visitas guiadas, conduzidas 

pelo historiador Joel Cleto, levaram os 
passeantes da Cordoaria às Galerias 
de Paris, do Jardim de S. lázaro aos 
Jardins do Barão de Nova Sintra e 
a visitar a Igreja de S. Nicolau
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Novo ciclo,  
novos desafios
O início deste ano de 2017 deu o 
mote para um novo ciclo da Or-
dem dos Médicos (OM) e para 
a Secção Regional Norte. O pro-
cesso eleitoral que decorreu até 
ao dia 18 de Janeiro traduziu-se 
na maior participação de sempre 
dos Médicos portugueses numas 
eleições, e assim demonstrou ine-
quivocamente a vontade dos Mé-
dicos em fazerem parte do futuro 
da sua Ordem. 

Um aspecto naturalmente a sa-
lientar, uma vez que os desafios 
futuros são grandes e de alcance 
difícil.

Se há pouco mais de dois anos 
e meio se dava como terminado 
o programa de ajustamento e se 
acreditava que as condições de 

“saúde” em Portugal poderiam melhorar, volvido este 
tempo verifica-se precisamente a manutenção de uma 
estratégia economicista, assente no pressuposto 
óbvio da desregulação global e da confusão 
propositada entre gestão política e política de 
saúde. O “bem” mais precioso da conquista 
da democracia, um Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) público, universal e de qualidade, es-
fuma-se dia após dia no decorrer das sucessivas 
governações. À volta do conceito de sustentabi-
lidade cega do SNS, as entidades governativas 
aproveitam para concertar um ataque cons-
tante (estrategicamente associado a alguma 
comunicação social) aos Médicos na tentativa 
de os desacreditar e desqualificar perante a 
opinião pública. Um estratégia irresponsável, 
com consequências trágicas para o país e para a 
saúde de todos os portugueses.

Apesar disso, será neste contexto que os novos 
órgãos da OM verão o seu trabalho ser reali-
zado. E, por conseguinte, a defesa da qualidade 
da Medicina portuguesa, da Saúde e dos doen-
tes, e a dignificação e valorização da profissão 
Médica, são as metas pelas quais se deverão 
orientar.

António Rui Barbosa
Membro da Assembleia de 

Representantes da OM eleito pelo 
círculo Sub-Regional do Porto

O início deste ano de 
2017 deu o mote para um 
novo ciclo da Ordem dos 
Médicos (OM) e para a 
Secção Regional Norte. 
O processo eleitoral que 
decorreu até ao dia 18 
de Janeiro traduziu-se 
na maior participação 
de sempre dos 
Médicos portugueses 
numas eleições, e 
assim demonstrou 
inequivocamente a 
vontade dos Médicos em 
fazerem parte do futuro 
da sua Ordem. 
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Cumprir com os desígnios a que os candidatos vence-
dores se propuseram não chega. Será necessário que 
todos os Médicos se unam na defesa da Qualidade e 
da Medicina Hipocrática. É preciso que a OM seja forte 
e, para isso, precisa-se que tenha mais Médicos e que 
estes estejam mais próximos. É com um diagnóstico 
sério e responsável, um planeamento adequado, uma 
definição de objectivos clara e uma estratégia precisa, 
que os Médicos poderão ver a sua honra e dignidade 
restabelecidas e uma Medicina de real qualidade exer-
cida no nosso país.

Neste triénio que se segue, pontos como a cooperação 
na defesa da qualidade da formação pré-graduada, com 
a inevitável redução do numerus clausus, a defesa da 
formação dos jovens médicos, a defesa das carreiras mé-
dicas, o combate à prática da Medicina indiferenciada, a 
definição e publicação da Lei do Acto Médico, a defesa 
da Medicina e dos doentes face a práticas sem validade 
científica comprovada, a defesa das reformas dos Cui-
dados de Saúde Primários, da Saúde Pública e da re-
forma hospitalar, a desburocratização do sistema, entre 
outros, assumirão particular importância e definirão o 

caminho que todos iremos 
percorrer.

Exemplo disso é a defesa e 
implementação do Regula-
mento do Serviço de Urgên-
cia para os Médicos Internos. 
Processo já iniciado em 2016 
e que está indubitavelmente 
relacionado com a defesa da 
qualidade da formação mé-
dica e com subsequente pro-
tecção dos doentes.

António Rui Barbosa n



Internato médico e Serviço 
de Urgência
E depois desta participação histó-
rica dos Médicos nas Eleições de 
Janeiro de 2017, temos agora que 
nos focar nos desafios que serão 
colocados a todos ao longo do 
próximo triénio. Um deles, que já 
foi iniciado em 2016, é o da im-
plementação do Regulamento do 
Serviço de Urgência para os Mé-
dicos Internos. 

Este Regulamento visa, acima de 
tudo, proteger os Doentes.

Depois, visa melhorar as condi-
ções de formação dos Médicos 
Internos.

E, por fim, visa defender e dig-
nificar a prática da Medicina no 
contexto do Serviço de Urgência.

Isto porque, ao definir regras e 
barreiras que NÃO podem ser ultrapassadas, melhora 
a qualidade assistencial e diminui o erro médico. O 
exemplo mais falado é o de limitar o trabalho em ur-
gência a períodos de 12 horas: este tem como objetivo 
reduzir a fadiga e, com isto, o erro médico. E ao con-
trário do que alguns afirmam, este limite de horas não 
prejudica a formação do Médico Interno. Por vá-
rios motivos: a) a generalidade das situações de 
urgência são resolvidas em menos de 12 horas 
e, nas poucas situações em que isso não acon-
tece (alguns partos e cirurgias, etc.), o Médico 
Interno pode assistir ao “início” de uma situa-
ção num dia e eventualmente, noutra ocasião, 
intervir no “fim” doutra situação semelhante; b) 
os períodos de formação também não são pre-
judicados, porque quando o Médico Interno faz 
24 horas de urgência, “perde” sempre dois dias 
da semana de formação em consulta / interna-
mento / bloco: o dia em que está de urgência e 
o dia seguinte, em que está a gozar o seu des-
canso compensatório. Logo, se se dividir as 24 
horas em dois períodos de 12, sejam de noite 
ou de dia, a “perda” em termos de formação é 
exatamente igual. Além disso, este Regulamento 
coloca regras sobre a realização de Urgência 
quando os Médicos Internos estão noutros Ser-

viços de forma a que justamente possam aproveitar o 
tempo de formação nesse outro Serviço. Ou seja, sem-
pre que tenha uma atividade organizada em Urgência, 
o Médico Interno deve integrar a equipa de urgência 
desse Serviço e não ser obrigado a realizar urgência no 
seu Serviço de origem, prejudicando assim o seu estágio 
(o que, infelizmente, tem vindo a ser uma prática cada 
vez mais comum).

E para garantir sempre a segurança do doente (que 
pode ser qualquer um de nós), este Regulamento obriga 
a que esteja sempre escalado um Médico Especialista, 
mesmo que de prevenção, para esclarecer as dúvidas 
e auxiliar o Médico Interno nas situações clínicas mais 
complexas.

Assim sendo, este Regulamento não é de todo impos-
sível de ser aplicado. Pelo contrário: a generalidade das 
regras que estão lá descritas são as que já acontecem 
noutros países europeus como, por exemplo, no Reino 
Unido. E ninguém põe em causa a qualidade dos espe-
cialistas formados nesses países.

Assim sendo, aquilo que temos de mudar é a menta-
lidade e a forma como os Serviços em Portugal orga-
nizam as suas escalas de urgência e temos, também, 
todos concordam, de contratar mais Especialistas para 
trabalharem nos nossos Hospitais do Serviço Nacio-

nal de Saúde. Para que não 
se continue a olhar para os 
Médicos Internos como “mão-
-de-obra-sempre-disponível” 
e se aposte, verdadeiramente, 
na sua formação. Porque são 
os Médicos Internos de hoje 
que irão cuidar de todos nós, 
no futuro.

Mariana Brandão n

Mariana Brandão
Secretária eleita do Conselho 

Sub-Regional do Porto

Ao definir regras 
e barreiras que 
NÃO podem ser 
ultrapassadas, 
melhora a qualidade 
assistencial e diminui 
o erro médico. O 
exemplo mais falado 
é o de limitar o 
trabalho em urgência 
a períodos de 12 
horas: este tem como 
objetivo reduzir a 
fadiga e, com isto, o 
erro médico.

5



in
 m

em
o

r
a
im



7

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos re-
corda comovidamente a memória do Prof. Doutor Daniel 
Serrão no momento do seu falecimento.

Nascido em 1 de Março de 1928 em Vila Real, Daniel dos 
Santos Pinto Serrão completou o Curso Geral dos Liceus em 
Aveiro, com 18 valores, e um ano depois, termina o Curso 
Complementar de Ciências, com a mesma nota. Já na Uni-
versidade do Porto termina o curso de Medicina com uma 
média final de 17 valores, decorria o ano de 1951. Dez anos 
depois concorre a professor extraordinário de Anatomia 
Patológica, sendo aprovado por unanimidade.

Daniel Serrão destacou-se, entre muitos outros méritos, 
pelas suas opiniões desassombradas contra a clonagem de 
embriões humanos, o que considerava um crime científico. 
Foi responsável por um notável impulso para o desenvol-
vimento da Anatomia Patológica em Portugal, além de 
manter uma permanente e dedicada atenção à reflexão 
sobre o futuro, a estrutura e a sustentabilidade do Sistema 
Nacional de Saúde, tendo alcançado uma notável projecção 
nacional e internacional no campo da patologia e da ética 
médica e bioética.

Entre múltiplas homenagens, distinções e prémios, desta-
camos a sua designação pela Academia das Ciências para 
membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da 
Vida e a designação como membro da Pontificia Accademia 
per la Vita, a convite do Papa João Paulo II, em 1994.

Por se tratar de uma figura ímpar da Medicina e, por certo, 
um modelo para os jovens médicos, a SRNOM instituiu e 
procede anualmente à entrega do Prémio Daniel Serrão, 
destinado a galardoar o estudante das Escolas Médicas 
do Norte que termina o curso de Medicina com a melhor 
média.

O Professor Daniel Serrão foi ainda homenageado pela 
SRNOM e pela Fundação Mestre Adelino Ângelo, num mo-
mento único, em Abril de 2015, com a entrega de uma pin-
tura-retrato, da autoria do artista plástico minhoto. Nessa 
mesma cerimónia, foi anunciada a criação do Centro Inte-
grado de Patologia e Oncologia Professor Doutor Daniel Ser-
rão, uma distinção acordada entre o Centro Hospitalar de 
São João e a FMUP, em reconhecimento do trabalho notável 
realizado por Daniel Serrão nas duas instituições.

Na hora da sua morte, o Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos recorda um dos Príncipes da Medicina 
portuguesa, uma figura de referência no campo da Ética e 
da Medicina, um exemplo e uma referência para os médi-
cos e para a sociedade civil.

Honrar o seu vasto património intelectual e humanístico, 
que fará sempre parte da nossa memória individual e colec-
tiva, é uma obrigação de todos nós.

Neste momento particularmente doloroso, o Conselho Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos endossa a toda a 
família e amigos as mais sentidas condolências.

	 Porto,	8	de	Janeiro	de	2017

Um Príncipe da Medicina 
e um exemplo ético para 
os jovens médicos

Daniel Serrão

conselho regional do norte
ordem dos médicos

1928-2017



O Conselho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos recorda a memória do Prof. Doutor Sollari 
Allegro no momento do seu falecimento.
Nascido em 27 de Janeiro de 1947, em Moçambique, 
Fernando Sollari Allegro fez os estudos liceais e 
universitários no Porto, mas foi no Rio de Janeiro 
que completou o curso de Medicina. Numa vida 
dedicada à Medicina, Sollari Allegro ingressou 
no Hospital Geral de Santo António em 1991, 
onde permaneceu até ao final do passado mês de 
Outubro.
Ali foi responsável pelo Centro de Endoscopia 
Digestiva, director clínico e foi nomeado presidente 
do Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar de Santo António em 2002. Além de 
todo o trabalho desenvolvido em prol deste centro 
hospitalar portuense, Sollari Allegro ficou ainda 
intimamente ligado ao nascimento do Centro 
Materno-Infantil do Porto e do Kastelo, a primeira 
unidade de cuidados continuados e paliativos 
pediátricos no País.
Perseverante, resiliente, um homem leal, Sollari 
Allegro deixou uma marca indelével no Santo 
António, quer pela excelência do trabalho de 
gestão desenvolvido como pelo lado humano 
que sempre denotou no contacto com todos os 
profissionais do Centro Hospitalar.
Neste momento particularmente doloroso, o 
Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
endossa a toda a família e amigos as mais sentidas 
condolências.

Conselho Regional do Norte  
da Ordem dos Médicos
Porto, 09 de Novembro de 2016

Um humanista e o rosto da 
transformação do Hospital 
de Santo António
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M Uma referência inestimável na Neurocirurgia 
em Portugal

O Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos recorda 
a memória do Prof. Dr. João Lobo 
Antunes no momento do seu 
falecimento.
Nascido em Lisboa a 4 de Junho de 
1944, João Lobo Antunes dedicou 
grande parte da sua vida profissional 
à investigação e trabalho na área da 
Neurocirurgia.
Licenciado e doutorado em Medicina 
pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, João Lobo 
Antunes viveu entre 1971 e 1984 
em Nova Iorque, onde integrou o 
Departamento de Neurocirurgia do 
The New York Neurological Institute.
Cirurgião, pensador humanista, 
escritor, a dedicação de João Lobo 
Antunes à Medicina valeram-lhe 
inúmeras distinções nacionais 
e internacionais, entre as quais 
o Prémio Pfizer (1969), Prémio 
Pessoa (1996), Medalha de Honra 
da European Association of 
Neurosurgical Societies (2007), 
Medalha de Mérito de Ouro do 
Ministério da Saúde (2003), Grã-Cruz 
da Ordem do Infante D. Henrique 
(2004), Grã-Cruz da Ordem Militar de 
Sant’Iago de Espada (2014), Grã-Cruz 
da Ordem da Liberdade (2016), entre 
outros.
João Lobo Antunes destacou-se ainda 
pelo estudo do hipotálamo e hipófise, 
tendo ainda sido o primeiro médico 
a implantar o olho electrónico num 
invisual, decorria o ano de 1983. Entre 

1984 e 2014 foi director do Serviço de 
Neurocirurgia do Hospital de Santa 
Maria, e foi também presidente da 
Sociedade Europeia de Neurocirurgia 
e do Instituto de Medicina Molecular, 
em Lisboa.
Em 2015 foi eleito presidente do 
Conselho Nacional de Ética para 
as Ciências da Vida e foi ainda 
Presidente da Comissão Nacional dos 
Centros de Referência do Ministério 
da Saúde.
Na hora do seu falecimento, o 
Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos não fica 
indiferente e homenageia a memória 
de um médico cuja dedicação 
inestimável ao desenvolvimento da 
Medicina, e mais particularmente 
da Neurocirurgia, deve ser uma 
referência para os mais velhos e um 
exemplo a seguir pelos mais novos.
Neste momento particularmente 
doloroso, o Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos 
endossa a toda a família e amigos as 
mais sentidas condolências.

Conselho Regional do Norte  
da Ordem dos Médicos
Porto, 27 de Outubro de 2016

Sollari 
  Allegro

João  
   Lobo 
Antunes 
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3.ª Distinção De 
Mérito eM Gestão 
Dos serviços De 
saúDe
Cerimónia de entrega do prémio 
a Eduardo Barroso contou com a 
presença do Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa

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



Enquanto mé-
dico dispensa 
apresentações. 
Eduardo Bar-

roso já foi homenageado 
inúmeras vezes, tanto 
através de prémios nacio-
nais como internacionais, 
nomeadamente o “Hono-
rary Disctinction Award”, 
pelo seu contributo no 

campo da cirurgia hepática, que lhe foi atribuído 
em 2009, durante o Congresso Mundial da Interna-
tional Association of Surgeons, Gastroenterologists and 
Oncologists, em Beijing, ou a Medalha de Ouro do 
Ministério da Saúde de Portugal, com que foi galar-
doado no mesmo ano. 
Além de médico, Eduardo Barroso é também pro-
fessor e desempenha cargos de direcção no Hospital 

Eduardo 
Barroso dedica 
prémio a toda 
a sua equipa do 
Hospital Curry 
Cabral

A 3.ª Distinção de Mérito em 
Gestão dos Serviços de Saúde 
foi entregue, no dia 26 de No-
vembro, a Eduardo Barroso. A 
Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos foi o palco 
desta cerimónia que contou 
com a presença do Presidente 
da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa. A Competência em 
Gestão dos Serviços de Saúde 
da OM decidiu homenagear o 
director do Serviço de Cirurgia 
Geral e Unidade de Trans-
plantação do Hospital Curry 
Cabral por ser um exemplo de  
actividade profissional com 
um dinamismo e entusiasmo 
sem limites.

Curry Cabral, em Lisboa. É, neste hospital, além de 
director do Serviço de Cirurgia Geral e Unidade de 
Transplantação, director do Centro Hepato-Bilio-
-Pancreático e de Transplantação do Centro Hospi-
talar de Lisboa Central. Eduardo Barroso é membro 
do Comité Europeu de Cirurgia e, nos anos de 2008 
e 2009, foi Director-Geral da Alta Autoridade para 
os Serviços de Sangue e Transplantação do Minis-
tério da Saúde português. Por todos os contributos 
prestados para uma melhor gestão dos serviços de 
saúde, foi-lhe agora atribuída esta Distinção de Mé-
rito em Gestão dos Serviços de Saúde, depois de 
Paulo Mendo e Manuel Antunes.
Ao receber o galardão, Eduardo Barroso começou 
por lamentar que “esteja a aproximar-se o fim do 
trabalho em gestão de serviços de saúde”. “Quero 
agradecer com sinceridade este prémio e, ao mesmo 
tempo, dizer-vos que ele é merecido”, continuou, 
num registo bem-humorado. De seguida aproveitou 
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para garantir que, “sem 
falsas modéstias”, este é 
um prémio para toda a sua 
equipa, uma equipa que, 
segundo o próprio, traba-
lha “há muitos anos” para 
tornar a medicina hospita-
lar “mais moderna (...) uma 
medicina multidisciplinar, 
que não se compadece com 
medos”. 
Sobre o sucesso em trans-
plantação, internacional-
mente reconhecido, do 
Hospital Curry Cabral, 
Eduardo Barroso garantiu 
que o segredo “foi conse-
guir transpor as vantagens 
e os incentivos muito para 
além da transplantação de 
órgãos”. 
O galardoado mostrou-
-se muito satisfeito com a 
distinção pois considera-a 
um “aval público e claro”, 
por parte da Ordem dos 
Médicos, “à verdadeira 
maneira moderna de gerir 
os serviços de saúde”. Ga-
rantiu ainda ter a certeza 
de que quem o “suceder” 
será “ainda melhor, pois foi 
preparado um caminho, 
com competência e com 
números”. 

“Um exemplo 
de actividade 
profissional com 
um dinamismo e 
entusiasmo sem 
limites”

Fátima Carvalho, presi-
dente da Direcção da Com-
petência em Gestão dos 
Serviços de Saúde da OM, 
Miguel Guimarães, presi-

dente da SRNOM, José Manuel Silva, Bastonário da 
OM, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo 
de Sousa, foram os convidados a homenagear Edu-
ardo Barroso. 
Face à impossibilidade de estar presente, Duarte 
Nuno Vieira, Coordenador do Centro na Direc-
ção da Competência em Gestão dos Serviços de 
Saúde da OM, e amigo pessoal de Eduardo Barroso, 
gravou umas palavras em sua homenagem. Du-
arte Nuno Vieira destacou o “relevante percurso 
profissional” do homenageado, “um percurso que 
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se tem pautado por uma inter-
venção particularmente focada 
na cirurgia hepato-bilio-pan-
creática e nas transplantações 
hepáticas e renais”, explicou. 
Do percurso profissional de 
Eduardo Barroso, Duarte 
Nuno Vieira destacou ainda 
o seu importante trabalho no 
Hospital Curry Cabral e todas 
as distinções que recebeu ao 
longo dos últimos anos, bem 
como “o caminho percorrido 
no estrangeiro”. Aos 67 anos, 
Eduardo Barroso “tem sido de 
facto um exemplo de actividade profissional com 
um dinamismo e entusiasmo sem limites, de quem 
procura sempre colocar o melhor de si próprio 
em tudo o que concretiza”, concluiu Duarte Nuno 
Vieira. 
José Manuel Silva, Bastonário da Ordem dos Médi-
cos, começou o seu discurso salientando que “é nas 
direcções de gestão de saúde que está o serviço de 
saúde”. Ao homenagear Eduardo Barroso, José Ma-
nuel Silva explicou que “é cada vez mais importante 
que os médicos se preocupem com a gestão” e que 

a ética é “imprescindível” para qualificar os admi-
nistradores da área da saúde. Para o Bastonário da 
OM, “os hospitais devem ser geridos por médicos”, 
pelo que foi com “enorme honra” que a Ordem dos 
Médicos atribuiu esta medalha a Eduardo Barroso, 
terminou.
A presidente da Direcção da Competência em Ges-
tão dos Serviços de Saúde, Fátima Carvalho, ex-
plicou que esta é uma medalha atribuída a médi-
cos “que dão todos os dias o seu melhor em prol 
dos seus doentes”. A dirigente, que começou por 

A Presidência da República 
disponibilizou no seu site 
imagens e o vídeo do discurso 
do Presidente Marcelo 
Rebelo de Sousa. Aceda aos 
conteúdos directamente 
através do código QR ou vá a 
www.presidencia.pt

Em	geral	como	
cidadão	e	sobretudo	
como	Presidente	
da	República	

acompanho	com	muito	apreço	
a	actividade	da	Ordem	dos	
Médicos.	Penso	que	sem	uma	
Ordem	dos	Médicos	forte	não	há	
uma	boa	Saúde	em	Portugal.	E	
por	isso	aqui	me	sinto	em	casa,	
tal	como	se	fosse	médico,	na	
medida	em	que	o	Presidente	da	
República	o	é	também	de	todos	
os	médicos		portugueses.
[…]	Longo	foi	o	debate	sobre	
as	áreas	de	ligação,	de	
interconexão,	entre	o	papel	
dos	profissionais	de	saúde	e	os	
especialistas	vocacionados	para	
essa	carreira	de	administração	
ou	de	gestão.	Uma	coisa	é	
certa:	como	todos	os	oradores	
disseram,	é	crucial	a	qualidade	
dessa	gestão.	É	premente	em	
termos	de	equipas	e	é	premente	
em	termos	de	liderança…	E	
essa	é	uma	preocupação,	se	
queremos	manter	um	sistema	
de	saúde,	em	geral,	e	dentro	
do	sistema	de	saúde	um	SNS,	
em	particular,	de	qualidade,	a	
problemática	para	que	aponta	
este	prémio	é	crucial.	Por	isso	em	
boa	hora	existe	o	Prémio	porque	
é	uma	chamada	de	atenção	à	
importância	de	um	domínio	
fundamental	para	todos	os	
portugueses.

«É	crucial	a	
qualidade	da	
gestão»



destacar e agradecer a 
presença do Presidente 
da República, assim reco-
nhecendo “a importância 
do trabalho dos profissio-
nais de saúde”, salientou 
que o prémio em causa se 
destina a galardoar “mé-
dicos que se distingam, 
ao longo da sua carreira, 
pelas competências de 
gestão na área da Saúde”. 
Fátima Carvalho subli-
nhou ainda que este foi 
um prémio entregue “por 
unanimidade” e que o 
impacto da gestão em 
Saúde no país obriga os 
médicos a “elevar os seus 
conhecimentos muito 
além da medicina”. “Hoje 
estamos aqui para home-
nagear um médico que 
se distinguiu no seu tra-
jecto profissional ao ele-
var a unidade que chefia 
a um nível de eficiência 
e qualidade desejado em 
qualquer unidade ou ins-
tituição”, terminou. 
“Sem uma Ordem dos 
Médicos forte não há 
uma boa Saúde em Portu-
gal”, afirmou Marcelo Re-
belo de Sousa ao iniciar o 
seu discurso, dedicado ao 
amigo de há cerca de 66 
anos, Eduardo Barroso. 
A ligação entre a gestão 
dos serviços de Saúde e 
a qualidade da Saúde em 
Portugal é “um problema 
complexo, mas funda-

mental”. “Uma coisa é certa, é crucial a qualidade 
dessa gestão”, sublinhou o Presidente da República. 
“Em boa hora foi instituído este prémio, porque é 
uma chamada de atenção para a importância de um 
domínio fundamental para todos os portugueses”, 
garantiu Marcelo Rebelo de Sousa.

Eduardo	Barroso:		de	criança	
promissora	a	médico	premiado
Quanto ao amigo galardoado, o Chefe de Estado 
não poupou nas palavras: “Em criança, o professor 
Eduardo Barroso já era portador de um conjunto 
invulgar de talentos”, afirmou. Com um “carácter 
muito forte”, Eduardo Barroso era portador “de uma 
personalidade muito impressiva, de liderança, de 
paixão, e de uma grande lealdade às pessoas e às 
causas a que se dedicava”. “E a essas qualidades 

ligava depois uma enorme inteligência e a capa-
cidade de colocar essa inteligência ao serviço dos 
outros”,  recordou Marcelo Rebelo de Sousa. De 
seguida destacou também o trabalho do homena-
geado no Hospital Curry Cabral: “É ali que ele re-
vela a capacidade de criar uma equipa, uma equipa 
sensacional”, garantiu o Presidente. “O mérito é 
muito dele, porque não há equipa sem líder e aí 
todos os seus talentos estiveram ao serviço de um 
objectivo”. De Eduardo Barroso, Marcelo Rebelo de 
Sousa salientou ainda as qualidades de empatia, hu-
mildade para compreender e fazer-se compreender 
e para aceitar a diferença dos outros; e a sua auto-
-disciplina, a persistência, a inteligência emocional 
“notável”, qualidades que sustentam “a justiça deste 
prémio”, destacou. 
“Aquela criança que eu conheci com um ano e meio 
de idade e que prometia tudo, veio a ser tudo aquilo 
que prometeu. Veio a ser um excepcional profissio-
nal, veio a ser um doutor na academia, com todas 
as provas públicas que isso impõe, e veio a ser um 
justamente premiado pela sua liderança de um ser-
viço funcionando em termos exemplares”, concluiu 
o Chefe de Estado. n

destaque: 3.ª distinção de mérito em gestão dos serviços de saúde14
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Artigo de opinião de Ana Ferreira Castro, no jornal «Porto 24»  
[09 DeZemBro 2016]

Na maioria das vezes, os ensaios 
clínicos conduzidos no nosso 
país são de iniciativa do promo-

tor (quem os promove = indústria farma-
cêutica) na tentativa de encontrar novas 
opções terapêuticas para os nossos doen-
tes. Os ditos ensaios académicos, ou seja, 
aqueles que pretendem responder a ques-
tões clínicas do nosso 
dia-a-dia, financia-
dos pelas instituições, 
tornaram-se residuais 
(cerca de 8%), e pode-
ríamos perguntar-nos 
porque temos mais en-
saios que respondem a 
perguntas dos outros 
do que às nossas?

Simples, a legislação 
Por tuguesa acerca 
deste tema, que deve-
ria ter sido revista para 
incluir as normas eu-
ropeias, teima em ser 
refeita, isto porque ao 
tornarmo-nos mais eu-
ropeus, seremos mais 
competitivos e podere-
mos atrair mais inves-
tigação, que poderá ela 
própria financiar a dita 
académica.

Os prazos aqui, como 
em tantas outras situa-
ções nacionais, não são 
para ser cumpridos, o 
legislador inclui uma série de passos que 
pretendem desencorajar a realização des-
tes mesmos ensaios, quando deveriam ser-
vir apenas para garantir a segurança dos 
doentes. Serão as nossas autoridades mais 
capacitadas que todas as internacionais 
para avaliar este tipo de protocolos? E por-
que é que temos que ter várias entidades 
a questionar sobre os mesmos assuntos 
(INFARMED, CEIC) quando a cada um 
caberia uma tarefa distinta?

A indústria 
farmacêutica 

surge sempre como 
o papão desta 
história, mas se 
não for ela onde é 
que podemos obter 
financiamento? […]
Ideias não 
nos faltam, 
investigadores 
de qualidade 
também não, até 
porque quando nos 
deixam realizamos 
bons estudos com 
beneficio para os 
doentes, regra geral 
financiados fora do 
nosso país…
 

Numa altura em que 
muito se discute acerca 
da investigação e da 
sua importância na 
formação médica, tive 
a oportunidade de 
participar numa mesa de 
discussão sobre o tema 
num congresso nacional 
da minha especialidade, e 
gostava de partilhar um 
pouco do que tem sido esta 
nossa aventura…

Nos ensaios académicos acresce outro tipo 
de problemas. Pelo que está em vigor, os 
doentes em ensaios clínicos têm que ter 
todo o tratamento, exames, consultas, etc. 
pagos pelo promotor. Ora, se o promotor 
é o médico do hospital, todos os custos 
associados, mais os seguros, as medica-
ções, exames complementares terão de 

ser suportados pelo hospital, 
e porquê? O beneficio não será 
para todos os doentes do SNS? 
Então porque não podemos 
fazê-lo dentro do mesmo?

E o financiamento? A indús-
tria farmacêutica surge sempre 
como o papão desta história, 
mas se não for ela onde é que 
podemos obter financiamento? 
A FCT tem um orçamento 
único para financiar projetos 
de agricultura, pecuária e me-
dicina… Enquanto nos outros 
países existe um organismo à 
parte com verbas próprias para 
financiar investigação apenas 
na área clínica da saúde. Já não 
era tempo de podermos apren-
der com quem faz isto há mais 
tempo? Este organismo até po-
deria ter financiamento vindo 
do mecenato e do orçamento 
de Estado.

Ideias não nos faltam, investi-
gadores de qualidade também 
não, até porque quando nos 
deixam, realizamos bons estu-

dos, com benefício para os doentes, regra 
geral financiados fora do nosso país…

Ana Ferreira Castro é médica especialista em Oncologia 
Médica no Centro Hospitalar do Porto e membro consultivo 
do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.

«investiGar é preciso…»

Tribuna do crn
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Artigo de opinião de Dalila Veiga, no jornal «Porto 24» 
[12 DeZemBro 2016]

É fácil concluir que as lacunas de 
profissionais não se resolvem com 
a abertura indiscriminada de mais 

cursos de Medicina. No entanto, assisti-
mos de forma repetida na Comunicação 
Social, em momentos de impacto social 
estratégico, à associação das notícias que 
veiculam a escassez de profissionais de 
saúde em algumas re-
giões do país a notí-
cias que anunciam a 
potencial abertura de 
novas escolas médicas. 
A perplexidade é ine-
rente à reflexão sobre 
este paradoxo. Assis-
timos também reitera-
damente ao apontar de 
dedos a uma classe ape-
lidada de “corporativa e 
protecionista”. Sendo o 
protecionismo e o cor-
porativismo inerentes 
ao próprio conceito de 
classe e transversais a 
todas elas importa, no 
entanto, tentar perce-
ber se são de facto es-
tes conceitos que dão 
substrato às vozes que 
dentro da classe criti-
cam o incremento de 
numerus clausus e a 
abertura de novas esco-
las médicas.

os números:
• Portugal apresenta uma das mais ele-
vadas médias de número de médicos dos 
países da OCDE: 4,3 médicos/1000 ha-
bitantes. A média dos países da OCDE 
situa-se nos 3,2 médicos/1000 habitantes 
e países como o Reino Unido apresentam 
valores de 2,8 médicos/1000 habitantes e a 
França 3,3 médicos/1000 habitantes. Tem, 
portanto, Portugal um número relativo 
de médicos superior à União Europeia e 
a países tradicionalmente indicados como 
detentores de Serviços Públicos de Saúde 
de excelência.

A indústria 
farmacêutica 

surge sempre como 
o papão desta 
história, mas se 
não for ela onde é 
que podemos obter 
financiamento? […]
Ideias não 
nos faltam, 
investigadores 
de qualidade 
também não, até 
porque quando nos 
deixam realizamos 
bons estudos com 
beneficio para os 
doentes, regra geral 
financiados fora do 
nosso país…
 

Os números da 
Medicina em Portugal 
parecem estar em 
total desarmonia com 
a realidade que tem 
vindo reiteradamente 
a ser veiculada pela 
Comunicação Social. Mas 
estes números falam por 
si e são premonitórios 
de uma realidade 
preocupante a muito 
curto prazo.

• Em Portugal, as assimetrias regionais na 
distribuição de médicos ainda existentes 
tendem a ser colmatadas a curto prazo face 
ao incremento exponencial registado nos 
últimos anos de médicos em formação. 
Contudo, muito provavelmente, estas la-
cunas poderiam já estar resolvidas se uma 
política de incentivos na fixação de profis-

sionais nas zonas carenciadas 
tivesse sido implementada e a 
política na gestão das vagas de 
formação médica tivesse sido 
há mais tempo adaptada às ne-
cessidades do país.

• A evolução quase exponen-
cial da abertura de numerus 
clausus registada nos últi-
mos anos tem evidenciado a 
ausência de uma adequada e 
ponderada política de planea-
mento e gestão de recursos em 
função das reais necessidades 
do país. Se olharmos para os 
números publicados de 2000 a 
2016, os numerus clausus das 
escolas médicas quase qua-
druplicaram, tendo passado de 
498 para 1791 vagas. A estes 
números deverão também ser 
acrescentados as centenas de 
portugueses licenciados em 
Medicina no estrangeiro e que, 
legitimamente, regressam ao 
seu país.

a formação:
Aparte das reflexões sobre a 

demografia médica, são urgentes reflexões 
sobre que consequências trazem estes nú-
meros. Seria, no entanto, legítimo esperar 
que essas reflexões tivessem tido lugar an-
tes de desadequadas tomadas de decisão e 
orientação política.

Como evoluiu o ensino perante estes nú-
meros? Estarão as escolas médicas a con-
seguir dar resposta a este número cada vez 
maior de alunos?

Infelizmente, as respostas não são as 
desejáveis.

«os núMeros Da MeDicina»

Tribuna do crn
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A arte da Medicina assenta no absoluto 
e integral respeito pela dignidade do Ser 
Humano e pela sua condição de Doente. 
O ensino da Medicina deve, impreterivel-
mente, assentar nos predicados da má-
xima qualidade e excelência.

Para além do ensino teórico, a aprendi-
zagem na Medicina assenta, necessaria-
mente, na prática clínica. Esta não pode 
ser exercida sem o respeito pleno pelos 
mesmos princípios éticos que regem a pro-
fissão. Infelizmente, a realidade atual nas 
instituições de saúde associadas ao ensino 
consiste muitas vezes em situações como 
consultas sobrelotadas de alunos, onde 
dentro de um exíguo gabinete podemos 
contar por vezes 9 ou 10 pessoas. Em con-
sequência, os gestos técnicos muitas vezes 
não são devidamente treinados ou, em al-
ternativa, aprendidos em simuladores ou 
em doentes repetidamente entrevistados e 
avaliados por vários alunos.

A imagem do médico com o seu pupilo 
há muito foi substituída por um grupo de 
7-10 alunos que tentam aprender o que 
podem e como podem. Esta, não é de todo, 
a realidade desejável e que se tem vindo a 
agravar progressivamente com os números 
registados.

Mais se acentua a repercussão dos núme-
ros na formação médica quando transpo-
mos esta realidade para os internatos mé-
dicos. O internato médico consiste num 
período de 4 a 6 anos em que o médico, 
após terminar o curso de Medicina, faz 
a sua diferenciação numa área específica 
(“especialidade”). Nesta fase, a aquisição 
de competências teóricas e técnicas assenta 
em rigorosos padrões de aprendizagem de-
vidamente regulamentados de modo a sal-
vaguardar a qualidade da formação.

Um exemplo ilustrativo desta situação 
consiste na condição impreterível de um 
interno em formação cirúrgica ter acesso 
à realização do número mínimo de ci-
rurgias necessário para poder aprender e 
adquirir as competências imprescindíveis 
para as poder realizar autonomamente e 

com segurança no futuro. No cenário de 
um número de internos excedente para 
as capacidades formativas instaladas, fa-
cilmente se depreende que a condição 
enunciada não é passível de se concre-
tizar. Assim, se nada se fizer para travar 
esta política de desregulação é fácil antever 
os riscos inerentes a que a qualidade da 
formação médica é exposta e, consequen-
temente, a decadência da qualidade dos 
cuidados de saúde prestados aos doentes.

Apesar das recomendações no sentido in-
verso, nos últimos 2 anos assistimos à si-
tuação de um número crescente de jovens 
licenciados em Medicina que não puderam 
ingressar na sua área de formação especí-
fica dado o total esgotamento das capaci-
dades formativas existentes.

a economia:
Num país a braços com um delicado equi-
líbrio orçamental, o combate ao desper-
dício e a adequada gestão dos recursos 
públicos impõe-se de forma premente em 
todas as áreas da gestão pública. Como tal, 
a Medicina não pode ser exceção. O custo 
da formação de um aluno em Medicina 
é extremamente elevado (estimado em 
100.000 euros durante 6 anos de curso), 
não podendo ser levianamente ignorado 
perante o atual cenário da formação mé-
dica em Portugal. A regulação adequada 
no que respeita aos numerus clausus em 
Medicina (necessidades reais versus nú-
mero de médicos formados) impera ser 
aplicada. A abertura de novas escolas mé-
dicas não faz qualquer sentido perante os 
números que são conhecidos e que tenden-
cialmente irão agravar-se se não for inver-
tida a situação vigente. As escolas médicas 
estão sobrelotadas e os serviços de saúde 
(cuidados de saúde primários e serviços 
hospitalares) estão no limite máximo da 
sua capacidade formativa.

Uma política de saúde que vise colmatar as 
lacunas e corrigir as assimetrias no âmbito 
da demografia médica poderá e deverá ser 
realizada a curto prazo com os recursos de 
que dispomos de modo a dar resposta às 

necessidades do país. Uma política de in-
centivos eficaz e agregadora poderá travar 
o êxodo que tende a crescer de emigração 
médica e que efetivamente tem levado a 
criar situações de carência de recursos, 
como tem sido registado pela Comunica-
ção Social.

É óbvio que qualquer país destino de emi-
gração médica, quando posto perante o 
custo de formação de um médico especia-
lista, entenda que é economicamente mais 
inteligente e viável contratar especialistas 
já formados do que investir o seu próprio 
capital a formá-los. Esta visão política é 
totalmente oposta à do nosso país.

Por outro lado, é fácil perceber que a per-
sistência neste tipo de políticas conduzirá 
à massificação da formação em Medicina 
e à inerente produção de médicos indife-
renciados. É opção querer ter médicos a 
quem se possa pagar pouco, prescindindo 
da qualidade dos cuidados de saúde pres-
tados à população. É legítimo?

O nosso Serviço Nacional de Saúde exige 
uma reposta articulada de todos: políti-
cos, profissionais de saúde e doentes. O 
combate ao desperdício, a gestão racional 
de recursos em saúde e a salvaguarda da 
excelência na formação médica, são predi-
cados indispensáveis no âmbito da susten-
tabilidade do Serviço Nacional de Saúde e 
na defesa dos padrões de rigor e qualidade 
que hoje lhe são reconhecidos.

O país exige de nós esta consciencialização 
das nossas responsabilidades.

Dalila Veiga é médica Anestesiologista no Centro Hospitalar 
do Porto e membro do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos.
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COMISSÃO CONSULTIVA REGIONAL DA SEGURANÇA SOCIAL
relatório De activiDaDes (2014-2016)

Tribuna do crn

Esta Comi s s ão 
Consultiva, desde 
da sua posse, 

tendo vindo a reunir re-
gularmente, definindo 
um plano, cujo objectivo 
é propor ao Conselho 
Regional do Norte uma 
melhoria da Segurança 
Social, que todos os Mé-
dicos possam optar para 
sua segurança futura. 

Na sequência do traba-
lho já efectuado no man-

dato de 2011-2013, logo na sua primeira 
reunião, em 21/05/2014, todos os mem-
bros da Comissão tomaram conhecimento 
da proposta do anterior Conselho Nacio-
nal da Segurança Social apresentada ao 
Exmo. Senhor Bastonário em 30/09/2011, 
resultante da análise de todos os Protoco-
los celebrados entre a Ordem dos Médicos 
e a AXA Seguros. 

Nesse documento se aconselhava a serem 
actualizados todos os seguros existentes, 
atendendo ao aumento da esperança de 
vida dos portugueses. 

Nas reuniões efetuadas em 03/06/2014, 
17/06/2014, 15/07/2014, 01/10/2014, 
18/02/2015, 25/03/2015, procedeu-se à 
análise dos Protocolos celebrados com a 
AXA Seguros, do Acordo entre a Ordem 
dos Médicos e o Montepio Geral-Asso-
ciação Mutualista feito em 24/04/2001 e 
ainda do Protocolo celebrado entre a As-
sociação Portuguesa de Economistas e o 
Montepio Geral,  bem como de informa-
ções recolhidas pela Presidente do Con-
selho Nacional da Segurança Social dos 
Médicos junto dos Órgãos Directivos da 
Caixa de Previdência dos Advogados. 

Esta Comissão Consultiva Regional, a pe-
dido do Conselho Nacional, foi encarre-
gada de elaborar um documento para ser 
apresentado ao Conselho Nacional Exe-
cutivo da Ordem dos Médicos como pro-
posta orientadora em relação à Segurança 
Social dos Médicos Portugueses, cujos 
pontos principais se transcrevem: 

1 – Actualização de todos os contratos 
celebrados entre a Ordem dos Médicos e 
a Companhia de Seguros AXA. 

Efectivamente, a esperança de vida dos 
portugueses e, necessariamente dos médi-
cos, fazem com que estes contratos devam 
ser modificados nos seguintes pontos: 

 • Seguro de Saúde de Grupo: Idade limite 
de subscrição; 

 • Seguro de Vida Grupo Contributivo 
(Artigo 49.º): Condições de Adesão; 

 • Seguro Temporário de Vida Grupo 
(Apólice n.º 64.700 – Artigo 8.º): Cessa-
ção das Garantias; 

 • Condição Especial 09 (Seguro de Vida 
Grupo Contributivo. Garantia Comple-
mentar. Invalidez Total e Permanente – 
Artigo 4.º): Cessação da Garantia; 

 • Condição Especial 01 (Seguro de Vida 
Grupo Contributivo – Garantia Princi-
pal – Morte – Artigo 3.º): Cessação da 
Garantia; 

 • Seguro Temporário de Vida Individual 
– Associações Profissionais: Qual o iní-
cio, duração e renovação do Contrato. 

2 – Consultas a outras Seguradoras sobre 
o mesmo tipo de contratos efectuados 
com a AXA.

Entendeu-se que o mercado nacional nesta 
área poderia ter propostas mais vantajosas, 
pelo que foram feitas algumas sondagens 
para devidamente fundamentar a análise 
dos protocolos e consideradas algumas hi-
póteses de orientações estratégicas, mas 
cujo exercício sempre dependeria da posi-
ção concertada com o Conselho Nacional e 
de um mandato “executivo”, que extrapola 
os poderes consultivos desta Comissão. 

3 – Revisão do Acordo entre a Ordem dos 
Médicos e o Montepio Geral – Associa-
ção Mutualista celebrado em 24 de Abril 
de 2001. 

Neste acordo estão considerados dois tipos 
de propostas que deverão ser objecto de 
dois documentos separados: 

a) Fundo de Solidariedade para os As-
sociados da Ordem dos Médicos (art.º 
12); 

 O Fundo de Solidariedade deve ser “re-
vitalizado” e gerido profissionalmente, 
para rentabilidade máxima a risco mí-
nimo, o que passará em primeiro lugar 
por protegê-lo da exposição excessiva a 
fragilidades (atuais e preocupantes) do 
sistema bancário e, depois, por assegu-
rar uma rentabilidade superior à de me-
ros depósitos. 

 Deve igualmente ser posto ao serviço 
dos “beneficiários”, de acordo com o seu 
regulamento, que deve ser também re-
vitalizado, de modo a favorecer quer o 
próprio Fundo quer os Associados. 

b) Constituição de um Complemento de 
Reforma (art.º 22, n.º 1.1); 

 Neste devem ser considerados o custo 
da gestão, a taxa mínima de rendimento 
garantido, a penalização de resgate, 
além da penalização da rentabilidade e, 
ainda, os critérios de transferência das 
reservas dos aderentes para outras Segu-
radoras e o fundo de garantia subjacente 
à subscrição. 

4 – Adesão a um Beneficio de Poupança 
Reforma duma Associação Mutualista 
Médica. 

Sugerimos considerar a cooperação e si-
nergias possíveis com benefícios desta 
natureza, veiculados por uma Associação 
Mutualista de Médicos, como sejam a Pou-
pança Reforma, a Protecção na Doença ou 
Outros Benefícios de Solidariedade Social 
que se queiram implementar em grupo.

Porto, 14 de Setembro de 2016. 

A Comissão Consultiva Regional da 
Segurança Social

Aníbal Justiniano Gomes Carvalho
Marlene Lemos Antonieta Dias
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FINANCIAMENTO  
DO SNS

 Porto Canal 
[2016.10.12]
«Várias ordens do 
sector da Saúde 

querem reunir com o Presidente 
da República para apresentar 
um plano de emergência que 
reponha o financiamento do 
Serviço Nacional de Saúde. Para já 
o porta-voz tem sido o bastonário 
da Ordem dos Médicos, que 
adianta que esta é uma chamada 
de atenção numa altura em que 
se debate o Orçamento do Estado». 
“O SNS continua sub-financiado. 
Neste momento está financiado 
com cerca de 5,8% do PIB quando a 
média dos países da OCDE indica 
que um financiamento médio 
adequado seria os 6,5% do PIB, o 
que daria cerca de 1200 milhões 
de euros. (…) É uma posição que 
defende os portugueses. Neste 
momento a qualidade dos serviços 
de saúde já não é aquela que era há 
uns anos, está em franco declínio 
e está a criar uma grave injustiça 
para os doentes no acesso à Saúde”, 
denunciou Miguel Guimarães.
https://vimeo.com/187196064

FAlTA DE ANESTESISTAS 
/ ADIAMENTO DE 
CIRURGIAS NO SãO JOãO

 rtP [2016.10.19]
«A falta de 
anestesistas está a 
levar ao adiamento 

de cirurgias no Hospital de São 
João, no Porto, está a afectar 
várias especialidades. A Ordem 
dos Médicos diz que este é um 
problema grave e comum a vários 
hospitais. O ministro da Saúde 
critica as restrições na formação». 
“O Hospital de São João vai 
rapidamente ter de contratar um 
ou outro anestesista para tentar 
suprir deficiências que tem neste 
momento”, apontou o presidente 
do CRNOM, Miguel Guimarães. 
https://vimeo.com/187990933

doentes e a segurança clínica dos 
próprios médicos”, apontou Miguel 
Guimarães. 
https://vimeo.com/191130830

DEMISSõES  
NO CHTMAD

   observador  
[2016.11.22] 
O presidente da Secção 
Regional do Norte 

da Ordem dos Médicos, Miguel 
Guimarães, afirmou à agência 
Lusa que o conselho disciplinar da 
Ordem está a investigar se “houve 
violação de normas deontológicas 
na relação entre pares”, referindo 
que em causa poderá estar um 
problema de “conduta ética”. 
http://bit.ly/2iMgZI5

MéDICOS EM ElEvADO 
ESTADO DE ExAUSTãO 
EMOCIONAl

 Porto Canal 
[2016.11.28]
«Há novos sinais 
que apontam para o 

desgaste da classe médica: dois 
terços dos clínicos admitem 
viver em elevado estado de 
exaustão emocional. De acordo 
com a Ordem dos Médicos, as 
situações mais graves surgem nas 
especialidades de Neurocirurgia 
e Medicina Legal, e também 
entre os jovens médicos. A culpa 
é do desinvestimento que está 
a ser feito no sector da Saúde 
em Portugal. Quem o diz é a 
Ordem dos Médicos que deu a 
conhecer esta segunda feira que 
os clínicos portugueses estão 
física e emocionalmente exaustos. 
A necessidade de aumento 
dos quadros de pessoal e os 
compromissos a que os médicos 
estão sujeitos são as principais 
causas para este cansaço». 
https://vimeo.com/193527838

  tvI  [2016.10.19] 
«No Hospital de 
São João, no Porto, 
foram adiadas 

várias cirurgias por falta de 
anestesistas. No espaço de pouco 
tempo o hospital ficou sem onze 
destes profissionais. A direcção 
do hospital garante que não há 
razões para alarme». “Quem gere 
a Saúde em Portugal tem que 
pensar seriamente porque é que 
neste momento há um número 
considerável de médicos que está 
a optar por trabalhar apenas no 
sector privado ou por emigrar 
para outros países” comentou o 
presidente do CRNOM. 
https://vimeo.com/188051018

TEMPO DE ESPERA 
PARA  RESSONâNCIA 
MAGNéTICA NO SNS

  Porto Canal 
[2016.10.31]
«O tempo de espera 
para se fazer uma 

ressonância magnética no Serviço 
Nacional de Saúde pode chegar 
a 16 meses. Os casos mais graves 
acontecem em Lisboa, mas no 
Porto no Hospital de Santo António 
a marcação de uma consulta 
pode chegar a demorar meio 
ano. (…) Falta de profissionais no 
Serviço Público e a degradação 
do equipamento são dois dos 
principais motivos apontados 
pela Ordem dos Médicos». “Tem de 
se investir no equipamento e no 
capital humano”, defendeu Miguel 
Guimarães. 
https://vimeo.com/189912801

RESTRIçãO AO PEDIDO DE 
COlONOSCOPIAS

  rtP [2016.11.02]
«A Sociedade 
Portuguesa de 
Gastrenterologia diz 

que há uma pressão imoral e 
economicista para que os médicos 
de família limitem os pedidos de 
exames que permitem detectar 
o cancro do cólon. A Associação 
de Doentes e a Ordem dos 
Médicos afirmam que restringir 
as colonoscopias é inaceitável». 
“Nota-se que existe uma tendência 
a haver uma grande resistência 
à prescrição destes exames. Essa 
resistência tem como base, com 
toda a probabilidade, alguma 
pressão economicista. É evidente 
que a conjuntura não é favorável 
e, portanto, existirá alguma 
pressão administrativa. Nós 
sentimos isso no terreno”, afirmou 
o vice-presidente da Sociedade 
Portuguesa de Gastrenterologia, 
Guilherme Macedo. 
https://vimeo.com/189946402

MéDICOS REClAMAM 
MAIS DESCANSO

 Porto Canal 
[2016.11.07]
«Os médicos dos 
centros hospitalares 

do Porto e de Trás-os-Montes e 
Alto Douro queixam-se de que não 
estão a ter os períodos de descanso 
a que têm direito. Em causa 
estão as folgas compensatórias 
que decorrem da realização de 
trabalho nocturno aos fins de 
semana e feriados». “Os descansos 
compensatórios foram definidos 
num acordo entre os sindicatos 
médicos e o Ministério da Saúde. 
E é um acordo que foi assinado 
por ambos. A realidade é que 
estes descansos não têm sido 
aplicados na prática. E isso gera 
uma situação de desconforto 
muito grande em torno daquilo 
que é a segurança clínica dos 
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RISCO DE RUPTURA NOS 
HOSPITAIS EM DEzEMBRO

   dIárIo de notíCIas  
[2016.11.30] 
«Há hospitais que 
não estão a conseguir 

ter médicos suficientes para 
completar as escalas de dezembro, 
alerta a Ordem. E se o problema 
não for resolvido o risco de rutura 
das urgências aumenta. Este é, 
por norma, um mês com maior 
procura por causa da gripe e 
doenças respiratórias por causa 
do frio. As empresas de prestação 
de serviço já estão a enviar 
anúncios a pedir médicos de várias 
especialidades para urgências 
e serviços e para vários dias. 
Incluindo Natal e fim de ano». 
http://bit.ly/2hBu9r9

  Porto Canal 
[2016.11.30]
«Há falta de médicos 
nos serviços de 

urgência dos hospitais públicos 
de todo o país e a situação pode 
agravar-se com a chegada do 
Inverno e do pico da gripe. A 
denúncia parte da Ordem dos 
Médicos, que aponta o dedo às 
empresas que subcontratam 
clínicos para os hospitais». Na 
opinião de Miguel Guimarães 
“estas empresas, muitas vezes, 
ficam de assegurar médicos 
para participar no serviço de 
urgência e acabam por não os 
assegurar, e o que acontece é 
que não existe sequer uma face 
que seja responsável em termos 
disciplinares e civis”. “O que temos 
que fazer é começar a educar a 
população, fazer aquilo a que se 
chama ‘literacia em saúde’, no 
sentido de as pessoas que têm 
doenças agudas não urgentes 
recorrerem aos cuidados de saúde 
primários em primeira instância”, 
defendeu o presidente do CRNOM. 
https://vimeo.com/194015639

  rtP [2016.11.30]
«As urgências dos 
hospitais portugueses 
podem entrar em 

ruptura no período de Natal e Ano 
Novo. A Ordem dos Médicos diz 
que várias unidades têm as escalas 
de médicos por preencher, e que 
nem as empresas de prestação de 
serviços vão conseguir garantir 
o número de profissionais 
necessário». “Não existe nenhuma 
responsabilidade directa, 
disciplinar ou civil, porque não é o 
médico que está a ser contratado. 
Por isso é que nós temos defendido 
que a contratação de médicos para 
o SNS deve ser feita directamente”, 
defendeu o presidente do CRNOM, 
Miguel Guimarães. 
https://vimeo.com/193715401

   Jornal de 
notíCIas  [2016.12.03] 
«O presidente da 
Ordem dos Médicos/

Norte, Miguel Guimarães, alertou 
para os “constrangimentos 
expectáveis” nos Serviços de 
Urgência hospitalares durante 
a época natalícia devido à 
falta de clínicos e ao “recurso 
em excesso” a empresas de 
contratação temporária daqueles 
profissionais.» 
http://bit.ly/2hBIALJ

AMBUlâNCIAS PARADAS

 Porto Canal 
[2016.12.04]
«O bastonário 
da Ordem dos 

Médicos está preocupado com 
a falta de financiamento para a 
manutenção das ambulâncias. Há 

veículos de emergência médica 
parados há 6 meses, à espera de 
inspecções. O Ministério da Saúde 
admite o problema». “Não há 
financiamento para responder 
às necessidades, nomeadamente 
de manutenção de instalações 
e equipamentos e neste caso 
a inspecção das ambulâncias. 
Porque senão tínhamos que 
presumir que os responsáveis 
por esses departamentos 
eram incompetentes (…) mas 
a verdade é que a grande 
fonte dos constrangimentos 
e das dificuldades é a falta de 
financiamento” concluiu José 
Manuel Silva. “Neste momento 
o SNS só se mantém devido ao 
grande esforço  que os profissionais 
de saúde – sejam os médios, os 
enfermeiros, os auxiliares, os 
técnicos, etc. – fazem, porque 
estão superlotados de trabalho 
e cada vez têm remunerações 
mais baixas”, apontou Miguel 
Guimarães. 
https://vimeo.com/194385654

TROCAR PRIvADO PElO 
SNS PORqUE SEGUROS 
ESGOTARAM

 tvI [2016.12.06]
«Há doentes que 
trocam o privado pelo 
público a meio de 

tratamentos por terem esgotado 
os limites dos seguros de saúde. A 
revelação foi feita pelo secretário 
de Estado da Saúde. A entidade 
reguladora e a Ordem dos Médicos 
estão a analisar esta situação. 
[…] Para a Ordem esta realidade 
levanta outra questão: estarão os 
médicos do privado a cumprir o 
disposto no Código Deontológico 
para o exercício da actividade?» 
“Enquanto médico/profissional 
tenho que defender os doentes 
no sentido de ter a máxima 
garantia de que um tratamento 
que se inicie tenha condições de 
ser concluído e que não possa ser 
posto em causa. Portanto, quando 
está por trás um seguro, temos de 
saber até que ponto esse seguro 
faz a cobertura do tratamento”, 
defendeu o membro do CRNOM, 
Alberto Caldas Afonso. 
https://vimeo.com/194516016

GRIPE E RUPTURA NOS 
SERvIçOS DE URGêNCIA

 rtP  [2016.12.08]
«Só na última 
semana 10 pessoas 
foram internadas 

nos cuidados intensivos com 
gripe. A Direcção Geral de Saúde 
admite que o vírus é este ano mais 
agressivo e que pode levar a mais 
internamentos e mortalidade. 
O pico de gripe está previsto 
para Janeiro, mas as urgências 
hospitalares já sentem maior 
pressão com longas esperas e 
casos mais graves. Situações que 
podem agravar-se perante a falta 
de profissionais para garantir o 
Ano Novo e o Natal». “Há vários 
hospitais, sobretudo no sul do país, 
que assumiram que têm as escalas 
vazias e acho que o Ministério 
da Saúde tem de fazer alguma 
coisa com carácter de urgência”, 
defendeu Miguel Guimarães. 
https://vimeo.com/194956728

DEBATE SOBRE O SERvIçO 
NACIONAl DE SAúDE

 sIC [2016.12.13]
«A bastonária 
da Ordem dos 
Enfermeiros diz que 

vários doentes estiveram dois dias 
no hospital sem comida e sem 
medicação. Ana Rita Cavaco não 
revelou em que hospital ocorreu 
este caso, mas garante que é do 
conhecimento do conselho de 
administração. A denúncia foi 
feita durante um debate sobre os 
problemas do Serviço Nacional 
de Saúde que juntou médicos e 
enfermeiros». Miguel Guimarães 
e José Manuel Silva apontaram 
ainda, em declarações à SIC, a 
existência de equipamentos 
obsoletos nos hospitais. “Há 
muitos equipamentos que já 
deviam ter sido substituídos 
em vários hospitais do país, 
nomeadamente em alguns 
grandes hospitais” frisou o 
presidente do CRNOM. 
https://vimeo.com/195434519



a Diferenciação	 sistemática	 do	 pallium	 ce-
rebral4, sobre a evolução pós-natal das cir-
cunvoluções cerebrais consoante as suas 
funções de associação (cognitivas) ou de 
projecção periférica (sensitivo-motoras).De-
pois de encarregado aos 27 anos da regência 
de Histologia no Outono de 1916, o novel mi-
croscopista publica o primeiro artigo origi-
nal de que a atrésia das células foliculares do 
ovário passa por uma mitose cromatolítica 
que evolui para a picnose nuclear5. De resto, 
a organização cíclica do ovário da coelha do 
nascimento até aos cinco anos de vida vai 
ser o tema que mais o ocupará no futuro. Em 
1918 demonstra que o revestimento capsular 
dos capilares das ansas glomerulares do rim 
dos mamíferos adultos é celular e não sinci-
cial6. 
Os achados não cessam e em 1920 descobre 
uma nova coloração histológica, o método 
tanoférrico7	 específico dos materiais pro-
teicos extracelulares e de alguns dos seus 
precursores intracelulares. Entre estes o tão 
discutido aparelho de Golgi por muitos con-
siderado mero artefacto das colorações de 
microscopia de luz, que iam desde o cromato 
de prata com que Camillo Golgi pela primei-
ra vez o evidenciara em 1898 até à nova colo-
ração de Abel Salazar8. 
Esta consiste num banho de tanino aquoso 
seguido de outro de alúmen de ferro a que se 
pode associar o ósmio ou o Giemsa. Tingia de 
negro o liquor	foliculli e a membrana pelúci-
da do ovócito assim como as secreções epite-
liais serosas ou mucosas, o colóide tiroideu e 
o colagénio9. A sua utilidade na identificação 
das proteínas em Patologia foi recomendada 
no bem conhecido manual de técnica cito-
química de Gomori10. 
O que mais interessou de início Salazar foi o 
tingimento do material intracelular situado 
junto do polo apical do núcleo das células 
secretoras, desde sempre identificado com 
o aparelho de Golgi pelos autores que não 
o consideravam simples artefacto8. Com o 
tanoférrico, o aspecto era o de precipitações 
tanófilas dispersas sobre um miolo incolor 
(Fig. 2, setas). A este material, que considerou 
ser a parte proteica da zona de Golgi, Salazar 
chamou aparelho Para-Golgi, enquanto a 
área incolor seria a parte lipóidica do com-
plexo9. A nova coloração fornecia imagens 
particularmente elucidativas da continuida-
de do primeiro com as secreções serosas ou 
mucosas da célula também tanófilas, suge-
rindo que o Para-Golgi era o precursor das 
mesmas (Fig. 2). 
Mas a existência real do complexo de 
Golgi só veio a ser confirmada em 1954 ao 
microscópio electrónico por Dalton e Felix11 

que verificaram que a zona incolor nas co-
lorações histológicas consistia em pilhas de 
cisternas lisas achatadas, os dictiossomas 
(Fig. 3).

¤

O interesse pelo sangue começara muito 
cedo no aspecto assistencial quando em 1923 
acolheu no laboratório a recém-licenciada 
assistente livre Adelaide Estrada, que come-
çou a trabalhar num pequeno laboratório de 
Hematologia que Salazar montara no Insti-
tuto de Histologia, fazendo as análises clíni-
cas dos doentes das enfermarias da Faculda-
de internados no Hospital de Santo António. 
Em 1926, ano da baixa de Salazar por doença, 
foi nomeada preparadora do Laboratório No-

abel 
salazar 
e o 
sangue
pOR

António Coimbra, 
pROfESSOR jubILADO DE HISTOLOGIA NA  
fACuLDADE DE MEDICINA DO pORTO

Ao ser convidado a fa-
lar sobre Abel Salazar 
pelo Prof. José Edu-

ardo Guimarães na Reunião 
Anual da Sociedade Portu-
guesa de Hematologia, en-
tendi que seria interessante 
abordar os estudos sobre o 
sangue que deram origem 
ao livro “Hematologia, Ideias 
e Factos Novos”1 de 1945. 
Anteriormente surgira, em 
36, depois da demissão com-
pulsiva, o primeiro artigo de 
vulto de colaboração com 
Adelaide Estrada (Fig. 1) no 
campo da hematologia2. Mas 
o assunto só foi intensamen-
te cultivado por Salazar na úl-
tima fase de simples bolseiro 
do Instituto de Alta Cultura 
na Faculdade de Farmácia, 
entre 1941 e a morte em 46. 
A evolução da série branca 
com o auxílio do método ta-
noférrico e o papel do apa-
relho de Golgi na formação 
dos grânulos primários dos 
neutrófilos constituíram os 
achados principais que tive-
ram confirmação parcial com 
as técnicas modernas vinte 
anos depois. 

No início da carreira pro-
duzira, recém-formado em 
1914, o Ensaio	 de	 Psicologia	
Filosófica3,	 análise da corres-
pondência entre a física dos 

estímulos sensoriais e o efeito produzido no 
encéfalo. E em 1915, simples assistente livre 
de Anatomia Patológica e frequentador da 
clínica psiquiátrica de Magalhães Lemos, 
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bre e aqui passou a efectuar as análises, dado 
que o Instituto de Histologia estava pratica-
mente fechado, voltando porém a fazê-las lá 
em 1931 com a reentrada do Mestre. Após a de-
missão compulsiva em 1935, o regente interi-
no da cadeira, Amândio Tavares, comunica ao 
Conselho Escolar de 17 de Junho que Estrada 
terá de voltar ao Nobre. Em 1942, continuan-
do no Nobre, tornou-se bolseira do Instituto 
de Alta Cultura no laboratório de Abel Salazar 
em Farmácia. De entre os vários assistentes 
ao longo dos tempos, foi a única colaboradora 
permanente do Mestre e uma pesquisadora 
apaixonada no campo da Hematologia.

Quanto à actividade investigacional de Abel 
Salazar e Adelaide Estrada, ela incidiu prin-
cipalmente no Golgi dos neutrófilos. Aqui 
as imagens fornecidas pelo tanoférrico eram 
deveras peculiares1. O complexo de Golgi apre-
sentava contorno estrelado com o centro inco-
lor encapado por um Para-Golgi negro junto 
ao núcleo celular1 (Fig. 4, seta). Aparentemente 
do Para-Golgi brotavam no promielócito nu-
merosos grânulos tanófilos (Fig. 4) que como 
aquele se tingiam por qualquer corante das 
peroxidases como o Sato-Sekiya que contém 
sulfato de cobre, safranina, benzidina e água 
oxigenada (Fig. 5). 
A actividade peroxidásica permite-nos identi-
ficá-los hoje com os vulgares grânulos primá-
rios ou azurófilos da nomenclatura corrente12. 
Particularmente interessantes foram as expe-
riências em que prolongando o tempo de se-
cagem do esfregaço em câmara húmida se via 
o Golgi evaginar-se até à membrana celular e 
mesmo exteriorizar-se do neutrófilo (Fig. 6), 
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[Fig. 1] Adelaide Estrada (1898-1979) 

[Fig. 2] Epitélio da trompa. Tanoférrico. Zona de Golgi 
com Para-Golgi a negro (setas) em 3 células com 
secreção no topo. (da ref. 9)

[Fig. 7] GERL: Cisterna da face trans com fosfatase ácida, 
segundo Novikoff.  (da ref. 14)

[Fig. 8] Formação (v) de grânulos 
primários (ag) nas cisternas da face 
trans do promielócito. (da ref. 13)

[Fig. 9] Formação (seta) de grânulos 
secundários nas cisternas da face 
cis do mielócito. (da ref. 13)

[Fig. 4] Golgi (seta) e grânulos tanófilos.  Mieloblasto 
sem grânulos (1). Promielócitos (2-3). Célula em banda–
paquineutrófilo (4). PMN jóvem-metaneutrófilo com 
Golgi fragmentado em dois (5). PMN mais tardio-
escassos grânulos com os dois Golgis em expulsão (6). 
Reentrância nuclear exagerada em 1-3. (da ref. 1)

[Fig. 5] Golgi, neutrófilo, de 
face (seta) com Para-Golgi 
azul  com manchas  negras 
de  mieloperoxidase. 
Sato+cresil. Pontos 
negros nos grânulos 
-mieloperoxidase. Núcleo 
rosa. (da ref. 1)

[Fig. 6] Mesma 
coloração. Evaginação do 
Golgi com a zona incolor 
mais exteriorizada 
(seta). (da ref. 1)
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[Fig. 3] No  microscópio electrónico a parte incolor 
do Golgi contém pilhas de cisternas (dictiossomas) 
com uma face convexa (cis) e outra côncava (trans).
Precipitação de Ósmio nas cisternas da face cis, segundo 
Friend. (da ref. 15)
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o que vinha assegurar que se tratava de uma 
parte real e viva da célula e não de um arte-
facto de coloração. O Golgi fragmentava-se e 
os grânulos regrediam de número e ambos 
tendiam a desaparecer nos polinucleares ma-
duros (PMN´s) de núcleo muito segmentado 
(Fig. 4). 

Em 1966, Bainton e Farquhar13, com o micros-
cópio electrónico (ME), vieram confirmar as 
observações de Salazar mostrando que no 
promielócito existia um grande complexo 
de Golgi junto ao núcleo com vários idiosso-
mas (pilhas de cisternas) de cuja face côncava 
(trans) se desprendiam os grânulos primários 
ricos em peroxidase13 (Fig. 8). O que o ME não 
mostrava era o Para-Golgi. Todavia Novikoff14 

demonstrou no epidídimo que as cisternas 
mais próximas da face trans continham ma-
terial reactivo para várias hidrólases, entre 
elas a fosfátase ácida, formação a que chamou 
GERL (Fig. 7). Sendo essas enzimas de natureza 
proteica, poderiam originar, no caso do neu-
trófilo, o efeito da bordadura negra tanófila 
em microscopia de luz (Figs. 4-6.). 
Por outro lado, os estudos de Friend15 (Fig. 3) 
mostraram precipitação de ácido ósmico nas 
cisternas do lado cis, o que estaria mais de 
acordo com a localização envolvente do Para-
-Golgi na célula branca. Só estudos de colora-
ção tanoférrica em cortes ultrafinos poderão 
vir a esclarecer o enigma. Todavia o Para-Golgi 
do neutrófilo observado por Salazar não era 
certamente um artefacto, veja-se a evagina-
ção assim como a origem nele dos grânulos 
primários e o conteúdo em mieloperoxidase 
de ambos.
Bainton e Farquhar13 mostraram ainda que da 
face convexa (cis) dos idiossomas brotavam no 
mielócito os grânulos específicos ou secundá-
rios que a breve trecho irão duplicar o número 
dos primários (Fig. 9). Estes não desapareciam 
nos PMN´s maduros12 (Fig. 10), como Salazar 
pensava ao referir os grânulos tanófilos, nem 
tampouco o Golgi que se tornava muito me-
nor13, facto naturalmente impossível de veri-
ficar com a resolução do microscópio óptico.
 A obra de Salazar afigura-se-nos hoje proféti-
ca em alguns pontos como a génese dos grâ-
nulos primários no Golgi, mas incompleta em 
muitos outros como não podia deixar de ser 
no caso de um homem que escrevia em 1945. 
Por exemplo, só modernamente o emprego 
da marcação do ADN com timidina tritiada12 
mostrou que no promielócito e mielócito 
ocorrem ao todo 4 a 5 mitoses, de tal forma 
que no metamielócito, que já não se divide, 
o número de grânulos é 1/4 ou 1/5 dos pre-
sentes no promielócito, facto não assinalado 
por Abel Salazar embora por assim dizer adi-
vinhado quando afirmava que a partir desta 
fase a área ocupada pelos grânulos tanófilos 
(primários na verdade) se reduzia nos por ele 
designados metaneutrófilos.

Além destes resultados, preocupou-se tam-
bém com a distribuição dos grânulos ta-
nófilos (na verdade, grânulos azurófilos ou 
primários) no citoplasma ao longo da vida 
do granulócito1 (Fig.11). A partir do promieló-
cito na medula até às células em banda já no 
sangue periférico eles pareciam encher total-
mente o citoplasma; a estes neutrófilos cha-
mou paquineutrófilos	(P),	correspondentes às 
células das classes I e II da velha classificação 
de Arneth unicamente baseada na lobulação 
dos núcleos (Fig.12)	que Salazar não aceitava. 

A seguir, na célula em banda ou já no início 
da segmentação do núcleo, apareciam cir-
cunscritos a zonas limitadas do citoplasma, 
nos metaneutrófilos	 (M). Depois nos PMN’s 
mais segmentados desapareciam os grânulos 
tanófilos (primários), o que o levou a chamar 
leptoneutrófilos	(L)	a estas células. 
Por meio da contagem desses três tipos celu-
lares nos pacientes normais, verificou existir 
uma proporção constante de 1 P para 2 M’s e 
3 P’s em qualquer amostra sanguínea, o que 
indicaria que após um surto de lançamento 
de um paquineutrófilo no sangue a duração 
da fase paqui	era sempre metade da da meta	
e um terço da da lepto	(Fig. 13).
As variações dessas proporções em estados 
infecciosos e leucemias levaram-no a calcu-
lar os tipos de surtos de entrada de células 
na corrente sanguínea em tais situações, as-
sim como a velocidade de diferenciação das 
mesmas. O virtuosismo na elaboração destes 
dados permitiu-lhe construir 43 quadros com 
as diferentes situações. Tratou-se de um tra-
balho exaustivo inteiramente baseado nas 
colorações tanoférricas que nos causa admira-
ção mas cujo interesse se desvanece perante a 
multiplicidade de dados novos que as técnicas 
actuais proporcionam. Especialmente as mar-
cações radioactivas com timidina tritiada (H3- 
TRD) e diisopropilfluorofosfato (DF32P) condu-
ziram modernamente a resultados definitivos 
no estabelecimento da duração de vida de 
cada célula da série mieloide12. 

Finalmente, no livro1 – que não é um manual 
de Hematologia, mas a súmula das investi-
gações hematológicas de Salazar e Estrada –, 
assinala-se ainda um terceiro tema, a reac-
ção-Choque dos glóbulos vermelhos que nos 
esfregaços sanguíneos apresentavam sempre 
tanofilia parcial do citoplasma em contacto 
com qualquer impureza ou com um leucóci-
to. Abel Salazar atribuía causas moleculares 
ao fenómeno que foi explicado pelo Professor 
José Serra, inventor da reacção histoquímica 
das histonas, como devido à exposição trau-
mática de grupos básicos das moléculas de 
leucina da hemoglobina e sua interacção com 
o tanino. A morte precoce aos 57 anos não deu 
tempo a Abel Salazar para terminar este estu-
do. 
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[Fig. 10] PMN com grânulos secundários (sg) mais 
numerosos que os primários (ag). (da ref. 13)

[Fig.11] Classificação  dos leucócitos pela 
extensão do citoplasma ocupada pelos grânulos 
tanófilos. P-paquineutrófilo, M-metaneutrófilos, 
L-leptoneutrófilos. t-duração de cada tipo celular. (da 
ref. 1)

[Fig. 12] Classificação pela segmentação do núcleo dos 
leucócitos no sangue periférico. (da ref. 1)

[Fig. 13] Surtos sucessivos de  lançamento de  leucócitos 
no sangue num indivíduo normal. t-duração de cada 
tipo celular. (da ref. 1)
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A Casa da Música voltou 
a acolher, no dia 27 de 
Novembro, a cerimónia do 
Juramento de Hipócrates. 
Num evento de particular 
simbolismo para todos os 
estudantes de medicina 
que concluíram a sua 
formação no presente ano 
lectivo, a Casa da Música 
foi, à semelhança de anos 
anteriores, a casa dos mais 
de quatrocentos jovens 
médicos, presentes para 
cumprir o juramento que 
marca a sua entrada na 
profissão médica.

Juramento de 
Hipócrates 2016
Porto - Casa da Música
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Aceda ao resumo  
em vídeo da cerimónia 
directamente através 
do código QR ou vá a 
www.nortemedico.pt



Ao som de temas de Jo-
seph M. Martin e Geor-
ges Bizet, entre outras 
figuras ímpares da mú-

sica internacional, o Coro da Sec-
ção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos, sob a direcção de 
Luísa Vilarinho, abriu a cerimónia 
brindando as centenas de pessoas 
presentes com um espectáculo sur-
preendente. A cerimónia prosse-
guiu com um uma interpretação 
igualmente brilhante do Quarteto 
de Cordas de Matosinhos que, à 
semelhança do Coro da SRNOM, 
encantou todos os presentes. 
“A essência da música tem uma re-
lação com a intimidade da consci-
ência de ser médico”, começou por 
explicar o presidente da SRNOM, 
Miguel Guimarães. A belíssima 
Sala Suggia da Casa da Música foi, 
por isso, o local ideal para receber 
este “passo sem precedentes na 
vida dos médicos”, como explicou 
o dirigente. Todos os jovens pre-
sentes assumiam, naquela tarde 

de 27 de Novembro, “uma responsabilidade sem 
paralelo com a sociedade civil”, responsabilidade 
essa, frisou Miguel Guimarães, que vai “muito além 
do exercício da medicina”. O dirigente explicou 
ainda que o Juramento de Hipócrates é uma ceri-
mónia que desperta em todos os médicos “um sen-
timento de orgulho, satisfação e plenitude, que será 
acompanhado por um desejo profundo de servir os 
doentes, servir a causa e o bem colectivo”. “Inde-
pendentemente do local ou do país onde exerçam 
a vossa profissão, estarão sempre a ajudar seres hu-
manos e suas famílias a ultrapassar as suas doenças, 
a encontrar um caminho melhor, a aumentar os 

seus níveis de confiança 
e satisfação (...) a reen-
contrar e valorizar a sua 
dignidade”, salientou o 
presidente da SRNOM.
Antes de continuar a dar 
a sua visão “do que é ser 
médico”, Miguel Gui-
marães fez uma breve 
análise do estado da 
saúde em Portugal, co-
meçando pela “questão 
fundamental” da forma-
ção médica e as perspec-
tivas do exercício profis-
sional. Perante centenas 
de jovens médicos, pre-
parados para iniciar a 
sua carreira, o dirigente 
da SRNOM salientou a 
existência de “feridas 
profundas” no SNS, que 
começam pela falta de 
capital humano. “Será 
que temos falta de mé-
dicos ou há médicos a 
mais?”, questionou. Para 
ajudar a entender esta questão, o presidente da SR-
NOM invocou dados da OCDE, de 2016, que mos-
tram que Portugal está acima da média europeia, 
com 4,4 médicos por mil habitantes. No entanto, 
explicou, estes são dados relativos ao total de mé-
dicos inscritos na Ordem dos Médicos, e “quando 
se fala da falta de médicos refere-se o SNS e não o 
sector privado”. Particularizando, Miguel Guima-
rães chamou a atenção para os dados mais recentes 
da ACSS, onde é apontado um rácio de 2,7 médicos 
por mil habitantes no SNS, incluindo os mais de 8 
mil médicos internos de especialidade, o que faz 
com que Portugal fique “na cauda da Europa”. 
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“Os jovens são a 
alma da inovação 
e o futuro da 
medicina”
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Portugal está a formar  
médICos a maIs 
Consciente das dificuldades existentes em Portugal 
para manter a qualidade da formação especializada, 
o presidente da SRNOM explicou ainda que seriam 
necessários cerca de mil e duzentos novos médi-
cos por ano, bem abaixo dos actuais cerca de mil 
e oitocentos, o que obrigou a uma “maximização 

das capacidades formativas”. Miguel Gui-
marães defendeu que o número de es-
tudantes que entram todos os anos nas 
escolas de medicina deve ser reduzido, 
adaptando-o às capacidades formativas 
das faculdades e das unidades de saúde, 
alertando ainda para as centenas de mé-
dicos que emigraram nos últimos anos, 
os milhares que se aposentaram de forma 
antecipada e o elevado número de médi-
cos que optaram por trabalhar apenas no 
sector privado.
Face à dura realidade apresentada, Mi-
guel Guimarães alertou os jovens para 
a necessidade de exigirem em conjunto 
melhores condições de trabalho, mais 
respeito e valorização: “Os jovens médi-
cos são a alma da inovação e o futuro da 
medicina”, reiterou.
Miguel Guimarães terminou o seu dis-
curso com um breve balanço do primeiro 
ano de acção governativa do Ministro da 
Saúde, Adalberto Campos Fernandes: 
“Basicamente pouco mudou, as situações 
graves conhecidas continuam sem solu-
ção e em alguns casos ainda se agrava-
ram”, concluiu.

bastonárIo salIenta os 
deveres e os valores étICos da 
ProfIssão médICa
Com um discurso que incidiu essencial-
mente nos mesmos valores realçados por 
Miguel Guimarães, José Manuel Silva, 
Bastonário da Ordem dos Médicos, fri-
sou a importância de os médicos serem 
“homens bons”: “Se não forem boas pes-
soas, podem ser excelentes técnicos, mas 
não serão verdadeiros médicos”, insistiu.
O dirigente da OM explicou aos novos 
médicos a necessidade de formação 
contínua. “Um médico tem de apren-
der todos os dias. Ser médico exige uma 
formação, um estudo e uma preparação 
permanentes”, reiterou. Nenhuma outra 
profissão, defendeu, pode “equiparar-se 
aos médicos neste longa, árdua, meticu-
losa e permanente preparação”.
Serem “homens bons”, mais do que “bons 
técnicos”, é, para José Manuel Silva, o que 
os jovens médicos devem procurar ser 
“toda a vida”, “é o que os doentes espe-
ram e legitimamente exigem”. A partir 
do Juramento de Hipócrates, os novos 
médicos irão perceber “o quão stressante 

é a vida de um médico”, explicou. “A vossa missão 
é curar – às vezes; aliviar – frequentemente; mas 
confortar – sempre.”
“Somos cientistas e pessoas na cura, sim, e a palavra 
compaixão deve estar sempre presente no léxico 
de um médico”, reforçou José Manuel Silva. Ainda 
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sobre a importância da humanização na Medicina, 
o Bastonário da OM garantiu que “ser médico é 
caminhar ao lado do doente”, pelo que “o conhe-
cimento técnico-científico é apenas uma parte da 
formação do médico”. “Precisamos de saber ler, ou-
vir, interpretar e comunicar”, garantiu, dando ainda 
o exemplo de Egas Moniz, “uma inspiração”, como 
médico, como investigador, como professor, como 
político e escritor. Inspirado pela vida de Egas Mo-
niz, o dirigente da Ordem dos Médicos desafiou 
os jovens a serem “bons médicos” mas, ao mesmo 
tempo, “cidadãos participativos e interventivos”, na 
cidadania, na medicina e na política.
À semelhança do presidente da SRNOM, José 
Manuel Silva também destacou os principais pro-
blemas do SNS, o excessivo numerus clausus e 
a problemática da emigração dos mais jovens. O 
Bastonário da OM lamentou que o SNS esteja a 
ser “dramaticamente desvalorizado” e que esteja a 
“desmoronar-se” graças à falta de capital humano, 
fruto do seu crónico sub-financiamento. 
Em tom de conselho, terminou o discurso com 
uma chamada de atenção para 
os futuros médicos portugueses: 
“Nunca permitam que nada nem 
ninguém limite os cuidados dos 
doentes. Dirijam-se à Ordem dos 
Médicos, sejam a voz dos vossos 
doentes”, apelou. A terminar dei-
xou ainda um repto: “Leiam o 
código deontológico e pratiquem-
-no com consciência”.
Fernando Araújo, Secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde, re-
presentou nesta cerimónia o Mi-
nistério da Saúde e deixou pala-
vras de apoio aos jovens médicos.
O dirigente explicou que “a me-
dicina é uma arte”, mas também 

O Juramento de 
Hipócrates representa um 
“momento-chave” na vida 
de todos os médicos.
Sónia Moreira, estudante 
da Universidade da Beira 
Interior, confessa que, 
após o Juramento de 
Hipócrates, começou a 
sentir a “responsabilidade” 
e que no fim “desta 
aventura” que foi o curso 
de medicina espera 
poder continuar no 
seu país, junto da sua 
família: “Estes seis anos 
foram uma viagem, mas 
foram inesquecíveis, 
espero conseguir exercer 
medicina em Portugal”, 
salientou. 
Sofia Carvalho estudou na 
FMUP e sonha ser pediatra, 
preferencialmente cirurgiã. 
Consciente da dificuldade 
de garantir a sua entrada 
na especialidade desejada, 
lamenta o “excessivo 
número de estudantes 
que entram em Medicina 
todos os anos”: “Percebo 
que é o sonho de muita 
gente, mas agora muitos 
de nós ficarão sem 
a especialidade que 
desejam”, explicou. A 
jovem garante que o 
seu maior receio não 
é a emigração mas a 
possibilidade de não 
conseguir ingressar 
na especialidade de 
pediatria. Ainda assim, 
Sofia Carvalho explica 
que já está consciente 
deste problema há algum 
tempo e que, por isso, se 
esforçou bastante para 
obter bons resultados: 
“Estou confiante, estudei 
bastante durante todo 
o curso e penso que vou 
conseguir. Quero ser 
pediatra desde criança”, 
concluiu. 
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“A	medicina	é	em	
si	uma	arte	que	
nos	confere	um	
enorme	poder.	Mas	
nunca	esqueçam,	
o	poder	não	pode	
ser	em	si	um	fim,	
mas	sim	um	meio,	
e	é	importante	que,	
inspirados	por	este	
juramento,	nunca	
se	esqueçam	do	uso	
que	deverão	fazer	
desse	meio.”
Fernando Araújo



investimento, na recolha e produção de dados de 
alta qualidade e nas baixas taxas de mortalidade. 
“Em conclusão, é evidente que apesar das nossas 
limitações económicas, enquanto país, graças à ro-
bustez do nosso SNS, fomos capazes de construir 
indicadores de saúde muito favoráveis, fruto de ex-
celentes profissionais que foram formados ao longo 
dos anos”, afirmou Fernando Araújo, declarando a 
sua certeza de que os futuros médicos serão “mais 
um bom exemplo”. 
A finalizar o seu discurso, o Secretário de Estado 
aconselhou os jovens médicos a valorizarem os ou-
tros profissionais de saúde e o trabalho em equipa. 
“Equipas multi-disciplinares bem organizadas pos-
suem melhores capacidades para promover bons 
cuidados de saúde”, sublinhou. Fernando Araújo 
alertou ainda para a carga que a doença crónica 
representa em Portugal e para a importância dos 
cuidados de saúde após os 65 anos de idade. 
“A defesa da liberdade deste ofício e desta arte só 
será possível se o trabalho desempenhado não se 
pagar com privilégio, mas se pagar como um ser-
viço e como uma missão. Caros colegas, nunca se 
esqueçam disso, pois a sociedade é implacável e 
não deixará de vo-lo lembrar”, concluiu Fernando 
Araújo.
Após os discursos dos dirigentes da OM, Miguel 
Guimarães e José Manuel Silva, e do Secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, era 
chegado o momento de os futuros médicos jurarem 
consagrar a sua vida ao serviço da humanidade. 
No final, cada jovem médico recebeu a sua cédula 
profissional, ficando assim apto para se iniciar na 
profissão médica. n
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“um poder”. No entanto, 
enquanto Secretário de 
Estado e médico, de-
fendia que “o poder não 
pode ser um fim, deve 
ser um meio”. “É im-
portante que, inspira-
dos por este juramento, 
nunca se esqueçam do 
uso que deverão fazer 
desse meio”, sublinhou. 
Fernando Araújo falou 
ainda aos jovens médicos 
das inovações tecnológi-
cas registadas na área da 
medicina, fazendo notar 
que os “ganhos de saúde” 
não dependeram intei-
ramente do progresso 
científico e tecnológico, 
“mas também da melho-

ria de muitos factores económicos e sociais, que 
trouxeram consigo uma melhoria global da nutri-
ção e da higiene, enfim, da qualidade de vida em 
geral”, afirmou. 

“graças à robustez do nosso 
sns, fomos CaPazes de ConstruIr 
IndICadores de saúde muIto 
favoráveIs”
Fernando Araújo partilhou depois um relatório da 
OCDE, publicado em Novembro deste ano, que 
considerou “importante para reflectir, especial-
mente para quem vai iniciar este caminho”. Salien-
tou os gastos de cerca de 10%, em 2015, despendi-
dos com a saúde a nível da União Europeia, “mesmo 
com a crise vivida desde 2005”. “A evolução dos 
gastos em saúde foi mais acentuada, na generali-
dade dos países, do que o crescimento dos seus 
PIBs”, destacou. Portugal, porém, foi um dos poucos 
países que “fugiu a esta regra”, ficando 1% abaixo 
da média da União Europeia. 
Apesar de todos os problemas relacionados com 
a falta de verbas, o Secretário de Estado Adjunto 
e da Saúde sublinhou que Portugal é considerado 
“um país modelo de boas práticas” em termos de 

Repercussão na Comunicação Social

  Jn [28/11/2016] 
«Miguel Guimarães quer fazer uma audito-
ria ao Serviço Nacional de Saúde para apurar 
quantos médicos estão em falta, que equipa-

mentos são necessários e o estado das infraestruturas 
físicas. “Não podemos confiar nos dados do Ministério” 
(…) O levantamento das necessidades da saúde pública 
em Portugal também envolve os enfermeiros e Guima-
rães quer convidar a respectiva Ordem a aderir à audi-
toria. “No interior vive-se uma situação dramática e há 
especialidades, como anestesiologia, em situação crítica”, 
assegura. A proposta de auditoria às necessidades do SNS 
é bem acolhida pelo bastonário, José Manuel Silva, que 
tem denunciado as falhas de pessoal e infraestruturas…»
http://bit.ly/2gQlU8G

Participar		
num	momento	
tão	importante	
na	vida	dos	
médicos	é,	por	si	
só,	um	privilégio	
e	um	dever”
Fernando Araújo
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No dia 4 de Dezembro, mais 
de uma centena de jovens 
médicos, acompanhados 
pelas suas famílias, 
encheram a Sala Principal 
do Theatro Circo, em Braga, 
para procederem ao seu 
Juramento de Hipócrates. O 
evento, que se iniciou com 
um espectáculo do Coro 
da SRNOM, contou com os 
discursos do Bastonário 
da Ordem dos Médicos, 
José Manuel Silva, do 
presidente da SRNOM, 
Miguel Guimarães, e do 
presidente do Conselho 
Distrital de Braga da Ordem 
dos Médicos, Álvaro Pratas 
Balhau.

Juramento de 
Hipócrates 2016
Braga - Theatro Circo
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Aceda ao resumo  
em vídeo da cerimónia 
directamente através 
do código QR ou vá a 
www.nortemedico.pt
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Apelos à 
humanização 
da medicina
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O Theatro Circo acolheu 
mais de cem jovens 
médicos, maioritaria-
mente formados na 

Universidade do Minho, para cum-
prirem o seu Juramento de Hipócra-
tes. Este foi, para Ana Jardim, uma 
das muitas jovens médicas presentes, 
“o local certo para uma cerimónia 
tão importante”, “porque a medicina 
é também uma arte”. 
Neste dia importante para a medi-
cina portuguesa, os discursos dos 
dirigentes da Ordem dos Médicos 
centraram-se, principalmente, nos 
valores éticos e deontológicos da pro-
fissão, não esquecendo os vários de-
safios que esperam os jovens médi-
cos. A redução do numerus clausus 
nas escolas médicas portuguesas é 
urgente, defenderam tanto o presi-
dente da SRNOM como o Bastonário 
da OM. José Manuel Silva reiterou 
que este excedente de alunos está a 
prejudicar a qualidade da formação 
específica, principalmente em espe-
cialidades como a Cirurgia Geral. 
Ana Miranda, que pensa precisa-

mente especializar-se em Cirurgia Geral, mostrou-
-se preocupada com “o panorama das especialida-
des médicas”: “Penso seguir cirurgia geral, embora 
saiba que é uma especialidade com muitos internos, 
e que, como frisaram os dirigentes da OM nos seus 
discursos, devido ao numerus clausus das universi-
dades, pode estar um pouco sobrelotada. Mas não 
vou desistir, vai correr bem, de certeza”, frisou.

ser médICo é uma ProfIssão muIto 
exIgente
“Hoje é um dia de festa para todos vós, jovens mé-
dicos, e para os vossos pais, para as vossas famílias 
e amigos, os vossos professores, e para a comuni-
dade médica que, a partir de hoje, passais a inte-
grar”, afirmou o presidente do Conselho Distrital 
de Braga da OM.

Foi “com toda a honra e 
satisfação”, como afirmou, 
que Álvaro Pratas Balhau 
parabenizou os jovens pela 
escolha desta profissão. 
“Vão sentir que ser médico 
é uma profissão muito exi-
gente, difícil, complexa, 
sensível, de grande res-
ponsabilidade, e mal re-
munerada. Mas, ao mesmo 
tempo, é sem dúvida a pro-
fissão mais gratificante que 
há no mundo”, reiterou.
O dirigente salientou ainda 
a importância desta ceri-
mónia na vida dos médicos, 
frisando o compromisso 
com a humanidade: “Com 
o Juramento de Hipócrates, 
os colegas fazem a promessa 
solene, perante nós e a so-
ciedade, de que vão cum-
prir os princípios médicos, 
e assumem a responsabili-
dade de consagrar a vossa 
vida ao serviço da huma-
nidade.” “Não se esqueçam que o conhecimento 
médico é infinito, não tem limites, está sempre em 
evolução, mas quanto mais se sabe, melhor se pode 
ajudar o doente e, por isso, terão de estudar toda 
a vida”, salientou ainda o presidente do Conselho 
Distrital de Braga da OM.
A terminar o seu discurso, Pratas Balhau deixou 
alguns conselhos aos novos médicos: “Saibam ou-
vir os doentes e olhá-los olhos nos olhos. Saibam 
olhar o doente e, como pediu o Papa Francisco num 
encontro com médicos, “ponham mais coração nas 
vossas mãos”. Saibam sorrir na hora certa e con-
fortar sempre. Não se esqueçam que não se pode 
ser bom médico sem empatia ou compaixão. Saber 
estar perante uma pessoa que precisa de ajuda é 
fundamental. Sejam pessoas de bem, mantenham-
-se unidos, sejam determinados na vossa conduta e 
não se deixem manipular”, concluiu.
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“É	essencial	que	os	
jovens	que	agora	
vão	receber	a	sua	
cédula	profissional	
e	iniciar	o	Internato	
do	Ano	Comum	
sejam	acarinhados	
e	motivados	para	
ficarem	a	trabalhar	
em	Portugal.”	
Miguel Guimarães

DISCURSO DO 
PRESIDENTE DO 
CRNOM, MIGUEl 
GUIMARãES

Aceda ao texto completo  
directamente através 
do código QR ou vá a 
www.nortemédico.pt



“O	conhecimento	
médico	ou	
científico	é	apenas	
uma	parte	da	
formação	do	
médico.”	
José Manuel Silva
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Sofia Miranda, formada na Universidade do Minho 
e natural de Braga, garantiu que “foram anos de 
muito estudo e trabalho, mas tudo valeu a pena”. 
“Sei que é agora que a minha vida profissional está 
a começar, mas tenho a certeza que nunca me vou 
arrepender de ter escolhido esta profissão”, afirmou 
a jovem, para no final do Juramento de Hipócrates 
sublinhar ainda que “esta cerimónia é um marco na 
vida de todos os estudantes de medicina.” n 

falta de médICos ou médICos a maIs?
O presidente da SRNOM, Miguel Guimarães, co-
meçou por frisar que Portugal vive, neste momento, 
numa incerteza em relação ao número de médicos. 
“Portugal não tem médicos a menos, o SNS é que 
tem médicos a menos, porque não tem dinheiro 
para os contratar”, garantiu o dirigente, que lamen-
tou que trabalhem apenas “cerca de 26 mil médicos 
no SNS”.  
“É preciso exigir a redução do numerus clausus”, de 
forma “a garantir a qualidade da formação médica 
pré-graduada e da formação médica especializada”. 
Miguel Guimarães defendeu que “é essencial que os 
jovens que agora vão receber a sua cédula profissio-
nal e iniciar o Internato do Ano Comum sejam aca-
rinhados e motivados para ficarem a trabalhar em 
Portugal, e preferencialmente no SNS. O país não 
pode continuar a deitar pela janela fora milhões de 
euros gastos na formação e, sobretudo, a prescindir 
do valor insubstituível dos jovens médicos”.
Em sintonia com o presidente da SRNOM, José 
Manuel Silva centrou parte do seu discurso no 
estado da saúde em Portugal: “O SNS está a ser 
dramaticamente subestimado e a desmoronar-se”, 
lamentou. Tecendo duras críticas aos governos pas-
sados e ao actual, José Manuel Silva garantiu que 
este é “o sexto ano consecutivo de degradação do 
SNS”. O Bastonário da OM que, à semelhança de 

Miguel Guimarães, defendeu que “não há 
falta de médicos em Portugal, há sim falta 
de dinheiro para os contratar”, mencionou 
ainda um estudo da investigadora Raquel Va-
rela, publicado no início de Dezembro, que 
dá conta que “dois terços dos médicos so-
frem de síndrome de burnout”. José Manuel 
Silva garantiu que este é um problema que 
“assombra os médicos”, como consequência 
das más condições de trabalho com que se 
defrontam. “O Ministério da Saúde sabe os 
problemas do SNS e as soluções, só não os 
resolve porque não há orçamento”, finalizou. 

um médICo deve CultIvar “o seu 
lado humano e sensível”
Antes de os jovens médicos receberem as 
suas cédulas profissionais, José Manuel Silva 
aconselhou-os a sempre cultivarem “o seu 
lado humano e sensível”, “se querem de 
facto ser bons médicos”. O Bastonário da 
OM aconselhou a leitura de livros como “O 
Homem Disfarçado”, de Fernando Namora, 
“A Nova Medicina”, de João Lobo Antunes, 
ou “A Peste”, de Albert Camus, entre outros, 
deixando ainda o repto para que “ouçam 
mais música clássica”, pois “o conhecimento 
médico ou científico é apenas uma parte da 
formação do médico”. 

A terminar, José Manuel Silva reiterou a importân-
cia de uma atenta leitura do Código Deontológico 
da Ordem dos Médicos: “O Código Deontológico é 
o vosso cinto de segurança nesta longa e atribulada 
viagem que é o exercício da medicina”, concluiu. 



Na mensagem de boas-vindas 
aos congressistas, por José 
Manuel Silva, pôde ler-se: 

“O evento pretende ser um espaço de 
encontro entre os profissionais das 
várias especialidades médicas e visa 
reforçar a importância da formação 
contínua. Mais ainda, este encontro 
tem como objetivo ser um fórum de 
eleição onde os médicos possam de-
bater os seus problemas e, em resul-
tado desse debate, procurar e propor 
soluções. Neste sentido, e como já 
vem sendo hábito, além das sessões 
de debate, promovidas ao longo dos 
três dias do evento, terão ainda lugar 
vários cursos de formação subordina-
dos a diferentes temáticas.”
A “importância” do tema “Forma-
ção Médica”, bem como a escolha do 
local – a Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra, foi expli-
cada por Carlos Cortes, presidente da 
Secção Regional do Centro da Ordem 
dos Médicos (SRCOM) na Sessão de 
Abertura dos congressos: “A forma-
ção médica é um processo único. A 
divisão, muitas vezes artificial, entre 
o pré-graduado e o pós-graduado não 
ajuda a formação médica, e este sinal 
é muito importante. Termos escolhido 
as instalações da Universidade de 
Coimbra não foi por acaso”, salientou. 
A representar os médicos internos, 
Edson Oliveira, presidente do Con-
selho Nacional do Médico Interno 
(CNMI), começou por explicar que 
olhou “com agrado” para o tema esco-
lhido para o congresso: “Era já tempo 
de ter o tema da formação médica 
como tema de um congresso”, frisou. 
“A questão deve passar por perceber o 
que é que, neste momento, os internos 
que estão em formação sentem rela-
tivamente aquilo que está a aconte-

cer”, salientou ainda Edson Oliveira. O dirigente 
revelou que, em Novembro, iria ser lançado “o 
primeiro inquérito nacional sobre satisfação no 
internato médico em Portugal”, de forma a per-
ceber como é que os internos vêem a qualidade 
da sua formação.
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A Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra 
acolheu, no início de 
Novembro, o 19.º Congresso 
Nacional de Medicina / 
10.º Congresso Nacional do 
Médico Interno. Os congressos 
aconteceram de 3 a 5 de 
Novembro e contaram com 
uma novidade: um conjunto 
de sessões formativas para 
a população em geral, num 
programa “pós-congresso”, no 
dia 7 de Novembro. A organização esteve 
a cargo da Secção Regional do Centro da 
Ordem dos Médicos e teve como tema 
principal a “Formação Médica”. 

texto Maria Martins › Fotografia Paulo Almeida

«Continuar  
a exigir o 
melhor»



Luís Filipe Menezes, vice-reitor da Uni-
versidade de Coimbra, foi ao encontro 
das preocupações dos médicos internos 
e lamentou que no internato “hajam 
limites que foram há muito ultrapas-
sados”. Considerando o tema “urgente 
e importante”, Luís Filipe Menezes ex-
plicou a necessidade do “extenso pro-
grama”, que “certamente trará a bonança 
depois da tempestade”, nomeadamente 
para os internos de especialidade.
Formação médica “é o tema central da 
vida da Ordem dos Médicos”, começou 
por afirmar José Manuel Silva, basto-
nário da OM, que dedicou, no seu dis-
curso, particular atenção aos jovens 
médicos. Além de os “desafiar” para o 
associativismo e para as questões frac-
turantes da Ordem dos Médicos, José 
Manuel Silva salientou a importância de 
um médico dominar as competências 
de comunicação e investigação. O diri-
gente alertou ainda para o dever de os 
médicos, acima de tudo, “defenderem o 
doente” e se preocuparem com as suas 
fragilidades: “Os problemas de saúde e 
os problemas sociais andam interliga-
dos”, sustentou. 
A qualidade da medicina e da formação 
foi igualmente abordada pelo Secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando 
Araújo, que, entre outros factores, real-
çou a importância da resiliência dos mé-
dicos – “que se nota particularmente nos 
médicos portugueses”. Fernando Araújo 
aproveitou o momento para, em nome 
do governo, “agradecer e parabenizar o 
Serviço Nacional de Saúde português”. 
Este ano fica, para o dirigente, também 
marcado pelas mudanças positivas – 
com influência no país já em 2017 – ao 
nível da saúde: “Será o ano em que o go-
verno contratará mais médicos de famí-
lia desde a criação do SNS. Serão cerca 
de 300”, afirmou Fernando Araújo.
Antes e depois da Sessão de Abertura 
realizaram-se duas mesas redondas em 
que intervieram membros do CRNOM. 
O Prof. Caldas Afonso foi moderador da mesa re-
donda “Complexidade dos papéis do médico: como 
capacitar e avaliar?”, e na qual foi apresentado o 
CanMeds (Canadian Medical Education Directives 
for Specialists), um sistema em funcionamento no 
Canadá, que identifica e descreve sete as compe-
tências básicas dos médicos, tranversais a todas 
as especialidades: perito médico, comunicador, 
colaborador, líder, defensor da saúde, estudioso e 
profissional. Caldas Afonso salientou a exigência 
da formação médica e a necessidade de manter a 
sua qualidade tanto do ponto de vista técnico como 
científico, “o que tem reflexos nos indicadores [de 
Saúde], de que nos devemos orgulhar”.
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A importância do ano comum na formação e ca-
pacitação dos médicos internos foi o tema da mesa 
redonda que contou com a intervenção de Rui Ca-
pucho, membro do CRNOM e representante da 
Ordem dos Médicos no grupo de trabalho dedicado 
a esta temática. Rui Capucho, deu conta das con-
clusões desse grupo de trabalho, nomeadamente a 
necessidade de alterar o paradigma da prova de se-
riação e mudar a apresentação da tese do Mestrado 
Integrado em Medicina para o 5º ano do curso. Rui 
Capucho referiu ainda a necessidade de alteração 
dos currículos das faculdades para dar coerência 
às disciplinas clínicas. “Quando as faculdades co-
meçaram a obter resultados práticos deste sistema 



Miguel Guimarães, presi-
dente da Secção Regional 
do Norte, Jaime Teixeira 
Mendes, presidente da Sec-
ção Regional do Sul, Carlos 
Cortes, presidente da Secção 
Regional do Centro, e José 
Manuel Silva, bastonário da 
Ordem dos Médicos, entre-
garam medalhas de mérito 
a vários médicos e, pela pri-
meira vez, a um não médico, 
o advogado António Arnaut 
que, segundo José Manuel 
Silva, “foi o grande respon-
sável pela criação da maior 
obra após o 25 de Abril: o 
SNS.” Alexandre de Sousa 
Pinto, António Ascensão, 
Carlos Mota Cardoso, Edu-
ardo Pacheco, Isabel Ramos, 
Isabel Jacob Carvalho, João 
Ganho (a título póstumo), 
João Covas Lima, Luís Me-
dina, José Pires Teixeira, 
Juan Rodríguez Sendín, 
Luís Elmano, Luís Belo de Barros, Júlia Maciel, Mar-
tim Abreu Diniz e Tice Macedo foram os homenage-
ados no 19.º Congresso Nacional de Medicina.
Inês Mesquita recordou que “a medalha de mérito 
da OM é conferida a médicos que, pela sua activi-
dade e mérito pessoal, profissional, académico ou 
associativo, tenham contribuído de forma impor-
tante para a dignificação da profissão médica”. n

“Sinto-me	muito	honrado	
porque,	verdadeiramente,	
é	o	primeiro	prémio	que	
eu	recebo	da	Ordem	dos	
Médicos.	Este	é	um	prémio	
da	Ordem	dos	Médicos	de	
Portugal	e	isso	tem	um	
grande	significado	para	
mim.	Embora	não	seja	
médico,	sempre	defendi	o	
prestígio	da	classe	médica,	
defendo	as	carreiras	
médicas	e	o	Serviço	
Nacional	de	Saúde.	Só	me	
falta	receber	um	emblema	
da	Ordem	dos	Médicos.”
António Arnaut

“Este	prémio	é	qualquer	
coisa	inesperada,	muito	
boa.	E,	sobretudo,	é	para	
mim	muito	importante	a	
Ordem	dos	Médicos	se	ter	
lembrado	de	me	oferecer	
esta	medalha	em	conjunto	
com	personalidades	
da	medicina	que	tanto	
admiro.	É	sem	dúvida	
nenhuma	uma	medalha	
que	guardarei	com	muito	
carinho.”
Isabel Ramos

“Receber	esta	medalha	é	
um	momento	que	é	difícil	
de	definir.	Uma	medalha	
de	mérito	que	nos	é	dada	
pelos	nosso	pares	é,	de	
facto,	um	momento	único.	
Eu	não	sei	se	mereço,	só	
sei	que	me	dediquei	de	
alma	e	coração	a	muitas	
actividades	da	Ordem	
dos	Médicos.	No	fundo,	
procurei	desempenhar	
as	minhas	funções	de	
acordo	com	o	Juramento	
de	Hipócrates.	Hei-de	
continuar	a	trabalhar	para	
bem	dos	nossos	doentes”.	
Luís Medina
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de ensino, foram obrigadas a alargar o numerus 
clausus; os currículos tinham sido feitos para 100 a 
150 alunos e não para os cerca de 300 que têm atu-
almente”. A consequência, segundo Rui Capucho, é 
que, neste momento, a maior parte das faculdades 
está a regressar ao sistema de projeção de slides pois 
“com tantos alunos, é impossível manter a dinâmica 
anteriormente implementada”.
“Para avançar para um 6º ano profissionalizante é 
essencial que a prova de seriação avalie competên-
cias”, sublinhou. O facto - já assumido pelo atual 
Ministério da Saúde - de não se acabar com o ano 
comum, foi referido como “muito positivo”.

Medalha de Mérito  
da Ordem dos 
Médicos
seCções regIonaIs 
homenagearam Pela  
PrImeIra vez um “não médICo”



O World Bioethics Day 2016 contou, na ce-
rimónia de abertura, com a presença de 
ilustres figuras da academia e da saúde 

em Portugal e no Mundo. Jorge Lobo de Mesquita, 
substituto da presidente da Comissão Nacional da 
UNESCO, embaixadora Ana Martinho, represen-
tou aquela comissão e levou, ainda, um discurso 

de agradecimento do Ministro dos 
Negócios Estrangeiros, Augusto San-
tos Silva. Amélia Ferreira, diretora da 
FMUP, Sebastião Feyo de Azevedo, 
reitor da Universidade do Porto, Atal-
miro da Costa Pereira, director do 
Departamento de Ciências da Infor-
mação e de Decisão em Saúde, e Rui 
Nunes, também professor catedrático 
da FMUP, especialista em Bioética e 
um dos autores do póster premiado 
pela UNESCO, deixaram clara a im-
portância da Bioética na Universidade 
do Porto, e particularmente na FMUP.
A representar a medicina brasileira, 
Carlos Vital, presidente do Conse-
lho Federal de Medicina do Brasil, 
deixou uma mensagem de agradeci-
mento à FMUP – “um parceiro de há 
muitos anos, particularmente na área 
da Bioética”, esclareceu o dirigente 
brasileiro.
Presente na sessão, o presidente da 
SRNOM, Miguel Guimarães, lançou 
um desafio ao grupo de Bioética da 
FMUP no sentido de proteger a rela-
ção médico-doente. Miguel Guima-
rães recordou que a real importância 
da Bioética só foi reconhecida “muito 
recentemente” e que na “origem desta 
área do pensamento” estiveram ques-
tões relacionadas com o desenvolvi-
mento da medicina, que tendem “a 

desumanizar aquilo 
que são as relações en-
tre as pessoas”, reiterou.
O evento, que foi dedi-
cado ao tema “Digni-
dade Humana e Direitos 
Humanos”, contou com 
duas sessões plenárias 
de grande importância. 
Rui Nunes, na quali-
dade de coordenador 
do departamento de in-
vestigação da cátedra de 
Bioética da UNESCO, 
apresentou uma co-
municação com o tema 
“Bioethics and Human 
Rights”. “Human Rights 
and Woman Rights” foi 
depois o tema da apre-
sentação de Isabel Mo-
reira, deputada do Par-

tido Socialista. O Dia Mundial da Bioética terminou 
com a exibição do póster português que venceu a 
competição da UNESCO, entre cerca de 120 países. 
Rui Nunes, Guilhermina Rego e Francisca Rego 
foram a equipa vencedora desta distinção, com um 
póster intitulado “Bioethics and Human Rights: The 
University Declaration on gender Equality”. n

No dia 19 de Outubro come-
morou-se, pela primeira vez, 
o World Bioethics Day. Em Por-
tugal o palco das celebrações 
foi a Aula Magna da FMUP, ins-
tituição de origem da equipa 
vencedora da International 
Poster Competition of the In-
ternational Network UNESCO 
Chair in Bioethics, criada no 
âmbito destas comemorações.

Grupo da FMUP 
ganha prémio 
no âmbito da 
comemoração
do “World
Bioethics Day”

19 de Outubro

WorlD 
Bioethics 
Day
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No dia 26 de Novembro, 
a SRNOM foi o palco 
do início do Ciclo 
de Conferências 
“Igualdade de Género: 
Um desafio para a 
década”. Dividida em 
dois painéis, o primeiro 
sobre “Igualdade de 
Género na Saúde” 
e o segundo sobre 
“Igualdade de Género 
no Mundo laboral”, 
a iniciativa juntou 
FMUP, SRNOM, UGT e 
SINDITE. 

Igualdade  
de Género: 
Um desafio 
para a década

CiClo De 
ConferênCias
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«Todas	os	seres	
humanos	têm	o	
direito	básico	e	
fundamental	de	se	
autorrealizarem»
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O Ciclo de Conferên-
cias “Igualdade de 
Género: Um desa-

fio para a década”, iniciativa 
que, segundo Rui Nunes, co-
ordenador da organização, 
“irá percorrer várias capitais 
de distrito do país”, começou 
no Porto, nas instalações da 
SRNOM, e contou com a 
presença da antiga Ministra 
da Saúde, Maria de Belém, 
para falar das desigualdades 
de género na área da Saúde, 
e com a juíza Clara Sotto-
mayor, para abordar o tema 
no contexto laboral. 
Na sessão de abertura esti-
veram presentes Rui Nunes, 
coordenador da iniciativa, 
Miguel Guimarães, presi-
dente da SRNOM, Carlos 
Silva, secretário-geral da 
UGT, Edgar Loureiro, presi-
dente do SINDITE (Sindicato 
dos Técnicos Superiores de 
Diagnóstico e Terapêutica), 
Amélia Ferreira, directora da 
FMUP, e Guilhermina Rego, 
vice-presidente da Câmara 
Municipal do Porto.
Durante a apresentação do 
programa, Rui Nunes desta-
cou que “o que está em causa 
é sobretudo uma concepção 
de sociedade e de cidadania”. 
“Este ciclo de conferências 
tem aqui uma função civili-
zacional e de uma marca ge-
nética importante que que-
remos deixar no nosso país 
e à escala internacional”, 
começou por afirmar o coor-
denador do evento. 

Num contexto de democracia, Rui Nunes defende 
que as pessoas “têm o direito básico e fundamental 
de se auto-realizarem”, reiterando que a sociedade 
deve promover uma “genuína igualdade equitativa 
de oportunidades”. A terminar, o especialista em 
Bioética explicou porque se deve começar “pelos 
ideais”: “Os ideais são como os vírus, acabam por 
se espalhar e ficar na mente das pessoas”, concluiu.
O secretário-geral da UGT salientou a importân-
cia da “união” entre as entidades envolvidas para 
discutir a questão da igualdade de género, salien-
tando que, “para além de ser um desafio para a 
década, este deve ser um desafio para os próximos 
170 anos”. “Uma central sindical tem o objectivo de 
promover a negociação colectiva”, explicou Carlos 
Silva, sublinhando a relevância de, nesse contexto, 
serem “plasmados um conjunto de direitos entre 
homens e mulheres que vivem em sociedade”.
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Numa apresentação de interesses comuns, o presi-
dente do SINDITE acrescentou algumas críticas à 
situação em que se encontram os quadros técnicos 
do Estado, onde “reinam as incertezas”. “As cláusu-
las de igualdade de género terão de se fazer constar, 
a partir de agora, nos novos modelos de negociação 
colectiva”, afirmou Edgar Loureiro, secundando a 
abordagem feita anteriormente por Carlos Silva.
Amélia Ferreira é a primeira mulher a chegar ao 
topo da direcção da Faculdade de Medicina do 
Porto, e recordou o “muito esforço para chegar até 
aqui” que lhe foi exigido. Enquanto directora de 
uma instituição universitária da área da Saúde, 
Amélia Ferreira defende que deve existir “uma con-
vergência da educação com a saúde naquilo que 
tem a ver com a igualdade de género e com a for-
mação integral dos futuros profissionais de saúde”. 
Pegando no exemplo da directora da FMUP, Miguel 
Guimarães reforçou que “todas as pessoas têm de 
lutar pela igualdade de género”. O presidente da 
SRNOM defendeu que devem ser reforçados os di-
reitos das mulheres a favor da igualdade de género, 
notando, porém, que “os cargos de direcção são, 
muitas vezes, escolhidos, em democracia”: “As mu-
lheres têm que participar mais activamente na vida 
política a fim de combater esta desigualdade de 
género”, apelou. 
A sessão de abertura terminou com a intervenção 
de Guilhermina Rego, vice-presidente da Câmara 
Municipal do Porto, que garantiu a qualidade do 
ciclo de conferências, “desde logo pela qualidade 
dos oradores convidados”. A dirigente falou depois 
sobre a importância da coesão social no municí-
pio, destacando “os projectos de intervenção nas 

áreas da educação, da for-
mação e do conhecimento” 
que a Câmara Municipal do 
Porto tem vindo a desenvol-
ver. Guilhermina Rego termi-
nou lamentando “as barreiras 
que limitam o acesso a cargos 
políticos por parte das mu-
lheres”, o facto de serem as 
mulheres “as executoras das 
principais tarefas domésti-
cas”, além do diferencial sala-
rial entre géneros.
A iniciativa prosseguiu de-
pois com os painéis sobre 
“Igualdade de Género na 
Saúde” e sobre “Igualdade de 
Género no Mundo Laboral”. 
Em comunicado ao jornal 
Público, Rui Nunes recordou 
que esta iniciativa irá ser le-

vada a várias zonas do país, destacando que este 
Ciclo de Conferências pretende avançar com “ac-
ções que permitam contagiar a sociedade com o 
debate e a reflexão sobre a Igualdade de Género, de 
modo a serem alcançados consensos, conquistados 
avanços culturais e mobilizada a comunidade inter-
nacional”. n

Proposta de 
Declaração Universal 
de Igualdade de 
Género

No dia 5 de Dezembro, a 
SRNOM recebeu o professor 
Rui Nunes para uma reunião 
sobre uma proposta a formular 
à UNESCO, que está a ser 
desenvolvida pelo próprio, por 
Guilhermina Rego e por Francisca 
Rego: uma proposta de Declaração 
Universal de Igualdade de Género. 

No âmbito das come-
morações do World 
Bioethics Day 2016, e 
como já noticiado atrás 
nesta revista, uma 
equipa da FMUP com-
posta por Rui Nunes, 
Guilhermina Rego e 
Francisca Rego venceu 
o concurso internacio-

nal de posters (realizado em Haifa, Israel) com um 
trabalho intitulado “Bioethics and Human Rights: The 
University Declaration on Gender Equality”. Poste-
riormente, na sequência desta distinção, a equipa da 
FMUP decidiu elaborar uma proposta, a submeter à 
UNESCO, de uma “Declaração Universal de Igualdade 
de Género”. 
Em reunião realizada na SRNOM, Rui Nunes explicou 
os principais objectivos da declaração e o processo por 
que irá passar até eventualmente  vir a ser aprovada 
pela UNESCO.  
Rui Nunes começou por salientar que Portugal foi 
considerado “o 3.º país do mundo com mais igualdade 
de género”, e que isso “é motivo para festejar”, mas 
que “há ainda um longo caminho a percorrer no quqe 
respeita à igualdade entre homens e mulheres”. A 
iniciativa centra-se em três eixos principais: o acesso 
à educação, o acesso à saúde em geral e reprodutora 
em particular, e a mulher no mundo laboral. A pro-
posta inicial deverá estar concluída até finais de 2016, 
redigida em português, inglês e francês, sendo que o 
objectivo é “avançar para a sua discussão de Janeiro 
até Março”, explicou Rui Nunes. 
Para responder às especificidades culturais a nível 
mundial, será elaborada uma proposta “consolidada 
juridicamente mas que tenha em atenção as vá-
rias culturas e os vários países do mundo”, afirmou 
ainda Rui Nunes, adiantando que está a ser feito um 
questionário a departamentos de Ética dos países da 
UNESCO, para que melhor se possam “avaliar” os prin-
cípios em que deve assentar a proposta final. 
Para embaixadora universal, o grupo pensa convidar a 
activista paquistanesa Malala Yousafzai, por se tratar 
de “uma mulher inspiradora” e essa ser uma forma de 
chegar a mais países. O ano de 2017 é a “meta” preten-
dida para a aprovação da carta, concluiu Rui Nunes. n



ciclo De DeBates 
Distritais eM saúDe

Entre os dias 7 de Novembro 
e 12 de Dezembro, a Secção 
Regional do Norte da Ordem 
dos Enfermeiros promoveu, 
nas capitais dos cinco 
distritos do norte, um Ciclo 
de Debates que procurou 
refletir sobre o estado da 
Saúde em Portugal. 
Nos debates em Bragança  
(7 de Novembro), em 
Braga (21 de Novembro) 
e em viana do Castelo 
(5 de Dezembro) a SRNOM 
esteve representada pelos 
respectivos presidentes 
dos Conselhos Distritais, 
Marcelino Silva, Pratas 
Balhau e Nelson Rodrigues. 
Nos debates de vila 
Real e Porto, a SRNOM 
esteve representada pelo 
Presidente do CRNOM, 
Miguel Guimarães.
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CHTMAD	
sofre	com	falta	
de	recursos	
humanos	e	falta	
de	apoio	do	
Governo

Miguel Guimarães 
participou no 
debate de Vila 

Real, no dia 14 de Novem-
bro, para avaliar a situação 
do distrito e as principais 
carências do Centro Hos-
pitalar de Trás-os-Montes 
e Alto Douro (CHTMAD). 
O tema central acabou por 
ser a demissão de cinco ad-
juntos da direcção clínica 

do CHTMAD, situação que, segundo Miguel Gui-
marães, iria ser analisada pela Ordem dos Médicos.
Os cinco adjuntos do director clínico do CHTMAD, 
João Gaspar, foram convidados pelo próprio a de-
sempenhar essas funções em Março deste ano, e 
demitiram-se em conjunto no passado dia 10 de 
Outubro. Miguel Guimarães, presidente da SRN da 
Ordem dos Médicos, e João Paulo Carvalho, pre-
sidente da SRN da Ordem dos Enfermeiros, mos-
traram a sua preocupação com os problemas de 
Vila Real. Além da demissão dos cinco adjuntos da 
direcção clínica do Centro Hospitalar, a região sofre 
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orDem Dos enfermeiros (srnoe)
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humano, com especial gravidade no caso 
da anestesiologia”. A anestesiologia, por 
ser transversal a todas as especialidades 
cirúrgicas, “está a condicionar fortemente 
as listas de espera para cirurgia”, lamen-
tou. A Ordem dos Médicos tinha, cerca 
de um ano antes, visitado a região e de-
nunciado esses problemas, mas a situação 
mantinha-se “praticamente na mesma”, 
recordou Miguel Guimarães.
“Temos de olhar para o problema (de Vila 
Real) de forma global. Um ano depois de 
serem detectados os problemas, o que foi 
feito?”, começou por questionar também 
João Paulo Carvalho, presidente da SRN 
da Ordem dos Enfermeiros. O dirigente 
da OE considerou que a situação de Vila 
Real, um ano depois, parecia mesmo 
“ainda pior”. Em sintonia com os proble-
mas apontados pela Ordem dos Médicos, 
João Paulo Carvalho também sublinhou 
a falta de profissionais de saúde, desta vez 
enfermeiros: “Como é possível que o Cen-
tro Hospitalar tenha um bloco operatório a 
funcionar em Chaves, à noite, só com dois 
enfermeiros, ou com quatro enfermeiros 
num serviço de urgência?” questionou. 
João Paulo Carvalho asseverou que a Or-
dem dos Enfermeiros também gostaria de 
perceber “qual é a articulação entre os Cui-
dados de Saúde Primários e os hospitais”. 
Após a abertura do debate à plateia, os par-
ticipantes sublinharam a ausência do po-
der político no ciclo de debates e a mani-
festa ausência de medidas governamentais 
para melhorar a situação da região de Vila 
Real: “Nem sequer estão aqui os princi-
pais decisores, os que têm capacidade de 
mudar alguma coisa (...) não é a Ordem 
dos Médicos que tem o poder executivo”, 
lamentou Miguel Guimarães. 
A terminar o debate, Margarida Faria, 

presidente do Conselho Distrital de Vila Real da 
Ordem dos Médicos, ela própria médica aneste-
siologista no CHTMAD, garantiu que “sem ter os 
recursos necessários um hospital não vai nunca 
responder cabalmente à sua missão”. 

Qualidade	dos	profissionais	de	
saúde	sustenta	SNS
Em 12 de Dezembro, a SRNOM foi palco do úl-
timo do conjunto dos cinco debates distribuídos 
por Braga, Bragança, Vila Real, Viana do Castelo e 
Porto, que serviu para fazer um balanço do estado 
da Saúde e do exercício profissional de médicos e 
enfermeiros no Norte. 
Além dos presidentes das respectivas Secções Re-
gionais, no último debate deste ciclo estiveram 
presentes os bastonários da Ordem dos Médicos e 
da Ordem dos Enfermeiros, e o ex-presidente do 
INEM, Paulo Campos.

com a falta de capital humano 
e de recursos. 
Miguel Guimarães disse ter 
uma ideia das motivações que 
levaram ao pedido de demis-
são dos cinco clínicos e que 
o facto vinha justificar uma 
medida que tem vindo a de-
fender: “Os directores clínicos 
não devem ser nomeados pela 

administração dos hospitais, devem ser eleitos pelos 
médicos”, reiterou. “Um director clínico tem fun-
ções que nem sempre são coincidentes com os pro-
gramas dos conselhos de administração”, sustentou 
o presidente da SRNOM, esclarecendo que “as ad-
ministrações obedecem a outro tipo de critérios que 
não apenas o critério da qualidade”. 
Miguel Guimarães sublinhou que em Vila Real e no 
Centro Hospitalar há “graves problemas de acesso”, 
problemas que “têm origem nas carências de capital 



Apesar de médicos e enfer-
meiros viverem problemas di-
ferentes, particularmente no 
Serviço Nacional de Saúde, 
ficaram perceptíveis as difi-
culdades comuns a ambas as 
profissões. O presidente da 
Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Enfermeiros, João 
Paulo Carvalho, garantiu que 
“faltam enfermeiros, faltam 
médicos, e não há boas con-
dições de trabalho” no SNS. 
Por outro lado, “há falta de 
números”. A falta de estudos 
conclusivos sobre o estado 
do SNS é um problema que 
assombra as duas profissões: 
“Parece que está tudo bem 
mas não está”, esclareceu o 
enfermeiro. 
Tal como foi apurado no iní-
cio de Dezembro pela investi-
gadora Raquel Varela em rela-

ção aos médicos, também os enfermeiros “estão em 
burnout”, devido à falta de condições de trabalho, 
garantiu João Paulo Carvalho. “Faz falta capital hu-
mano, melhores instalações e serviços, e nas visitas 
no terreno temos percebido que as coisas estão pio-
res do que aquilo que nos é transmitido”, explicou o 
presidente da SRNOE, que lamentou que o cidadão 
português esteja “refém de uma gestão que vive 
para os números”.
O presidente da SRNOM, Miguel Guimarães, foi 
ao encontro da visão da SRNOE, defendendo que 

o enfermeiro João Paulo Carvalho havia apontado 
“as deficiências que existem no SNS”. “É necessá-
rio fazer um livro branco da saúde, para perceber 
as insuficiências do SNS, quer a nível do capital 
humano, quer a nível de equipamentos, e, por ou-
tro lado, aquilo que são as dificuldades em termos 
de acesso à inovação terapêutica”, acrescentou o 
dirigente.
O presidente da SRNOM garantiu que é nas visitas 
que os dirigentes “têm a real noção de que há uma 
grande falta de capital humano, principalmente em 
Vila Real”, e, a bem dos doentes e dos profissionais 
de saúde, “é necessário pressionar os governos”.
A terminar, o dirigente lamentou que “nos últimos 
6 anos o SNS tenha estado num plano inclinado, a 
descer”, e que “se vão apresentando resultados que 
não são reais”. Miguel Guimarães lamentou ainda 
a realidade da formação médica especializada: “A 
capacidade de formação podia ser maior se os ser-
viços do SNS tivessem os especialistas necessários”, 
afirmou.
“Cada governo que entra diz que vai fazer tudo”, co-
meçou por lamentar Ana Rita Cavaco, bastonária da 
Ordem dos Enfermeiros. Ao contrário do número 
de médicos, o número de enfermeiros encontra-
-se abaixo da média da OCDE e, mesmo assim, 
“emigraram cerca de 13 mil enfermeiros nos últi-
mos cinco anos”, explicou a dirigente. A bastonária 
expôs ainda os valores apurados pela Ordem dos 
Enfermeiros que dão conta que “o número de horas 
de trabalho a mais, em 2016, pode ultrapassar um 
milhão”, devido aos problemas já expostos por João 
Paulo Carvalho, sendo os principais “a falta de ma-
terial, de medicamentos e de meios humanos”. 
Antes de lançar o debate à plateia, José Manuel 
Silva, bastonário da OM, fez um introito aos pro-
blemas vividos pela saúde nacional: “Não há di-
nheiro e daí decorrem todos os problemas vividos 
no SNS. Todos os governos dizem que vão ser me-
lhores, mas sem dinheiro é impossível”, começou 
por afirmar. 
Uma vez que a perspectiva dos profissionais havia 
já sido exposta, José Manuel Silva inclinou-se para 
os problemas dos doentes, reiterando que “o pano-
rama é negro”. “A resiliência dos profissionais é que 
tem mantido alguma capacidade de resposta no 
SNS. Nós já temos défice de camas, mediante o nú-
mero de doentes com necessidades”, alertou o bas-
tonário. E há problemas externos ao SNS que aca-
bam por influenciar o funcionamento do mesmo: 
“Os cuidados continuados não funcionam bem, os 
lares não funcionam bem, há pessoas que vão às 
Urgências sem que tal se justifique, há patologias 
que deviam ser resolvidas noutros locais, com mais 
qualidade e eficiência do que no hospital”, enume-
rou José Manuel Silva.
Para terminar, o dirigente da OM comentou a ac-
ção do actual governo, considerando que este “tem 
procurado cultivar mais o diálogo e mostrado mais 
vontade de resolver os problemas”, no entanto, “sem 
orçamento não há hipótese nenhuma”, resumiu. n
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de cultura  
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A Galeria, situada junto ao Salão 

Nobre, é um espaço amplo, que 

beneficia de intensa luz natural 

e se debruça sobre o espelho de 

água exterior. Ideal para acolher 

exposições, é, simultaneamente, 

a área utilizada para apoio aos 

congressos na colocação de stands 

promocionais e/ou disponibilização 

de refeições.

CapaCidade: 200 pessoas

CaraCterístiCas: Área: 280 m2 | 

Climatização 

equipamento: Rede sem fios/Wireless 

(livre e gratuita) | Sistema de iluminação 

progressiva e multissectorial

Galeria

O Salão Nobre é o principal auditório do 

Centro de Cultura e Congressos. Com 

dimensões apropriadas para a realização 

de eventos de média e grande dimensão, 

está particularmente vocacionado para 

acolher conferências ou seminários das 

mais diversas entidades. 

O espaço assegura uma grande 

variedade de opções técnicas, desde 

o sistema de iluminação, à projeção 

audiovisual ou à configuração do palco. 

Dispõe ainda de um foyer para receção 

dos convidados e uma sala de apoio 

(Sala Porto), ideal para a colocação 

do secretariado. O palco tem acesso 

próprio.

CapaCidade: 300 pessoas (máx.) 

CaraCterístiCas: Área: 330 m2 | Área de 

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

Climatização | Cabine de audiovisuais 

(Régie)

equipamento: Rede sem fios/Wireless 

(livre e gratuita) | Sistema de iluminação 

progressiva e multissectorial | Tela de 

grande formato (4,80 largura) | Projetor 

multimédia | Sistema de som ambiente | 

Microfones de palco e de lapela | Mesa 

presidencial com 2 ou 5 módulos | 

Gravação de Vídeo e de Som | Computador 

| Relógio conta-minutos

Salão Nobre

Eventos
à medida

Espaços

CENTRO  
DE CULTURA E 
CONGRESSOS

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

Centro de Cultura e Congressos
Rua Delfim Maia, 405 · 4200-256 poRTo
tel. 22 507 01 00 · fax 22 507 01 99
email: ccc@nortemedico.pt
www.nortemedico.pt



No dia 19 de Dezembro, José 
Manuel Silva, bastonário 
da Ordem dos Médicos, 
lurdes Gandra, membro 
do CRNOM, e Álvaro 
Pratas Balhau, presidente 
do Conselho Distrital de 
Braga da OM, visitaram o 
Hospital de Santa Maria 
Maior, em Barcelos. 
Durante a visita, o hospital 
lançou uma campanha 
de crowdfunding com o 
objectivo de comprar um 
aparelho de Tomografia 
Axial Computadorizada 
(TAC), sendo que, no 
mesmo dia, o Ministério 
da Saúde respondeu 
positivamente à iniciativa 
e garantiu que a unidade 
irá receber o equipamento.
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R ui Guimarães, director clínico do 
Hospital de Barcelos, acompa-
nhou a visita e expôs alguns dos 

principais problemas daquela unidade 
hospitalar. O hospital atende apenas 
cerca de 230 doentes por dia, um nú-
mero relativamente baixo, e que dificulta 
o seu financiamento.
Com uma população de referência de 
cerca de 150 mil pessoas, o Hospital de 
Barcelos atende cerca de 70 mil episó-
dios de urgência por ano, além de reali-
zar 70 mil consultas externas. Sem um 
equipamento de TAC, é necessário re-
encaminhar os utentes para unidades de 
saúde privadas da cidade ou para o Hos-

pital de Braga. Só no ano de 2015 foram realizadas 
mais de 6.000 TAC’s noutras unidades, o que cor-
respondeu a um gasto na ordem dos 350 mil euros, 

visita ao 
hospital De 
santa Maria 
Maior – Barcelos
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Hospital de 
Barcelos não 
consegue 
responder às 
necessidades da 
população



além dos custos de transporte e 
das horas de trabalho “perdidas” 
pelos profissionais de saúde que 
acompanham os doentes, la-
mentou o director clínico.
Outro dos problemas referidos 
por Rui Guimarães foi a falta de 
especialistas de radiologia – o 
hospital não tem nos seus qua-
dros nenhum radiologista – o 
que culmina “numa necessidade 
de convocar alguns colegas para 
atenderem os doentes em re-
gime de prestação de serviços”. 
Para a resolução deste problema, 
está a ser analisada a possibili-
dade de, com o apoio do Hospi-
tal de Viana do Castelo, passar 
a existir telerradiologia em Bar-
celos. Durante a visita foi ainda 
possível perceber os problemas 
ao nível das instalações físicas, 
um hospital antigo, com corre-
dores exíguos, e a obrigar, em 
alguns serviços, a ocupar essa 

área com doentes em macas. 
Para colmatar umas das maiores dificuldades do 
hospital – a falta do equipamento de TAC – foi lan-
çada uma campanha de crowdfunding com o slogan 
“Queremos fazer uma TAC ao galo”. A campanha, 
destinada a apelar à solidariedade da população 

para a compra do equipamento, 
resultou numa resposta posi-
tiva por parte do Governo: o 
Ministério da Saúde garantiu, 
no mesmo dia, que o Hospital 
de Barcelos iria receber o equi-
pamento, embora em data ainda 
não anunciada. 
Joaquim Barbosa, presidente do 
Conselho de Administração do 
Hospital de Santa Maria Maior, 
sublinhou que “mais uma situa-
ção ficou resolvida”. O aparelho 
de raio X, bastante desactua-
lizado, foi substituído por uma 
máquina “que já permite a digi-
talização das imagens”. Joaquim 
Barbosa destacou que há ainda 
muitas outras dificuldades e que, 
com a campanha de crowdfunding 
lançada, o objectivo é “minimizá-
-las tanto quanto possível”. 
O bastonário da OM, convidado 
a participar na campanha de cro-
wdfunding, achou a ideia “fantás-
tica” e, não tendo tido até àquela 
data oportunidade de visitar o 
Hospital de Barcelos, aproveitou 
este convite para ficar a conhecer 
as instalações da unidade hospi-
talar e observar as insuficiências 

existentes. José Manuel Silva reiterou que “Barcelos 
precisa de um hospital novo, com mais camas, para 
responder às necessidades da população, e, natural-
mente, mais bem equipado”. n

Os	problemas	e	
as	lacunas	são	
óbvios	e	só	se	
ultrapassam	
com	a	
construção	de	
um	hospital	de	
raiz”
 José Manuel Silva

49

Repercussão na Comunicação Social

             
  o mInho  

[19/12/2016] 
“A Administração 
Regional de Saúde do 
Norte (ARS-N) informou 
hoje que a tutela 
assumiu os custos da 

aquisição de um equipamento de tomografia axial 
computorizada (TAC) para o Hospital de Barcelos.(…) Esta 
informação da ARS-Norte surge no mesmo dia em que o 
Hospital de Barcelos lançou, na presença do bastonário 
da Ordem dos Médicos, uma campanha de recolha de 
fundos para adquirir uma máquina de TAC.” 
http://bit.ly/2izzheI

             
  rtP  [20/12/2016] 

“A unidade hospitalar 
tem pago mais de 350 mil euros por ano a empresas 
privadas pelos diagnósticos, devido à falta do 
equipamento, e os doentes urgentes têm de ser 
encaminhados para Braga, sendo que muitos nem 
sequer têm condições para fazer a viagem”. 
http://bit.ly/2j8qNw5
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A Ordem dos Médicos 
iniciou em Junho de 
2012 um ciclo de con-

ferências, com o objectivo de 
levar a vários pontos do país 
palestras sobre o futuro de 
Portugal e do mundo, nomea-
damente na área da medicina. 
Abertas ao público em geral 
e transmitidas em directo na 
internet, estas conferências já 
contaram com nomes como o 
do professor e constituciona-
lista Jorge Miranda, ou de um 
dos maiores empresários por-

tugueses, o jurista Artur Santos Silva.
O convidado a falar de cuidados de saúde ao domi-
cílio é, além de assessor para a saúde do Presidente 
da República, médico especialista em Medicina Ge-
ral e Familiar e doutorando em Geriatria. Mário 
Pinto já trabalhou com “hospitais ao domicílio” e, 
ao longo da sua intervenção, contou um pouco da 
sua experiência. 

‘Internamento	
Hospitalar	no	
Domicílio’

No dia 3 de Outubro, 
Mário Pinto, assessor 
para a saúde da Casa 
Civil do Presidente da 
República, protagonizou 
uma palestra com o tema 
“Internamento Hospitalar 
no Domicílio”, moderada 
pelo Bastonário da Ordem 
dos Médicos, José Manuel 
Silva. Integrada num 
ciclo de conferências 
promovido pela Ordem 
dos Médicos sob o tema 
genérico “que Futuro?”, 
a palestra teve lugar nas 
instalações da Secção 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos.
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Conferências  
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Apesar de este ciclo de conferências 
ter como objectivo debater o futuro 
do país e do mundo, o internamento 
no domicílio é já uma realidade em 
muitos países, nomeadamente em Es-
panha. Com uma realidade médica 
“parecida” com a portuguesa e com 
uma situação financeira equivalente, 
o país vizinho já pratica o interna-
mento hospitalar no domicílio há vá-
rios anos: “Na Galiza quase todos os 
hospitais têm hospitalização ao do-
micílio”, reforçou o médico.
Numa realidade social e médica 
como a portuguesa “não são preci-
sos muitos recursos para fazer isto”. 
Mediante o que já experienciou, par-
ticularmente na cidade de Bordéus, 
em França, Mário Pinto referiu que 
três médicos, quatro a seis enfermei-
ros, um assistente social e mais al-
guns profissionais de saúde seriam 
suficientes para garantir condições 
favoráveis aos doentes e aos hospi-
tais. Num futuro que “deve centrar 
os cuidados de saúde no doente”, o 
internamento ao domicílio tem van-
tagens como o conforto e a dignidade 
da pessoa internada. Outras vanta-
gens são a diminuição dos tempos 
de espera no próprio hospital, e um 
maior número de médicos e camas 
disponíveis para patologias clínicas 
que não tenham a possibilidade de 
ser tratadas em casa.
Os doentes “ao domicílio” podem ser 
crónicos, dos cuidados paliativos, 
com incapacidade funcional cogni-
tiva, de pós-operatório e mesmo com 
outros problemas que exijam cuida-
dos médicos complexos, no entanto, 
“estes problemas não devem necessi-
tar de mais do que quatro visitas dos 
médicos”; caso contrário os doentes 
devem ser internados no hospital.
O hospital no domicílio que, segundo 
Mário Pinto, devia constar na reali-
dade médica portuguesa, deve tam-
bém contar, além dos profissionais de 

saúde, com um cuidador: “O cuidador familiar ou 
escolhido pela família é a peça chave, deve estar 24 
horas com o doente”, sublinha. 
Após contar a sua experiência e apresentar a sua 
avaliação da situação portuguesa, o assessor para a 
Saúde do Presidente da República garantiu que esta 
seria uma solução rentável para os hospitais e bené-
fica para os doentes: “Que os doentes ficariam mais 
satisfeitos não tenho dúvidas”, concluiu. n
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Sistema de 
Classificação 
de Doentes 
em MFR de 
Ambulatório

Lacunas	«graves»	
no	sistema	de	
classificação

No passado dia 9 de No-
vembro, o Salão Nobre do 
Centro de Cultura e Con-
gressos da SRNOM foi palco 
de uma reunião sobre o 
“Sistema de Classificação de 
Doentes em MFR de Ambula-
tório”, que contou com a pre-
sença de mais de uma cen-
tena de médicos. No encontro 
estiveram representados 
a Sociedade Portuguesa de 
Medicina Física e de Reabi-
litação, por Catarina Aguiar 
Branco, o Colégio da Especia-
lidade, pelo seu presidente 
Jorge Caldas, e a AFRA, Asso-
ciação de Fisiatria e Reabili-
tação, por Pedro Barroso. A 
reunião contou ainda com a 
presença de Miguel Guima-
rães, presidente da SRNOM.
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Há cerca de qua-
tro anos que o 
sistema de clas-
s i f icação dos 

doentes de Medicina Física e 
Reabilitação é debatido pelas 
três secções regionais da Or-
dem dos Médicos. Catarina 
Aguiar Branco começou por 
explicar que é “a avaliação 
feita pelos médicos de Medi-
cina Geral e Familiar que vai 
determinar grupos de incapa-
cidade”, “diagnóstico que nem 
sempre é fácil, devido a lacu-
nas do sistema de classifica-
ção”. Estas “falhas do sistema” 
foram avaliadas pela 
Sociedade Portu-
guesa de Medicina 
Física e Reabilitação 
e por vários médicos 
de MGF em diversos 
centros de saúde. Ca-
tarina Aguiar Branco 
lamentou ainda que 
este sistema de clas-
sif icação englobe 
apenas grupos de 
incapacidade deter-
minados pela ACSS: 
“Todo o sistema foi 
cr iado com base 
num modelo que não 
é realmente portu-
guês e com base em 
amostras que podem 
também ser criti-
cadas”, assinalou. A 
Associação pediu a 
opinião de peritos na 
área da economia e 
da gestão em saúde, 
tal como a médicos 
de MFR portugue-
ses e estrangeiros, e, 
por isso, conseguiu 
um conjunto de 

“análises” que permitem perceber que o Sistema de 
Classificação de Doentes de MFR em Ambulatório 
(SCD-MFRA tem “graves lacunas”. 
O presidente do Colégio da Especialidade, Jorge 
Caldas, assumiu que aquele órgão, apesar de estar 
insatisfeito com o sistema de classificação de doen-
tes, está disposto a colaborar com a ACSS, mediante 
o cumprimento de “três premissas”: “Essas linhas 
têm a ver com o facto de nós acharmos que pela 
portaria (Portaria n.º 178 A/2016*) estávamos a 
ser excluídos do sistema, uma vez que devemos 
ter o direito de influenciar a informação que nos é 

dada pela MGF, defender os direitos do doente ao 
nível da equidade regional e, por último, conseguir 
um sistema que perpetue a qualidade dos cuidados 
de saúde”, advertiu Jorge Caldas. O dirigente do 
Colégio lamentou que a portaria em causa “ape-
nas englobe aspectos económicos”. Esta portaria 
foi suspensa durante alguns meses “com a ajuda da 
Ordem dos Médicos”, sublinhou, mas em breve será 
novamente discutida pelas entidades competentes.
O presidente da SRNOM, Miguel Guimarães, en-
cerrou a reunião destacando o tema dos “cuidados 
de reabilitação” – prática que considerou “extraordi-
nariamente importante e cada vez mais necessária 
face às doenças mais comuns na actualidade”. 
Sobre o que se está a passar com a Medicina Física 
e de Reabilitação, Miguel Guimarães salientou “a 
gravidade da situação”, afirmando que as entidades 

presentes na reunião “têm 
que estar unidas” para 
conseguir uma portaria 
que se preocupe verdadei-
ramente com a qualidade 
da MFR em ambulatório. 
A propósito, o presidente 
da SRNOM teceu várias 
críticas aos dirigentes da 
ACSS: “Neste momento, 
não me parece que sejam 
pessoas que lutem pela 
qualidade da medicina em 
Portugal”, reiterou, para la-
mentar também que o Mi-
nistério da Saúde “não faça 
frente a esta situação”.
Miguel Guimarães termi-
nou com uma mensagem 
de esperança: “Nós vamos 
lutar, não por aqueles que 
são os nossos interesses, 
mas pelos interesses dos 
doentes”.

* Portaria (de 1 de Julho de 
2016) que torna obrigatória a 
aplicação do Sistema de Clas-
sificação para Doentes (SCD-
-MFRA), constante do seu 

Anexo I, para efeitos da requisição de cuidados de Medicina 
Física e de Reabilitação em Ambulatório (MFRA), em todos 
os pedidos efectuados pelos cuidados de saúde primários 
às instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e do 
sector convencionado. 
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F oi no Reino Unido, em 1948, aquando da 
criação do serviço nacional de saúde naquele 
país, que se criou a primeira unidade de Ge-

riatria nos hospitais, o que serviu de mote para a 
valorização da Geriatria em muitos outros países, 
da Europa e do resto mundo. Segundo declarações 
ao Jornal Médico de Manuel Teixeira Veríssimo, em 
Março de 2015, «quase todos os países da “velha Eu-
ropa” já têm a especialidade ou a subespecialidade 

de Geriatria implementada, com os mo-
delos de actuação a divergirem pouco 
de país para país». O médico que lide-
rou o grupo que propôs à Ordem dos 
Médicos a criação desta Competência 
mostrou-se, na altura, preocupado com 
as condições do SNS para desenvolver 
unidades de Geriatria, mas afirmou 
estar convencido desta necessidade.
Cerca de um ano e meio mais tarde, 
a Competência em Geriatria foi a 
eleições e, da OM aos membros da 
lista candidata, não restam dúvi-
das da importância desta Compe-
tência para a qualidade de vida da 
população mais idosa em Portugal. 
A representar o CRNOM, Dalila Veiga 
garantiu, à boca das urnas, que tinha 
uma grande expectativa sobre esta 
Competência, por se tratar de uma “área 
transversal a várias especialidades”. 
Atendendo ao aumento da esperança 
média de vida, a Geriatria é uma área 
que se reveste de grande importância. 
A dirigente do CRNOM garantiu que a 
OM aprovou esta competência com o 
objectivo principal de promover a for-
mação específica nesta matéria e per-
mitir aos doentes com “morbilidades 
específicas em idade geriátrica” terem 
acesso “as melhores cuidados de saúde”. 
Com cerca de 2 milhões de pessoas com 
mais de 65 anos em Portugal, Dalila 
Veiga garante que “todos os médicos tra-
balham no seu dia-a-dia com doentes 
idosos, sendo por isso que esta Compe-
tência tem um papel tão importante “. 
Álvaro Ferreira Silva, membro da lista 
candidata à direcção da Competência, 
explicou à Nortemédico que a princi-
pal importância da sua criação “tem a 
ver com a necessidade de a OM, e os 
médicos em geral, acompanharem a 
tendência demográfica que acontece no 
país”. O dirigente adiantou ainda que 
“a OM tomou esta iniciativa por se tra-
tar de uma competência que se preo-
cupa com a qualidade de vida dos do-
entes”, o que para Álvaro Ferreira Silva 
é “uma questão de rigor deontológico”.
O presidente da lista que irá dirigir a 
Competência, Alberto Pinto Hes-
panhol, mostrou-se muito esperan-

çoso quanto ao futuro da Geriatria em Portugal: 
“Custou a ser aprovada mas é uma Competência 
muito importante e que vai mudar a Medicina nos 
próximos anos”, reiterou. Alberto Pinto Hespa-
nhol salientou ainda a importância de, num fu-
turo próximo, se reforçar o já existente “corpo de 
conhecimentos e atitudes da área” e aumentar o 
número de médicos envolvidos na Competência, 
tudo em prol dos doentes em idade geriátrica. n

Realizaram-se, pela primeira 
vez, no dia 28 de Outubro, elei-
ções para a Direcção da Com-
petência em Geriatria. Após 
mais de 4 anos a trabalhar na 
criação de uma Competência 
que se preocupasse essencial-
mente com os idosos, os cerca 
de 70 médicos que a integram 
serão, a partir de 2017, repre-
sentados pela lista única can-
didata, presidida por Alberto 
Pinto Hespanhol.

Uma 
Competência 
que “vai 
mudar a 
Medicina 
nos próximos 
anos”
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ElEIçõES PARA A 
DIRECçãO DA
COMPEtênCIA EM 
GERIAtRIA



O presidente do Colégio, Ferreira Leal, co-
meçou por salientar que este “é um mo-
mento crucial de viragem da Medicina do 

Trabalho” e lançou os dois principais temas levados 
a debate nesta Assembleia: um estudo feito em 2016 
sobre a demografia médica e a proposta de revisão 

da Lei n.º 102/2009 (“Regime 
jurídico da promoção da se-
gurança e saúde no trabalho”), 
uma vez que, actualmente, há 
médicos a exercer “medicina do 
trabalho” que não são especia-
listas. O dirigente do Colégio da 
Especialidade esclareceu que a 
ambição deste órgão é “garan-
tir que a medicina do trabalho 
passe a ser feita apenas por es-
pecialistas”, acrescentando que 
a Ordem dos Médicos também 
“apoia o Colégio na resolução 
deste problema”. 
Neste momento, em Portugal, 
não há dados que indiquem o 
número real de médicos a exer-
cer medicina do trabalho, sendo 
que os estudos de demografia 
médica incluem apenas os mé-
dicos especialistas. Ferreira Leal 
explicou que é necessário rever 
e mudar a legislação que rege a 
especialidade, e confirmou que, 
em conjunto com a Ordem dos 
Médicos, o Colégio apresentou 
uma proposta de revisão da Lei 
n.º 102/2009. O dirigente do 
Colégio considera que a lei, tal 
como está, “não transparece as 

opiniões e as necessidades dos especialistas”. Por 
outro lado, porém, lamenta que, para a revisão da 
lei, tenha sido nomeado “um grupo de trabalho que 
não é o mais representativo”. Ainda assim, acres-
centou, acredita na possibilidade de virem a ser 
concebidas significativas melhorias na mesma. 
Miguel Guimarães, presidente da SRNOM, mos-
trou-se confiante em relação à proposta de revisão 
da lei e tranquilizou os especialistas: “A medicina 
do trabalho já é uma carreira médica”, afirmou. O 
dirigente salientou ainda que são necessários mé-
dicos de medicina do trabalho “em muitos locais” 
e que a OM deve dar apoio a esta especialidade: 
“Portugal tem pergaminhos nesta matéria”, reiterou. 
Após a eventual aprovação das alterações reque-
ridas pelos especialistas de medicina do trabalho, 
será importante “revitalizar a especialidade com 
internos”, pois “falta capital humano e faltam jo-
vens nesta área da medicina”, alertou o dirigente da 
SRNOM, que terminou com uma mensagem bem 
clara: “A Ordem dos Médicos vai apoiar todas as 
reivindicações nesta matéria”, finalizou. n

Mais de uma centena 
de médicos especia-
listas em Medicina do 
Trabalho estiveram 
presentes, no passado 
dia 12 de Novembro, 
na Assembleia Geral 
do Colégio da Especialidade, realizada na 
SRNOM. A Assembleia Geral contou com in-
tervenções do presidente do Colégio, Ferreira 
leal, Mário Miranda, membro do Colégio, e 
Miguel Guimarães, presidente da SRNOM. 
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«Momento	
crucial	de	
viragem»
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O 56.º convívio cientí-
fico da CMEP (Clínica 
Médica de Exercício do 

Porto) foi dedicado ao tema “Das 
organizações de Saúde aos per-
cursos das pessoas” e, com casa 
cheia, foi protagonizado pelo 

Professor Constantino Sakellarides.
Licenciado em Medicina pela Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Lisboa (1967), mestre 
em Epidemiologia pela Escola de Saúde Pública da 
Universidade do Texas (1972), doutorado em Saúde 
Pública pela mesma instituição (1975), com agrega-
ção em Políticas de Saúde pela Universidade Nova 
de Lisboa (2003), onde é actualmente professor ca-
tedrático, Constantino Sakellarides é, segundo o 
promotor do evento, Jaime Milheiro, “uma figura 
internacional da nossa medicina”.

convívios 
científicos 
Da cMep

No dia 7 de Outubro 
voltaram à SRNOM os 
convívios científicos da 
CMEP, com uma palestra de 
Constantino Sakellarides 
sobre organizações de 
saúde e o seu impacto na 
vida das pessoas. No dia 
18 de Novembro, Jorge 
laíns foi o convidado de 
Jaime Milheiro, promotor 
do evento, para falar de 
tecnologias, actuais e 
futuras, de reabilitação. 
A última palestra do ano, 
no dia 2 de Dezembro, foi 
conduzida pelo bastonário 
da OM, José Manuel Silva, e 
foi dedicada à alimentação 
e à sua influência na 
qualidade de vida.

«Das 
organizações 
de Saúde aos 
percursos das 
pessoas»
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Constantino 
Sakellarides, Jorge 
laíns e José Manuel 
Silva foram os 
protagonistas do 
trimestre



A palestra que, do princípio ao fim, primou pela 
preocupação com o futuro, abordou temas rela-
cionados com “reformas de proximidade centra-
das nos percursos das pessoas”. O professor expli-
cou que, à semelhança de outros países, Portugal 
deve “reorientar os cuidados de saúde no sentido 
de serem baseados nos diferentes tipos de pessoas 
mais do que nas suas doenças”. Para explicar as 
principais mudanças que o nosso país deve adop-
tar, Constantino Sakellarides mencionou algumas 
normas emitidas pelo NICE (National Institute 
for Health and Care Excellence, um instituto que 
visa fornecer orientação nacional para melho-
rar os cuidados de saúde e a assistência social no 
Reino Unido), nomeadamente uma norma recente 

ligada à multimobilidade. 
Constantino Sakellarides 
acredita que deve ser o do-
ente a gerir o seu percurso, 
o médico deve apenas ter a 
função de o ajudar e acom-
panhar nesse percurso. 
Esta estratégia pode ser, 
segundo o professor, a so-
lução para diminuir mui-
tos dos custos da medicina 
e promover a saúde, parti-
cularmente nos cuidados 
de saúde primários. 
Após explicar o que é pre-
ciso fazer em Portugal em 
prol dos sistemas de saúde 
mas, pr incipalmente, 
do bem-estar do doente, 
Sakellarides defendeu que 
é essencial educar as pes-
soas para que estas consi-

gam adaptar-se a estas mudanças, uma vez que “o 
nosso país tem condições excepcionais para pôr 
este projecto em prática”, concluiu. 

«Tecnologias em Medicina 
de Reabilitação – Para onde 
vamos?»
Jorge Laíns, primeiro médico português a presidir 
à Sociedade Internacional de Medicina Física e de 
Reabilitação, conduziu o 57.º Convívio Científico, 
dedicado ao tema “Tecnologias em Medicina de 
Reabilitação – Para onde vamos?”. Especialista em 
Medicina Física e de Reabilitação desde 1990, foi 
presidente da congénere portuguesa e presidente 
da Comissão Portuguesa da Década do Osso e da 
Articulação. Com um percurso dedicado essen-
cialmente à reabilitação após o AVC, Jorge Laíns 
apresentou aos presentes a tecnologia actualmente 
disponível especialmente dedicada à reabilitação 
dos doentes que passaram por aquele problema de 
saúde. 
Jorge Laíns considerou, porém, que “por muito que 
existam avanços tecnológicos na reabilitação, não 
há nada que possa substituir a prática intensiva”. O 
treino intensivo dos doentes com médicos fisiatras 
é, segundo o presidente da Sociedade Internacional 
de Medicina Física e de Reabilitação, o mais impor-
tante para recuperar movimentos, sendo a tecno-
logia “muito importante para treinar em casa”. O 
especialista aponta que a tecnologia fácil de trans-
portar, para que possa ser usada “nas duas horas 
de fisioterapia ou de reabilitação” em casa, com a 
ajuda de um cuidador, é o avanço mais importante 
da actualidade em reabilitação. Esta deve ser “uma 
aposta para o futuro”, uma vez que “a reabilitação 
é muito mais rápida e eficiente se for levada para 
casa”. 
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qualidade de vida, no-
meadamente depois dos 
65 anos, e o impacto de 
determinados alimentos 
na saúde da população 
em geral foram algumas 
das temáticas trazidas a 
debate. 
O bastonário da OM – 
que durante vários anos 
se dedicou ao estudo 
destes temas – defendeu 
que qualquer dieta pode 
ser adequada desde que 
se baseie numa alimen-
tação equilibrada, com 
baixo teor de açúcar e 
que aposte nas fibras. 
José Manuel Silva subli-
nhou que o ser humano 
deve “desabituar-se” 
do excessivo consumo 
de açucares no seu 
dia-a-dia. 
José Manuel Silva garan-
tiu que há ainda uma 
grande falta de informa-
ção no que toca a doen-
ças provocadas, em boa 
parte, pela má alimenta-
ção: “É complicado ex-
plicar aos doentes, por 
exemplo, o que é o bom 
e o mau colesterol”, assi-
nalou, e defendeu que “o 
valor do colesterol deve 
ser avaliado atendendo 
ao perfil individual do 
doente”.
O bastonário da OM, 
que enfatizou o “grande 
impacto da dieta” na 
saúde, alertou para a ne-
cessidade de prevenção: 
“Prevenir vale a pena, 
não tenho dúvidas ne-
nhumas – podemos evi-
tar 90% da diabetes tipo 
2, evitar 80% da doença 

coronária isquémica e até 70% dos AVC’s”, garantiu, 
defendendo a “baixa utilização de produtos com 
gorduras saturadas”. 
A terminar, o dirigente da OM considerou o açúcar 
“o novo tabaco” e salientou que este deve ser tra-
tado como tal. Depois salientou a importância de 
aumentar a literacia em saúde: “As doenças crónicas 
consomem 80% do orçamento da saúde e a literacia 
pode evitá-las. Desde logo na escola devia-se ensi-
nar às pessoas aquilo que faz mal na alimentação”, 
concluiu José Manuel Silva. n

Ainda em relação à reabilitação motora, Jorge Laíns 
apresentou terapias à base de choques elétricos “que 
já não são dolorosas”, e em particular falou da “tera-
pia de movimento induzido por restrição”. 
O especialista terminou a palestra garantindo que, 
além da tecnologia, “os factores psicossociais são 
muito importantes”, tal como a motivação do do-
ente – que “deve ser estimulada pelo médico”. Jorge 
Laíns concluiu com a “terapia do espelho” por con-
siderar que “a observação da acção”, complemen-
tada com a “repetição”, pode ser uma das terapias 
mais eficazes para a recuperação da mobilidade. 
 “A revolução da medicina física e de reabilitação vai 
acontecer quando o médico conseguir controlar o 
número de movimentos que o doente faz em casa 
através do aparelho”, concluiu o médico, garantindo 
que esta é uma tecnologia que não demorará muitos 
anos a ser posta em prática.
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«Importância da dieta 
e da sua manipulação 
na saúde e na 
longevidade»

O 58.º Convív io 
Científico foi condu-
zido pelo bastonário 
da Ordem dos Mé-
dicos, José Manuel 
Silva. “Importância 
da dieta e da sua ma-
nipulação na saúde e na longevidade” foi o tema 
tratado, tendo ficado vincada a importância da ali-
mentação para a qualidade de vida. 
Especialista em medicina interna, José Manuel Silva 
foi, durante seis anos, presidente da Secção Regio-
nal do Centro da OM, tendo sido eleito bastonário 
da Ordem dos Médicos em 2011. É docente da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de Coimbra e 
assistente graduado no CHUC, além de presidente 
da Sociedade Portuguesa de Ateroesclerose.
A influência da alimentação em patologias como 
a diabetes, a hipercolesterolémia ou o AVC, a im-
portância do tipo de alimentos ingeridos para a 



Presentes na sessão de abertura do evento 
estiveram o bastonário da Ordem dos Mé-
dicos, José Manuel Silva, o presidente da 

SRNOM, Miguel Guimarães, e Rui Tato Marinho, 
editor-chefe da Acta Médica Portuguesa. “Entendo 
que qualquer actividade científica e médica, neste 
momento, necessita de espaço para pensar e fazer 

network, e esse tem sido o 
objectivo dos simpósios da 
AMP”, começou por afir-
mar o editor-chefe da re-
vista científica da Ordem 
dos Médicos.
O presidente da SRNOM 
elogiou a escolha do tema, 
sublinhando que “identi-
ficar um tema mais actual 
e pertinente do que este 
era difícil”. A Acta Médica 
Portuguesa é, para Miguel 
Guimarães, “uma revista 
de referência nacional”, 
“muito importante para a 
Ordem dos Médicos”. 
Em sintonia com Miguel 
Guimarães, José Manuel 
Silva garantiu que a Or-
dem dos Médicos valoriza 
“de forma muito particular 
aquilo que é a actividade 
científica”, pois “não há 
formação sem investigação 
científica”, reiterou. 
O Simpósio da AMP de-
dicou particular atenção 
a questões como a impor-
tância da investigação feita 
por estudantes, a impor-
tância da publicação nos 
currículos, a credibilidade 
das revistas científicas e os 
problemas da fraude (vo-
luntária ou involuntária). 
Neste V Simpósio da AMP 
houve ainda espaço para 
uma vertente mais “inte-
ractiva”, com o objectivo 
de facultar aos participan-

tes “competências práticas”. Assim, a última sessão 
do simpósio foi dedicada à discussão, em “small 
working groups”, limitados a 10 participantes, dos 
temas: “Critérios de autoria: papel do estudante 
dentro da equipa de investigação”, “Redes sociais 
e publicação científica”, “Como escolher um título 
e um bom abstract?” e “Como manter o conheci-
mento up-to-date”. n

investiGação, 
puBlicação 
e Questões 
éticas

V Simpósio  
da Acta Médica 
Portuguesa

A importância da investigação e da publi-
cação científica e as questões éticas asso-
ciadas foram os temas centrais do v Simpósio 
da Acta Médica Portuguesa, realizado na 
SRNOM, no dia 4 de Novembro. O encontro 
entre médicos e editores teve como principal 
objectivo fomentar o debate entre “os vários 
agentes envolvidos na comunicação e publi-
cação biomédica”, esclareceu Rui Tato Ma-
rinho, editor-chefe da AMP.

texto Maria Martins › Fotografia Nuno Almeida
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asseMBleia 
Geral De 
outono Do 
european 
Junior 
Doctors no 
porto
Entre os dias 7 e 9 de 
Outubro decorreu na 
cidade do Porto um 
encontro, promovido pelo 
European Junior Doctors 
(EJD) Permanent Working 
Group, para, entre 
outros assuntos, debater 
o futuro da profissão 
médica. A assembleia 
geral de Outono do EJD 
foi apoiada pelo Conselho 
Nacional do Médico 
Interno e contou com 
representantes de mais de 
uma dezena de países.
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O European Jun ior 
Doctors Permanent 
Working Group é um 
grupo de trabalho 

que representa mais de 300 mil jo-
vens médicos por toda a Europa: é a 
voz dos jovens médicos na Europa 
desde 1976. Tem como principais 
objectivos manter o contacto entre 
os jovens médicos dos vários países 
e, acima de tudo, defender os seus 
interesses. Nas últimas três décadas 
tem desenvolvido trabalho na área 
da profissão médica e na formação, 
pré-graduada e contínua, dos médi-
cos mais novos, partilhando conhe-
cimentos, experiências e dificulda-
des em vários encontros.
O Encontro de Outono de 2016 teve 
lugar na cidade do Porto e decorreu 
na Secção Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos. A sessão de aber-
tura, no dia 7 de Outubro, contou 
com a presença do presidente do 
CRNOM, Miguel Guimarães, que 
considerou o encontro “uma óptima 
oportunidade para debater perspec-
tivas” da carreira que os jovens mé-
dicos começam agora a construir. 
O dirigente adiantou ainda que o 
futuro “é desafiador” e que grupos 
como este devem preocupar-se 
com a “imprevisibilidade” da me-
dicina que advém, principalmente, 
da inovação tecnológica. Miguel 
Guimarães parabenizou o grupo 

afirmando que “os encontros e associações inter-
nacionais são muito importantes para a promoção 
da saúde global”. Sascha Reiff, presidente do EJD, 
e Mariana Brandão, representante portuguesa do 
grupo de trabalho, deram também as boas-vindas 
aos participantes. Após a cerimónia de abertura, 
Agostinho Sousa, presidente do encontro, deu iní-
cio aos trabalhos que durante dois dias serviram, 
essencialmente, para debater a formação médica, 
trocar conhecimentos sobre as diferentes realidades 
vividas pelos jovens médicos e acolher os novos 
membros.
Os trabalhos terminaram no dia 9 de Outubro com 
a comemoração dos 40 anos do European Junior 
Doctors, nas Caves Ferreira. Para a celebração fo-
ram convidados alguns dos antigos presidentes e 
representantes do grupo e foi prestada uma home-
nagem ao oftalmologista Eduardo Marques, que 
faleceu em 2015 e foi presidente do EJD entre 1998 
e 2001. Sascha Reiff, actual presidente, fez um ba-
lanço muito positivo do encontro. No entanto ga-
rante que nestes eventos “as preocupações têm-se 
tornado cada vez maiores”, sendo que há cada vez 
mais jovens médicos a trabalhar em más condições 
e, mais recentemente, a terem de emigrar. n

“Os encontros 
e associações 
internacionais são 
muito importantes 
para a promoção da 
saúde global”

O 40.º 
AniversáriO 
dA eJd fOi 
cOmemOrAdO 
nAs cAves 
ferreirA cOm 
A presençA 
de Alguns 
dOs AntigOs 
presidentes e 
representAntes 
dO grupO.
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cuiDar  
Do Doente
PROBLEMAS 
ÉTICOS

A Associação dos Médicos 
Católicos Portugueses 
promoveu, no dia 15 de 
Dezembro, uma palestra 
subordinada ao tema 
“Cuidar do doente – 
problemas éticos”, pelo 
Professor Walter Osswald. 
A Sala Braga do Centro 
de Cultura e Congressos 
da SRNOM foi o local 
escolhido para o encontro 
que contou com a presença 
de dezenas de médicos.

Walter Osswald 
foi o convidado 
da Associação 

dos Médicos Católicos Por-
tugueses para proferir uma 
palestra que, sob o tema 
“Cuidar do doente – proble-
mas éticos”, abordou, princi-
palmente, a relação médico-
-doente e a importância do 
diálogo entre ambos. “O 
diálogo médico-doente é a 
pedra angular da Medicina”, 
começou por explicar o 
professor. 
“Desde a escola hipocrá-
tica que o bem do doente é 
a suprema preocupação da 
Medicina, e acredito que, 
na esmagadora maioria dos 
casos, isto se mantenha”, 
introduziu Walter Osswald, 
para depois, citando Daniel 
Serrão, explicar que “doente 
é aquele que se diz e se sente 

doente”, independentemente da sua real condição 
física ou psicológica.
Considerando o diálogo “a base” da relação entre 
médico e doente, Walter Osswald sublinhou que, 
porém, se trata de uma circunstância “um pouco 
diferente das linhas normais de um diálogo”: “O 
diálogo exige duas entidades que comunicam uma 
com a outra, mas para ser um verdadeiro diálogo 
é preciso que estas entidades estejam no mesmo 
plano, algo que não acontece entre médico e doente, 
pois são duas pessoas com conhecimentos e poder 
diferentes” começou por notar Walter Osswald.  
O professor ressalvou a importância que deve ser 
dada à confiança do doente no médico: “Esta é uma 
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Walter	Osswald	sublinha	
a	importância	da	relação	
médico-doente

Palestra da  
Associação dos 
Médicos Católicos 
Portugueses



posição do doente – inserido no SNS, na ADSE ou a 
título individual – até ao hospital ou o seguro onde 
o médico está inserido”, lamentou o palestrante. 
“Não digo que um médico esteja limitado, mas está 
condicionado”, continuou. “Por cima do médico está 
a ‘olhar’ um SNS que, por exemplo, o obriga a fazer 
um determinado número consultas num determi-
nado tempo”, assinalou. O professor destacou ainda, 
como exemplo também, a existência das guidelines 
da Direcção Geral de Saúde que, embora devam ser 
consideradas positivas, não deixam de condicionar 
a relação entre o médico e o doente. 
A Medicina é uma das ciências que mais evoluiu 
com o passar dos anos, por isso, o orador conside-
rou que “falar do diálogo médico-doente como se 
estivéssemos no tempo do Júlio Diniz não adianta 
nada”, advertindo os médicos para a importância 
de se “adaptarem às regras”, uma vez que nem todas 
devem ser consideradas negativas.
Além da adaptação dos médicos, Walter Osswald 

defendeu que é preciso um 
ajuste das instituições, para 
bem dos doentes: “Eu não 
posso considerar errado que 
tenha que haver um certo 
tempo para atender um doente, 
no entanto, isto deve ser feito 
a pensar no doente, na espe-
cialidade, no tipo de consulta”, 
reiterou. 
“Hoje fala-se muito dos direi-
tos do doente”, explicou, lem-
brando a Carta dos Direitos 
e Deveres dos Doentes, onde 
constam direitos primordiais, 
“muitas vezes esquecidos”. 
Walter Osswald destacou “o 
direito a ser informado e ao 
consentimento informado”, 
normas que “são vezes demais 
ignoradas nos hospitais”. 
Para que não se criem equí-
vocos na comunicação entre 
paciente e médico, Walter Os-
swald, lembrou que a Medicina 
é “uma questão probabilís-

tica”: “O diálogo não pode ser demasiado assertivo, 
não podemos deixar o doente pensar que sabemos 
tudo e que garantimos a melhoria que ele deseja”, 
asseverou.
A terminar, Walter Osswald abordou a problemática 
da tecnologia. O professor reiterou que “muitas ve-
zes as pessoas olham mais para o ecrã do que para 
o doente, e não há comunicação possível sem olhar 
para o doente”. “Se não fizermos um esforço muito 
grande para fazer uma medicina humanizada, dei-
xamos de ser verdadeiros médicos e passamos a ser 
simples técnicos”, concluiu. n
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situação especial, há um poder benevolente e uma 
confiança nessa benevolência, portanto, este é um 
diálogo singular, diferente de qualquer outro”. Por 
outro lado, Walter Osswald defendeu que o médico 
também tem de ter confiança no doente: “Devemos 
estar convencidos que nos está a dar informação 
verdadeira, sobre a sintomatologia que tem ou o 
percurso patológico”, acautelou. 
Na relação médico-doente há um outro factor “fun-
damental” – o elemento temporal: “Tem que ha-
ver tempo para escutar, o diálogo médico-doente 
exige algum tempo”, explicou o professor que, mais 
adiante, lembrou alguns problemas éticos actuais 
relativos ao “factor tempo”. “Com o tempo nasce um 
problema ético, porque este tempo hoje em dia tem 
limitações para o doente e para o médico”, “desde a 



Interno, respectivamente, explicaram aos parti-
cipantes como será o seu futuro após o Internato 
Médico. 
“Internato Médico – Preparar o Futuro” foi preci-
samente o título da apresentação conduzida por 
Francisco Mourão e teve como principais focos o 
numerus clausus no acesso às Faculdades de Me-
dicina, o 6.º ano profissionalizante e a passagem do 
Ano Comum para a especialidade. O dirigente do 

CNMI disse acreditar que “pre-
parar o futuro começa na entrada 
para a faculdade” e defendeu que 
o acesso à especialidade deve ser 
avaliado de uma forma diferente: 
“É preciso criar um novo modelo 
de acesso à especialidade, um 
exame que avalie mais compe-
tências técnicas e menos a teoria”, 
garantiu. Quanto à dúvida que 
nasceu com este governo sobre o 
futuro do Ano Comum, Francisco 
Mourão esclareceu: “O Ano Co-
mum é para manter, pelo menos 
para já”. 
Na qualidade de jovem médico, 
deixou ainda alguns conselhos 
aos colegas em relação à formação 
específica: “Esforcem-se desde o 
início porque há um princípio – 
os melhores têm sempre lugar”, 
salientou. 
O presidente da SRNOM come-
çou por sublinhar que “os nossos 
jovens têm um elevado grau de 
formação médica”, defendendo o 
trabalho dos Colégios e a quali-
dade do trabalho praticado pelos 
mesmos. O dirigente esclareceu 
ainda que “não é por acaso que 
países desenvolvidos vêm a Portu-
gal recrutar médicos”. 
Para que os futuros médicos 
confiem no seu país e queiram 
integrar os sistemas de saúde 
portugueses, Miguel Guimarães 
afirmou que “o Ministério da 
Saúde tem de respeitar e valorizar 
os seus profissionais e promover 
as condições de trabalho para fi-
xar os nossos jovens”.
Antes de explicar os dois graus 
da carreira médica – especialista 
e consultor – o dirigente deixou 
clara a importância de a OM se 

envolver mais na formação contínua, uma vez que, 
actualmente, ela é patrocinada essencialmente pe-
las sociedades científicas. 
Ambos os dirigentes revelaram bastante preocupa-
ção com o futuro dos jovens médicos portugueses, 
principalmente no que toca à questão da emigração, 
no entanto, ambos ressalvaram a grande qualidade 
da formação em Portugal. n
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do Internato 
Médico
FUtURO DOS JOVENS 
MéDICOS NO CENtRO 
DO DEBAtE

As Jornadas do Inter-
nato Médico come-
çaram, oficialmente, 

no dia 7 de Outubro, no en-
tanto, o início do encontro 
deu-se com um curso “pré-
-jornadas”, no dia 6, sobre 
“Pequena Cirurgia (Suturas) 
+ Manipulações em Ortope-
dia”. O evento, que conta já 
com doze edições, abordou 
as mais variadas patologias, 
lesões, tratamentos e inova-
ções médicas. Da ortopedia 
à pneumologia, passando 
pela obstetrícia, várias fo-
ram as temáticas levadas a 
debate por ilustres médicos 
portugueses. 
Num evento que tem como 
principais actores os inter-

nos do ano comum, Miguel Guimarães e Fran-
cisco Mourão, enquanto representantes da Ordem 
dos Médicos e do Conselho Nacional do Médico 

Decorreram, durante os dias 7 e 8 de 
Outubro, no Instituto Superior de Entre 
o Douro e vouga, as xII Jornadas do 
Internato Médico do Centro Hospitalar 
de Entre o Douro e vouga e do Centro 
Hospitalar do Baixo vouga. Durante o 
primeiro dia do encontro, o presidente 
da SRNOM, Miguel Guimarães, e o 
membro do Conselho Nacional do 
Médico Interno, Francisco Mourão, 
foram os oradores convidados a 
conduzir uma palestra dedicada aos 
estudantes de medicina e aos jovens 
médicos. “O futuro após o internato 
médico” foi o tema discorrido pelos 
palestrantes nestas jornadas.
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O evento que conta, todos os anos, com cen-
tenas de estudantes de medicina de todo 
o país, ficou marcado pela maior oferta de 

sempre relativamente aos percursos de formação. 
Durante três dias de trabalho, os estudantes pude-
ram escolher 8 percursos formativos e 14 blocos, 

tendo ainda oportunidade de as-
sistir a duas sessões plenárias e a 
dezenas de palestras, integradas 
nos percursos escolhidos.
A sessão protagonizada pelo di-
rigente da SRNOM, “Binómio 
Público-Privado”, foi conduzida 
sob o mote de duas perguntas 
lançadas pela ANEM: “O que 
leva um médico a trabalhar no 
Serviço Nacional de Saúde?”, e 
“O que leva um médico a traba-
lhar no sistema privado?”.
O dirigente explicou aos futuros 
médicos as principais diferenças 
entre trabalhar no sector público 
ou no sector privado. A carreira 
médica, as condições de traba-
lho, o ato médico, a formação es-
pecializada e a formação contí-
nua foram alguns dos principais 
temas levados a debate.
Apesar de Miguel Guimarães 
admitir que se “sabe muito so-
bre o SNS e muito pouco sobre 
o sector privado”, foi através de 
dados da Ordem dos Médicos, 
do Instituto Nacional de Esta-
tística, da OCDE e, particular-
mente no caso do sector privado, 
através da experiência de vários 
colegas que o dirigente explicou 
aos futuros médicos as princi-
pais diferenças entre os sectores. 
Durante a palestra sobressaíram 
aspectos como a falta de forma-
ção contínua no SNS e a quase 
impossibilidade de o sector pri-

vado apostar na formação especializada: “O SNS 
não aposta na formação contínua, no entanto, ao 
nível da formação especializada a aposta é forte, e 
os jovens são essenciais no hospital –  são eles que 
dão uma dinâmica especial ao SNS”, garantiu. A 
falta de verbas do sector público para investir em 
tecnologia e capital humano é outro dos factores 
de principal preocupação do dirigente: “Vivemos 
uma situação dramática”, lamenta. Ainda assim, a 
relação médico-doente – mais fortalecida no SNS 
– ou a possibilidade de fazer uma carreira médica, 
também no SNS, são alguns dos factores que “equi-
libram a balança”. 
Para terminar, Miguel Guimarães não quis deixar 
de referir que é importante analisar não só a pers-
petiva dos médicos em relação a este binómio, mas 
também a dos utentes, uma perspectiva que consi-
dera ser pouco “levada em conta”. n

Entre os dias 7 e 9 de 
Outubro, a ANEM – 
Associação Nacional 
de Estudantes de Me-
dicina – promoveu o 
xII MedSCOOP. Sob 
o lema “Formar mé-
dicos mais atentos, 
mais activos, mais 
completos”, este 12.º 
encontro, dedicado 
aos futuros médicos, 
teve lugar no Palace 
Hotel & Spa – Termas 
do Bicanho, em Soure, 
distrito de Coimbra. 
No dia 9 de Outubro, o 
presidente da SRNOM, Miguel Guimarães, 
conduziu uma sessão formativa sobre o bi-
nómio Público – Privado, onde explicou aos 
jovens presentes as motivações que levam 
os médicos a optar pelo SNS ou pelo sector 
privado.

texto Maria Martins › Fotografia Paulo Almeida

“Diferentes	
perspectivas,	
a	mesma	
motivação”

BinóMio  
púBlico-privaDo
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evolução da medicina à evolução tecnológica, que 
tem deteriorado aquilo que são as relações huma-
nas”, sublinhou. Miguel Guimarães considerou 
ainda que se vive “uma situação de conflito”, no-
meadamente devido à falta de tempo para atender 
os doentes, consumido pelos médicos a realizarem 
inúmeras tarefas administrativas e informáticas.
Atendendo ao dever de solidariedade humana, o 
Bispo Auxiliar de Braga defendeu que se o ser hu-
mano não tiver “a reflexão humanística”, “os valores 
ficam suspensos”, lamentando que estes valores se 
estejam a “diluir”. D. Francisco Senra Coelho afir-
mou que “esta diluição dos valores” acontece “em 
virtude da muita concorrência que nós temos uns 
com os outros nesta sociedade complexa (...) e de 
uma enorme crise metafísica”. 
Quanto ao tema principal, o Bispo Auxiliar de Braga 
destacou a necessidade do médico “não se limitar 
aos manuais da faculdade”, uma vez que, além de 
estar em constante processo de aprendizagem, deve 
procurar respeitar uma dimensão “ética, filosófica 
e moral, capaz de actuar em consciência e não em 
conformidade com as imposições da sociedade”. 

Inês Folhadela começou por referir 
que “o dever de auxílio está pre-
sente no Código Penal”: “Quem não 
prestar auxílio, tentando remover o 
perigo, pode ser punido”, reforçou. 
A consultora da SRNOM sublinhou 
que, para além do Código Penal, a 
prestação de auxílio também está 
patente no Código Deontológico da 
Ordem dos Médicos. “Um médico 
deve ser sempre um médico, não 
só na hora de prestar cuidados mas 
também nas atitudes do dia-a-dia, 
algo que também é referido no Có-
digo Deontológico da OM”, esclare-
ceu a jurista.
Da Comissão Nacional de Ética 
para as Ciências da Vida, Daniel 
Gonçalves considerou que a relação 
do médico com a sociedade con-
tinua a ser, actualmente, “uma re-
lação diferente daquela que existe 
relativamente a outros profissio-
nais”. Em relação ao tema “Sempre 
Médico, Médico Sempre?”, Daniel 
Gonçalves defendeu que o médico 
“deve ter sempre um comporta-
mento público e social adequado à 
dignidade da sua profissão”, no en-
tanto, não se deve olhar apenas para 
“o que o médico faz”, mas também 

pensar na questão “porque é que o médico o faz?”. 
Antes de se abrir o debate ao público, a juíza Isabel 
Peixoto Pereira garantiu que “o direito e a medicina 
não são assim tão diferentes”, considerando ambas 
as profissões de “tarefa judicativa”. Para Isabel Pei-
xoto Pereira, “qualquer profissão que se debruce 
sobre o âmago da vida humana não se consegue 
despir da sua realidade profissional”. n

SEMPRE MéDICO, 
MéDICO SEMPRE?
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No dia 18 de Outubro, sob o 
título “Sempre Médico, Médico 
Sempre?”, o Centro Hospitalar 
da Póvoa de varzim – vila do 
Conde promoveu um debate  
inteiramente dedicado à 
reflexão sobre questões éticas 
e deontológicas da profissão 
médica. Miguel Guimarães, 
presidente da SRNOM, Inês 
Folhadela, jurista da SRNOM, 
Isabel Peixoto Pereira, juíza do 
Tribunal da Comarca do Porto 
Este – Penafiel, Daniel Torres 
Gonçalves, advogado e membro 
da Comissão Nacional de ética 
para as Ciências da vida, e D. 
Francisco Senra Coelho, Bispo 
Auxiliar de Braga, foram os 
palestrantes convidados para 
reflectir sobre este tema. 

O Princípio do 
Bom Samaritano
Lei, Moral, 
Deontologia e Ética

“O médico tem o dever de auxiliar em todas as cir-
cunstâncias”, começou por afirmar o presidente da 
SRNOM. No entanto, e sublinhando os problemas 
da relação médico-doente, Miguel Guimarães ex-
plicou que “os médicos estão neste momento numa 
situação muito complicada”: “A relação médico-do-
ente tem sido gravemente ameaçada nos últimos 
tempos e isso resulta de vários factores, desde a 



C om um programa científico que procurou 
responder à pergunta de partida deste en-
contro – “Clínicas de Ambulatório: justifi-

cam-se?” – foram apresentados dezenas de posters, 
promovidos vários debates e realizadas diversas 
conferências, maioritariamente à volta da impor-
tância da Clínica do Ambulatório no contexto com-
plexo do VIH/SIDA. Novos sistemas de diagnóstico, 
nomeadamente um diagnóstico mais precoce, cons-
tituem um dos maiores desafios da medicina actual. 
Estes avanços podem, em particular, contribuir para 
reduzir a transmissão desta doença que, segundo 
dados da OMS de 2013, afecta um número de portu-
gueses acima da média europeia.
O que mudou no ano de 2016, o que se espera para 
2017, a acessibilidade à Clínica de Ambulatório e aos 
tratamentos, e o que os clínicos devem saber em re-

lação a substâncias de abuso em doen-
tes infectados por VIH, foram alguns 
dos principais temas tratados durante 
os dois dias de trabalhos. 
António Sarmento e Rosário Serrão fo-
ram os presidentes do encontro e, na 
sessão de abertura, contaram com a 
presença do presidente da ARS Norte, 
Pimenta Marinho, António Oliveira 
e Silva, presidente do Conselho de 
Administração do Centro Hospitalar 
de S. João, Amélia Ferreira, directora 
da FMUP, e Miguel Guimarães, pre-
sidente da SRNOM. A representar a 
Sociedade Portuguesa de Doenças 
Infecciosas e Microbiologia Clínica, 
estiveram presentes a presidente da so-
ciedade, Helena Ramos, o responsável 
pelo Serviço de Doenças Infecciosas 
do Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, Joaquim Oliveira, e ainda, 
o presidente honorário do encontro, 
Meliço Silvestre, a quem foram dedica-
das estas jornadas. 
“A região Norte muito se tem preocu-
pado com a prevenção, com o diag-
nóstico precoce desta infecção e com 
o acompanhamento dos infectados”, 
garantiu o presidente da ARS Norte. 
Pimenta Marinho salientou a impor-
tância de os médicos de família darem 
a conhecer os testes rápidos de diag-
nóstico a todos os seus utentes, des-
tacando os testes “de 4.ª geração”, que 
podem contribuir para “o aumento do 
número de diagnósticos da doença em 

fase aguda”. Na sessão de abertura foi igualmente 
salientada a necessidade de informar a população 
para os riscos, nomeadamente através da educação 
sexual em idades mais jovens, nas escolas. Antes 
de dar início aos trabalhos, a directora da FMUP 
deixou clara a importância destes encontros: “O de-
senvolvimento da medicina passa pela cooperação 
entre as instituições”, concluiu Amélia Ferreira. n

VII  
EnCOntRO 
nACIOnAl DA 
ClínICA DE 
AMBUlAtóRIO 
VIH/HOSPItAIS 
DE DIA

Diagnóstico 
precoce e 
acessibilidade 
à Clínica de 
Ambulatório 
por doentes 
infectados, no 
centro do debate

O Serviço de Doenças 
Infecciosas do Centro 
Hospitalar de São João 
promoveu, em parceria 
com a Faculdade de 
Medicina da Universidade 
do Porto, nos dias 3 e 
4 de Novembro, o vII 
Encontro Nacional da 
Clínica do Ambulatório 
vIH/Hospitais de Dia. 
O evento foi organizado 
pela Associação de 
Infecciologistas do Norte 
e decorreu no Centro de 
Congressos do Hotel Porto 
Palácio.
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O Serviço de Urologia 
do Hospital da 
venerável Ordem da 
lapa promoveu, no 
Hotel HF Ipanema 
Porto, a 13.ª edição 
das Jornadas de Urologia do Norte 
em Medicina Familiar. Durante os 
dias 4 e 5 de Novembro foram várias 
as mesas redondas e conferências 
especialmente dedicadas a Urologistas 
e especialistas de Medicina Geral e 
Familiar, subordinadas ao tema geral 
“Saúde e doença em Urologia”. 

A  receber os participantes estiveram Pedro de 
Moura Reis, Mário Reis e Paulo Santos, res-
pectivamente secretário-geral, presidente 

e coordenador para a MGF das Jornadas. Pedro 
Moura Reis sublinhou a importância deste encon-
tro, que considerou ser já “uma referência para os 
urologistas e médicos de família do Norte”. Ainda 
antes de se iniciarem os trabalhos, Pedro Moura 
Reis felicitou os médicos de MGF por serem “os 
médicos mais participativos na formação contínua”: 
“A MGF é a especialidade que mais se actualiza no 
nosso país, tenho a certeza absoluta”, reiterou o 
médico. 
David Martins, médico de MGF no Hospital da 
Lapa, destacou a importância das jornadas en-
quanto “promotoras de aprendizagens e transfe-
rência de conhecimento entre os médicos destas 
duas especialidades”: “O objectivo primordial des-

tas jornadas é tornar o melhor 
possível o atendimento aos 
nossos doentes e a promoção 
da saúde junto dos mesmos”, 
garantiu. O coordenador do 
evento para a MGF, Paulo San-
tos, sublinhou as palavras do 
orador precedente, garantindo 
que “a Medicina Geral e Fami-
liar é a especialidade que mais 
tem evoluído em Portugal”.
A terminar, Pedro Moura Reis 
recordou que nos anos anterio-
res se havia sempre homena-
geado um médico que tivesse 
contribuído relevantemente 
para a evolução da medicina 
portuguesa, e que esta 13ª edi-
ção das Jornadas de Urologia 
em Medicina Familiar eram de-
dicadas pelos colegas a Mário 
Reis, presidente do encontro.
Fazendo jus ao tema geral das 
Jornadas, a Conferência Inau-
gural, proferida pelo Prof. 
Doutor Pedro Cantista, versou 
precisamente sobre o “Binómio 
Saúde-Doença na Medicina Ac-
tual”. Os trabalhos continua-

ram depois com mesas redondas de atualização so-
bre temas como Hematúria Macroscópica, Rastreio 
e Prevenção do Cancro da Próstata, Incontinência 
Urinária, Medicina Sexual, Patologia Urológica na 
Criança e Hiperplasia Benigna da Próstata, e con-
ferências com temas como “Nova abordagem tera-
pêutica no tratamento da disfunção erétil: eficácia e 
comodidade”, “O valor da imagiologia em urologia” 
e “Envelhecimento e doença urológica”. 
No último dia de trabalhos houve ainda oportuni-
dade para a apresentação e discussão de casos clí-
nicos, tendo as Jornadas sido encerradas com uma 
Conferência proferida pelo psiquiatra Carlos Mota 
Cardoso, intitulada “A sexualidade humana é uma 
extravagância da natureza”. n

«Saúde	e	doença	
em	Urologia»
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A  sessão de abertura do 
XXVIII Encontro do In-
ternato de MGF da Zona 

Norte contou com a presença de 
ilustres figuras da medicina portu-
guesa e da cidade de Viana do Cas-
telo. Maria da Luz Loureiro, coor-
denadora do Internato de MGF da 

Zona Norte, Franklin Ramos, presidente do Conse-
lho de Administração da Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho, José Maria Costa, presidente da 
Câmara Municipal de Viana do Castelo, João Paulo 
Farias, presidente do Conselho Nacional do Mé-
dico Interno, e Miguel Guimarães, presidente da 
SRNOM, deram as boas-vindas aos participantes. 

Nos dias 10 e 11 de Novembro, 
viana do Castelo foi palco do 
xxvIII Encontro do Internato de 
MGF da zona Norte. “Da Razão 
ao Coração” foi o tema deste ano, 
num encontro que contou com 
centenas de médicos internos. 
Com um programa que incluiu 
desde workshops a simpósios, 
palestras e comunicações orais, 
o evento dividiu-se por três 
locais de grande significado 
para a cidade: o Centro 
Cultural de viana do Castelo, o 
Navio Hospital Gil Eannes e a 
Biblioteca Municipal.

“Da	Razão	ao	
Coração”

XXIII Encontro do 
Internato de MGF da 
Zona norte

A coordenadora do Internato de MGF da Zona 
Norte lembrou aos presentes que, tal como os mé-
dicos internos não devem esquecer os seus direitos, 
também “não podem esquecer os seus deveres”. 
Numa altura um tanto conturbada para a medi-
cina portuguesa, devido a problemas como a falta 
de tempo para a relação médico-doente ou o ele-
vado numerus clausus de medicina, que tem posto 
em causa a qualidade da formação, Maria da Luz 
Loureiro sublinhou a importância de “educar os 
utentes”, nomeadamente explicar-lhes que “podem 
e devem” recorrer aos Centros de Saúde quando os 
problemas não justificam uma ida à Urgência do 
hospital: “Esta educação é também um importante 
papel do médico”, afirmou.
O presidente da SRNOM destacou, à semelhança 
de Maria da Luz Loureiro, problemas da actuali-
dade, principalmente em relação à MGF. Miguel 
Guimarães, que definiu a MGF como “o maestro 
da orquestra que é a medicina portuguesa”, alertou 
para problemas como a falta de tempo para o aten-
dimento dos utentes e o número excessivo de doen-

tes por médico de família. 
O dirigente afirmou ainda 
que “é essencial tempo 
para a promoção da saúde 
e prevenção da doença”, 
questão que foi depois de-
senvolvida por Franklin 
Ramos. O presidente do 
CA da ULSAM sublinhou 
que o objectivo deste en-
contro científico deve ser, 
cada vez mais, partilhar 
conhecimentos sobre a 
“medicina preventiva, 
personalizada, participa-
tiva e preditiva”. 
O presidente do Conse-
lho Distrital da OM de 
Viana do Castelo, Nel-
son Rodrigues, destacou 
a importância de este ser 
um evento dedicado a in-
ternos, “talvez o maior a 
nível nacional, com cerca 
de 700 médicos”. Em rela-
ção à promoção da saúde 
e à prevenção da doença, 
um dos temas centrais do 
congresso, Nelson Rodri-
gues defendeu que todas 
as especialidades “de-
vem ter isso em atenção”, 
no entanto, a MGF “tem 
talvez o papel mais im-
portante”: “A prevenção é 

uma área muito importante da MGF, se prevenir-
mos a doença vamos evitar o posterior sofrimento 
dos doentes”, reiterou o dirigente da OM de Viana 
do Castelo. n
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alguns temas do  
programa:
+ Abordagem Multidisciplinar 

do doente dependente e 
visitas domiciliárias

+ A utilização descomplicada 
de opióides 

+ Emergência em MGF
+ Exames Endoscópicos…
+ Diagnosticar na FA e depois? 
+ Abordagem prática na 

colocação de DIU/SIU e 
implante subcutâneo

+ Ortopedia Infantil…
+ Prescrição de exercício físico…
+ Analgesia e qualidade de 

vida…
+ Quando os Fármacos não 

bastam
+ A sexualidade em consulta…
+ Rim e Comorbilidades
+ Oftalmologia para Medicina 

Geral e Familiar
+ Biossimilares de insulina, uma 

nova abordagem
+ técnicas de Relaxamento
+ Exame Objetivo em 

Reumatologia” 
+ Nutricionais no Sénior…
+ Novas Guidelines da FA…
+ Medicina Geral e Familiar, 

formulários e documentos
+ Saúde Mental
+ Dor no Idoso…
+ Insulinoterapia
+ Alterações no exame físico 

do recém-nascido: como 
valorizar
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Para inaugurar o simpósio promovido 
pela Associação Nacional de Estu-
dantes de Medicina (ANEM), António 

Araújo e Manuel Cunha, vice-presidente da 
SRNOM e representante da Amnistia Inter-
nacional, respectivamente, falaram de direi-
tos humanos e da importância dos médicos 
para a resolução dos problemas sociais da 
actualidade, nomeadamente no que diz res-
peito às comunidades de refugiados. 
Manuel Cunha começou por explicar aos es-
tudantes que é possível “tornar o mundo um 
lugar melhor educando as pessoas para os 
direitos humanos”, um dos principais objec-
tivos da Amnistia Internacional. O papel da 
Amnistia passa por “investigar, mobilizar a 
opinião pública – através de petições e rela-
tórios, entre outras acções – e pressionar go-
vernos, grupos organizados e grandes empre-
sas”, introduziu Manuel Cunha. Em assuntos 
como o tráfico de seres humanos, esta é uma 
organização “que luta por direitos”, porém 
não representa uma organização “assistencia-
lista”, explicou o representante português da 
Amnistia Internacional. 
De entre os problemas atuais, Manuel Cunha 
destacou o tráfico humano nas comunidades 
de refugiados e a importância da interven-
ção urgente dos governos. Manuel Cunha te-
ceu duras críticas aos governantes da União 
Europeia, que, em 2014, “utilizavam mais 
dinheiro em medidas repressivas do que a re-
solver o problema dos refugiados”, sublinhou. 
A concluir, Manuel Cunha explicou a relação 
“directa” entre tráfico humano e refugiados: 
“O tráfico relaciona-se com os refugiados pela 
existência constante de ilegalidade: as pes-
soas acabam por recorrer a traficantes por 
precisarem de apoio no transporte para as 
comunidades europeias, para não morrerem”, 
lamentou. “A Amnistia considera que os pró-
prios governos europeus têm culpa no tráfico 
de seres humanos e vocês, futuros médicos, 
vão lidar bem de perto com estes problemas 
durante a vossa profissão”, alertou. 
António Araújo, concluiu a sessão e explicou 
aos futuros médicos que a medicina exige que 
“se cuide dos doentes mas, ao mesmo tempo, 
se esteja atento e se abordem estes problemas 
da sociedade”: “Nós temos a obrigação de ser 
mais do que profissionais de saúde”, subli-
nhou António Araújo. Quanto à questão dos 

refugiados, abordada por Manuel Cunha, o dirigente 
da SRNOM garantiu que “as pessoas esperam que os 
médicos sejam actores intervenientes na defesa dos 
direitos humanos”. 
O segundo simpósio “Tolerância Zero” contou, du-
rante todo o dia, com sessões plenárias dedicadas 
às vertentes clínica, legal e de prevenção, de forma a 
explicar aos futuros médicos, enquanto profissionais 
e cidadãos, a melhor forma de procederem mediante 
casos de tráfico de seres humanos. n

A ANEM promoveu o seu se-
gundo simpósio “T0: Tole-
rância zero”, tendo elegido o 
“Tráfico de Seres Humanos” 
como tema central. O primeiro 
simpósio aconteceu em lisboa, 
em Dezembro de 2015. Em 2016, no dia 11 de 
Novembro, o palco foi a Faculdade de Me-
dicina da Universidade do Porto. Num sim-
pósio dedicado essencialmente aos futuros 
médicos, estiveram presentes na sessão de 
abertura o representante da Amnistia Inter-
nacional, Manuel Cunha, e o vice-presidente 
da SRNOM, António Araújo.

SIMPóSIO t0:

tOlERânCIA 
ZERO
«Tráfico de  
Seres Humanos»

“Tornar	o	
mundo	um	
lugar	melhor	
educando	as	
pessoas	para	
os	direitos	
humanos”
Manuel Cunha
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“Temos	a	
obrigação	de	
ser	mais	do	que	
profissionais	de	
saúde”
António Araújo



eventrações abdominais, pancreatite e cancro do 
recto foram os temas principais da 28ª edição deste 
encontro que visa, todos os anos, informar os mé-
dicos sobre os avanços tecnológicos e científicos na 
área da cirurgia.
A sessão de abertura foi presidida pelo anfitrião, 
Jorge Maciel, e contou com a presença de Ponciano 

Oliveira, vogal da ARS Norte, 
Menezes da Silva, presidente 
do Colégio de Especialidade 
de Cirurgia Geral, Eduardo 
Barroso, presidente da Socie-
dade Portuguesa de Cirurgia, 
e Miguel Guimarães, presi-
dente da SRNOM. 
A representar o Centro Hos-
pitalar de Vila Nova de Gaia 
estiveram presentes na ses-
são o presidente do Conselho 
de Administração, Silvério 
Cordeiro, a Directora Clínica, 
Ana Clara Coelho, e Belmiro 
Rocha, enfermeiro director.
Jorge Maciel, que considerou 
o congresso um “espaço de 
troca de conhecimentos en-
tre pares”, frisou, entre ou-
tros aspectos, a importância 
das boas práticas médicas, 
nomeadamente a relação 
médico-doente: “As boas 
práticas médicas devem ser 
obrigatórias para todos os 
profissionais”, asseverou. “E 
para haver boa prática mé-
dica não podemos esquecer 
que para além das doenças 
existem doentes”, continuou 
o presidente do Congresso, 
reconhecendo que “é difícil 
conseguir uma estrutura psi-
cológica capaz de lidar tão 
de perto com o sofrimento 
alheio.”
Menezes da Silva garantiu 
que este evento é, há vários 
anos, “um marco na área da 
cirurgia geral”. O presidente 
do Colégio da Especialidade 
destacou ainda que este é um 
encontro “muito importante 
para a formação dos inter-

nos”, e que tem vindo a “adoptar novos formatos e 
actividades na transmissão do conhecimento e da 
experiência médica”. 
O presidente da SRNOM, Miguel Guimarães, la-
mentou que o Ministério da Saúde não dê “mais 
atenção à formação contínua”, e destacou a impor-
tância deste encontro internacional de cirurgia para 
debater avanços tecnológicos, uma vez que a ci-
rurgia geral é uma das especialidades que é mais 
determinada por estas mudanças. n

Durante os dois dias de trabalho foram leva-
das a debate as mais variadas patologias. 
Problemas esofágicos, trauma abdominal, 

tumores neuroendócrinos digestivos, cancro do es-
tômago, patologias do fígado e das vias biliares, 

XXviii 
encontro 
internacional 
De cirurGia
Avanços	tecnológicos	
e	científicos	em	
actualização

Durante os dias 14 e 15 de Novembro, o hotel 
Crowne Plaza Porto foi palco do xxvIII En-
contro Internacional de Cirurgia. O con-
gresso, promovido pelo Serviço de Cirurgia 
Geral do Centro Hospitalar de vila Nova de 
Gaia/Espinho EPE, e presidido pelo Director 
do Serviço de Cirurgia Geral do mesmo Centro 
Hospitalar, Jorge Maciel, ficou este ano mar-
cado pelo número recorde de trabalhos apre-
sentados: 24 vídeos, 51 apresentações orais e 
128 posters.
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A fundação Dr. 
António Cuper-
tino de Miranda 

foi, na cidade do Porto, o 
palco do congresso in-
ternacional da rede Hos-
pital da Luz dedicado 
aos “doentes/clientes 
do futuro”. Em debate 
estiveram três grandes 
questões: Quem são 
os doentes do futuro? 
Quais as necessidades 
dos clientes do futuro? 
Como responder às ne-
cessidades dos clientes 
do futuro?
O primeiro tópico con-
tou com a participação 
de Rui Portugal (da 
DGS) que procurou dar 
resposta à questão “Para 
onde caminha a nossa 
saúde”, de modo a se po-
der traçar o perfil e ca-
racterísticas dos doentes 
do futuro. A perspectiva 
da Organização Mun-

dial dos Médicos de Família (WONCA) foi trazida 
pelo Prof. Domingo Orozco-Beltran, que tratou em 
particular da questão do doente crónico.
Para abordar a terceira questão – “Como responder 
às necessidades dos clientes do futuro? – Isabel Vaz 
(do grupo Luz Saúde) falou sobre modelos e estra-
tégias na integração e continuidade de cuidados 
de saúde, o Prof. Job Metsemakers (da WONCA-
-Europa) apresentou o sistema holandês, numa 
perspectiva de resposta aos desafios do futuro, e 
Mobasher Butt (director médico da Babylon, uma 

A rede Hospital da luz orga-
nizou a 23 de Novembro em 
lisboa e a 25 de Novembro 
no Porto um importante 
congresso internacional. 
Intitulado “lEAPING 
FORWARD Cuidados de 
Saúde Primários”, o evento 
foi essencialmente dedi-
cado a perspectivar o perfil 
do doente do futuro e como 
responder às suas necessi-
dades, em particular como 
responder a um doente/
cliente cada vez mais fa-
miliarizado com as novas 
tecnologias e plataformas 
de comunicação digital.

Identificar	os	
doentes/clientes	
do	futuro	e	as	suas	
necessidades

leapinG 
forWarD >
CUIDADOS DE 
SAúDE PRIMáRIOS 
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empresa que gere uma plataforma de consultas on-
-line) mostrou como está a tecnologia a procurar re-
solver os principais desafios dos cuidados de saúde 
primários (desde o acesso e triagem à monitoriza-
ção dos doentes). Por fim, Nuno Godinho (da GE 
Healthcare Europa) falou sobre “A saúde na palma 
da mão: o poder das tecnologias de informação para 
uma medicina personalizada”. Tratando-se de um 
evento essencialmente dedicados aos especialistas 
de MGF, a sessão terminou com um debate pre-
cisamente sobre o papel do médico de família no 
futuro.

Pelo meio, o tópico “Quais as necessidades 
dos clientes do futuro?” foi preenchido com 
uma palestra de Salomé Azevedo, uma das 
gestoras da plataforma Patient Innovation, que 
falou sobre “o estilo de vida digital e a eman-
cipação dos consumidores de saúde”, e um 
debate sobre “Como está a era da informação 
a influenciar a escolha dos prestadores de 
saúde”. Esta sessão foi presidida por Miguel 
Guimarães que alertou para a importância de 
adaptar o conceito de “estilo de vida digital”, 
muitas vezes associado ao sedentarismo, às 
sociedades modernas: “Temos que conseguir 
utilizar a tecnologia para pôr as pessoas a 
mexer, utilizar os meios digitais a favor da 
saúde”, afirmou o presidente da SRNOM.
Na sua intervenção, Salomé Azevedo fez uma 
detalhada apresentação da plataforma Patient 
Innovation, destacando que esta visa preci-
samente concretizar projectos pensados por 
indivíduos com uma necessidade concreta. 
Usando palavras de Platão, a gestora do pro-
jecto recordou que “a necessidade é a mãe 
da invenção” e que há muito “doentes e cui-
dadores com ideias inovadoras mas que não 
têm capacidade de as pôr em prática”. 
Patient Innovation (https://patient-innovation.
com) é uma plataforma criada no âmbito de 
um projecto internacional de investigação 
liderada pela Católica-Lisbon School of Bu-
siness and Economics, pelo Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) e pela Carne-
gie Mellon University. A plataforma conta 
com o apoio de médicos, engenheiros, inves-
tigadores e professores, entre outros profis-
sionais, para concretizar ideias do cidadão 
comum em relação a doenças complexas. 
Além da possibilidade de as pessoas pode-
rem expor ideias e vê-las projectadas e reali-
zadas, é possível ainda utilizar a plataforma 
para procurar soluções já criadas, “através de 
formulários ou palavras-chave”. 
Esta iniciativa conta com a participação de 
mais de quarenta países e com cerca de 650 
soluções. Deste modo, doentes de todo o 
mundo conseguiram encontrar ajuda para 

problemas que “pensavam não ter solução”, expli-
cou a engenheira, que destacou alguns casos de 
sucesso, nomeadamente o caso de uma criança por-
tuguesa com síndrome de Angelman que começou 
a andar normalmente “graças a uns simples balões 
de hélio”. 
Patient Innovation tem tido uma grande repercussão 
na vida de vários doentes e, graças a isso, conta com 
ilustres apoiantes como o Prémio Nobel da Medi-
cina de 1993, Richard Roberts, ou o Prémio Nobel 
da Química de 2004, Aaron Ciechanove. n
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Sílvia Álvares, membro da 
comissão organizadora 
do evento, começou por 

explicar que o objectivo da 
Reunião Anual de Pediatria 
passa por tornar o Centro Ma-
terno Infantil do Norte “um 
centro de diferenciação”, con-
tribuindo ano após ano para 
a formação contínua dos pro-
fissionais. Além de transmitir 
o que é feito no CMIN, o en-
contro procura estabelecer “um 
intercâmbio de conhecimentos 
que permita servir melhor a 
população, nomeadamente as 
crianças”, esclareceu a pediatra. 
A reunião, que conta já “com 
uma longa tradição de 28 anos” 
é, segundo Sílvia Álvares, “um 
espaço de discussão e de troca 
de experiências”, com um “ele-
vado conteúdo científico”. 
O presidente da SRNOM con-
gratulou a organização e la-
mentou que os governos não 
apoiem devidamente a forma-
ção contínua em Portugal: “São 
as sociedades científicas e os 
serviços hospitalares que pro-
movem a formação contínua”, 
afirmou. O dirigente garantiu 
ainda que, face à eventualidade 
de a partir de 2018 as empre-
sas farmacêuticas terminarem 
os apoios directos a estas ini-
ciativas, “a Ordem dos Médi-
cos já está a pensar promover, 
com os parceiros sociais, um 
fundo de apoio à formação 

contínua e uma bolsa de apoio à formação médica 
especializada”. 
Após a sessão de abertura, a reunião prosseguiu com 
mesas redondas sobre doença hepática aguda, dor 
articular aguda e urgências neurológicas. 
No dia 25 de Novembro, o encontro incluiu mais 
uma mesa redonda, desta feita sobre estridor no 
recém-nascido, e um debate sobre “doente crónico 
e a comunidade”, para terminar com um workshop 
pós-congresso, com entrada livre, intitulado “A so-
ciedade civil e o doente crónico”. Subordinadas a 
este tema geral estiveram matérias como as necessi-
dades do doente crónico e a integração nos cuidados 
de saúde, a interligação e integração dos cuidados 
hospitalares com os cuidados de saúde primários, 
a importância da cidadania activa e das associações 
de doentes, e os desejos da sociedade civil. n

Nos dias 25 e 26 de Novembro, 
o Centro Materno Infantil do 
Norte realizou a 28.ª edição da 
sua Reunião Anual de Pedia-
tria. As várias mesas redondas 
contaram com ilustres con-
tribuições de todo o país para 
debater temas relacionados 
com as patologias mais comuns 
nas crianças. O presidente da 
SRNOM participou na sessão de 
abertura e alertou para a falta 
de apoio à formação contínua 
em Portugal.

Intercâmbio	de	
conhecimentos

XXviii 
reunião 
anual De 
peDiatria 
Do centro 
Materno 
infantil Do 
norte
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Após as duas vitórias consecutivas, José 
Cerca sagrou-se o grande campeão do Ci-
clo de Ténis de 2016.

Interno de Medicina Geral e Familiar, além do 
tempo que dedica aos seus doentes, José Cerca não 
descura uma boa partida de ténis. Gosta de treinar 
e confessa que ainda tem “muito a aprender”, no 
entanto, e segundo as palavras do treinador e júri 
da partida, André Lumini, “tem muito talento e 
foi um justo vencedor”. O “mestre do ténis”, como 
muitos lhe chamam, adiantou ainda que o Masters 
da Ordem foi palco de grandes partidas e que há 

muitos médicos com “gran-
des capacidades”.
David Paiva, Rui Castro e 
Filipe Cerca contaram à 
Nortemédico que não é ape-
nas a paixão pelo ténis que 
os motiva a participar nos 
torneiros promovidos pela 
SRNOM. Os três primeiros 
classificados no Masters da 
Ordem confessaram que o 
grande espírito de amizade 
e os momentos de diverti-
mento entre colegas são o 
grande factor de atracção dos 
Ciclos de Ténis.
Para os médicos que vivem 
fora do grande Porto, como 
é o caso de Rui Castro, que 
actualmente trabalha em 
Vila Real, esta é uma óptima 
oportunidade para “reen-
contrar amigos” e conhecer 
outros médicos que traba-
lham em cidades diferentes 
da sua. David Paiva, médico 
residente no Porto, destaca 
igualmente que estes en-
contros “fora dos locais de 
trabalho”, promovidos pela 
SRNOM, são muito impor-
tantes para “fazer novos 
amigos”. 
O vencedor, Filipe Cerca,  
partilhou a opinião dos co-
legas e revelou que participa 
em vários outros torneios, 
porém este tem “um sabor 
especial”, proporcionado pe-
los “bons momentos passa-
dos entre colegas”, factor que 

continua a ser o principal motivo para não querer 
perder os Ciclos de Ténis da SRNOM. Os três mé-
dicos tenistas garantiram que irão participar na edi-
ção de 2017 e lançaram o desafio a todos os colegas.
O Ciclo de Ténis de 2016 ficou marcado pela boa 
disposição, pelo encontro entre médicos e, acima de 
tudo, por um grande “fair play”. n

Masters  
Da orDeM
Filipe Cerca sagra-se 
campeão do Ciclo de 
Ténis 2016
O final do mês de Outubro ficou marcado 
pelo término da edição de 2016 do “Ciclo de 
Ténis na Ordem”, com o torneio “Masters da 
Ordem”. David Paiva, Rui Castro e Filipe Cerca 
ocuparam os três primeiros lugares e, à seme-
lhança do que havia acontecido na “Corrida 
dos Campeões”, em Julho, Filipe Cerca foi o 
grande vencedor. 
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MAIS 
DE MIL E 
DUzENTAS 
CRIANÇAS 
VIERAM à 
festa De 
natal Da 
srnoM
No dia 10 de Dezembro, foram 
mais de mil e duzentas – o 
maior número de sempre – 
as crianças que acorreram 
à Festa de Natal promovida 
pela SRNOM. A festa, que é 
essencialmente dedicada 
aos filhos e netos dos 
médicos inscritos na SRNOM, 
contou, mais uma vez, com 
a presença de cerca de trinta 
crianças residentes no Centro 
de Acolhimento Temporário 
de Campo lindo, associação 
apoiada pela SRNOM. 

te
xt

o 
M

ar
ia

 M
ar

tin
s ›

 Fo
to

gr
afi

a 
Di

gi
re

po
rtn

at
a

l 
n

a
 o

rD
eM



77

A  Festa de Natal 
da SRNOM, que 
conta já com um 

largo número de edi-
ções, decorreu este ano 
com grandes surpresas. 
Dois espaços dedicados 
à festa, os espectáculos 
de Saphir Cristal e dos 
convidados especiais, o 
mágico João Xavier e o 
coelho Kikas, além das 
várias actividades incluí-
das nas três sessões reali-
zadas durante o dia 10 de 
Dezembro e que foram 
motivo de divertimento e 
alegria para mais de um 
milhar de crianças. 

alegrIa e 
solIdarIedade 
Embora a Festa de Natal 
da SRNOM seja essen-
cialmente dedicada aos 
filhos e netos de médi-
cos, desde há 9 anos que 
recebe também as crian-
ças que vivem no Centro 
de Acolhimento Tempo-
rário de Campo Lindo. 
A instituição, coorde-
nada por Maria Adelaide 
Lima, tem por missão 
acolher crianças a quem 
tenha sido decretada me-
dida de acolhimento ins-
titucional por Tribunais 
ou Comissões de Protec-
ção de Crianças e Jovens 
em Risco. A dirigente 
realça que “a articula-
ção com a SRNOM” é já 
“uma amizade muito an-
tiga” e que o Natal é uma 
data com muito signifi-
cado, “sendo importante 
que estas crianças pos-
sam usufruir das mes-
mas coisas que qualquer 
outra criança usufrui”. 
“Eles vão embora muito 
felizes, até as crianças 

mais inibidas vibraram durante os espectá-
culos, e isso deve-se de facto à SRNOM”, su-
blinhou com satisfação a coordenadora do 
centro de acolhimento.

Nuno Pinto e Sílvia Pinto, pais de Sofia, vieram pela 
primeira vez à Festa de Natal da SRNOM e assegu-
raram que esta foi uma “experiência de convívio e 
de felicidade”, para os pais e para a filha: “A nossa 
filha está felicíssima e só não voltamos se não pu-
dermos”, garantiu Nuno Pinto. 
O presidente da SRNOM, Miguel Guimarães, agra-
deceu o contributo da “brilhante equipa” que or-
ganizou uma festa desta dimensão, e anunciou o 
momento mais esperado pelas crianças: era hora 
de abrir as prendas. Do 
Salão Nobre passou-se à 
galeria para a entrega dos 
presentes. A continuação 
da festa contou com co-
reógrafos, malabaristas, 
palhaços e muita mú-
sica, num dia que ficou 
marcado pela alegria das 
crianças. n
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uMa festa 
totalMente  
DeDicaDa às 
crianças
O feriado de 8 de Dezembro foi o dia 
escolhido pelo Conselho Distrital 
da Ordem dos Médicos de viana do 
Castelo para realizar a terceira Festa 
de Natal promovida por este distrito 
médico. O edifício-sede foi palco de 
muita animação e algumas surpresas 
para muitas dezenas de crianças.
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O Pai Natal, o palhaço Puré e o mágico Gus-
tavo foram os personagens principais da 
festa que contou ainda com pinturas fa-

ciais e muitos presentes para todas as crianças ins-
critas no evento. 
António Pires e Maria Teresa Pires são já presenças 
assíduas na Festa de Natal de Viana do Castelo. 
Acompanhados pelos dois netos, o médico e esposa 
garantiram que esta é uma “boa iniciativa, para as 

crianças e para os avós”, além 
de ser uma forma, confessa 
António Pires, de “reencon-
trar os colegas de profissão”. 
“É uma alegria para nós, en-
quanto avós, poder reviver 
nas crianças aquilo que já vi-
vemos”, concluiu o médico. 
Marco Fernandes e Liliana 
Castro, que participaram na 
festa pela primeira vez, leva-
ram o filho César a “conhecer 
o Natal” na sede do distrito 
médico de Viana do Castelo. 
Segundo Marco Fernandes, 
médico recém-formado, esta 
é “uma experiência a repetir”, 
uma vez que considera esta 
Festa de Natal uma boa altura 
para o filho conviver com ou-
tras crianças, e ele “adorou”. O 
filho do médico garantiu que 
gostou do presente – um livro 
– mas que o que mais adorou 
foi “participar nas brincadei-
ras do palhaço Puré”. 
Nelson Rodrigues, presidente 
do Conselho Distrital, garan-
tiu estar muito feliz com o 
sucesso do evento e assegu-
rou que em 2017 também não 
faltará animação: “Com cer-
teza que continuaremos a pro-
mover esta Festa de Natal. O 
maior desafio é tentar trazer 
coisas diferentes, mantendo 
a qualidade da festa, para 
não desiludir as crianças”, 
explicou. 
O dirigente esclareceu ainda 
que esta é uma boa forma de 
oferecer aos médicos da ci-

dade e às suas famílias uma festa “inspirada na da 
SRNOM mas mais perto das suas casas”. A festa, 
que “nasceu” há três anos para “aproveitar as re-
centes instalações da Sede Distrital”, é, para Nelson 
Rodrigues, também uma forma de “dinamizar o 
distrito”, integrando os médicos e as suas famílias 
“num espaço que é deles”, concluiu o dirigente. n
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AUDITÓRIO FRANCISCO SAMPAIO

Dr. Filipe Pires

 

Nesta conferência, vamos reflectir sobre o que nos leva a sonhar viajar a outros planetas, como o poderemos fazer e 

quais as dificuldades que teremos de enfrentar.

COORDENADOR DO NÚCLEO DE DIVULGAÇÃO DO CAUP
CENTRO DE ASTRONOMIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO
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n 04 nov
Conferência
«viajar no espaço: da 
tecnologia à sobrevivência»
orador:  
dr. Filipe Pires
Teve lugar no auditório Francisco 
Sampaio mais uma iniciativa 
da Polaris – Associação de 
Astronomia de Viana do Castelo, 
com o apoio do Conselho Sub-
Regional da Ordem dos Médicos 
de Viana do Castelo. 
Viajar no espaço: um desejo 
ancestral do ser humano, 
pelo gosto de aventura, pela 
curiosidade e, quem sabe 
no futuro, uma necessidade 
também.
Como conseguimos sair da 
Terra? O que é necessário para 
realizarmos essa viagem? Qual 
a composição das equipas de 
astronautas? A todas estas 
questões o conferencista, 
Dr. Filipe Pires, do Centro de 
Astronomia da Universidade 
do Porto, deu resposta e ainda 
brindou os presentes com um 
filme do início do século passado 
sobre uma viagem à Lua.

n 19 DeZ
Sessão Científica
«Diabetes Tipo I/Tipo II»
formadores:  
Cristina roque, ana Maia, laura 
Fajar
No dia 19 de dezembro, teve lugar 
no auditório da sede da Ordem 
dos Médicos de Viana do Castelo, 
mais uma Formação Avançada 
destinada a Internos de Formação 
Específica em Medicina Interna 
e Medicina Geral e Familiar.  
A organização esteve, como 
habitualmente, a cargo do Serviço 
de Medicina 1 da ULSAM e Direção 
do Internato de Medicina Geral e 
Familiar, com o apoio da MSD.
Subordinada ao tema “Diabetes 
Tipo I/Tipo II”, ao longo da 
formação foram abordados 
diversos capítulos desta 
patologia: um pouco de história, 
fisiopatologia, diagnóstico e 
etiologia, complicações, opções 
terapêuticas e discussão de casos 
clínicos.
A sessão contou com a colaboração 
da Prof. Doutora Cristina Roque, 
internista no Hospital de Santa 
Luzia, da Dra. Ana Maia e da Dra. 
Laura Fajar, endocrinologistas no 
Hospital de Santa Luzia. n

n 05 nov
Exposição
«Rogério Abreu – Escultura»
No dia 5 de novembro o Conselho 
Sub-Regional da Ordem dos 
Médicos de Viana do Castelo 
inaugurou na sua sede uma 
exposição do artista plástico 
Rogério Abreu que esteve patente 
até finais de dezembro de 2016. 
Na mostra os visitantes puderam 
apreciar peças  de escultura em 
materiais diversos, dos quais 
a pedra teve maior presença. 
Estiveram expostos ainda desenhos 
e relevos sobre pedra. 
O artista – que esteve presente 
na inauguração –  fez uma 
breve explicação das suas obras, 
justificando os temas representados 
e a utilização dos materiais. 
Mereceram particular atenção a 
representação de cabeças, os touros, 
as “árvores sensuais” e as peças que 
alguém apelidou de “As Meninas de 
Velásquez”. 
O Conselho Sub-Regional 
congratula-se com o sucesso desta 
iniciativa que, atraindo muitos 
visitantes, contribuiu mais uma vez 
para a dinamização da nossa sede e 
para a promoção do convívio entre 
colegas.



«Da Cordoaria às 
Galerias»

Embora as visitas guiadas por Joel Cleto cos-
tumem fazer-se “à luz do dia”, a natureza do 
percurso escolhido para o passeio do dia 14 

de Outubro justificou que o mesmo se realizasse à 
noite. 
A Torre dos Clérigos, onde se iniciou a visita, foi o 
local escolhido por Joel Cleto para recordar a histó-
ria da muralha que rodeou a cidade do Porto. Em 

1750 a muralha circundava toda 
a cidade e as cerca de três dezenas 
de participantes na visita tiveram 
a oportunidade de visualizar par-
tes da mesma durante este pas-
seio nocturno. 
As cur iosidades começam 
quando Joel Cleto explica aos 
presentes que a rua paralela à dos 
Clérigos, a rua de Trás, tem este 
nome precisamente “porque era 
por detrás da muralha”. Toda a 
rua dos Clérigos foi, em tempos, 
alicerce da grande muralha que 
passava por emblemáticos locais 
do Porto, como o Palácio das 
Cardosas e a Rua 31 de Janeiro, 
até à Batalha, ruas e praças que 
só existem porque a muralha foi 
entretanto demolida. Apesar de 
João de Almada ter sido respon-
sável por uma grande moderni-
zação da cidade, no séc. XVIII, 
tendo mandado demolir a mura-
lha, Joel Cleto garantiu: “Não po-
demos afirmar que a muralha foi 
toda demolida, o que aconteceu 
foi que as casas foram construí-
das encostadas à muralha”, con-
tou o historiador.
No mesmo local foi ainda expli-
cado o porquê do nome “Morro 
da Vitória”: foi o mosteiro de São 

Bento da Vitória que esteve na origem deste nome. 
“O mosteiro foi construído sobre as antigas ruínas 
da Judiaria e da Sinagoga e, como a explicação lá 
indica, está a representar a vitória do cristianismo 
sobre as forças das trevas”, sublinhou Cleto. 
Finalmente, no Jardim da Cordoaria, o grupo de 
médicos parou para ouvir a história deste jardim 
“romântico”, que afinal se chama “Jardim de João 
Chagas”, começou por contar o historiador. Fun-
dado em 1865 pelo Visconde de Vilar, foi durante 

Os dias 14 de Outubro, 
11 de Dezembro e 17 
de Dezembro foram 
dedicados à história do 
centro do Porto, com 
passeios guiados pelo 
historiador Joel Cleto. 
Uma visita nocturna da 
“Cordoaria às Galerias”, 
um passeio “De S. lázaro 
às Fontes dos Jardins do 
Barão de Nova Sintra” 
e uma visita “Da Igreja 
do Pai Natal a um 
presépio excepcional”, 
respectivamente, 
concluíram a 2.ª edição 
do “Porto Revisitado”.
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Porta das Virtudes e Passeio das Virtudes foram no-
mes que resultaram de uma fonte do jardim, “com 
uma água de muito boa qualidade e com proprieda-
des curativas, ou seja, ‘virtudes’”, que começou a ser 
chamada Fonte das Virtudes, assinalou Joel Cleto.
O passeio nocturno terminou na freguesia da Vitó-
ria, na rua da Galeria de Paris. O local era triste e 
pouco frequentado, contudo, tornou-se nos últimos 
anos um dos locais mais visitados do centro da ci-
dade do Porto.
A rua foi aberta em 1903 e o nome explica-se por-
que era objectivo inicial construir uma cobertura 
envidraçada, tal como se vê nas originais galerias 
cobertas em Paris. Um local onde começou por 
existir o Convento das Carmelitas e onde, durante 

o século XX, foram construídos 
importantes armazéns de tecidos. 
Apesar de o nome ser “chamativo”, 
Joel Cleto explicou que só em 2007 
é que o local se tornou “concor-
rido”. Nessa altura começaram 
a aparecer bares, depois de uma 
antiga livraria se ter tornado num 
popular bar de música jazz, e em 
pouco tempo a afluência de pes-
soas “foi surpreendente”. Tendo o 
passeio terminado quase à meia 
noite, foi possível perceber a azá-
fama do local, com centenas de 
pessoas, “talvez milhares”, aten-
tou Cleto, a conviver neste espaço 
“moderno” da cidade do Porto. 

«De S. lázaro 
às Fontes dos 
Jardins do 
Barão de nova 
Sintra»
Devido ao mau tempo, o passeio 
que se devia ter realizado no dia 
20 de Novembro foi adiado para 
11 de Dezembro, numa manhã so-
alheira, “perfeita para visitar dois 
jardins”, garantiu Joel Cleto.
O ponto de encontro, onde foi 
iniciada a visita, foi o Jardim de 
S. Lázaro, como é popularmente 
conhecido. Um jardim histórico 

da cidade, pensado “em pleno Cerco do Porto”, e 
inaugurado em 1934. O rei D. Pedro IV decidiu 
compensar as mulheres do Porto por tudo o que 
passaram durante o Cerco “oferecendo um jardim 
público, prioritariamente para as mulheres da ci-
dade”, contou o historiador. Com um espírito de 
romantismo, o jardim ficou conhecido durante 
muitos anos pelas danças feitas à volta do Coreto e 
por ser “o único jardim público da cidade”, explicou 

muitos anos “um dos mais belos jardins 
do Porto”, tendo sido gravemente afectado, 
em 1941, por um ciclone, recordou Cleto. 
Ao longo do jardim é possível vislumbrar 
várias estátuas, algumas representando 
importantes personalidades do Porto, 
como Ramalho Ortigão e António Nobre. 

“uma das melhores vIstas 
sobre o rIo”
O Passeio das Virtudes foi um dos locais 
onde Joel Cleto decidiu interromper o 
passeio para contar algumas histórias que 
caracterizam a cidade. 
Uma das portas da muralha foi, em tem-
pos, “a Porta das Virtudes” e, com o rio à 
vista, o historiador explicou quais foram 
os motivos que justificaram este nome. Segundo 
Joel Cleto, o local está referenciado como permi-
tindo observar “o mais belo pôr-do-sol da cidade”, e 
o local “belíssimo”, conta, “sempre foi assim”. Já na 
época em que existia a muralha, as pessoas do Porto 
gostavam de atravessar a Porta das Virtudes para 
poderem vislumbrar a paisagem. No entanto, só “os 
janotas e as meninas ricas passeavam nas Virtudes”, 
explicou Joel Cleto.
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Cleto, destacando algumas tra-
dições “interessantes”: “À volta 
do lago só podia passear a elite 
do Porto, enquanto as criadas 
ou os guardas-nocturnos pas-
seavam junto aos gradeamen-
tos”, salientou.
Embora se tenha chamado, 
no início, Jardim de S. Lázaro, 
“há já muitos anos que não se 
chama assim”, contou o histo-
riador para surpresa dos par-
ticipantes. O actual patrono do 
Jardim, Marques de Oliveira, 
que aí tem uma estátua em sua 
homenagem, nasceu já depois 
do mesmo estar concretizado, 
no entanto, hoje é ele quem dá 
nome ao espaço. 
Joel Cleto destacou “o pintor 
de renome que foi Marques de 
Oliveira”, sendo “um dos dois 
introdutores do naturalismo 
em Portugal”. Dirigiu a escola 
de Belas Artes do Porto, actu-
almente localizada próxima 
do Jardim, no entanto fundada 
mesmo em frente, onde é hoje a 
Biblioteca Municipal do Porto, 
e para onde está voltada a está-
tua de Marques de Oliveira. 
Após a visita ao Jardim de S. 
Lázaro, o grupo de médicos pa-
rou para ouvir a história do Ce-
mitério do Prado do Repouso, 
de 1839, que foi o primeiro 

cemitério público do Porto. O cemitério nasceu de-
vido aos desastres do Cerco do Porto, altura em 
que as igrejas deixaram de ter espaço para todos 
os túmulos necessários. A paragem foi curta, “ape-
nas para relembrar a importância deste cemitério”, 
porém o historiador sublinhou que “gostava de pro-
mover uma visita dedicada apenas a alguns cemité-
rios do Porto, pois os cemitérios são um manancial 
de informação”.

a hIstórIa trágICa do barão de nova 
sIntra e os JardIns que lhe foram 
dedICados
Antes de levar os passeantes a visitar os jardins 
do Barão de Nova Sintra, Joel Cleto destacou “um 
importante edifício da Misericórdia do Porto que, 
durante décadas, foi destinado a acolher rapazes 
órfãos ou necessitados, onde lhes era dada forma-
ção profissional para que “quando saíssem não ti-
vessem qualquer problema em encontrar emprego 
qualificado”. O Barão de Nova Sintra viveu nesta 
instituição e rapidamente lhe foram notadas capa-
cidades para o desenho e para a pintura: “A Santa 
Casa da Misericórdia chegou a pagar-lhe os estudos 
na Academia de Belas Artes e, mais tarde, o estágio 
em Paris, tal era o seu talento”, afirmou Cleto. 

José Joaquim de Silva Guimarães – o verdadeiro 
nome do Barão de Nova Sintra – nasceu em 1808, 
no seio de uma família relativamente pobre, em 
Guimarães, e, aos 17 anos, emigra para o Brasil, 
onde em conjunto com um irmão começa a fazer 
uma “enorme fortuna” no comércio têxtil, assegu-
rou o historiador. 
No seu primeiro casamento, um casamento rico que 
lhe amplia a fortuna, tem dois filhos que acabam 
por morrer muito novos, e a esposa acaba também 
por falecer. José Joaquim casa uma segunda vez, e 
desse segundo casamento tem também uma filha 
que morre num incêndio, altura em que abandona o 
Brasil e se separa da esposa, por ter ficado bastante 
afectado com os acontecimentos. Na época em que 
voltou para Portugal, andou “confuso entre Porto e 
Lisboa” e, além das casas que comprou no Norte do 
país, compra em Lisboa a “Quinta Nova Sintra” que 
lhe valeu o título de Barão de Nova Sintra, atribuído 
por D. Luís, adiantou Joel Cleto.
Já na sede das Águas do Porto (Parque de Nova 
Sintra), os médicos puderam observar as fontes que, 
ao longo do século XX, foram sendo retiradas das 
ruas da cidade. O parque era uma quinta de uma 
família britânica (família Wright), que “nada tinha a 
ver com o Barão de Nova Sintra”, contou Cleto, que 
destacou algumas fontes mais importantes presen-
tes no jardim. A Arca de Água de Sto. Isidro, a Fonte 
do Campo Alegre ou a Fonte de Cedofeita foram 
algumas das fontes vistas ao pormenor pelo grupo 
de médicos.
Os jardins do Parque de Nova Sinta têm uma vista 
privilegiada sobre o rio Douro e estão, de momento, 
fechados ao público. O historiador conseguiu que o 
grupo os pudesse visitar e adiantou que a Câmara 
Municipal do Porto irá fazer algumas obras e, no 
final de 2017, início de 2018, o Parque deverá ser 
aberto ao público e todas as fontes jorrarão água 
fornecida pelo edifício sede das Águas do Porto.

«Da Igreja do Pai 
natal a um presépio 
excepcional»
Foi com espírito natalício que terminou mais um 
ciclo de visitas “Porto Revisitado”. Da igreja do S. 
Nicolau ao presépio da Irmandade das Almas, Joel 
Cleto brindou, no dia 17 de Dezembro, as mais de 
três dezenas de participantes com histórias natalí-
cias e com algumas surpresas. 
O percurso começou na “Igreja do Pai Natal” (Igreja 
de S. Nicolau), onde o historiador contou aos pre-
sentes lendas e histórias relativas àquele santo que, 
mais tarde, contribuíram para dar corpo à história 
do Pai Natal como hoje a conhecemos. 
S. Nicolau era natural de uma pequena cidade da 
Turquia e, desde novo, renunciou às boas posses 
da família para se dedicar a ajudar os desfavore-
cidos. Conhecido pelo seu carinho para com as 
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crianças, são-lhe atribuídas duas lendas 
que ainda hoje são conhecidas por terem 
dado origem a dois pormenores na ima-
gem do santo: um saco de moedas na mão 
esquerda e uma salgadeira de carnes com 
três crianças. 
Três crianças saíram do centro da cidade 
turca para brincarem num bosque na pe-
riferia; no entanto, rapidamente se per-
deram. Após encontrarem a casa de um 
“temido talhante da cidade que odiava 
crianças”, acabaram por ser mortas “e co-
locadas aos pedaços dentro de uma sal-
gadeira de carnes”, começou por contar o 
historiador. Após vários dias de procura, e 
quando todos já tinham desistido, S. Nico-
lau continuou a procurar as crianças e acabou por 
descobrir a casa do talhante. Naquela época ele era 
bispo e, graças à importância da Igreja, foi recebido 
de braços abertos pelo homem que escondia os cor-
pos das crianças. Desconfiado, S. Nicolau acabou 
por encontrar o corpo dos meninos e, segundo reza 
a lenda, fê-los ressuscitar, tendo ficado muito co-
nhecido por este milagre. E foi por isso que foi deci-
dido pela Igreja colocar a salgadeira com as crianças 
na imagem do santo. 

Além do amor pelas crianças, S. Nicolau é associado 
ao Natal porque, quando as meninas da cidade não 
tinham dinheiro para casar, S. Nicolau, na altura 
bispo, subia aos telhados e mandava sacos de moe-
das pelas chaminés. 
Joel Cleto destacou ainda outros presentes que eram 
distribuídos pelo santo na cidade, tendo a tradição 
originado a festa de S. Nicolau, dedicada à distri-
buição dos presentes no dia 6 de Dezembro. Mais 
tarde a data foi retirada pela Igreja e os cristãos 
associaram as acções de S. Nicolau ao Natal. É por 
estes motivos que a igreja de S. Nicolau no Porto é 
também conhecida como “Igreja do Pai Natal”. 

PasseIo marCado Por surPresas
Antes de chegar “a um dos presépios mais bonitos 
do Porto”, como afirmou Joel Cleto – o presépio da 
Igreja das Almas de São José das Taipas –, os médi-
cos foram surpreendidos com a possibilidade de vi-
sitarem as antigas instalações do primeiro hospital 
do Porto: o Hospital de D. Lopo.
A visita não foi programada e o próprio Joel Cleto 
ficou surpreendido com a “simpatia” do dono do 
espaço, que abriu as portas aos passeantes.

A Igreja das Almas, local onde 
terminou o passeio, foi o palco da 
última surpresa do dia: o grupo 
descobriu uma passagem secreta 
que era feita através de um túmulo 
falso para o exterior da igreja – as 
famosas catacumbas. No local foi 
o engenheiro João Cruz que con-
tou a história da passagem se-
creta, da igreja e do presépio aos 
participantes.
Apesar da surpresa, o presépio, 
conhecido como “presépio das 
almas”, presente na galeria mu-
seológica da igreja, foi a principal 
atracção do grupo de médicos. Da 
escola de Machado de Castro, um 
dos maiores escultores portugue-
ses, o presépio é conhecido pelos 
pormenores que o tornam “dife-
rente dos outros”, explicou o enge-
nheiro, que destacou a importân-
cia da família no presépio, algo que 
deve ser “transparecido para a vida 
real”. João Cruz contou algumas 
das curiosidades deste presépio, 
desde logo o facto de ter quatro 

Reis Magos. Tendo sido feito no século XVIII, Ma-
chado de Castro “equacionou outro Rei Mago, re-
presentante da América”, para além dos tradicionais 
representando a Europa, África e Ásia.
Com a visita terminada, foi com grande espírito 
natalício que Joel Cleto se despediu do grupo de 
médicos e da 2.ª edição do “Porto Revisitado”. As 
histórias do Porto não ficaram todas contadas, e o 
historiador disse esperar que um novo ciclo possa 
ocorrer em 2017. n
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“Noir de 
Outono” atraiu 
centenas de 
pessoas ao CCC 
da SnROM
O 7.º Ciclo de Cinema da 
SRNOM, que começou 
a 29 de Setembro 
e terminou a 16 de 
Novembro, brindou 
centenas de pessoas 
com filmes “noir”. Num 
ciclo intitulado «“Noir” 
de Outono», passaram 
desde filmes que são 
“típicos noir, até aos 
mais recentes neo-
noir”, como explicou o 
coordenador do evento, 
António vieira lopes. 
Ao longo de sete sessões, 
centenas de pessoas 
foram ao cinema ao 
Centro de Cultura e 
Congressos da SRNOM.

The	Maltese	
Falcon
1941, John Huston

Depois de “M – Ma-
tou” de Fritz Lang, 
que inaugurou o 

7.º Ciclo de Cinema da SR-
NOM, em 29 de Setembro 
(ver ultimo número da re-
vista nortemédico), The Mal-
tese Falcon, em português 
“Relíquia Macabra”, foi o 
segundo filme a ser visuali-
zado, no dia 6 de Outubro.
Os ciclos de cinema da SR-
NOM contam, desde sem-
pre, com uma explicação dos 
filmes no início de cada ses-
são e uma tertúlia no final. 
Sobre o filme “The Maltese 
Falcon”, de John Huston, 
António Vieira Lopes, mem-
bro da Comissão Regional 
Consultiva de Actividades 
Culturais e de Lazer da SR-
NOM, começou por adiantar 
aos presentes que estariam 
perante “o clássico dos clás-
sicos do noir”. 
Um filme de 1941, época áu-
rea deste género de filmes, 
“The Maltese Falcon” ficou 

conhecido por ser a estreia na realização de John 
Huston e, segundo o promotor do evento, pelo 
“brilhante papel da grande femme fatale” Brigid 
O’Shaughnessy, interpretado por Mary Astor. 
O policial gira em torno de Brigid e da sua procura 
pela irmã, com a ajuda dos detectives Spade (Hum-
phrey Bogart) e Archer (Jerome Cowans). Consi-
derado por António Vieira Lopes “um dos grandes 
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filmes noir”, foi nomeado 
para três óscares: Me-
lhor Filme, Melhor Ar-
gumento e Melhor Actor 
Secundário (para Sydney 
Greenstreet). 
A película é baseada no 
romance homónimo de 
Dashiell Hammett, e, 
para o coordenador do 
ciclo de cinema, “é um 
dos poucos filmes que é 
capaz de ser melhor que 
o livro”. António Vieira 
Lopes sublinhou o “ex-
celente argumento” e as 
excelentes interpretações 
dos actores.

Curiosidades:
O romance de Dashiell 
Hammett foi f ilmado 
pela primeira vez, com o 
mesmo nome, em 1931, 
e uma segunda vez, em 
1936, com o nome “Satan 
Met a Lady”.
Humphrey Bogart não foi 
a primeira opção de John 
Huston para o papel do 
dective Spade. O actor Ge-
orge Raft foi inicialmente 

contratado para interpretar este papel, no entanto, de-
sistiu da personagem por considerar que “The Maltese 
Falcon” não seria um filme importante, tendo utilizado 
uma cláusula do seu contrato que lhe permitia recusar 
filmes “refilmados”.

Double	
Indemnity
1944, Billy Wilder

No dia 13 de Outubro, o 
Salão Nobre da SRNOM 
recebeu centenas de pes-
soas para assistirem ao 
filme “Pagos a Dobrar”, 
do realizador Billy Wil-
der. Ainda num contexto 
de “clássico noir”, como 
explicou no início Antó-
nio Vieira Lopes, a obra 
ficou conhecida como 
“um dos mais bem-suce-

didos filmes noir”, “apesar dos mais de 300 filmes 
deste tipo produzidos em escassos anos”. 
Adaptado do romance “Double Indemnity”, de Ja-
mes M. Cain, marca uma das raras oportunidades 
de Billy Wilder trabalhar com Chandler, um dos 
mais conhecidos argumentistas da época nos EUA.
O filme estreou em 1944, altura em que começou a 
haver “um grande contraste do preto e do branco, 
com o aparecimento da técnica da fotografia”, 

explicou Vieira Lopes, lamentando que o realizador 
“nunca tenha sido um visionário”.
Billy Wilder, realizador do filme, era judeu, filho de 
uma mulher “com um grande amor à cultura ame-
ricana”, algo que fez com que “rapidamente conhe-
cesse a América”, explicou o coordenador do evento: 
“Com cinco filmes explorou metade do cinema”, 
garantiu. Ainda sobre o realizador, Vieira Lopes ga-
rantiu que se tratava de um “grande argumentista”, 
“excelente em diálogos e muito perfeccionista”. 
“Pagos a Dobrar” conta o romance entre Phyllis 
(Barbara Stanwyck) e seu amante, o vendedor de 
seguros Walter Neff (Fred MacMurray). O amante 
da protagonista acaba por ser convencido por ela a 
matar o seu marido, para que ambos ficassem com 
o dinheiro de um seguro vendido pelo amante. 
A trama ficou conhecida pelas várias nomeações 
para os Óscares (nas categorias de Melhor Filme, 
Melhor Director, Melhor Actriz, Melhor Som, Me-
lhor Fotografia, Melhor Banda Sonora e Melhor Ar-
gumento), e por ser um filme inspirado num crime 
real, de 1927.

Curiosidades:
O crime que inspirou o filme foi inspiração para mais 
três filmes: “The Postman”, “Always Rings Twice” e 
“Body Heat”.

Touch	of	Evil
1958, Orson Welles

“A Sede do Mal”, de 1958, foi o quarto filme do 
“Noir” de Outono, e foi apresentado no dia 13 de 
Outubro. António Vieira Lopes começou por fa-
lar aos presentes de Orson Welles, “um realizador 
que mudou muita coisa no cinema, um homem 

que abriu no-
vos caminhos”, 
“ao contrário 
dos dois filmes 
anteriores”, ga-
rantiu. “Con-
siderado por 
muitos como 
o último noir 
(...), é um filme 
diferente reali-

zado por uma pessoa diferente”, explicou Vieira 
Lopes. “Vão reparar neste filme que nos primeiros 
cinco minutos percebemos que este homem não é 
um artesão, mas um verdadeiro autor de cinema”, 
sublinhou o promotor do evento. 
À semelhança dos filmes anteriores, também “A 
Sede do Mal” é uma história baseada numa obra 
literária: “Badge of Evil”, de Whit Masterson.
Ramon Miguel Vargas, interpretado por Charlton 
Heston, é um chefe de polícia mexicano que, em 
lua-de-mel com a sua mulher Susan Vargas, inter-
pretada por Janet Leigh, se depara com um assassi-
nato (um casal é morto por uma bomba colocada no 
seu automóvel) numa pequena cidade que faz fron-
teira com os Estados Unidos. Vargas interessa-se 
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pelo caso e confronta-se com Hank Quinlan (Orson 
Welles), o chefe da polícia local, corrupto e tirano. 
Quinlan forja provas para garantir a prisão dos seus 
suspeitos em todos os crimes e Vargas é o primeiro a 
suspeitar dos factos apurados pelo polícia.
Num filme policial marcado pelo suspense, “so-
bressaem as técnicas fotográficas incríveis de Orson 
Welles”, reitera Vieira Lopes, que garante que o rea-
lizador “consegue antecipar o que é hoje a fronteira 
entre o México e os EUA”. “Apesar de ser um filme 

incrível, é um noir não 
clássico, com perso-
nagens dúbias e muito 
difícil de perceber, 
tendo-se tornado um 
desastre de bilheteira, 
com muita pena mi-
nha”, lamentou o pro-
motor do evento antes 
do início do filme.

Curiosidades:
Inicialmente Orson Wel-
les foi contratado apenas 
como actor. Contudo, 
devido a uma confusão 
com Charlton Heston – 
que pensava que Welles 
seria o realizador –, o pro-
dutor Albert Zugsmith 
viu-se forçado a proceder 
a alterações na equipa 
para manter Heston sa-
tisfeito.
Já como realizador, Wel-
les efectuou alterações 
significativas no guião 
do filme, desde logo no 
papel de Heston, que dei-
xou de ser um advogado 
para assumir o papel de 
agente mexicano de fis-
calização de narcóticos. 
Janet Leigh mudou de 
cidadania – de mexicana 
para norte-americana – 
e todo o cenário passou 
de uma pequena cidade 
na Califórnia para uma 
cidade fronteiriça do Mé-
xico.

Blood	Simple
1984, Joel Coen

No dia 27 de Outubro 
foi altura de iniciar a 
apresentação de filmes 
que estrearam bastante 
depois do apogeu do 

“noir”. Em português “Sangue por Sangue”, Blood 
Simple é um filme dos irmãos Coen, de 1984, e veio 
trazer o conceito de “neo-noir” ao 7.º Ciclo de Ci-
nema da SRNOM.

Numa breve apresentação sobre os irmãos Coen, 
António Vieira Lopes destacou “o entusiasmo pelo 
cinema desde a infância”, dos realizadores: “Co-
meçaram por fazer filmes caseiros, convidando os 
vizinhos para actores”, explicou. 
Joel Coen estudou Cinema, enquanto o irmão 
Ethan Coen estudou Filosofia. Para Vieira Lopes, 
Joel é o realizador e Ethan é o “maior decisor dos 
argumentos” nos filmes que produziram juntos. 
Tal como nos filmes anteriores, “Sangue por San-
gue” relata a história de um crime, envolvendo uma 
“femme fatale”, um criminoso e um detective. Julian 
Marty, interpretado por Dan Hedaya, encomenda o 
assassinato da sua mulher Abby (Frances McDor-
mand) e do seu amante Ray (John Getz), após des-
cobrir a traição através do detective. 
O filme não venceu nenhum Óscar, no entanto foi 
nomeado para várias categorias nos Independent 
Spirit Awards, e venceu nas categorias de Melhor 
Realizador e Melhor Actor. 
Antes do início do filme, Vieira Lopes garantiu que 
os irmãos Coen conseguiram “surpreender” com 
grandes filmes, reconhecidos na actualidade: “Con-
seguiram fazer um primeiro grande filme, um se-
gundo igualmente bom e um terceiro também, e 
em 2008 conseguiram chegar aos Óscares (quatro, 
incluindo Melhor Filme e Melhor Realizador) com 
o filme “Este País não é para Velhos”, recordou o 
organizador do ciclo. 

Curiosidades:
Em 2001 os irmãos Coen fizeram uma revisão do filme 
para aumentar a qualidade técnica, porém a história 
quase não sofreu alterações.

Blue	Velvet
1986, David lynch

O penúltimo filme do “Noir” de Outono, em portu-
guês intitulado “Veludo Azul”, foi apresentado no 
dia 10 de Novembro. 
O filme de David Lynch, de 1984, contou com um 
Salão Nobre da SRNOM praticamente cheio e foi 
para muitos dos presentes “um filme para rever”, 
garantiu António Vieira Lopes. Com elementos de 
surrealismo, é um “exemplo perfeito de neo-noir”, 
explicou o coordenador do evento: “Esta história é 
tudo menos simples”, sublinhou.
O realizador, David Lynch, viveu em várias cida-
des americanas durante a sua infância e juventude, 
tendo estabelecido laços em poucos sítios por onde 
passou. “Desde muito novo tinha um interesse 
muito grande pela pintura, portanto também os 
cenários e a decoração são notórios nos seus filmes”, 
comentou Vieira Lopes. Fez poucos filmes, algo que 
segundo o promotor do Ciclo de Cinema “é uma 
característica dos grandes autores”: “O problema 
dos autores é que se esgotam e começam a repetir-
-se”, reiterou. 
Realizador “com uma tendência para filmes que 
são falhanços comerciais”, David Lynch conseguiu 
que “Veludo Azul” tivesse algum sucesso, destacou 

86 Cultura



Vieira Lopes. Com um título inspirado numa mú-
sica bastante importante no filme, “Blue Velvet” 
de Bobby Vinton, a história retrata uma pequena 
cidade assombrada por fenómenos anormais. Je-
ffrey Beaumont, interpretado por Kyle MacLachlan, 
apercebe-se ao longo do filme que a sua cidade, 
aparentemente tranquila, é assombrada por crimes, 
e envolve-se com uma cantora, Dorothy (Isabella 
Rossellini), e com Frank (Dennis Hopper), duas 
personagens estranhas e complexas que acabam 
por atormentar a vida calma do protagonista. 
O filme foi indicado para alguns prémios, entre 
eles a categoria de Melhor Director, nos Óscares de 
1987. 
Antes de dar início ao filme, António Vieira Lopes 
não quis deixar de chamar a atenção dos presentes 
para a banda sonora do filme e remeteu-os para os 
álbuns lançados posteriormente por David Lynch. 

Curiosidades:
Jeffrey Beaumont exclamou “estou no meio de um 
mistério” exactamente a meio do filme.
David Lynch é um dos criadores da famosa série dos 
anos 90 “Twin Peaks”.  

Kárhozat
1988, Béla Tarr

Estreado em 1988, o filme húngaro 
“Kárhozat” encerrou o “Noir” de Ou-
tono da SRNOM. 
Kárhozat (em português, “Maldição”) 
foi produzido “por aquele que é talvez 
o melhor realizador de cinema vivo, 
Béla Tarr”, assinalou António Vieira 
Lopes. O promotor do evento destacou 
ainda a língua húngara como “uma 
língua muito musical”, algo que con-
sidera “fundamental no cinema”: “Se 
não tivéssemos legendas gostávamos 
do filme na mesma”, garantiu.
Sobre a narrativa, “é uma história 
banal, com personagens banais, pas-
sadas em vilarejos na Hungria”, co-
meçou por afirmar Vieira Lopes que 
continuou com a habitual introdução 
ao realizador.
Béla Tarr foi, num contexto de di-
tadura, um aspirante a filósofo e foi 
impedido de seguir essa carreira, que 
acabou por culminar no cinema. Fez 
alguns documentários sobre o prole-
tariado, baseados na experiência da 
ditadura, e “Maldição” marca uma 
mudança nos filmes do realizador: “É 
o primeiro grande filme de Béla Tarr, 
o primeiro que não é claustrofóbico e 
que filma paisagens”, explicou Vieira 
Lopes.
Um filme pessimista, “com uma mu-
lher fatal que ama vários homens, e 
com vários homens que a amam a 
ela, todos com objectivos diferentes”, 

esclareceu Vieira Lopes, que chamou as atenções 
para um bar “muito importante no filme” – Titanic. 
António Vieira Lopes garantiu que este filme “não 
pode ser contado, caso contrário seria estragá-lo” 
e enalteceu os “altamente elaborados” planos sem 
cortes.
No final do último filme do 7.º Ciclo de Cinema 
da SRNOM, o promotor deixou uma promessa: 
“Mesmo sem sabermos se haverá um próximo ciclo, 
vou organizar uma sessão por mês, quem sabe se 
sobre a própria história do cinema”.
O 7.º Ciclo de Cinema da SRNOM ficou marcado 
pelo mistério e pelo suspense característicos do gé-
nero cinematográfico que privilegiou, mas também 
pelo número de participantes, que foi crescendo a 
cada nova sessão. 

Curiosidades:
O primeiro diálogo apenas ocorre ao fim de sete minu-
tos de filme.
Há pequenos planos do filme que demoraram mais de 
um mês a ser gravados. n
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No dia 21 de Outubro, luís Castelo-Branco 
apresentou o livro “Competências Clínicas 
Práticas e Preparação para OSCE”(Objective 
Structured Clinical Examination) na 
SRNOM. A sessão de apresentação seguiu-se 
de um importante debate que procurou 
confrontar as várias perspectivas das 
escolas médicas portuguesas. 

lUÍS CAStElO-BRANCO 
APRESENtOU O lIVRO 

Competências Clínicas 
Práticas e Preparação 
para OSCE

texto Maria Martins › Fotografia Digireport
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A ideia de criar um 
manual, dedicado 
não só a estudantes 

mas a todos os médicos que 
queiram saber algo além 
da sua especialidade, par-
tiu de Luís Castelo-Branco 
enquanto estudante de 
medicina na Universidade 
do Algarve, durante a sua 
preparação para o OSCE: 
um exame prático para 
avaliar as competências clínicas dos estudantes de 
medicina. 
O manual, coordenado pelo jovem médico, contou 
com 51 autores, todos estudantes de medicina, 30 
médicos directores e 21 revisores – especialistas 
em cada área abordada no livro. Segundo o coor-
denador, o processo de edição – com uma duração 
aproximada de 4 anos – contou com mais de 100 

intervenientes, desde estu-
dantes a especialistas, para ga-
rantir “a máxima qualidade” 
do manual. 
Este é um livro dedicado a 
todos os médicos, uma vez 
que, além de preparar para o 
OSCE, “é um livro para con-
sulta (...), essencialmente um 
guia de competências clíni-
cas e práticas”, afirmou o im-
pulsionador do projecto. O 
prestígio desta obra fica reco-
nhecido pelo patrocínio ins-
titucional, dado pela primeira 
vez a um livro médico pela 
Ordem dos Médicos.
A apresentação do livro acon-
teceu à semelhança da sua edi-
ção: Luís Castelo-Branco con-
fessou que “fez questão” de 
convidar representantes das 
várias fases de produção deste 
manual, para que os presentes 
entendessem a complexidade 
deste guia. A sessão foi ini-
ciada por Henrique Botelho e 
contou com a presença de João 
Bernardes, um dos revisores 
do livro, Nuno Guerra Pereira, 
vice-coordenador, Manuel Al-
berto Correia, co-autor, e Ana 
Gaspar, Editora Adjunta na 
LIDEL. 
No final da apresentação do 
manual foi tempo para debater 
“O futuro da formação e ava-
liação médica em Portugal – o 
papel dos OSCE” e, sob mode-
ração de Rui Capucho, mem-
bro do CRNOM, e de Carlos 
Cortes, presidente da Secção 
Regional do Centro da Ordem 
dos Médicos, vários foram os 
representantes das escolas 
médicas portuguesas que in-
tervieram no debate. Maria 
Amélia Ferreira, Luís Manuel 
Taborda Barata, Duarte Nuno 
Vieira, Idalina Beirão e Jorge 

Correia Pinto representaram as escolas médicas de 
Norte a Sul do país.
A sessão foi encerrada pelo presidente da SRNOM, 
Miguel Guimarães. O dirigente deixou palavras de 
agradecimento ao jovem médico e garantiu que este 
é “um livro magnífico” que, acima de tudo, “lança 
novas pistas sobre aquilo que pode ser o ensino, a 
avaliação e a formação”. n
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palavras de admiração: 
“Tenho muito orgulho 
quando me perguntam 
se sou neto do Dr. Mar-
tins Soares, sei que és um 
homem de palavra e de 
princípios”, sublinhou.
O historiador e investiga-
dor César Santos Silva fez 
uma apresentação onde 
resumiu toda a história 
do FC Porto e lamentou 
que muitos desconhe-
çam ou não acreditem 
nas candidaturas à presi-
dência do clube por parte 
de Martins Soares. “A 
história e a verdade é só 
uma”, lembrou o inves-
tigador: “Martins Soares 
foi o único homem que 
ousou ‘enfrentar’ Jorge 
Nuno Pinto da Costa, e 
isso é admirável”, consi-
derou César Santos Silva 
que, antes de terminar, 
lançou o desafio de uma 
terceira tentativa de Mar-
tins Soares à presidência 
do FC Porto. 
Pedro Ferreira, conhe-
cido jornalista portu-
guês, contou aos pre-
sentes a forma “curiosa” 
como o médico se debru-
çou sobre este livro: Mar-
tins Soares quis provar 
ao neto que se tinha de 
facto candidatado à pre-
sidência do seu clube de 
eleição. O neto Manuel, 
a quem a candidatura do 
avô tinha sido negada 
no museu do clube, foi 
o maior incentivo para 
a realização desta obra. 
Neste sentido, Pedro 

Ferreira garantiu que “enquanto jornalista apurou 
apenas factos”. 
A terminar, o autor do livro agradeceu à SRNOM, 
à editora Douro Editorial, a César Santos Silva, a 
Pedro Ferreira e a Maria José Guedes todo o apoio 
prestado na concretização da obra. Porém, salien-
tou, o agradecimento mais “especial e importante” 
era para o neto Manuel: “Como já sabem, dedico 
este livro ao meu neto porque, ao visitar o museu 
do FC Porto, duvidou de tudo o que lhe falei sobre 
as minhas candidaturas, dado que não encontrou 
lá uma única referência relativamente a este facto 
histórico na vida do meu clube”, explicou Martins 
Soares, em jeito de conclusão. n
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No dia 10 de Novembro, o Salão 
Nobre do Centro de Cultura e 
Congressos da SRNOM encheu-se 
de familiares e amigos de Martins 
Soares para com ele partilharem 
a apresentação do seu livro “Pelo 
FC Porto – História das minhas 
candidaturas: 1988 e 1991”. A 
cerimónia contou com a presença 
do presidente da SRNOM, Miguel 
Guimarães, de Isabel Damião, da 
Douro Editorial, do investigador 
César Santos Silva e do jornalista 
Pedro Ferreira, que relatou a 
génese obra. 

A presidir à apresen-
tação do livro “Pelo 
FC Porto – História 

das minhas candidaturas: 
1988 e 1991”, o presidente 
da SRNOM realçou o “ho-
mem lutador” que Martins 
Soares sempre foi. Miguel 
Guimarães afirmou ainda 
considerar o livro de Mar-
tins Soares uma obra “de 

extrema importância” para a história do FC Porto.
Martins Soares contou também com uma sur-
presa do neto, Manuel Martins Soares Velho, de 
10 anos – a quem foi dedicado o livro – que deixou 

Pelo FC PORTO 
História 
das minhas 
candidaturas:  
1988 e 1991
lIVRO DE MARtINS SOARES
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grau de Consultor da Carreira Médica Hospita-
lar, exercendo funções como Assistente Hospitalar 
Graduada de Psiquiatria no Hospital de Magalhães 
Lemos, no Porto. A psiquiatra é ainda membro da 
International Psychoanalytical Association e da Fe-
deração Europeia de Psicanálise.
Na apresentação do último volume do livro “Pertur-
bações da Personalidade Narcísica e Sexualidade”, 
Fernando Almeida, também psiquiatra e amigo da 
autora, fez um balanço da obra: “É um trabalho no-
tável, resultante de uma pesquisa científica imensa, 
de alguém que sabe imenso sobre o tema”, afirmou. 
Fernando Almeida realçou a relação que a psicaná-

lise pode ter com a psiquiatria – 
áreas dominadas pela autora – e 
a importância de, sob a perspec-
tiva das duas áreas, se compre-
ender alguns comportamentos 
dos adultos face a “traumas de 
infância”, “algo muito bem ex-
plicado pela Patrícia”, sublinhou 
o psiquiatra.
Apesar de “à boa maneira car-
tesiana todos os cinco volumes 
terem um carácter pedagógico”, 
“o volume mais fácil de inter-
pretar é de facto este”, explicou, 
sobre o 5.º volume da obra, Lu-
cília Fonseca. Doutorada em 
Filosofia e amiga de infância de 
Patrícia Ribeiro, confessa que a 
psiquiatra sempre se interessou 
pelo “futuro e os seus enigmas”. 
Foi neste sentido que Patrícia 
Ribeiro se propôs a escrever 
uma obra “tão complexa”, onde 
se avista “o enigma entre o de-
terminismo psicológico e o livre 
arbítrio que, no fundo, levanta 
o problema entre o normal e 
o patológico”, explicou Lucília 
Fonseca. 
Fátima Magalhães, médica psi-
quiatra, foi a última dos três 
convidados a falar sobre o livro. 
Com uma surpresa dedicada à 
autora, contando com as suas fi-
lhas, destacou diferentes perso-
nalidades “do mundo da arte, da 

ciência, da televisão e da vida” presentes neste 5.º 
volume, como Fernando Pessoa ou Woody Allen, 
equiparando-as a Patrícia Ribeiro.
As últimas palavras, dedicadas “aos companheiros 
de estrada e à família”, couberam à autora do li-
vro. Patrícia Ribeiro garantiu que “também se pode 
nascer através da psicanálise”, e antes de agrade-
cer às pessoas que fizeram parte da sua “história”, 
explicou o porquê de este volume ser um pouco 
diferente dos anteriores: “Nos quatro volumes ante-
cedentes limitei-me a fazer reflexões bibliográficas e 
literárias de outros autores, enquanto este tem algo 
de mim”, terminou. n
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Foi apresentado, no 
dia 14 de Dezembro, na 
Sala Braga do Centro de Cultura e Congressos 
da SRNOM, o último dos cinco volumes do 
livro «Perturbações da Personalidade Nar-
císica e Sexualidade», da autoria de Patrícia 
Ribeiro. 

“Perturbações da 
Personalidade 
Narcísica e 
Sexualidade”

Patrícia Ribeiro, médica psiquiatra, assumiu 
em 2013 a publicação de uma obra ligada ao 
narcisismo e à sexualidade, desdobrada em 

cinco volumes.
Médica desde 1979, e especialista em psiquiatria 
desde 1989, Patrícia Ribeiro obteve, em 2002, o 

PAtRÍCIA RIBEIRO 
APRESENtA VOlUME 
QUE ENCERRA A OBRA
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É um artista “por inteiro”. Rodrigo Costa desenha, 
pinta, expõe e ainda consegue algum tempo para 
se dedicar à escrita. No entanto, os quadros não 
deixam de ser a maior e a principal paixão deste ar-
tista que privilegia retratos de pessoas especiais na 
sua vida: “as que expus na SRNOM são, no fundo, 
aquelas pessoas que têm estado comigo naquelas 
horas mais importantes, nas melhores e nas piores”, 
afirmou o pintor. 
A Arte Figurativa é mais do que um género de pin-

tura com que se iden-
tifica. Rodrigo Costa 
confessa que “precisa 
de figurar”, e é por isso 
que propõe “a pessoas 
amigas” que protago-
nizem os seus retratos. 
O seu moldureiro, o 
fotógrafo que o acom-
panha nos trabalhos, 
um amigo poeta, e um 
outro pintor, foram al-
gumas das pessoas es-
colhidas para, através 
dos retratos, o artista os 
“homenagear” na Casa 
do Médico.
Rodrigo Costa já par-
ticipou em inúmeras 
exposições. Além de 
Portugal, teve a opor-
tunidade de levar o 
seu trabalho até paí-
ses como a França, a 
Espanha, a Inglaterra 
e a Irlanda. É autor de 
quadros que decoram 
as paredes de ilustres 
instituições, desde a 
Câmara Municipal de 
Gaia – cidade onde 
nasceu, até ao Museu 
“João Mário”, em Alen-
quer. Ainda assim, o 
artista confessa que 
não expõe com muita 
frequência, pois isso 
ocupa “tempo de ama-

durecimento”, essencial para dedicar à pintura. 
Num país onde considera que “há um critério de 
selecção que privilegia os artistas que são os ami-
gos, os conhecidos e os familiares” de pessoas in-
fluentes, Rodrigo Costa lamenta que Portugal esteja 
a viver “uma crise que, mais do que económica, é 
afectiva”. Apesar de sentir que há artistas com “mui-
tas valências” que não são apoiados, o pintor con-
clui que, mesmo com esta falta de “meritocracia”, é 
importante que os artistas portugueses continuem 
a lutar pelo reconhecimento. n

Inaugurou, no dia 7 de Outubro, a 
exposição de pintura que deu cor à Galeria 
da Casa do Médico até 21 de Outubro. 
“Emoção, Razão e limites” foi o tema da 
exposição de pintura do artista Rodrigo 
Costa, que surpreendeu muitos curiosos 
pela qualidade das obras expostas.
Desde as dezenas de pinturas em óleo 
aos retratos – de pessoas importantes 
na vida do pintor – foram dezenas os 
quadros expostos no Centro de Cultura e 
Congressos da SRNOM.

Exposição 
de pintura 
de Rodrigo 
Vieira da 
Costa

«eMoção, raZão 
e liMites»

Rodrigo Vieira da 
Costa nasceu a 
4 de Setembro 

de 1952 em Vila Nova 
de Gaia e, apesar de 
confessar que sempre 
pintou, contou à Nor-
temédico que, “objecti-
vamente e a tempo inteiro”, pinta desde meados de 
1990. Antes de esta ser a sua principal ocupação, 
dedicou-se, durante duas décadas, à profissão de 
designer e ilustrador gráfico. 
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OlGA SAntOS GAlERIA
ExPOSIÇãO DE PINtURA, 
ESCUltURA, FOtOGRAFIA E 
JOAlHARIA 

Foram 58 os artistas que estiveram represen-
tados na SRNOM durante o mês de Novem-
bro. A exposição foi organizada pela “Olga 

Santos Galeria” e deslumbrou as dezenas de pessoas 
que a foram visitando. 
“Olga Santos Galeria” é um “sonho antigo” da arqui-
tecta e pintora Olga Santos. Este projecto foca-se, 
principalmente, na arquitectura mas apoia projectos 
de vários artistas em paralelo: “A arquitectura é uma 
expressão do espírito humano, que vive como ins-
piração na música, na pintura e na poesia”, afirma a 
mentora do projecto. O lema é “elevar o carácter hu-

mano através da Arte” e, por isso, 
Olga Santos apoia vários tipos de 
artistas e de expressões artísticas. 
Confessa que aproveitou o espaço 
“incrível e de fusão com a natu-
reza” da Casa do Médico para ex-
pôr vários tipos de arte, por con-
siderar este “o local ideal” para 
esta “multiplicidade de artistas”. 
Criar coisas é a sua grande paixão 
e, apesar de ser arquitecta, ex-
plica que sempre teve “o bichinho 
da pintura”. Olga Santos salienta 
que foram estas três vertentes que 
a levaram a abrir uma galeria de 
arte e que a ajudam a organizar 
exposições equilibradas – como 
descreve “Jardins de Memória” na 
SRNOM.
Renato Rodyner, curador brasi-
leiro, trabalha entre Portugal e o 
Brasil e foi uma das importantes 
presenças nesta exposição. Com 
uma profunda preocupação com 
a área da saúde, Rodyner lan-
çou um desafio aos portugueses: 
“Há um projecto no Brasil que 
visa decorar os hospitais com 
pinturas. Esse projecto devia 
ser lançado em Portugal”, afir-
mou. Rodyner acredita que, quer 
na perspectiva do doente, quer 
dos familiares e amigos, a arte é 
“muito importante para tornar o 
hospital um local menos triste”. 
O curador adiantou ainda que no 
Brasil aquele é um projecto de su-
cesso, que dá ânimo aos doentes, 
aos médicos e a todas as pessoas 
que, diariamente, entram e saem 
dos hospitais. 
“Jardins de Memória” foi uma ex-
posição polivalente que contou 
com o apoio da SRNOM. A men-
tora do projecto garantiu que esta 
foi mais uma forma de “dar a co-

nhecer ao Porto uma parte dos artistas envolvidos” 
centrando a arte enquanto “processo de evolução de 
culturas”. n

Durante quase todo o 
mês de Novembro, entre 
os dias 3 e 29, a Galeria 
do Centro de Cultura e 
Congressos da Secção 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos viu-se 
colorida por um conjunto 
de obras de pintura, 
escultura, fotografia e 
joalharia. Olga Santos, 
a promotora, através da 
sua galeria, da exposição 
“Jardins da Memória”, 
trouxe à Casa do Médico 
obras de dezenas de 
artistas nacionais e 
estrangeiros.
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«Jardins de 
Memória»
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Para encerrar o ano de 
2016, a SRNOM promo-
veu uma grande exposi-

ção de pintura com reputados 
artistas nacionais e estrangeiros, 
bem como talentosos artistas 
que expõe as suas obras pela 
primeira vez.
“Na Ordem com Arte” colocou 
lado a lado obras de consagra-
dos artistas como Salvador Dali, 
Júlio Pomar, Andy Warhol ou 
Arpad Szenes, e de jovens ta-
lentos como F. Maria Leite, Ana 
Monteiro e Inês Cabral Vaz, 
numa exposiçao que primou 
pela qualidade e pela variedade 
das obras. “Sem dúvida que esta 
é uma exposição muito especial, 
extremamente difícil de se or-
ganizar, mas foi uma das cura-
dorias que me deu mais prazer 
assumir”, sublinhou António 
Franchini, assessor cultural da 
SRNOM e curador da exposi-
ção. “Sobretudo, foi uma exce-
lente oportunidade para alguns 
jovens artistas mostrarem o seu 
trabalho”, acrescentou.
O interesse da exposição con-
firmou-se, logo no dia da inau-
guração, com uma enorme aflu-
ência de público. O feedback foi 
muito positivo, com as pessoas 
a mostrarem-se muito surpre-
endidas. Isabel Lima, médica 
do Porto, “fez questão” de estar 
presente na inauguração da ex-
posição e, no final da visita, as-
segurou que a experiência fora 
“ainda mais surpreendente do 
que esperava”. Carla Reis, pro-
fessora e “grande apreciadora 
de arte”, confessou à «nortemé-
dico» ser esta “uma das mais 
belas exposições” que visitou na 
cidade do Porto.
Esta mostra coincide também 
com o fim do percurso de Mi-
guel Guimarães à frente dos des-
tinos da SRNOM, dirigente que 

foi “o grande dinamizador dos eventos culturais na 
Ordem dos Médicos”, como destacou o curador da 
exposição. 
Para o ano de 2017, a SRNOM tem já a agenda gran-
demente preenchida, contando com inúmeras ex-
posições, desde a pintura à fotografia, prometendo 
continuar a posicionar o Centro de Cultura e Con-
gressos da SRNOM como um importante espaço 
cultural da cidade do Porto. n

Inaugurou, no passado dia 14 de Dezembro, 
uma grande exposição colectiva de pintura 
– “Na Ordem com Arte” – em todos os 
espaços do Centro de Cultura e Congressos 
da Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos. A exposição fica patente até 15 de 
Janeiro de 2017.

Grande exposição 
colectiva de 
pintura

Na	
Ordem	
com	
Arte

texto Maria Martins › Fotografia Digireport
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Membro do CR-
NOM, o Prof. Mota 
Cardoso, anfitrião 

do evento, garantiu ser “um 
enorme prazer” ver o Salão 
Nobre – “sala de espectáculos 
já emblemática da cidade do 
Porto” – completamente cheio, 
para ouvir o Coro que tam-
bém se tornou já “um ex libris 
do Porto”. “Não podemos dei-
xar de lembrar o criador deste 
grupo, o nosso colega que já 
partiu, Amílcar Ribeiro”, re-
lembrou o médico em tom de 
homenagem.
Ao som de temas como “The 
Jubilant Song”, de Joseph M. 
Martin, ou “Oblivion”, de Astor 
Piazzolla, entre muitos outros 
temas “não só dedicados aos 
Reis, mas também temas de 
festa”, como explicou a maes-
trina Luísa Vilarinho, o Coro 
da SRNOM surpreendeu e en-
cantou todos os presentes. 
Fernando Alves e Manuela Al-
ves ouviram pela primeira vez, 
na noite de 5 de Janeiro, o coro 
da SRNOM e confessaram-se 
“completamente encantados”: 
“as vozes são lindíssimas, a co-
ordenação é lindíssima, e de-
pois a alma e o empenho com 
que as pessoas cantam traduz-
-se na mensagem, e é formidá-
vel”, garantiu Fernando Alves. 
Manuel Pereira, médico do 
Porto, e já uma presença assí-

dua nos eventos da SRNOM, nomeadamente nos 
concertos do Coro, não quis deixar de realçar que 
“o Coro da SRNOM está cada vez melhor”, e que 
pretende voltar “todos os anos ao Concerto de Reis”. 
No final do concerto, Luísa Vilarinho explicou à 
Nortemédico que, apesar de este ser um projecto 
“muito trabalhoso e que exige muito tempo”, o mais 
importante “consegue-se”: “Ver a alegria nas pessoas 
é o mais importante para nós. No fundo a música 
deve ser prazer”, afirmou. 
O Coro da SRNOM atravessa um momento de 
grande sucesso, no entanto, a maestrina alerta para 
a “falta de jovens e de vozes masculinas”: “Dos ho-
mens do coro só um é que é médico, tivemos que ir 
buscar vozes a outros ambientes”, sublinhou Luísa 
Vilarinho. A líder do projecto lamentou que devido 
à vida “demasiado ocupada” dos médicos na actuali-
dade, “quase não sobre tempo” para a música e para 
outras actividades. n

O primeiro evento do ano 
de 2017 na SRNOM, no dia 
5 de Janeiro, foi o Concerto 
de Reis. O Salão Nobre 
do Centro de Cultura e 
Congressos foi pequeno para 
as centenas de pessoas que 
quiseram marcar presença 
no concerto 
protagonizado 
pelo Coro da 
SRNOM.

«O	Coro	da	
SRNOM	é	já	
um	ex	libris	
do	Porto»

concerto 
De reis Da 
srnoM
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As escolhas de Nuno Botelho
Presidente da Associação Comercial do Porto

Empresário e gestor, sucedeu a Rui Moreira 
na presidência da Associação Comercial 
do Porto, a mais antiga associação 
empresarial do país. Nuno Luís Cameira de 
Sousa Botelho nasceu no Porto, licenciou-
se em Direito na Universidade Católica do 
Porto e tem uma pós-graduação em Banca, 
Bolsa e Seguros pela Universidade de 
Coimbra. Já tinha sido diretor executivo da 
Associação Comercial do Porto, integrando 
a equipa de Rui Moreira em 2004.

Acionista e fundador da EV – Essência do 
Vinho, empresa responsável pela criação 
e realização da Essência do Vinho, o maior 
evento nacional na área dos vinhos, 
desenvolveu o projeto Essência Gourmet e 
lançou a revista Wine. Entre 2002 e 2004, 
com Rui Rio como presidente da Câmara do 
Porto, Nuno Botelho também passou pela 
autarquia, como adjunto do vereador dos 
Recursos Humanos, Desporto, Educação e 
Juventude.

BIOGRAFIA DE Sá CARNEIRO
Miguel Pinheiro

A história de Francisco 
Sá Carneiro é sobeja-
mente conhecida. Foi 
um dos grandes mitos 
do séc. XX em Portugal 
e esteve envolvido num 
dos acontecimentos mais 
chocantes da história re-
cente do país. Primeiro-

-ministro em 1980, morreu quando a avioneta 
em que se deslocava para um comício no Porto 
explodiu, poucos segundos depois de levantar 
voo do aeroporto da Portela.
Nesta biografia, Miguel Pinheiro quis ir muito 
para além de tudo aquilo que já se tinha dito 
e escrito sobre o antigo líder e fundador do 
PSD. Após cinco anos de investigação, de mui-
tos documentos e testemunhos, o que verda-
deiramente distingue este livro e que o torna 
relevante são os pormenores e os factos que 
nos ajudam a ter uma melhor perceção pública 
de Sá Carneiro e da contextualização de uma 
época, o 25 de abril de 1974.
Miguel Pinheiro conseguiu convencer alguns 
dos familiares mais diretos, como a mulher, 
Isabel, ou a irmã, Ana Maria, a prestarem de-
poimentos sobre o antigo primeiro-ministro.
Um livro bem escrito, que nos ajuda a recordar 
e a compreender melhor alguns dos factos mais 
marcantes da política em Portugal, na altura 
do “25 de abril”.

YITZHAk RABIN: O SOLDADO DA PAZ
Jerusalem Report

Mais uma obra notável, 
porque ajuda a compreen-
der como se desenvolve a 
política em Israel e a com-
plexidade do problema 
do Médio Oriente. Para se 
analisar o presente é pre-
ciso conhecer o passado e 
os jornalistas do “Jerusa-

lem Report” produziram esta biografia sobre o 
antigo primeiro ministro de Israel, assassinado 
por um fanático judeu, ao terminar um comí-
cio pela paz, na antiga Praça dos Reis (agora 
Praça Rabin), em Telavive, no dia 4 de novem-
bro de 1995. Numa altura em que avançava 
com negociações de paz com os árabes, parti-
cularmente com a Organização para a Liberta-
ção da Palestina (OLP).
Envolvido na história e na evolução de Israel 
desde o dia da sua formação, Rabin participou 
na II Guerra Mundial, lutou na Guerra da In-
dependência (1948-1949) e foi herói na Guerra 
dos Seis Dias em 1967. Galardoado com o No-
bel da Paz em 1994, pelos seus esforços em 
prol da paz no Médio Oriente, partilhou a dis-
tinção com o seu ministro dos Negócios Es-
trangeiros, Shimon Peres, e com o então líder 
da OLP, Yasser Arafat.
Este livro fala-nos de tudo isto e leva-nos a uma 
pergunta essencial: o que poderia ter mudado 
no conflito israelo-árabe se os tiros da antiga 
Praça dos Reis tivessem falhado o alvo?

A LUTA é A MINHA VIDA
Nelson Mandela

Quando se trata de uma 
lição de vida e quando 
o livro é sobre um dos 
maiores ícones inter-
nacionais na defesa de 
causas humanitárias, 
vale sempre a pena ler ou 
reler a história de Nelson 
Mandela. “A luta é a mi-

nha vida” reúne textos escritos por ele próprio 
e por organizações de que ele fazia parte. 
A força e a coragem demonstrada pelo homem 
que seria presidente da África do Sul, após ter 
estado preso durante 30 anos, serve de inspi-
ração para muitos que ainda lutam pela igual-
dade de direitos e pelo respeito pelo próximo.
Os comunicados, os artigos e os pensamen-
tos apresentados neste volume mostram como 
Mandela tinha uma visão para além da ques-
tão racial, em busca da união entre os vários 
setores da sociedade sul-africana, como veio 
depois a implementar quando assumiu a lide-
rança do país.
Madiba, como também era conhecido, morreu 
em 2013 com 95 anos mas para sempre fica a 
grandiosidade do seu pensamento, bem ex-
pressa neste livro. Por isso, Mandela será eter-
namente um símbolo da luta contra a opressão 
dos povos.

Texto Rui Martins
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3 LIVROS · 3 dIScOS

AT LEAST FOR NOW
Benjamin Clementine

É um caso sério de 
popularidade. O can-
tor britânico tem uma 
espécie de seguidores 
de culto, o que ex-
plica o arrebatamento 
coletivo que se tem 
visto nos espetáculos, 

desde o Super Bock Super Rock aos coliseus de 
Porto e Lisboa, passando pelas mais diversas e 
intimistas salas do país.
Pianista autodidata, o fenómeno Clementine 
começa na história de um homem com uma 
vida atribulada, de menino de rua, a tocar nas 
estações do metro, mas que foi descoberto por 
uma pessoa ligada à música. Depressa evo-
luiu e, inspirado em Leonard Cohen, muitos 
o comparam também a Nina Simone, graças à 
sua voz singular.
“At Least for Now” foi considerado um dos me-
lhores discos de 2015, valendo a Clementine o 
“Mercury Prize 2015”, atribuído pela indústria 
fonográfica britânica. Neste álbum de estreia, 
o músico entrega-se a cada nota como se fosse 
a última. Apetece dizer que, mesmo que can-
tasse a lista telefónica, conseguiria transmitir 
emoção, drama e paixão. 
Os portugueses não se cansam de o ver e 
aplaudir. A prova disso é que Benjamin Cle-
mentine, músico e poeta, está já confirmado 
para o Paredes de Coura 2017, altura em que o 
festival assinala 25 anos.

IN VIVO
GNR

Gravado em 1990, 
em dois concertos 
no Coliseu dos Re-
creios, em Lisboa, 
“In Vivo” foi o pri-
meiro álbum ao vivo 
da banda portuense, 
apresentando alguns 

dos principais êxitos. Quem o tiver em vinil 
possui uma relíquia, porque houve uma se-
gunda edição, forçada por ação judicial do co-
-fundador e antigo guitarrista Vítor Rua, que 
não aprovou o uso das canções “Portugal na 
CEE” e “Sê um GNR”, inseridas num “medley” 
na edição original do álbum. Por isso, foi lan-
çado no mercado uma segunda edição, com o 
tema “Homens Temporariamente Sós” no lugar 
do “Rapsódia”, nome pelo qual ficou conhe-
cido o “medley”. Mas tudo isto não impediu o 
álbum de chegar a disco de platina…
Ficaram famosas músicas como “Efectiva-
mente”, “Morte ao sol”, “Dunas”, “USA”, “Bel-
levue” e muitas outras, que ainda passam fre-
quentemente nas rádios. Para quem completou 
35 anos de carreira, nada melhor do que recor-
dar “In Vivo” deste Grupo Novo Rock (GNR), 
uma banda de referência no panorama musical 
português.

O QUE VOCê QUER SABER DE VERDADE
Marisa Monte

Marisa pergunta o 
que você quer sa-
ber de verdade e a 
resposta pode estar 
na imaginação de 
cada um quando 
aprecia a mistura 
entre o samba e o 

pop desta intérprete carioca, proporcionando 
um conjunto de composições agradáveis, “ave-
ludadas” e harmónicas.
Desde a música que dá origem ao título até 
ao tema de fecho do álbum a cantora interage 
com importantes nomes da música brasileira, 
como Arnaldo Antunes (que aparece em 9 das 
14 canções do disco), Jorge Bem Jor (“Des-
calço no Parque”), ou Rodrigo Amarante (“O 
que se Quer”).
Tudo neste álbum, o oitavo da sua carreira, 
foi minuciosamente cuidado, desde a voz, aos 
arranjos ou à produção musical. Tudo ficou no 
sítio certo, em linha com os trabalhos anterio-
res. Parece que Marisa resolveu não mexer em 
equipa ganhadora para gáudio dos fãs, mos-
trando que o sucesso não é fruto do acaso. n
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Legislação98

 n DESPACHO n.º 11924/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
Nomeia e define as competências do Coorde-
nador Nacional para Projetos Inovadores em 
Saúde, para os novos hospitais e turismo de 
saúde, bem como os elementos da sua Equipa 
de Apoio.
[DR n.º 192/2016, Série II de 2016-10-06]

 
 

 n PORTARIA n.º 262/2016 dos Ministérios das 
Finanças e da Saúde
Regulamenta a remuneração específica atribu-
ída às farmácias, por dispensa de medicamentos 
comparticipados, em função da redução dos pre-
ços de referência. 
[DR n.º 193/2016, Série I de 2016-10-07]

 
 
 
 
 
 
 

 n DESPACHO n.º 12247/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
Aprova as novas tabelas de preços a praticar 
pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, 
I. P., constantes dos anexos I e II ao presente 
despacho, que dele fazem parte integrante, e 
revoga o Despacho n.º 9901/2012, de 23 de julho 
de 2012. 
[DR n.º 195/2016, Série II de 2016-10-11]

 n RESOLUÇÃO DO COnSELHO DE MInISTROS n.º 
56/2016 - Presidência do Conselho de Ministros
Aprova a Estratégia Nacional do Medicamento 
e Produtos de Saúde 2016-2020.
[DR n.º 197/2016, Série I de 2016-10-13]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RESOLUÇÃO n.º 29/2016 da Presidência do 
Conselho de Ministros - Conselho de Ministros
Designa o presidente e o vice-presidente do 
Conselho Nacional de Saúde.
[DR n.º 198/2016, Série II de 2016-10-14]

 
 
 

RESOLUÇÃO DO COnSELHO DE MInISTROS n.º 
62/2016 - Presidência do Conselho de Ministros
Aprova a Estratégia Nacional para o Ecossistema 
de Informação de Saúde 2020 - ENESIS 2020
[DR n.º 199/2016, Série I de 2016-10-17]
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 n RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
n.º 201/2016 - Assembleia da República
Recomenda ao Governo a divulgação de rela-
tórios sobre a implementação de rastreios de 
base populacional de cancro da mama, cancro 
do colo do útero, retinopatia diabética e cancro 
do cólon e reto.
[DR n.º 199/2016, Série I de 2016-10-17]

 n RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
n.º 200/2016 - Assembleia da República
Reforço das medidas de prevenção, diagnóstico, 
tratamento e apoio aos doentes de cancro da 
mama.
[DR n.º 199/2016, Série I de 2016-10-17]

 n DESPACHO n.º 12427/2016 da Presidência do 
Conselho de Ministros e dos Ministérios das Fi-
nanças, Trabalho, Solidariedade e Segurança So-
cial e Saúde - Gabinetes dos Ministros Adjunto, 
das Finanças, do Trabalho, Solidariedade e Segu-
rança Social e da Saúde 
Cria um grupo de trabalho interministerial para 
apresentar uma Proposta de Estratégia Nacio-
nal para o Envelhecimento Ativo e Saudável, e 
define a sua composição.
[DR n.º 199/2016, Série II de 2016-10-17]

 n PORTARIA n.º 275/2016 do Ministério da 
Saúde
Altera a Portaria n.º 142-B/2012, de 15 de maio 
[que define as condições em que o Serviço Na-
cional de Saúde (SNS) assegura os encargos com 
o transporte não urgente de doentes, que seja 
instrumental à realização das prestações de 
saúde] 
[DR n.º 200/2016, Série I de 2016-10-18]

 n PORTARIA n.º 278/2016 dos Ministérios das 
Finanças e da Saúde 
Primeira alteração da Portaria n.º 148-A/2016, de 
23 de maio, que estabelece os formatos comuns 
para a comunicação e disponibilização de infor-
mações sobre produtos do tabaco e cigarros ele-
trónicos e recargas, bem como o valor das taxas 
a pagar pelos fabricantes e importadores, rela-
tivamente à receção, conservação, tratamento, 
análise e publicação das informações.
[DR n.º 204/2016, Série I de 2016-10-24]

 n DESPACHO n.º 12799-A/2016 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado 
da Saúde
Determina a prorrogação, até 31 de outubro de 
2017, do prazo de vigência dos contratos cele-
brados ao abrigo do regime jurídico das conven-
ções, Decreto-lei n.º 139/2013, de 9 de outubro.
[DR n.º 204/2016, 1º Suplemento, Série II de 2016-10-24]

 n DESPACHO n.º 12837/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
Determina que todas as unidades e estabeleci-
mentos de saúde integrados no Serviço Nacio-
nal de Saúde que ainda não aderiram ao Sistema 
Nacional de Compras Públicas devem fazê-lo 
mediante a celebração de contrato de adesão 
com a Entidade de Serviços Partilhados da Admi-
nistração Pública, I. P., até 31 de outubro de 2016.
[DR n.º 205/2016, Série II de 2016-10-25]

 n DESPACHO n.º 12875-A/2016 dos Ministérios 
das Finanças e da Saúde - Gabinetes dos Secretá-
rios de Estado Adjunto, do Tesouro e das Finan-
ças e da Saúde
Determina que os saldos existentes dos au-
mentos de capital realizados de acordo com o 
disposto no Despacho n.º 15476-B/2014, de 19 
de dezembro, são aplicados no pagamento de 
dívidas vencidas a fornecedores, contraídas até 
30 de setembro de 2017. 
[DR n.º 205/2016, 1º Suplemento, Série II de 2016-10-25]

 n RESOLUÇÃO DO COnSELHO DE MInISTROS 
n.º 67/2016 - Presidência do Conselho de Mi-
nistros
Cria o Centro Nacional de TeleSaúde. 
[DR n.º 206/2016, Série I de 2016-10-26]

 
 
 
 
 
 
 

 

 n PORTARIA n.º 280/2016 da Presidência do 
Conselho de Ministros e dos Ministérios da Ad-
ministração Interna, Justiça, Trabalho, Solida-
riedade e Segurança Social e Saúde
Regula o procedimento de análise retrospetiva 
das situações de homicídio ocorrido em contexto 
de violência doméstica. 
[DR n.º 206/2016, Série I de 2016-10-26]

 n PORTARIA n.º 281/2016 do Ministério da 
Saúde
Cria o grupo de trabalho para o desenvolvimento 
e acompanhamento de boas práticas do enfer-
meiro especialista em enfermagem de saúde 
familiar, no âmbito da equipa de saúde familiar 
e demais equipas dos cuidados de saúde primá-
rios, revogando a Portaria n.º 8/2015, de 12 de 
janeiro, que determinou que a implementação 
da atividade do enfermeiro de família no Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) se desenvolveria atra-
vés de experiências-piloto. 
[DR n.º 206/2016, Série I de 2016-10-26]

 n DESPACHO n.º 12997/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
Determina a criação de uma Equipa de Acom-
panhamento dos Estudos de Avaliação ex-post 
da Reforma dos Cuidados de Saúde Primários 
(CSP), iniciada pelo xVII Governo Constitucional 
e centrada na transformação de Unidades de 
Cuidados de Saúde Primários (UCSP) em Uni-
dades de Saúde Familiares (USF), a realizar pela 
Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP) e pela 
Direção-Geral da Qualificação dos trabalhado-
res em Funções Públicas (INA), coordenada pelo 
Prof. Doutor Constantino Theodor Sakellarides.
[DR n.º 208/2016, Série II de 2016-10-28]

 n DESPACHO n.º 13120/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
Nomeia os membros da Comissão de Avaliação 
de Medicamentos. 
[DR n.º 210/2016, Série II de 2016-11-02]

 n PORTARIA n.º 284-A/2016 do Ministério da 
Saúde
Procede à terceira alteração à Portaria n.º 
224/2015, de 27 de julho, na redação resultante 
das Portarias n.os 417/2015, de 4 de dezembro, 
e 138/2016, de 13 de maio, e à sua republicação 
(Estabelece o regime jurídico a que obedecem as 
regras de prescrição e dispensa de medicamen-
tos e produtos de saúde e define as obrigações 
de informação a prestar aos utentes). 
[DR n.º 212/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-11-04]

 n PORTARIA n.º 284/2016 do Ministério da 
Saúde
Estabelece o regime de comparticipação dos dis-
positivos médicos para o apoio aos doentes osto-
mizados, destinados a beneficiários do Serviço 
Nacional de Saúde. 
[DR n.º 212/2016, Série I de 2016-11-04]

 n DESPACHO n.º 13260-A/2016 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado 
da Saúde
Aprova os modelos de receita médica e de guia 
de tratamento, que passam a conter os logó-
tipos «República Portuguesa - Saúde» e «SNS 
- Serviço Nacional de Saúde». 
[DR n.º 212/2016, 1º Suplemento, Série II de 2016-11-04] 
 
 
 
 

                      
 

DESPACHO n.º 13277/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
Determina, no âmbito do Programa Nacional 
para a Diabetes, o desenvolvimento da estra-
tégia de Acesso a tratamento com Dispositivos 
de Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina 
(PSCI), com o objetivo de assegurar a cobertura 
de toda a população elegível em idade pediá-
trica até ao ano de 2019. 
[DR n.º 213/2016, Série II de 2016-11-07]

 n DESPACHO n.º 13278/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
Constitui um grupo de trabalho com o objetivo 
de proceder à análise, estudo e elaboração de 
propostas relativamente aos modelos de or-
ganização da prestação de cuidados na área da 
psicologia no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e 
à definição e caracterização das várias interven-
ções no contexto do ato do psicólogo. 
[DR n.º 213/2016, Série II de 2016-11-07]

 n RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
n.º 214/2016 - Assembleia da República
Recomenda ao Governo que acompanhe a im-
plementação da lei n.º 71/2013, de 2 de setem-
bro, que regulamenta a lei n.º 45/2003, de 22 
de agosto, sobre o exercício profissional das ati-
vidades de aplicação de terapêuticas não con-
vencionais. 
[DR n.º 213/2016, Série I de 2016-11-07]
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 n DECRETO-LEI n.º 74/2016 do Ministério da 
Saúde
Procede à primeira alteração ao Decreto-lei 
n.º 16/99, de 25 de janeiro, que regula o licen-
ciamento, o funcionamento e a fiscalização do 
exercício da atividade das unidades privadas que 
atuem na área do tratamento ou da recupera-
ção de toxicodependentes e define os requisitos 
a que devem obedecer as suas instalações, orga-
nização e funcionamento, clarificando a efetiva 
competência da Entidade Reguladora da Saúde.
[DR n.º 214/2016, Série I de 2016-11-08]

 n DECRETO-LEI n.º 75/2016 do Ministério da 
Saúde
Procede à sétima alteração ao Decreto-lei n.º 
307/2007, de 31 de agosto, que estabelece o re-
gime jurídico das farmácias de oficina e revoga 
o Decreto-lei n.º 241/2009, de 16 de setembro.
[DR n.º 214/2016, Série I de 2016-11-08]

 n DESPACHO n.º 13445/2016 da Presidência 
do Conselho de Ministros e dos Ministérios das 
Finanças, Educação e Saúde - Gabinetes da Mi-
nistra da Presidência e da Modernização Ad-
ministrativa e dos Ministros das Finanças, da 
Educação e da Saúde
Despacho que cria o Grupo de Trabalho de Revi-
são da Despesa Pública. 
[DR n.º 216/2016, Série II de 2016-11-10]

 n RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
n.º 217/2016 - Assembleia da República
Recomenda ao Governo que equipare o regime 
do setor público ao regime do setor privado, em 
que é permitido, a quem pretender, continuar a 
trabalhar depois dos 70 anos de idade. 
[DR n.º 216/2016, Série I de 2016-11-10]

 n DESPACHO n.º 13585-A/2016 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado 
da Saúde
Cria um grupo de trabalho destinado à análise, 
revisão e implementação da carreira de admi-
nistração hospitalar. 
[DR n.º 217/2016, 2º Suplemento, Série II de 2016-11-11]

 n DESPACHO n.º 13659-A/2016 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde
Identifica como carenciados, na área de Medi-
cina Geral e Familiar, os serviços e estabeleci-
mentos de saúde e respetivas unidades fun-
cionais, constantes no quadro em anexo, com 
vista a abertura de procedimento concursal, 
para celebração de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado ou 
de contrato de trabalho sem termo ao abrigo 
do Código do trabalho, consoante se trate de, 
respetivamente, estabelecimentos do sector 
público administrativo ou entidades públicas de 
natureza empresarial. 
[DR n.º 218/2016, 1º Suplemento, Série II de 2016-11-14]

 n PORTARIA n.º 290-A/2016 do Ministério da 
Saúde
Altera a Portaria n.º 195-C/2015, de 30 de junho, 
que estabelece as regras e procedimentos de 
formação, alteração e revisão dos preços dos 
medicamentos sujeitos a receita médica e me-
dicamentos não sujeitos a receita médica com-
participados, bem como as respetivas margens 

de comercialização, e a Portaria n.º 154/2016, de 
27 de maio, que regula o regime de preços no-
tificados dos medicamentos sujeitos a receita 
médica não comparticipados ou não comparti-
cipáveis. Revoga os n.os 4 e 6 do artigo 20.º da 
Portaria n.º 195-C/2015, de 30 de junho. 
[DR n.º 219/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-11-15]

 n PORTARIA n.º 290-B/2016 do Ministério da 
Saúde
Define os países de referência, a considerar em 
2017, para a autorização dos preços dos novos 
medicamentos e para efeitos de revisão anual 
de preços dos medicamentos do mercado hos-
pitalar e do mercado de ambulatório e introduz 
um critério excecional a aplicar no regime de 
revisão de preços e a sua suspensão para os me-
dicamentos genéricos. 
[DR n.º 219/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-11-15]

 
 
 

 n PORTARIA n.º 292/2016 do Ministério da 
Saúde
Determina o valor da comparticipação por be-
neficiário do subsistema, inscrito na base de da-
dos do cartão de saúde, até à extinção de todos 
os protocolos celebrados ao abrigo do disposto 
no n.º 6 do artigo 25.º do Estatuto do Serviço 
Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-lei 
n.º 11/93, de 15 de janeiro, na redação dada pelo 
Decreto-lei n.º 401/98, de 17 de dezembro. 
[DR n.º 221/2016, Série I de 2016-11-17]

 n REGULAMEnTO n.º 1058/2016 da Entidade 
Reguladora da Saúde
Regulamento do regime jurídico a que devem 
obedecer as práticas de publicidade em saúde: 
O presente regulamento vem estabelecer as re-
gras sobre os elementos de identificação dos 
intervenientes a favor de quem são efetuadas 
as práticas de publicidade em saúde, bem como 
os elementos que devem constar na mensagem 
ou informação publicitada, para efeitos do dis-
posto no n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do 
Decreto-lei n.º 238/2015, de 14 de outubro. 
[DR n.º 226/2016, Série II de 2016-11-24]

 n DESPACHO n.º 14202-A/2016 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde
Determina como objetivos prioritários, no âmbito 
do Programa Nacional para a Prevenção e Con-
trolo do Tabagismo e do Programa Tipo de atu-
ação em Cessação Tabágica, assegurar o acesso a 
consultas de apoio intensivo à cessação tabágica, 
desenvolver ações de formação e campanhas in-
formativas, promover o acesso a medicamentos 
e concluir o processo de informatização dos re-
gistos das intervenções e das consultas de apoio 
intensivo à cessação tabágica. 
[DR n.º 227/2016, 1º Suplemento, Série II de 2016-11-25]

 n DESPACHO n.º 14174/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Ministro
Cria um Grupo de trabalho coordenado pelo 
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, 
com o objetivo de apresentar os projetos de 
Portarias, que fixem os requisitos técnicos de 

funcionamento, aplicáveis a cada uma das ti-
pologias de estabelecimentos prestadores de 
cuidados de saúde. 
[DR n.º 227/2016, Série II de 2016-11-25]

 n DESPACHO n.º 14311-A/2016 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde
Aprova o Plano Estratégico para o desenvolvi-
mento dos Cuidados Paliativos para o biénio 
2017/2018, designa os coordenadores, quer a 
nível nacional, quer a nível regional e define as 
competências dos órgãos máximos de gestão 
dos serviços e entidades prestadoras de cui-
dados de saúde do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS). 
[DR n.º 228/2016, 1º Suplemento, Série II de 2016-11-28]

 n DESPACHO n.º 14412/2016 dos Ministérios da 
Saúde e Economia - Gabinetes dos Secretários 
de Estado Adjunto e da Saúde e Adjunto e do 
Comércio, da Secretária de Estado do Turismo e 
do Secretário de Estado da Energia
Substitui o despacho n.º 13345/2016, de 28 de ou-
tubro, publicado no Diário da República, 2.ª Série, 
n.º 215, de 09 de novembro de 2016, que cria o 
Grupo de trabalho Interministerial para identi-
ficação dos constrangimentos e instrumentos 
que contribuam para dinamizar a atividade ter-
mal. 
[DR n.º 229/2016, Série II de 2016-11-29]

 n PORTARIA n.º 301-A/2016 dos Ministérios 
das Finanças e da Saúde
Regula os termos e condições da contratuali-
zação com as farmácias comunitárias do Pro-
grama Troca de Seringas. 
[DR n.º 230/2016, 1º Suplemento, Série I de 2016-11-30]

 n RESOLUÇÃO n.º 34/2016 da Presidência do 
Conselho de Ministros - Conselho de Ministros
Nomeia o presidente e o vogal executivo com 
funções de diretor clínico do conselho de admi-
nistração do Centro Hospitalar do Porto, E. P. E.
[DR n.º 230/2016, Série II de 2016-11-30] 

 
 
 

 n DESPACHO n.º 14523/2016 dos Ministérios 
das Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretá-
rios de Estado do Orçamento e Adjunto e da 
Saúde
Altera os artigos 2.º e 3.º do Despacho n.º 6739-
A/2016, de 20 de maio de 2016, que fixa o nú-
mero máximo de Unidades de Saúde Familiar 
(USF) a constituir e determina o número má-
ximo de USF que transitam do modelo A para o 
modelo B no ano de 2016. 
[DR n.º 231/2016, Série II de 2016-12-02]

 n DESPACHO n.º 14524/2016 dos Ministérios 
das Finanças, Saúde e Economia - Gabinetes dos 
Ministros das Finanças, da Saúde e da Economia
Nomeia a Comissão de Acompanhamento da 
execução do Acordo, celebrado entre o Minis-
tério das Finanças, o Ministério da Saúde, o Mi-
nistério da Economia e a Indústria Farmacêu-
tica, por intermédio da APIFARMA - Associação 
Portuguesa da Indústria Farmacêutica, para o 
período de 2016 a 2018, que visa contribuir para 
a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, 
garantir o acesso ao medicamento e reforçar as 



 n DESPACHO n.º 15385-B/2016 do Ministério 
da Saúde - Gabinete do Secretário de Estado da 
Saúde
Identifica como carenciados nas áreas profissio-
nais hospitalar e de saúde pública, os serviços 
e estabelecimentos de saúde, tendo em vista a 
abertura de procedimento concursal para celebra-
ção de contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado ou de contrato indivi-
dual de trabalho por tempo indeterminado, ao 
abrigo do Código do trabalho, consoante se trate 
de, respetivamente, estabelecimentos do setor 
público administrativo ou entidades públicas de 
natureza empresarial. 
[DR n.º 243/2016, 2º Suplemento, Série II de 2016-12-21]
Retificado pelo Despacho n.º 15591-B/2016 do Ministério da Saúde 
- Gabinete do Secretário de Estado da Saúde. DR n.º 247/2016, 1º 
Suplemento, Série II de 2016-12-27

 n PORTARIA n.º 331/2016 do Ministério da Saúde
Estabelece um regime excecional de compartici-
pação nos medicamentos destinados ao trata-
mento da dor oncológica, moderada a forte. 
[DR n.º 244/2016, Série I de 2016-12-22]

 n LEI n.º 41/2016 da Assembleia da República
Grandes Opções do Plano para 2017
[DR n.º 248/2016, Série I de 2016-12-28]

 n LEI n.º 42/2016 da Assembleia da República
Orçamento do Estado para 2017
[DR n.º 248/2016, Série I de 2016-12-28]

 n DECRETO REGULAMEnTAR n.º 6/2016 do Mi-
nistério da Saúde
Regulamenta a procriação médica assistida.
[DR n.º 249/2016, Série I de 2016-12-29]

 
 

 
 

 n PORTARIA n.º 342/2016 do Ministério da Saúde
Atualiza o programa de formação da área de espe-
cialização de Pneumologia.
[DR n.º 249/2016, Série I de 2016-12-29]

 n PORTARIA n.º 341/2016 do Ministério da Saúde
Atualiza o programa de formação da área de espe-
cialização de Neurorradiologia.
[DR n.º 249/2016, Série I de 2016-12-29]

 n PORTARIA n.º 340/2016 do Ministério da Saúde
Atualiza o programa de formação da área de espe-
cialização de Psiquiatria.
[DR n.º 249/2016, Série I de 2016-12-29] 

condições de atratividade para o investimento 
em Portugal. 
[DR n.º 231/2016, Série II de 2016-12-02]

 n DESPACHO n.º 14723/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
Determina que as Administrações Regionais de 
Saúde, I. P., devem manter uma equipa multidis-
ciplinar de assessoria técnica, supervisão, apoio 
especializado e acompanhamento, denominada 
Equipa Regional de Apoio e Acompanhamento 
(ERA), da reforma do Serviço Nacional de Saúde 
na área dos Cuidados de Saúde Primários. 
[DR n.º 233/2016, Série II de 2016-12-06]

 n DESPACHO n.º 14813/2016 dos Ministérios 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e da 
Saúde - Gabinetes dos Ministros da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior e da Saúde
Fixa o número de médicos internos a quem 
pode ser reconhecido o estatuto de interno 
doutorando e define as áreas prioritárias de for-
mação, para o ano de 2016. 
[DR n.º 234/2016, Série II de 2016-12-07]

 n PORTARIA n.º 310/2016 do Ministério da 
Saúde
Define os requisitos técnicos de funcionamento 
das unidades privadas e dos estabelecimentos 
hospitalares do SNS, que tenham por objeto a 
prestação de serviços médicos e de enferma-
gem em obstetrícia e neonatologia, no que res-
peita às normas de qualidade e segurança e à 
elaboração e comunicação dos relatórios de ava-
liação dos cuidados prestados, nomeadamente 
nas unidades sem urgência aberta, nas unidades 
com urgência permanente e aberta ao exterior 
com equipa nuclear e nas unidades com urgên-
cia permanente e aberta ao exterior com equipa 
alargada (as que recebem grávidas em qualquer 
idade gestacional). Revoga os artigos 3.º e 8.º e 
a alínea h) do n.º 3 do artigo 13.º da Portaria n.º 
615/2010, de 3 de agosto, alterada pela Portaria 
n.º 8/2014, de 14 de janeiro. 
[DR n.º 236/2016, Série I de 2016-12-12]

 n DESPACHO n.º 15067/2016 dos Ministérios 
das Finanças e da Saúde - Gabinetes dos Secre-
tários de Estado do Orçamento e da Saúde
Determina que o montante disponível para 
programas de apoio para financiamento a pro-
jetos pontuais a atribuir pela Direção-Geral da 
Saúde, sejam eles nacionais ou regionais, é de 
2.763.415,00 EUR, em 2017. 
[DR n.º 238/2016, Série II de 2016-12-14]

 n PORTARIA n.º 487/2016 dos Ministérios das 
Finanças e da Saúde - Gabinetes dos Secretários 
de Estado do Orçamento e da Saúde
Autoriza a Direção-Geral da Saúde a abrir pro-
cedimento em 2016, para celebração de con-
tratos para atribuição de apoios financeiros 
a instituições sem fins lucrativos, no valor de 
2.763.415,00 EUR e a realizá-lo em 2017. 
[DR n.º 238/2016, Série II de 2016-12-14]

 n DESPACHO n.º 15135/2016 do Ministério da 
Saúde - Gabinete do Secretário de Estado Ad-
junto e da Saúde
Determina a implementação, acompanha-
mento e monitorização de um programa-piloto 
para a introdução progressiva de incentivos à 
colocação de próteses para a reabilitação oral 

de doentes tratados com cancro de cabeça e 
pescoço, no âmbito do processo de contratuali-
zação de cuidados de saúde hospitalares que se 
encontra implementado no SNS.
[DR n.º 239/2016, Série II de 2016-12-15]

 n PORTARIA n.º 329/2016 do Ministério da 
Saúde
Estabelece a comparticipação dos medicamen-
tos destinados ao tratamento da dor crónica 
não oncológica moderada a forte. 
[DR n.º 242/2016, Série I de 2016-12-20]

 n PORTARIA n.º 330/2016 do Ministério da 
Saúde
Estabelece o regime excecional de compartici-
pação nos medicamentos destinados ao trata-
mento de doentes com Esclerose Múltipla. Re-
voga o Despacho n.º 11728/2004, de 15 de junho, 
alterado pelo Despacho n.º 5775/2005, de 17 de 
março, este último objeto da Declaração de Re-
tificação n.º 653/2005, de 22 de abril, e alterado 
pelos Despachos n.os 10303/2009, 12456/2010, 
13654/2012 e 7468/2015, de 20 de abril, de 2 de 
agosto, de 22 de outubro e de 7 de julho, respe-
tivamente. 
[DR n.º 242/2016, Série I de 2016-12-20]

 n DESPACHO n.º 15300-A/2016 do Ministério 
da Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado 
Adjunto e da Saúde e da Saúde
Determina que o Instituto Português do San-
gue e da transplantação, I. P. (IPSt, I. P.) deve 
apresentar um plano operacional para a utili-
zação do plasma colhido em Portugal e que, até 
ao final do primeiro quadrimestre de 2017, as 
instituições e entidades do Serviço Nacional de 
Saúde passam a recorrer ao IPST, I. P., para satis-
fazer as suas necessidades em plasma. 
[DR n.º 242/2016, 1º Suplemento, Série II de 2016-12-20] 

 n DESPACHO n.º 15385-A/2016 do Ministério 
da Saúde - Direção-Geral da Saúde
Estabelece as Doenças de Notificação Obri-
gatória.
[DR n.º 243/2016, 1º Suplemento, Série II de 2016-12-21]

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

[«Estão sujeitas a notificação, clínica e laboratorial, 
obrigatória, as seguintes doenças: a) Botulismo; b) 
Brucelose; c) Campilobacteriose; d) Cólera; e) Crip-
tosporidiose; f) Dengue; g) Difteria; h) Doença de 
Creutzfeldt -Jakob (DCJ); i) Doença de Creutzfeldt 
-Jakob variante (vDCJ); j) Doença de Hansen (Lepra); 
k) Doença de Lyme (Borreliose); l) Doença dos Legio-
nários; m) Doença Invasiva Meningocócica; n) Do-
ença Invasiva Pneumocócica; o) Doença Invasiva por 
Haemophilus influenzae; p) Ébola; q) Equinococose/
Hidatidose; r) Febre Amarela; s) Febre Escaro-Nodular 
(Rickettsiose); t) Febre Q; u) Febre Tifoide e Febre Pa-
ratifoide; v) Febres Hemorrágicas Virais e Febres por 
Arbovírus; w) Giardíase; x) Gonorreia; y) Gripe Não 
Sazonal; z) Hepatite A; aa) Hepatite B; bb) Hepatite 
C; cc) Hepatite E; dd) Infeção pelo novo Coronavírus 
(MERS -CoV); ee) Infeção por Bacillus anthracis; ff) 
Infeção por Chlamydia trachomatis, incluindo Linfo-
granuloma venéreo; gg) Infeção por Escherichia coli 
produtora de Toxina Shiga ou Vero (Stec/Vtec); hh) In-
feção por vírus do Nilo Ocidental; ii) Infeção por vírus 
Zika; jj) Leishmaniose Visceral; kk) Leptospirose; ll) 
Listeriose; mm) Malária; nn) Paralisia Flácida Aguda; 
oo) Parotidite Epidémica; pp) Peste; qq) Poliomielite 
Aguda; rr) Raiva; ss) Rubéola Congénita; tt) Rubé-
ola, excluindo Rubéola Congénita; uu) Salmoneloses 
não Typhi e não Paratyphi; vv) Sarampo; ww) Shige-
lose; xx) Sífilis Congénita; yy) Sífilis, excluindo Sífilis 
Congénita; zz) Síndroma Respiratória Aguda – SARS; 
aaa) Tétano, excluindo Tétano Neonatal; bbb) Tétano 
Neonatal; ccc) Tosse Convulsa; ddd) Toxoplasmose 
Congénita; eee) Triquinelose; fff) Tuberculose; ggg) 
Tularémia; hhh) Varíola; iii) VIH (Infeção pelo vírus 
da imunodeficiência humana)/SIDA; jjj) Yersiniose].
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ACONtECEUACONtECEU
REUnIÕES CIEnTíFICAS

06 OUT Reunião do Balint Porto 2 

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

07 e 08 OUT European Junior 
Doctors Autumn Meeting

11 OUT Sessão de formação 
pela Sociedade Portuguesa 
de Medicina Desportiva

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

11 OUT Reunião do Colégio da 
Especialidade de Cirurgia Geral

11 OUT Reunião da Comissão 
Regional do Internato Médico

12 OUT Reunião Balint Porto 1

12 OUT Reunião da Comissão 
Organizadora das Jornadas 
Médicas Maia-Valongo 2017

12 OUT Reunião do Colégio 
da Especialidade de 
Medicina Intensiva

13 OUT IV Curso de Doenças 
Hereditárias do Metabolismo

14 OUT Simpósio 
sobre Diagnóstico e 
Tratamento da Gripe

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

15 OUT Reunião do Colégio da 
Especialidade de Radiologia

17 OUT Reunião da Comissão 
Regional do Internato Médico

18 OUT Reunião do Colégio 
da Especialidade de 
Farmacologia Clínica

22 OUT Reunião da Direcção 
da Sociedade Portuguesa 
de Gastrenterologia

22 OUT Reunião do Colégio da 
Especialidade de Ginecologia

24 OUT Reunião da Comissão 
Regional do Internato Médico

29 OUT I Curso de actualização 
em Obesidade para MGF

03 nOv Reunião Balint Porto 2

04 nOv V Simpósio da Acta 
Médica Portuguesa

09 nOv Reunião Balint Porto 1

09 nOv Reunião para debate  
sobre o “Sistema de Classificação 
de Doentes em Medicina Física 
e Reabilitação de Ambulatório”

10 e 11  nOv Curso de Formação 
pelo Conselho Nacional de 
Auditoria e Qualidade e a 
Direcção Geral de Saúde

11 nOv Reunião do Colégio da 
Especialidade de Neurologia

11 nOv Reunião do grupo de 
trabalho da DGS sobre “A 
abordagem diagnóstica e critérios 
de referenciação da doença 
hereditária do metabolismo em 
idade pediátrica e no adulto”

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

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

18 nOv Reunião do Colégio da 
Especialidade de Pediatria

18 nOv Reunião do Colégio da 
Competência em Peritagem 
Médica da Segurança Social

18 nOv 57.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto para debate do tema 
“Tecnologia em Medicina de 
Reabilitação – para onde vamos?”

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

24 nOv Reunião da Direcção 
da Associação de Internos 
de MGF da zona Norte

24 e 25 Curso de Formação 
pelo Conselho Nacional de 
Auditoria e Qualidade e a 
Direcção Geral de Saúde

25 nOv Reunião do Colégio da 
Especialidade de Nefrologia

26 nOv Assembleia Geral da 
Sociedade Portuguesa de Cirurgia 
Minimamente Invasiva

26 nOv Exame para o 
European	Board	of	Physical	
and	Rehabilitation	Medicine

28, 29 e 30 nOv Curso EURACT 
(European	Academy	of	
Teachers	in	General	Practice	
/	Family	Medicine) para 
formadores de MGF, nível 1

02 DEz 58.º Convívio Científico 
da Clínica Médica do Exercício 
do Porto para debate do 
tema “Importância da dieta 
e da sua manipulação na 
saúde e longevidade”

05 DEz Reunião da “International 
Network of the UNESCO 
Chair in Bioethics” 

07 DEz Reunião Balint Porto 1

07 DEz Reunião da Comissão 
Organizadora do GEMMeeting 
(Gaia-Espinho Medical Meeting)

12 DEz Ciclo de Debates 
Distritais em Saúde (Porto) 
– SRNOE e SRNOM

14 DEz Reunião do Grupo 
de Infecção e Sepsis

14 DEz Reunião da Comissão 
Organizadora do GEMMeeting 
(Gaia-Espinho Medical Meeting)

14 DEz Reunião do Colégio 
da Especialidade de 
Oncologia Médica

15 DEz Conferência “Cuidar do 
Doente: Problemas Éticos”

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

16 DEz «Encontro Para Além da 
Clínica» pela AIMGF zona Norte

16 DEz Reunião do Colégio da 
Especialidade de Radioncologia 

17 DEz Reunião da Direcção 
da Sociedade Portuguesa 
de Gastrenterologia

19 DEz Reunião para a Cooperação 
Médica – Comunidade Médica 
de Língua Portuguesa

22 DEz Reunião da Direcção 
da Associação de Internos 
de MGF da zona Norte

28 DEz Reunião da Comissão 
Organizadora das Jornadas 
Médicas Maia-Valongo 2017

ACTIvIDADES DE CULTURA E LAzER

Exposições:

07 a 21 OUT Exposição de pintura 
de Rodrigo Vieira da Costa

03 a 19 nOv Exposição colectiva 
de pintura, escultura e fotografia 
(Olga Santos Galeria) 

14 DEz a 15 JAn “Na Ordem com 
Arte” – Exposição colectiva de 
pintura, fotografia e escultura

Concertos e Cinema:
06 OUT 7. º Ciclo de Cinema 
“Noir” de Outono: The Maltese 
Falcon/ Relíquia Macabra 
– Jonh Huston, 1941

13 OUT 7.º Ciclo de Cinema “Noir” 
de Outono: Double Indemnity/ 
Pagos a Dobrar – Billy Wilder, 1944

20 OUT 7.º Ciclo de Cinema “Noir” 
de Outono: Touch of Evil/ A Sede 
do Mal – Orson Welles, 1958

27 OUT 7.º Ciclo de Cinema “Noir” 
de Outono: Blood Simple/ Sangue 
por Sangue – Joel Cohen, 1984

10 nOv 7.º Ciclo de Cinema “Noir” 
de Outono: Blue Velvet/ Veludo 
Azul – David Lynch, 1986

16 nOv 7.º Ciclo de Cinema 
“Noir” de Outono: Kárhozat/
Maldição – Béla Tarr, 1998

Outros eventos:

03 OUT Ciclo de Conferências 
“Que Futuro? – Cuidados 
de Saúde ao Domicílio” 

24 a 28 OUT 7.º Curso de Pós 
Graduação em Antimicrobianos

08 nOv a 17 JAn 4.ª Edição do 
Curso de Pós-Graduação de 
Hepatite Vírica (terças-feiras)

26 nOv Ciclo de Conferências 
“Igualdade de Género: Um 
desafio para a década”

26 nOv Cerimónia de atribuição 
da “3.ª Distinção de Mérito em 
Gestão dos Serviços de Saúde”

10 DEz Festa de Natal na Ordem

Lançamento de livros: 

01 OUT “Ontem, Futuro 
de Amanhã”, da autoria 
de César Gomes

21 OUT “Competências Clínicas 
Práticas e Preparação para 
OSCE”, coordenado por Luís-
Castelo Branco seguido de 
um debate subordinado ao “O 
Futuro da Formação e Avaliação 
Médica – O papel dos OSCE”

10 nOv “Pelo FC Porto. História 
das minhas candidaturas: 1988 e 
1991”, da autoria de Martins Soares

12 DEz “Os homens que os 
pássaros comem”, da autoria 
de Francisco Sousa Vieira

14 DEz “Perturbações da 
Personalidade Narcísica e a 
Sexualidade – V volume”, da 
autoria de Patrícia Ribeiro 

Concertos e Cinema:

05 JAn Concerto de Reis 
pelo Coro da SRNOM



31 MAR
andré sarbib

05 MAI
song bird, vol II

09 JUN
hitchpop

19 MAI
escola de jazz 

do porto

14 ABR
dualatack

21 ABR
sessão“fitas 

com jazz” com 
bernardo moreira

Os concertos têm inicio às 21h45 e, como 
habitualmente, contam com a participação 
da Escola de Jazz do Porto.

7º  ciclo
de

2017
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VAI ACONtECER
17 FEv Reunião da Comissão 
Organizadora do 23.º 
Congresso Nacional de 
Medicina Interna

17 FEv Reunião Inter- 
hospitalar de Pediatria – 
Discussão de casos clínicos

02 MAR Reunião Balint Porto 2

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

08 MAR Reunião Balint Porto 1

09 a 11 MAR 4.º Congresso 
Internacional de 
Esclerose Múltipla

17 e 18 MAR Reunião Anual 
do Grupo de Trabalho 
de Doença Inflamatória 
Intestinal da ESPGHAN 

17 e 18 MAR Reunião 
sobre Acessos Vasculares 
para Hemodiálise

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

24 MAR Reunião Inter- 
hospitalar de Pediatria – 
Discussão de casos clínicos

ACTIvIDADES DE 
CULTURA E LAzER

Exposições:

28 JAn a 19 FEv Exposição 
de pintura de Manuela 
Mendes da Silva 

03 a 17 MAR Exposição de 
fotografia de José Paulo 
Vieira de Andrade

03 a 17 MAR Exposição de 
pintura de Luís Athouguia

25 MAR a 02 ABR Exposição de 
pintura de Virgínia Barbedo 

25 MAR a 02 ABR Exposição de 
fotografia de Luis Ferreirinha

Concertos e Cinema:

25 FEv Concerto de Jazz 
e apresentação de CD da 
autoria de Vítor Blue

31 MAR 7.º Ciclo de 
Jazz – André Sarbib

Outros eventos:

20 JAn a 31 MAIO  
I Curso de Fotografia da 
Ordem dos Médicos 

REUnIÕES CIEnTíFICAS

03 JAn Formação de 
Integração no Serviço 
de Urgência para 
Médicos Internos 

05 JAn Reunião Balint Porto 2

06 JAn Reunião Inter- 
hospitalar de Pediatria – 
Discussão de casos clínicos

06 JAn a 18 FEv VIII 
Curso de Pós-Graduação 
em Antimicrobianos 
(6.ªs e sábados)

11 JAn Reunião Balint Porto 1

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

14 JAn Curso de Formação 
“Novas terapêuticas no 
Combate à Obesidade e 
Patologias Associadas”

20 JAn Reunião Inter- 
hospitalar de Pediatria – 
Discussão de casos clínicos

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

02 FEv Reunião Balint Porto 2

07 FEv Conferência sobre 
novos produtos farmacêuticos 
dermatológicos 

08 FEv Reunião Balint Porto 1

09 e 10 FEv 4.ªs Jornadas de 
Patologia Pulmonar Crónica

«emoção, Razão e Limites» 
Exposição de Rodrigo 
Vieira da Costa, CCC, 7 a 21 
de Outubro de 2016

«Jardins de memória»
Exposição coletiva de pintura, 
escultura, fotografia e joalharia. 
CCC, 3 a 29 de Novembro de 2016

«Na Ordem com arte»
Exposição colectiva de 
pintura. CCC,  de 14 de 
Dezembro a 15 de Janeiro.

Porto Revisitado
«Da Igreja do Pai Natal a um 
presépio excepcional». Com 
passagem pela capela dos três Reis
Magos e pela Fonte da Natividade.
17 de Dezembro.

Concerto de Reis
Salão Nobre do Centro 
de Cultura e Congressos 
encheu para o espetáculo 
protagonizado pelo Coro da 
SRNOM, em 5 de Janeiro.



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

Médicos mantem as condições especiais 
e serviços exclusivos para a proteção 
dos associados. Conte com o seguro de 
Responsabilidade Civil Profissional que 
o/a protege dos danos que possa causar a 
terceiros, quando exerce a sua atividade. 
Saiba mais em www.ageas.pt/medicos
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Benefícios Sociais acordados com a SRNOM
A SRNOM tem vindo a acordar com diversas empresas descontos nos seus produtos e serviços. Na sequência das listas que têm vindo a ser publicadas (ver números 
anteriores desta Revista), segue uma listagem de novas empresas aderentes, e algumas actualizações, com os respectivos contactos e taxas de desconto acordadas.

 HOTÉIS 

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

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

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

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

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

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

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

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

Continental Hotels
www.continentalhotels.eu
descontos especiais

Choice Hotels
www.choicehotels.com
descontos especiais

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

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

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

 AUTOMÓvEIS 

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

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

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

 APOIO DOMICILIáRIO 

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

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

 LIvRARIA 

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

 DESPORTO 

Tetra Health Club
www.tetra.pt
descontos especiais

 EDUCAÇÃO/ FORMAÇÃO 

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

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

* Sobre os preços de tabela.

A receita certa
para si

Protocolo
Ordem dos Médicos

Para mais informações contacte 
protocolos@santander.pt

 LIMPEzA E COnSERvAÇÃO 

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

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



CENTRO DE CONVÍVIO DA SRNOM CASA LUZ SORIANO

AulAs de  
exercício FuncionAl

PersonAl trAinning

O treino funcional é um método de treino que visa o 
equilíbrio das estruturas musculares, a prevenção de lesões 
e melhora a performance dos atletas. Neste tipo de exercício 
o trabalho muscular é realizado de uma forma global. Assim, 
toda a cadeia muscular é fortalecida, gerando mais força, 
potência, estabilidade, equilíbrio e coordenação motora.
Os programas de exercícios são desenvolvidos com 
base numa consulta inicial, na qual é feito um relatório 
pormenorizado do histórico de saúde e actividade física, bem 
como indicações/restrições para o trabalho a desenvolver.

A modalidade de personal training no Ginásio da SRNOM está 
mais bem preparada para responder às suas necessidades. 
A nova oferta inclui mais possibilidades de treino – de uma a 
três vezes por semana –, preços de tabela revistos e horários 
flexíveis, podendo ajustar o programa de acordo com os seus 
critérios e disponibilidade. 

Na opção Plano Um+, se partilhar o seu treino com um 
acompanhante, irá beneficiar de uma redução significativa 
no preço das sessões. 

Saiba mais em www.nortemédico.pt.

INSCRIÇÕES
Preencha a ficha de inscrição disponibilizada 
em www.nortemédico.pt e envie para 
centroculturacongressos@nortemedico.pt. 
Se preferir poderá contactar directamente o Centro de 
Cultura e Congressos através do telefone 22 507 01 00.
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