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EM DESTAQUE

22.º Congresso Nacional da  
Ordem dos Médicos  

   «O Médico Líder na Saúde e na Sociedade»

O Norte da Saúde
Parcerias público-privadas e modelos de gestão dos hospitais 

foram temas da segunda sessão do Ciclo de Conferências 

Périplo pelas Unidades de Saúde
CRNOM acompanhou visitas  

a instituições do Norte  

 Às Sextas na Ordem 
“O significado de Ser Médico”, por António 

Maia Gonçalves e Paulo Santos

Entrevista a António Araújo
Presidente do CRNOM faz um balanço positivo do 

mandato e anuncia intenção de recandidatura  



ORDEM DOS MÉDICOS
Secção Regional do Norte

COMISSÃO ORGANIZADORA: 
António Sarmento / Carlos Mota Cardoso / Ana Correia de Oliveira / Diana Mota

facebook.com/nortemedico www.nortemedico.pt

A Vida é a arte do encontro.
(Vinícius de Moraes)

As sessões têm início às 18h30, na SRNOM

Refletir, ouvir e falar, conviver, aprender… 
são encontro, são Vida.

O Ciclo de Conferências «Às Sextas na 
Ordem», 

é uma iniciativa da Comissão de Atividades 
Culturais e de Lazer da SRNOM que lhe 

propõe, uma vez por mês, abordar grandes 
temas que interessam a todos os médicos e 

até à sociedade em geral. Fique atento ao 
programa e participe!

29 nov   Obstinação Terapêutica
           Dra. Elga Freire

         Prof. Doutor António Sarmento
             Dra. Lurdes Gandra

                     Dra. Diana Mota



6
DESTAQUE
22.º CONGRESSO 
NACIONAL DA ORDEM 
DOS MÉDICOS 
Nos dias 26, 27 e 28 de setembro, o 
Centro de Cultura e Congressos da 
SRNOM recebeu o 22º Congresso 
Nacional da Ordem dos Médicos. 
Subordinado ao tema “O Médico 
Líder na Saúde e na Sociedade”, os 
oradores convidados refletiram 
sobre as dificuldades que o setor 
atravessa, o conceito de saúde 
e o papel do médico em várias 
áreas da sociedade. Organizado 
pelo Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos, o evento 
contou ainda com um momento 
solene de homenagem com a 
entrega de medalhas de mérito. 
pág. 6

ENTREVISTA
ANTÓNIO ARAÚJO, 
PRESIDENTE  DO 
CRNOM
Com o sentido de missão 
cumprida, o presidente do 
CRNOM faz um balanço positivo 
destes três anos de trabalho e 
esforço reconhecido. Apesar de 
todas as dificuldades e desafios 
que surgiram no caminho e que 
afetam a saúde em Portugal, 
a confiança dos portugueses 
nos médicos mantém-se e 
revela-se fundamental para 
garantir os melhores cuidados 
de saúde aos cidadãos. Em 
entrevista à Nortemédico, 
António Araújo abordou ainda 
os desafios que motivam a 
candidatura a um segundo 
mandato.  pág. 22

CICLO DE 
CONFERÊNCIAS  
“ÀS SEXTAS NA  
ORDEM”
Para debater “O significado de 
ser médico”, a SRNOM recebeu 
António Maia Gonçalves, 
especialista em Medicina 
Interna e Cuidados Intensivos, 
e Paulo Santos, especialista 
em Medicina Geral e Familiar. 
pág. 32

CICLO DE 
CONFERÊNCIAS  
“O NORTE DA SAÚDE”
As vantagens e as dificuldades 
das parcerias público-privadas 
na saúde, os modelos de gestão 
e o relacionamento entre as 
universidades e os hospitais 
foram alguns dos temas 
abordados na segunda sessão 
do 3º Ciclo de Conferências “O 
Norte da Saúde”. Organizada em 
conjunto com o Conselho Sub-
Regional de Braga, desta vez foi a 
Fundação Cupertino de Miranda, 
em Vila Nova de Famalicão, que 
em 11 de julho recebeu a iniciativa 
da SRNOM. pág. 36

CONCERTO DE VERÃO   
O Concerto de Verão voltou 
a atrair muitas dezenas de 
médicos às instalações da 
SRNOM. Nesta que foi já a décima 
edição do evento, a “visitação” à 
ópera “La Traviata”, de Giuseppe 
Verdi, pela “Orquestra da Ópera 
na Academia e na Cidade”, 
dirigida por José Ferreira Lobo, 
mostrou-se uma escolha 
certeira para preencher a noite 
de 12 de julho. pág. 58
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VINDIMA EM MONÇÃO  
No dia 14 de setembro, os 
médicos inscritos no Clube de 
Vinhos Nortemédico/Fórum de 
Enólogos foram convidados pelo 
conceituado enólogo Anselmo 
Mendes a rumarem até Monção 
e Melgaço, no coração da região 
dos Vinhos Verdes. Depois 
de participarem na vindima, 
prensagem, decantação e prova 
do mosto, seguiu-se um almoço 
vínico e a promessa de que o vinho 
produzido será exclusivo do Clube 
de Vinhos Nortemédico. pág. 54
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	 26	 Ordem	dos	Médicos	honra	
compromisso	–	Auditoria	
externa	avalia	processo	de	
atribuição	de	idoneidade	
e	capacidade	formativa

	 	 Nota de Imprensa da OM. “...	avaliar	
os	processos	e	procedimentos	
seguidos	na	atribuição	de	
capacidades	formativas,	
contribuindo	para	os	tornar	mais	
corretos,	eficazes	e	eficientes”

	 27	 Aprovados	os	projetos	de	
regulamento	do	Ato	Médico	e	
dos	Tempos	Padrão	de	Consulta

	  Notícia OM.	“Mais	um	passo	
trilhado	no	caminho	de	‘uma	
Medicina	de	maior	qualidade	
e	ainda	mais	humanista’”

	 27	 Plataformas	de	Apoio	à	Decisão	
Clínica:	Uma	nova	era	no	SNS

	 	 Notícia OM. “Principal	objetivo	
é	proporcionar	informação	
clínica	de	alta	qualidade”

	 27	 Presença	da	SRNOM	na	
Comunicação	Social

	 	 Destaque	de	notícias	
de	intervenções	sobre	
temas	da	atualidade	

		 	 ARTIGOS

	 28	 Evocação	do	Professor	
José	Castro	e	Melo	

	 	 Por	Francisco	do	Carmo	Pacheco

	 30	 Responsabilidade	Civil	dos	
Médicos	e	a	transferência	do	
pagamento	da	indemnização	
devida	aos	lesados	para	as	
seguradoras	(parte	II)

	 	 Por	António	Santa	Comba

	 	 NOTÍCIAS

	 	
	 32	 Ciclo	de	conferências	“Às	

Sextas	na	Ordem”	
	 	 “O	significado	de	ser	médico”	foi	o	

tema	apresentado	por	António	Maia	
Gonçalves	e	Paulo	Santos.	“É	uma	
honra	e	um	privilégio	merecermos	
a	confiança	dos	doentes”	

	 	
	 36	 Ciclo	de	conferências	

«O	Norte	da	Saúde»
	 	 Vantagens	e	dificuldades	das	

parcerias	público-privadas	na	saúde,	
modelos	de	gestão	e	relacionamento	
entre	universidades	e	hospitais	
foram	os	principais	temas	da	
segunda	sessão	deste	ciclo.	

	 04	 EDITORIAL
	 	 António	Araújo,		

Presidente	do	CRNOM	

	 	 DESTAQUE:
	 	 22.º	CONGRESSO	NACIONAL	

DA	ORDEM	DOS	MÉDICOS

	 	
	 06	 “O	Médico	Líder	na	Saúde	e	na	

Sociedade”	foi	o	tema	do	22.º	
Congresso	Nacional	da	Ordem	dos	
Médicos,	realizado	no	Centro	de	
Cultura	e	Congressos	da	SRNOM	
nos	dias	26,	27	e	28	de	setembro.	
As	conferências	e	os	debates	
focaram-se	nos	principais	desafios	
que	o	setor	da	saúde	enfrenta	e	
no	papel	do	médico	no	sistema	
de	saúde	e	em	várias	outras	áreas	
da	sociedade.	Organizado	pelo	
Conselho	Regional	do	Norte	da	
Ordem	dos	Médicos,	o	evento	
contou	ainda	com	um	momento	
de	homenagem,	com	a	entrega	de	
medalhas	de	mérito	a	18	médicos.

	 	 ENTREVISTA

	 	
	 22	 António	Araújo
	 	 Em	entrevista	à	Nortemédico,	

o	presidente	do	CRNOM	faz	um	
balanço	positivo	do	trabalho	
desenvolvido	e	aborda	os	desafios	
que	motivam	a	candidatura	
a	um	segundo	mandato

	 	 TRIBUNA	DO	CRN

	 	
	 26	 «O	que	é,	afinal,	

prioritário	na	saúde?»
	 	 Opinião	do	Prof.	António	Araújo,	

na	rubrica	“Discutir	o	País”,	do	
Expresso.	“O	SNS	sobrevive	à	custa	
do	sacrifício	dos	seus	profissionais”

	 26	 Aumento	da	despesa	
das	famílias	em	saúde	
comprova	falência	do	SNS

	 	 Nota de Imprensa da OM.	“É	
inadmissível	que	o	serviço	público	de	
saúde	esteja	a	perder	a	sua	função	
de	equidade	e	coesão	social”
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	 38	 Inscrição	na	Ordem	dos	Médicos	
	 	 Após	longos	anos	de	estudo,	

muitos	jovens	viram,	na	
SRNOM,	concretizado	o	seu	
sonho:oficialmente	médicos	

	 	
	 40	 Périplo	pelas	Unidades	de	Saúde
	 	 CRNOM	acompanhou	o	bastonário	

em	visitas	no	Norte	do	país:	Centro	
Hospitalar	de	Vila	Nova	de	Gaia/
Espinho,	Centro	Hospitalar	Conde	de	
Ferreira,	Centro	Hospitalar	de	Trás-
os-Montes	e	Alto	Douro	e	Delegação	
Norte	do	Instituto	Nacional	de	
Medicina	Legal	e	Ciências	Forenses	

	 	 	
	 44	 Reunião	com	responsáveis	

de	serviços	de	Ginecologia	
e	Obstetrícia	

	 	 SRNOM	acolheu	reunião	para	
analisar	as	dificuldades	daqueles	
serviços	e	a	grave	carência	de	
especialistas	em	unidades	de	
saúde	do	Norte	e	Centro	do	país	

	 	
	 46	 Ala	Pediátrica	do	

Hospital	de	São	João	
	 	 Presidente	do	CRNOM,	António	

Araújo,	esteve	presente	na	
cerimónia	pública	de	assinatura	
do	contrato	de	construção		

	 48	 Hebipa	Meeting	2019
	 	 Em	5	e	6	de	julho,	a	Unidade	

Hepatobiliopancreática	do	serviço	de	
Cirurgia	Geral	do	Centro	Hospitalar	
Universitário	do	Porto	voltou	a	
organizar	o	seu	evento	anual

	 50	 III	Jornadas	do	Internato	
Camilo	Castelo	Branco

	 	 Presidente	do	CRNOM	marcou	
presença	na	sessão	de	abertura	do	
evento.	“A	imagem	da	qualidade	
da	Medicina	no	nosso	país”,	
reconheceu	António	Araújo		

	 	 	
	 51	 14.º	YES	Meeting	
	 	 De	12	a	15	de	setembro,	estudantes	

da	FMUP	promoveram	o	seu	
já	tradicional	encontro	

	 52	 Abertura	Solene	do	Ano	
Letivo	no	ICBAS

	 	 Cerimónia	serve	também	para	dar	as	
boas-vindas	aos	novos	estudantes

	 53	 Cerimónia	da	Bata	Branca
	 	 Para	assinalar	a	transição	do	ciclo	

básico	para	o	ciclo	clínico

	 	
	 54	 Vindima	em	Monção
	 	 Médicos	inscritos	no	Clube	de	Vinhos	

Nortemédico/Fórum	de	Enólogos	
participaram	na	produção	de	um	
vinho	que	será	um	exclusivo	do	Clube				

	 56	 Bridge	na	SRNOM	
	 	 Atrair	os	médicos	para	a	modalidade		

	 	 CULTURA

	 	
	 58	 Concerto	de	Verão	na	SRNOM
	 	 Uma	visitação	da	ópera	“La	

Traviata”	nos	10	anos	do	evento	

	 60	 «Leitura	e	Demência»
	 	 Tertúlia	sobre	a	importância	da	leitura	

e	seus	benefícios	no	tratamento	
de	doenças	do	foro	psíquico	

	 	 	
	 62	 “O	Homem	de	70	anos”	
	 	 Último	livro	da	trilogia	de	Manuel	

Mendes	Silva,	Nuno	Monteiro	
Pereira	e	Pedro	Vendeira	aborda	
os	desafios	do	envelhecimento	

	 63	 “Introdução	à	Espiritualidade	
e	Personalismo	Bioético	
em	Daniel	Serrão”

	 	 Obra	de	Carlos	Costa	Gomes	e	Renato	
Borges	foi	lançada	em	8	de	julho	

	 64	 “Um	pouco	mais	de	luz”	
	 	 A	eletroterapia	no	tratamento	de	

doenças	mentais,	por	Jorge	Mota

	 65	 “A	Arte	das	Mãos	–	Cirurgia	
e	Cirurgiões	em	Portugal”

	 	 Dissertação	de	mestrado	de	
Cristina	Moisão	posta	em	livro

	 	 	
	 66	 “Libertar	o	silêncio	da	floresta	

–	Ensaio	sobre	o	sofrimento”
	 	 Ficção,	humanismo	e	emoção	na	

mais	recente	obra	de	João	Trambelo,	
pseudónimo	de	Carlos	Mota	Cardoso

	 	 	
	 68	 “História	do	Serviço	Nacional	

de	Saúde	em	Portugal”
	 	 Coordenada	por	Raquel	Varela,	

obra	faz	um	retrato	“fiel	e	
rigoroso”	dos	40	anos	do	SNS	

	 70	 “Janelas	Prá	Cidade”
	 	 Miguel	Louro	expôs	as	suas	

fotografias	da	cidade	de	Braga	

	 71	 “Vivências	de	um	espaço	comum”	
	 	 Exposição	coletiva	de	pintura	

dos	alunos	do	atelier	Entre	
Telas	-	Espaço	d’Artes

	 	 	
	 72	 Vida	e	obra	de	Ernesto	Roma	
	 	 Exposição	esteve	patente	na	

SRNOM	de	5	a	18	de	julho	e	foi	
uma	homenagem	ao	médico	
que	revolucionou	o	tratamento	
da	diabetes	em	Portugal	

	 	 LEGISLAÇÃO	

	 	
	 74	 Diplomas	mais	relevantes	

publicados	no	terceiro	
trimestre	de	2019

	 	 INFORMAÇÃO	INSTITUCIONAL	

	 78	 Atividades	na	sub-região	
de	Viana	do	Castelo

	 78	 Agenda	do	Centro	de	
Cultura	e	Congressos

	 80	 Benefícios	Sociais



Novo governo…  
Poucas expectativas
1. A 6 de outubro tivemos eleições legis-
lativas e o partido socialista ganhou com 
uma maioria simples. Na prestigiada 
revista Lancet saiu um pequeno edito-
rial acerca de uma nova oportunidade 
para o SNS português, onde se podia ler: 
“Numa altura em que o SNS já não vai ao 
encontro das necessidades da população, 
o novo governo socialista não 
pode deixar passar esta nova 
oportunidade para priorizar 
a saúde e tornar o seu acesso 
possível para todos”. Forma-se 
o XXII Governo Constitucio-
nal e o novo Ministro da Saúde 
é… a muito contestada e ante-
rior ministra da saúde. Tal faz 
com que, após a muita retórica 
do período eleitoral, as nossas 
expectativas acerca da futura 
atuação deste novo ministério 
sejam muito baixas.
O SNS corre um real perigo de deixar 
de existir tal como o conhecemos hoje. 
Muitos dos “opinion makers”, que se-
guem indefetivelmente o “mainstream”, 
tentam escamotear esta realidade, mas 
quem vive e convive diariamente neste 
ambiente constata que o crónico sub-
financiamento, a falta de uma política 
concertada de investimentos em termos 
estruturais e de equipamento pesado a 
nível regional, a ininteligível política de 
recursos humanos, a total ausência de 
projetos de desenvolvimento das unida-
des de saúde e da sua interligação com os 
cuidados primários para o médio prazo, 
a inépcia e a completa carência de uma 
filosofia e ação prática de reformulação e 
adaptação do SNS aos novos tempos, le-
vam a que se questione o seu futuro. Se 
não for possível adaptar o SNS ao desen-
volvimento da Medicina e das necessida-
des de cuidados de saúde dos cidadãos no 
século XXI, vai-se assistir a um serviço 
consumidor de grandes recursos, que 
não satisfará a maioria e apenas se diri-
girá para os mais pobres.

2. O 22º Congresso Nacional da Ordem 
dos Médicos, que teve como tema “O Mé-
dico Líder na Saúde e na Sociedade”, ce-
lebrou os 40 anos do SNS. Mas permitiu, 
durante 3 dias, também refletir sobre a 
formação em Medicina, as novas saídas 
profissionais para o médico nesta nova 
era, como a gestão, a pedagogia, a inves-

tigação, o desporto, a política ou a 
cultura. Foi possível, ainda, cons-
tatar como o médico, fruto da sua 
formação humanista e multifa-
cetada, evidencia-se como líder, 
não só naturalmente nas equipas 
de saúde como em muitos dos do-
mínios da sociedade. Quem es-
teve presente teve a possibilidade 
de se sentir orgulhoso pelo nível 
muito elevado das intervenções 
realizadas, pelo exemplo de vida 
que muitos colegas prestaram e 
por mais uma homenagem, atra-

vés das Medalhas de Mérito atribuídas, a 
médicos que se distinguiram ao longo da 
sua carreira profissional.
3. Aproximam-se as eleições para os cor-
pos dirigentes da Ordem dos Médicos 
para o triénio 2020-2022. Estas irão de-
correr a 16 de janeiro de 2020 e, pela pri-
meira vez, irá ser possível votar através 
do voto eletrónico. Independentemente 
do número de listas que se venham a 
candidatar, os colegas devem exercer o 
seu direito de voto, pois só uma votação 
expressiva dá força à Ordem dos Médi-
cos e legitima a sua atividade e as suas 
posições. Não deixem de votar.
Por fim, estamos a chegar ao final de 
mais um ano, pelo que não posso deixar 
de desejar a todos os colegas um Santo e 
Feliz Natal, na companhia da vossa fa-
mília e de todos os que vos são queridos, 
e que o próximo ano seja cheio de suces-
sos pessoais e profissionais. No fundo, 
QUE SEJAM FELIZES.
António Araújo
Presidente do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicosed

ito
ria

l

4

António Araújo
Presidente	do	CRNOM

 
Só 

uma votação 
expressiva dá 
força à Ordem 
dos Médicos e 
legitima a sua 
atividade e as 
suas posições. 
Não deixem  
de votar.
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ORDEM DOS MÉDICOS

eleições |OM
Triénio 2020-2022

2019

OUT 15 Data limite para afixação dos cadernos 
eleitorais (art.º 6º, nº 1, RE)

OUT 22 Data limite para a aceitação das reclamações 
aos cadernos eleitorais (art.º 7, nº 1, RE)

OUT 29 Decisão das reclamações (art.º 7, nº 2, RE)

NOV 04 Afixação definitiva dos cadernos 
eleitorais (art.º 7, nº 3, RE)

NOV 18

Prazo limite para apresentação das candidaturas 
a Bastonário, à Assembleia de Representantes, ao 
Conselho Superior, aos Órgãos Regionais, Órgãos 
Sub-Regionais e Conselhos Médicos das Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira (art.º 8, RE)

NOV 25

Prazo limite para a verificação da regularidade das 
candidaturas e a elegibilidade dos candidatos a 
Bastonário, à Assembleia de Representantes, ao 
Conselho Superior, aos Órgãos Regionais, Órgãos 
Sub-Regionais e Conselhos Médicos das Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira (art.º 13, nº 1, RE)

Sem data 
fixa

7 dias a contar da notificação do respetivo mandatário: 
Prazo para regularização das candidaturas a 
Bastonário, à Assembleia de Representantes, 
ao Conselho Superior, aos Órgãos Regionais, 
Órgãos Sub-Regionais e Conselhos Médicos das 
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira

Sem data 
fixa

Até 5 dias após a aceitação definitiva das 
candidaturas: Sorteio das listas (art.º 14, RE)

2020

JAN 02
Prazo limite para envio dos boletins de voto e 
passwords para voto eletrónico, carta explicativa sobre 
o processo eleitoral, exemplar das listas concorrentes 
com síntese dos respetivos programas (art.º 16, RE) 

JAN 16 Constituição das Assembleias e Secções 
de voto e ato eleitoral. (artº 1, nº 1, RE)

Sem data 
fixa

Nos 5 dias subsequentes: publicação dos 
resultados eleitorais no site nacional da 
Ordem dos Médicos (art.º 28, nº 3, RE)

Sem data 
fixa

Nos 7 dias a contar da data do apuramento 
final dos resultados eleitorais: Impugnação 
do ato eleitoral. (art.º 29, nº 1, RE)

JAN 27
Prazo limite para anúncio da realização 
da 2.ª volta para eleição do Bastonário da 
Ordem dos Médicos (art.º 27, nº 1, RE)

FEV 03

Prazo limite para envio dos boletins de voto e 
passwords para voto eletrónico, carta explicativa 
sobre o processo eleitoral, exemplar das listas 
concorrentes com síntese dos respectivos 
programas, (art.º 27º, nº 2, RE) – relativo à 2.ª volta 
para eleição do Bastonário da Ordem dos Médicos.

FEV 20 Constituição das Assembleias e Secções 
de voto e ato eleitoral. (art.º 1, nº 2, RE)

Sem data 
fixa

Nos 5 dias subsequentes: publicação dos 
resultados eleitorais da 2.ª volta no site nacional 
da Ordem dos Médicos (art.º 28, nº 3, RE)

Sem data 
fixa

Nos 7 dias a contar da data do apuramento 
final dos resultados eleitorais da 2.ª volta: 
Impugnação do ato eleitoral. (art.º 29, nº 1, RE)

RE: Regulamento Eleitoral. Regulamento n.º 663/2016 da Ordem dos Médicos (disponível em 
www.ordemdosmedicos.pt)

CALENDÁRIO ELEITORAL

5

A Ordem dos Médicos deu início ao processo eleitoral para 
o triénio 2020/2022 com a disponibilização dos cadernos 
eleitorais, nas três Regiões: Norte, Centro e Sul, bem como 
em todas as sub-regiões e Regiões Autónomas dos Açores 
e da Madeira. Os médicos devem agora proceder à consulta 
dos cadernos eleitorais, bastando para tal dirigirem-se aos 
serviços administrativos e fazer essa solicitação. Qualquer 
irregularidade ou omissão detetada nos cadernos eleitorais 
pode ser reclamada até 22 de Outubro próximo.

No que diz respeito às candidaturas, estas devem respeitar 
os termos definidos pelo Estatuto da Ordem dos Médicos e 
pelo Regulamento Eleitoral e serem apresentadas até dia 
18 de Novembro, contando-se sete dias, a partir desta data, 
para a avaliação da regularidade das mesmas. As listas de 
proponentes devem ser assinadas diretamente pelos pró-
prios ou através de assinatura digital qualificada.

Mais se informa que as listas de proponentes devem conter 
no cabeçalho o órgão ou os órgãos para que são propostas, 
aceitando-se também que identifiquem o mandatário das 
listas, caso o mesmo desempenhe estas funções para listas 
candidatas a órgãos distintos.

Acresce às determinações previstas no Regulamento Elei-
toral, a recomendação de ser cumprido um limiar mínimo 
de 40% de representação feminina nas listas apresentadas 
a sufrágio, respeitando o parecer que a Comissão para a 
Igualdade de Género realizou sobre a chamada “Lei da Pa-
ridade” (Lei n.2 26/2019), tendo em vista as eleições nas 
associações públicas profissionais.

As eleições da Ordem dos Médicos para o triénio 2020/2022 
vão ter a particularidade de adotar o sistema de voto ele-
trónico, depois da experiência bem-sucedida nas últimas 
eleições dos colégios de especialidades, competências e 
secções de subespecialidades. Este sistema irá permitir a 
todos os médicos exercerem o seu direito de escolha de uma 
forma mais cómoda e ágil, a partir de casa ou de qualquer 
local que disponha de um computador ou dispositivo móvel 
(telemóvel e tablet) com ligação à internet. Por outro lado, 
permitirá simplificar o apuramento dos resultados eleitorais 
e melhorar a gestão do processo, garantindo, ao mesmo 
tempo, condições de segurança e credibilidade, através de 
uma plataforma certificada, com experiência reconhecida 
no processo eleitoral de outras Ordens Profissionais.

Importa referir que o sistema adotado irá garantir o anoni-
mato do eleitor e a confidencialidade do voto, não sendo 
tecnicamente possível a sua rastreabilidade. Brevemente 
serão dadas informações mais detalhadas sobre a metodo-
logia do voto eletrónico, com todas as indicações úteis para 
poder utilizar a plataforma.

Os médicos devem atualizar, juntos dos serviços da Ordem 
dos Médicos, o seu endereço de correio eletrónico e o nú-
mero de telemóvel, para que possam votar eletronicamente.

Não obstante, continuará a ser possível o voto presencial 
em boletim de voto e, para quem o solicitar, a votação por 
correspondência.

INFORMAÇÕES
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“Nesta altura de grandes dificulda-
des a nível do Serviço Nacional de 

Saúde, impõe-se refletir e dialogar sobre 
essas dificuldades e demonstrar à socie-
dade e aos dirigentes políticos que, real-
mente, os médicos devem ser os coorde-
nadores das equipas multidisciplinares 
e devem ser os líderes na área da saúde. 
Porque só eles é que são os responsáveis 
pelo exercício da Medicina e pelo cum-
primento das boas práticas médicas. Por 
outro lado, o médico transcende muitas 
vezes a sua atividade profissional, tor-
na-se um excelente líder em muitas ou-
tras áreas da sociedade, como a cultura 
ou a gestão. (…) Espero que apreciem 
as palestras, participem ativamente, 
exerçam a vossa influência para melho-
rar os cuidados que prestamos, o SNS, 
a bem dos nossos doentes”. Foi desta 
forma que o presidente do Conselho Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM), António Araújo, recebeu os 
médicos participantes no 22º Congresso 
Nacional da Ordem dos Médicos. Neste 
que foi anunciado como um “congresso 
de todos os médicos”, as conferências, 
debates e projetos apresentados centra-
ram-se num grande tema: “O Médico Lí-
der na Saúde e na Sociedade”. 

Centro de Cultura e Congressos da SRNOM

Nos dias 26, 27 e 28 de 
setembro, o Centro de 
Cultura e Congressos 
da SRNOM recebeu 
o 22º Congresso 
Nacional da Ordem dos 
Médicos. Subordinado 
ao tema “O Médico 
Líder na Saúde e na 
Sociedade”, os oradores 
convidados refletiram 
sobre as dificuldades 
que o setor atravessa, 
o conceito de saúde 
e o papel do médico 
em várias áreas da 
sociedade. Organizado 
pelo Conselho Regional 
do Norte da Ordem 
dos Médicos, o evento 
contou ainda com um 
momento solene de 
homenagem com a 
entrega de medalhas de 
mérito.

Veja o vídeo resumo  
do Congresso acedendo 
diretamente através do código  
QR ou vá a www.nortemedico.pt
https://bit.ly/35jHCsT

“Os médicos devem ser 
os líderes na área da 
saúde”
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26 set [dia 1]

n CONFERÊNCIA
Os Médicos  
e o SNS, 40 anos
“Os Médicos e o SNS, 40 anos” 
foi o tema tratado por Miguel 
Guimarães, na primeira con-
ferência. Depois de dar as 
boas-vindas aos presentes e 
agradecer o trabalho da SR-
NOM na organização deste 
congresso, o bastonário da Or-
dem dos Médicos fez um re-
trato sobre o que está a acon-
tecer no Serviço Nacional de 
Saúde, os grandes desafios 
e potenciais soluções, desta-
cando a importância de “ca-
minhar em conjunto com to-
dos os parceiros que querem 
o bem da saúde em Portugal”. 
Numa altura em que se come-
moram os 40 anos do SNS, 
Miguel Guimarães destacou 
o contributo dos médicos na 
sua construção e na qualidade 
da medicina praticada, acon-
selhando a “repensar o nosso 
presente e projetar o nosso 
futuro”. Recordou alguns no-
mes, feitos e obras que mar-
caram este percurso, desde a 
importância da formação es-
pecializada, os internatos mé-
dicos, a inovação em saúde, 
a gestão e a investigação. A 
Lei de Bases da Saúde, o en-
velhecimento da população, 
a formação e o défice de médicos e pro-
fissionais de saúde no serviço público 
foram outros assuntos abordados para 
evidenciar a urgência em “investir mais 
no SNS e nas pessoas que todos os dias 
lutam por prestar melhores cuidados 
aos nossos doentes, adaptando à reali-
dade a inovação”. “As pessoas têm cada 
vez mais conhecimentos dos seus direi-
tos e o nosso serviço público tem que 
aumentar a sua capacidade de resposta, 
apostar mais na educação e na literacia 
para a saúde. Se não fosse o esforço dos 
médicos, a resiliência e o querer fazer 
mais pelos doentes, o nosso SNS já teria 
colapsado. (...) A reconstrução do SNS é 

um desafio de todos nós, profissionais, 
governo e cidadãos. Se queremos apos-
tar no serviço público, que é uma iden-
tidade que nos distingue pela positiva 
de outros países, temos que recuperar 
os profissionais de saúde, ouvir todos os 
profissionais e os doentes. O Ministério 
da Saúde tem que cuidar de quem cuida 
das outras pessoas e que todos os dias 
dá o seu melhor para manter o SNS, 
salvar vidas e tratar doentes. É preciso 
valorizar o trabalho e as competências 
dos profissionais, dar ânimo, esperança 
e motivação. Dar-lhes a oportunidade 
de estudar e fazer investigação”, apelou 
o bastonário da Ordem dos Médicos. 

n MESA 1
Os 50 anos do Internato 
Médico em Portugal
A primeira mesa deste 22º Congresso 
Nacional da Ordem dos Médicos foi pre-
sidida por António Araújo. “Estamos 
a comemorar uma data muito impor-
tante: os 50 anos dos internatos médi-
cos em Portugal. Portanto, impunha-se 
abrir este congresso com uma mesa es-
pecificamente sobre este tema – o que 
tem sido feito e o que se perspetiva para 
o futuro”, anunciou o presidente do CR-
NOM, antes de apresentar os interve-
nientes. Como coordenador do Gabinete 
da Prova Nacional de Acesso (GPNA) e 
ex-presidente do Conselho Nacional do 
Internato Médico, Serafim Guimarães 
foi o orador principal desta sessão. “Es-
tou ligado aos internatos médicos desde 
1984 e assisti a algumas modificações 
que foram acontecendo durante este pe-
ríodo. Em Portugal, há uma longa tra-

dição de ensino médico”, co-
meçou por explicar na sua 
apresentação, que se iniciou 
com uma contextualização 
histórica sobre o tema “Os 
50 anos do Internato Mé-
dico em Portugal”. 
O decreto da organização 
hospitalar, que foi “funda-
mental para o ensino nos 
hospitais”, as carreiras mé-
dicas, que “representaram 
um passo crucial no desen-
volvimento médico em Por-
tugal”, a criação do Conse-
lho Nacional do Internato 
Médico (CNIM) e o papel 

da Ordem dos Médicos foram alguns 
dos momentos destacados por Serafim 
Guimarães neste que foi “um percurso 
difícil, que envolveu várias entidades 
que nem sempre estiveram de acordo”. 
No entanto, o trabalho seguiu caminho 
e os envolvidos nunca desistiram até se 
iniciarem os primeiros programas de 
formação em 1992 e a harmonização 
das especialidades. “Todos vamos ter 
que estar mais vigilantes. Portugal tem 
sido exemplo no Mundo, no que diz res-
peito aos bons indicadores em saúde. 
A qualidade da formação médica tem 
contribuído muito para estes honrosos 
resultados. A formação médica é um 



investimento que ofe-
rece mais vida, mais 
qualidade de vida e 
mais economia na 
saúde. Conseguiremos 
manter a qualidade 
da formação médica 
por quanto tempo?”, 
questionou Serafim 
Guimarães. 
Para refletir sobre o 
futuro dos internos e 
da qualidade da forma-
ção médica, o debate 
contou com a partici-
pação de Sérgio Cha-
cim, especialista em 
Hematologia Clínica, 
e Francisco Mourão, 
interno de Pediatria e 
vogal do CRNOM, que 
partilharam as suas 
experiências. Com a 
moderação da jorna-
lista Lúcia Gonçalves e 
do neurocirurgião Ed-
son Oliveira, a sessão 
focou a importância 
de os médicos também 
participarem nas de-
cisões políticas e o in-
vestimento na literacia 
para a saúde. “O futuro 
decide-se agora”, afir-
mou Sérgio Chacim, 
alertando para a ne-
cessidade de pensar no 
tipo de internatos, na 
“excelência que quere-
mos dar, que foi con-

seguida através de muita luta laboral, 
legislativa e pioneira na Europa. É fácil 
perceber que Portugal é visto como pio-
neiro na aplicação da legislação médica. 
As condições mudaram, há ainda muito 
a fazer. Ser interno em 2010 é muito 
diferente de ser interno nos anos 70. É 
nossa obrigação, enquanto médicos, cui-
dar daquilo que foi alcançado e manter 
a excelência na formação, que serve o 
país”. Francisco Mourão complemen-
tou garantindo que “Portugal não fica 
atrás de nenhum país da Europa. So-
mos líderes no processo de formação, 
com um programa de formação muito 
organizado, o que não é uma realidade 
em vários países. A qualidade da forma-

ção ainda é boa, temos conseguido man-
ter um equilíbrio, mas não sabemos até 
quando. (...) Devemos valorizar os inter-
nos, mas também quem os forma, que 
apesar de toda a sobrecarga e dificulda-
des continuam a manter a qualidade de 
formação dos mais jovens”. 
Por fim, houve ainda tempo para algu-
mas questões por parte da plateia que 
se centraram na fixação de médicos no 
interior, a remuneração e a formação. 
Serafim Guimarães defendeu “uma for-
mação generalista no fim do internato” 
e a importância das carreiras médicas 
com qualidade no SNS. “É fundamen-
tal estar disponível, dar um contributo 
para a sociedade, para aumentar a lite-
racia em saúde. Temos um bom SNS, 
ótimos profissionais, mas investimos 
pouco na literacia para a saúde. E isso 
vai ter consequências sérias na fonte de 
informação do doente. Vale a pena apos-
tar na promoção para a saúde e temos a 
obrigação de participar e discutir com o 
doente toda a informação, numa espécie 
de validação”, reforçou Sérgio Chacim.

n MESA 2
O Médico como Gestor

Com Alexandre Valentim Lourenço, 
presidente do Conselho Regional do Sul, 
a liderar a mesa, arrancou o segundo 
painel do congresso, intitulado “O mé-
dico como gestor”. António Ferreira, 
ex-presidente do Conselho de Adminis-
tração do Centro Hospitalar Universi-
tário de São João (CHUSJ), foi o orador 
escolhido para desenvolver o tema com 
uma palestra que visava “promover o 
alinhamento entre saberes, ações e von-
tades na Gestão e na Medicina”. Uma 
mesa que contou com a moderação de 
António Vieira Pires, presidente do 
Conselho de Administração da Unidade 
Local de Saúde de Castelo Branco, e Do-
mingos Andrade, diretor do Jornal de 
Notícias, e com as intervenções de Fer-
nando Araújo, presidente do Conselho 
de Administração do CHUSJ, Leopoldo 
Matos, membro do Conselho Consultivo 
do grupo Lusíadas, e Rui Cernadas, ex-
-presidente da Comissão Científica do 
Congresso Internacional de Cuidados 
Paliativos e dos Centros Colaboradores 
da OMS.

9
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O ex-presidente do Conselho 
de Administração do CHUSJ 
iniciou o seu discurso dando 
relevância às mais-valias de 
um gestor com capacidades e 
experiência médica. “O traba-
lho de gestão de um médico é 
essencial para identificar al-
ternativas inovadoras e me-
nos dispendiosas, assim como 
identificar as necessidades 
do doente na procura de no-
vos tratamentos e medicação. 
Apenas o médico gestor con-
segue equilibrar todos estes 
aspetos”, disse António Fer-
reira. O orador defendeu que 
“qualquer grupo profissional 
que seja defensor dos interes-
ses dos doentes” tem de ter 
“conhecimento médico”, de 
modo a poder “gerir bem as 
instituições de saúde”. Assim, 
deixou clara a sua posição de 
que “apenas um médico pode 
diminuir radicalmente o custo 
de certo tratamento, com os 
seus conhecimentos. Nenhum 
outro profissional tem a capa-
cidade de fazer escolhas que 
permitam os mesmos resul-
tados com tecnologias menos 
dispendiosas”. Especifica-
mente no âmbito da “política 
do medicamento”, António 
Ferreira defendeu que um mé-
dico gestor “vai contra o exces-
sivo consumo, praticando uma 
negociação favorável com for-
necedores e optando por inovações efeti-
vamente vantajosas para o doente”. 
Mas o facto é que “o médico só é verda-
deiramente gestor”, como terminou o 
convidado, “se for dotado de poder exe-
cutivo apropriado para o efeito”. Na sua 
opinião, “a cultura médica sofre pelo 
pensamento corporativo pouco dado à 
gestão do interesse comum” e isso cria 
“dificuldades no processo de gestão em 
unidades de saúde”. Para evitar esse 
conflito, o orador propõe “unidades cur-
riculares de ética, gestão e humanização 
em saúde” nos cursos de Medicina, de 
modo a “promover uma mudança cultu-
ral e criar novas condições para os no-
vos médicos estarem preparados para os 
processos de gestão no futuro”.

O momento de debate foi iniciado pelo 
diretor do Jornal de Notícias, Domin-
gos Andrade, que se focou “no papel do 
gestor na perspetiva do doente, na ad-
ministração hospitalar e na atividade 
clínica”. Quando questionado sobre se o 
gestor médico cuida melhor dos interes-
ses do doente, Fernando Araújo não he-
sitou em responder de forma positiva. A 
sensibilidade própria dos médicos foi o 
fator considerado decisivo para esta res-
posta, mas o atual presidente do CHUSJ 
sublinhou que “acima de tudo, é preciso 
conhecimento e competência através de 
formação pré-graduada e de uma com-
ponente específica em Gestão”. O ex-se-
cretário de Estado Adjunto e da Saúde 
defendeu ainda que, “apesar das políti-

“Portugal tem sido 
exemplo no Mundo, 
no que diz respeito aos 
bons indicadores em 
saúde. A qualidade 
da formação médica 
tem contribuído 
muito para estes 
honrosos resultados. 
A formação médica 
é um investimento 
que oferece mais 
vida, mais qualidade 
de vida e mais 
economia na saúde. 
Conseguiremos 
manter a qualidade 
da formação médica 
por quanto tempo?”
Serafim Guimarães

“O trabalho de 
gestão de um 
médico é essencial 
para identificar 
alternativas 
inovadoras e menos 
dispendiosas, assim 
como identificar 
as necessidades do 
doente na procura de 
novos tratamentos e 
medicação. Apenas 
o médico gestor 
consegue equilibrar 
todos estes aspetos.”
António Ferreira
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cas de aquisição serem im-
portantes, o essencial é a ade-
quada escolha dos fármacos”. 
Ao avaliar como o médico 
gestor é tomador de decisões 
constantemente, Domingos 
Andrade questionou como a 
importância dessas escolhas 
pesa em tarefas administra-
tivas. António Ferreira, pela 
sua experiência, foi chamado 
a responder. “Ou o poder go-
vernativo tem coragem de 
apresentar todas as opções à 
população ou não há forma 
de dizer a um doente que este 
não tem acesso a certa medi-
cação”, afirmou. Esta incapa-
cidade de esconder do doente 
todas opções benéficas ao seu 
tratamento levou à interven-
ção de Alexandre Valentim 
Lourenço que realçou como 
“o médico tem de denunciar 
quando existe prejuízo e, ao 
mesmo tempo, conciliar com 
o que os pacientes precisam”. 
Rui Cernadas integrou o de-
bate para dar máxima rele-
vância a como o médico se 
distingue de outros gestores 
por “ponderar sempre a ques-
tão ética na saúde nas suas 
decisões”. Para o especialista 
em Medicina Geral e Fami-
liar, “a vantagem tem sem-
pre de se centrar no doente 
e nas suas necessidades”. Já 
António Ferreira destacou 
como “o médico tem a função 
intrínseca de gerir os recur-
sos disponíveis”. Existe as-
sim uma necessidade fulcral 
de avaliar as opções de trata-
mento e “encontrar um equi-
líbrio entre o bem individual 
e o bem comum”. A cons-
tante transparência e diálogo 
com os doentes foram consi-
derados como pontos chave 
para esse encontro das me-
lhores opções de tratamento. 

“O profissional tem de ser cúmplice 
dessa procura com o doente”, acres-
centou Leopoldo Matos. O membro do 
Conselho Consultivo do grupo Lusíadas 
reforçou considerando que “o futuro da 

Medicina vai passar por libertar recur-
sos para novas tecnologias”. Para con-
cluir, Alexandre Valentim Lourenço fez 
um balanço final do debate, afirmando 
que o médico, como “profissional ímpar 
que domina os saberes e tem capacidade 
de escolha”, tem de “implementar os 
melhores recursos possíveis”, dado que 
“as pessoas têm acesso à informação e à 
procura de soluções para além das guias 
que lhes mostramos.” Assim, é impor-
tante “ter autonomia na responsabili-
dade de gerir clinicamente o conjunto 
dos nossos doentes utilizando novas tec-
nologias e métodos”. 

n 22.º CNOM
Cerimónia de Abertura
Antes do Terminal de Cruzeiros do 
Porto de Leixões se abrir para receber 
os convidados para o jantar do con-
gresso, o Salão Nobre da SRNOM foi 
ainda palco da cerimónia de abertura. 
Miguel Guimarães, bastonário da Or-
dem dos Médicos, António Araújo, 
Carlos Cortes e Alexandre Valentim 
Lourenço, presidentes dos Conselhos 
Regionais do Norte, Centro e Sul, respe-
tivamente, foram os protagonistas desta 
sessão. O Bispo do Porto, D. Manuel 
Linda, Henrique Cyrne de Carvalho, di-
retor do ICBAS, Alexandre Lourenço, 
presidente da Associação Portuguesa de 
Administradores Hospitalares (APAH) 
e António Sousa Pereira, reitor da Uni-
versidade do Porto, entre outras perso-
nalidades, também marcaram presença. 
“Temos o privilégio de ter a melhor 
profissão do mundo – não pelo reco-
nhecimento dos políticos, nem pelo 
vencimento que auferimos, mas pela 
gratidão que os cidadãos nos concedem. 
Cuidamos da saúde do cidadão, do seu 
bem maior e mais precioso. Para isso, 
um médico tem uma formação abran-
gente e profunda que o capacita para 
ser o líder natural das equipas multi-
disciplinares de saúde e que o capacita 
também para ser líder em muitas ou-
tras áreas da sociedade. Esse é o objeto 
deste congresso: podermos refletir sobre 
o papel do médico como líder e gestor 
nas unidades de saúde, e como cidadão 
ativo também nas áreas da cultura, arte 
ou desporto. O médico é um ser com-
pleto, é um profissional que transcende 



em muito outras profissões 
da sociedade e devemos ter 
orgulho nisso. Devemos lutar 
para cumprir as leges artis, 
segundo os mais elevados pa-
drões éticos e deontológicos, 
lutar para ter condições para 
exercer a nossa profissão con-
dignamente, devemos lutar 
para dar bons cuidados de 
saúde aos cidadãos e exercer 
uma medicina de qualidade”, 
declarou António Araújo. O 
presidente do CRNOM prin-
cipiou o seu discurso recor-
dando ainda alguns marcos, 
como os 40 anos do SNS, os 
50 anos dos internatos mé-
dicos e os 20 anos da revista 
Nortemédico, que viu o seu 
primeiro número ser publi-
cado em 1999 e “tem sido um 
veículo de informação muito 
importante para os médicos 
desta região”. 
Para assinalar o momento, 
foi apresentado um vídeo co-
memorativo sobre os 40 anos 
do SNS, com intervenções de 
Paulo Mendo, Miguel Gui-
marães e vários médicos que 
relataram episódios da sua 
construção. As carreiras mé-
dicas, o Serviço Médico à Pe-
riferia, a Lei do SNS, o Esta-
tuto do Médico de Família, a 
Comissão de Saúde Materno 
Infantil, o Programa de Va-
cinação, a Saúde Pública, 
a reforma dos Cuidados de 
Saúde Primários, a evolução 
na saúde, o futuro do SNS e a 
relação médico-doente como 
uma “relação de confiança” 
foram os principais temas fo-
cados. A mensagem final inci-
diu sobre o facto de o SNS ser 
“uma conquista de todos, sem 
ideologia”, em que “os médi-
cos construíram um passado 
e um legado que orgulha os 
novos médicos”. 

Miguel Guimarães comentou estes as-
suntos e ainda os 80 anos da Ordem, 
sublinhando o papel dos médicos. “Este 
é um dia especial, é um congresso que 
acontece num momento importante 
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O primeiro dia do 22.º Congresso 
Nacional da Ordem dos Médicos 
culminou com um glamoroso 
Jantar no Terminal de Cruzeiros do 
Porto de Leixões. Muitos médicos 
puderam, assim, aproveitar a 
oportunidade para conhecerem 
melhor o edifício da autoria de Luís 
Pedro Silvo, inaugurado em julho 
de 2015, e que representa o maior 
projeto de sempre de abertura do 
porto à cidade. 
O Terminal de Cruzeiros do Porto 
de Leixões tem vindo a somar 
reconhecimentos, desde o 
Seatrade Award de ‘Melhor Porto 
do Ano', em 2015, o ‘AZAward' de 
2016, atribuído por uma prestigiada 
publicação canadiana que todos 
os anos elege o que de melhor 
se faz no mundo da arquitetura e 
design contemporâneo, ou, ainda, a 
classificação como ‘Melhor projeto 
público' atribuído pela revista 
Construir. 

Jantar  
do Congresso
QUINTA FEIRA,  
26 SETEMBRO 2019
TERMINAL DE CRUZEIROS DO 
PORTO DE LEIXÕES
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n CONFERÊNCIA
A Pedagogia como  
inerência do Ser Médico
Walter Osswald teve a seu cargo a pri-
meira conferência do segundo dia do 
22º Congresso Nacional da Ordem dos 
Médicos. “A Pedagogia como inerência 
do Ser Médico” foi o título da palestra, e 
o professor de Bioética justificou a esco-
lha e pertinência do tema, relacionando 
a pedagogia com a medicina. “Apesar de 
todo o avanço da medicina, ela é hoje in-
vadida por uma atmosfera de inquieta-
ção e dúvida”, introduziu, sublinhando 
como exemplos o poder da genética e da 
biotecnologia e os custos da saúde. So-
bre a função pedagógica do médico con-
siderou que “todo o médico é sempre um 
ensinante, um mestre, um professor, 
sempre. E nunca poderá eximir-se a 
essa responsabilidade. Em primeiro lu-
gar, no ensino da arte. Desde Hipócrates 
que há a preocupação na relação médi-
co-aprendiz em medicina. Mas também 
há o ensino do doente, que se baseia no 
diálogo entre o médico e o doente. (...) 
Uma confiança que encontra uma com-
petência”, afirmou o palestrante. Na sua 
opinião, o esclarecimento dos familiares 
nunca poderá também ser esquecido 
para garantir o melhor tratamento ao 
doente. Além disso, destacou a credibi-
lidade dos médicos e o seu papel junto 
da opinião pública, na medida “que a sua 
intervenção e conselhos influenciam a 
comunidade em geral. Considerando a 
tarefa pedagógica como “honrosa”, Wal-
ter Osswald não esqueceu as responsa-
bilidades que estão associadas e a im-
portância de “proceder com prudência 
e com verdade”. 

n MESA 3
A Demografia Médica
As questões da emigração dos jovens 
médicos e do número de vagas para es-
pecialização foram discutidas no pri-
meiro painel do segundo dia, intitu-
lado “A Demografia Médica”. O debate 
foi presidido por Carlos Cortes, presi-
dente do CRCOM, e teve a moderação 
de Caldas Afonso, diretor do Mestrado 
Integrado em Medicina do Instituto 

27 set [dia 2]“Temos o privilégio de ter a 
melhor profissão do mundo 
– não pelo reconhecimento 
dos políticos, nem pelo 
vencimento que auferimos, 
mas pela gratidão que os 
cidadãos nos concedem. 
Cuidamos da saúde do 
cidadão, do seu bem maior 
e mais precioso. Para 
isso, um médico tem uma 
formação abrangente e 
profunda que o capacita 
para ser o líder natural das 
equipas multidisciplinares 
de saúde e que o capacita 
também para ser líder em 
muitas outras áreas da 
sociedade. Esse é o objeto 
deste congresso: podermos 
refletir sobre o papel do 
médico como líder e gestor 
nas unidades de saúde, e 
como cidadão ativo também 
nas áreas da cultura, arte ou 
desporto. 

Devemos lutar para cumprir 
as leges artis, segundo os 
mais elevados padrões 
éticos e deontológicos, 
lutar para ter condições 
para exercer a nossa 
profissão condignamente, 
devemos lutar para dar 
bons cuidados de saúde 
aos cidadãos e exercer uma 
medicina de qualidade”.
António Araújo

para o país. Esperamos sempre mais 
para a saúde e para os profissionais, 
que devem ser valorizados. Nas várias 
áreas de intervenção do estado, a saúde 
surge sempre em primeiro lugar para 
os portugueses. Os portugueses valori-
zam muito a saúde e está na altura de 
acompanhar a União Europeia. O finan-
ciamento na saúde é um investimento 
na vida das pessoas, com retorno para 
a economia, que nos torna mais saudá-
veis e aumenta a capacidade e força de 
trabalho do país – é um dos desafios que 
devemos lançar”, frisou o bastonário. 
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de Ciências Biomédicas Abel Salazar 
(ICBAS). A sessão contou ainda com a 
intervenção de Nuno Sousa, presidente 
da Escola de Medicina da Universidade 
do Minho, Vasco Mendes, presidente da 
Associação Nacional de Estudantes de 
Medicina (ANEM), e Mariana Brandão, 
investigadora do Instituto Jules Bour-
det. O painel ofereceu pontos de vista 
fulcrais para o entendimento destes as-
suntos, amplamente debatidos este ano.
Alberto Amaral, presidente do Conse-
lho de Administração da Agência de 
Avaliação e Acreditação do Ensino Su-
perior (A3ES), foi o principal orador da 
sessão, versando sobre a estatística mé-
dica. Com base nos estudos desenvol-
vidos pelo próprio na Universidade de 
Coimbra em 2009 e em 2013, apresentou 
o estado atual com gráficos e tabelas ex-
planatórias. O professor jubilado expôs 
a evolução do número de médicos e en-
fermeiros por mil habitantes, o número 
de inscritos em Medicina e as vagas no 
ano comum e de formação. Mostrou 
como, a determinada altura, “o número 
total de vagas para inscrição em cursos 
de Medicina diminuiu muito”. Portanto, 
“se o número de vagas tivesse ficado pe-
las 800 por ano”, ter-se-ia “evitado tan-
tos anos com um número reduzido de 
médicos”. O “problema de preenchi-
mento na atividade hospitalar” começou 
“por volta dos anos 70”, e o número de 
alunos que se formavam “podiam evitar 
as especialidades que lhes eram menos 
apetecíveis”. Tudo isto provocou “um 
problema de demografia médica” que 
se traduz na situação verificada atual-
mente. Em contrapartida, hoje vê-se 
que “o número de médicos que termina 
o curso é superior ao número de vagas 
de formação específica”. De acordo com 
o estudo de Alberto Amaral, “os alunos 
tendem a realizar a formação em uni-
versidades no estrangeiro”, por falta de 
vagas em Portugal, e “os alunos de fora 
do país que se deslocam para cá com-
petem com os alunos portugueses que 
ficam”. Outro aspeto destacado foi a 
grande “falta de médicos em localida-
des da periferia” em contraponto com 
os grandes centros urbanos. Para além 
destas questões, Alberto Amaral consi-
derou ainda que “a dificuldade em cha-
mar jovens médicos provém também 
de um problema de contratação por 

parte do Serviço Nacio-
nal de Saúde, que não tem 
criado condições atrativas 
para os recém-formados”. 
Num resumo final da sua 
intervenção, o responsá-
vel da A3ES sublinhou 
que “temos de reverter 
esta situação, olhar para 
a relação com os enfer-
meiros e analisar quais 
as áreas de especialidade 
que precisam de mais 
atratividade”. O início do 

debate contou com a visão de Caldas 
Afonso, que defendeu que quando se 
trata de demografia médica o impor-
tante a fazer é “a análise de quais as 
necessidades do país de acordo com as 
caraterísticas demográficas das nossas 
populações”. Relembrando que o SNS é 
“a grande conquista do povo português” 
no pós-25 de abril, o moderador da mesa 
colocou a questão principal a ser respon-
dida neste painel: “O que é preciso fazer 
para colocar mais médicos no SNS?” 
Nuno Sousa começou por notar que 
“um dos principais problemas é a falta 
de números sobre a força de trabalho”. 
Ao admitir que este problema “fugiu 
para fora do nosso controlo”, também 

“Esta dificuldade 
em chamar jovens 
médicos provém 
também de um 
problema de 
contratação por 
parte do Serviço 
Nacional de Saúde, 
que não tem criado 
condições atrativas 
para os recém-
formados (…) temos 
de reverter esta 
situação, olhar 
para a relação com 
os enfermeiros e 
analisar quais 
as áreas de 
especialidade que 
precisam de mais 
atratividade”.
Alberto Amaral
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pelo facto de “a popula-
ção estar a diminuir e ao 
mesmo tempo estar a pre-
cisar de mais cuidados”, 
o presidente da Escola 
de Medicina da Universi-
dade do Minho advertiu 
que “as escolas médicas 
têm de ter em linha de 
conta a necessidade de 
uma qualidade formativa 
cada vez mais exigente”. 
A segunda questão foi 
dirigida a Mariana Bran-
dão, sobre os motivos que 
a levaram a emigrar. A 
especialista em Oncologia 
reside em Bruxelas, onde 
é investigadora no Ins-
tituto Jules Bourdet. “É 
preciso deixarmos de nos 
preocupar apenas com 
Portugal e perceber que o 
mercado europeu alarga 
fronteiras. Os jovens têm 
facilidade em se deslocar 
e em aprenderem línguas. 
É interessante ver como o 
número de pedidos para 
exercer na União Euro-
peia tem vindo a aumen-
tar”, refletiu. Depois de 
três anos de atividade no 
SNS, a médica “queria 
conciliar a prática clínica 
e a atividade de investiga-
ção, algo que não é possí-
vel em Portugal”, e decidiu 
ir para fora. Como reco-
mendações para atrair 

recém-licenciados para o SNS, a jovem 
investigadora aconselhou: “É necessário 
permitir mais flexibilidade no SNS, pos-
sibilitar menos horas fixas em atividade 
clínica, mudar horários para médicos a 
exercer mais à periferia e melhorar as 
condições de trabalho, com menos tra-
balho de secretariado”.
Para terminar o debate, Vasco Mendes 
foi convidado a perspetivar o futuro 
dos próximos médicos. O presidente da 
Associação Nacional de Estudantes de 
Medicina fez uma apresentação onde 
explicou que “existe uma tentativa de 
realizar um planeamento de recursos 
humanos em Medicina”, porém “é di-
fícil promover um diálogo entre o Mi-

nistério da Educação e o Ministério da 
Saúde” para se chegar a um consenso 
e poder “melhorar ainda mais a forma-
ção pré-graduada”. O jovem estudante 
deixou ainda claro o desafio enfrentado 
de “não termos de ser como os outros, 
mas sim melhores”. O presidente do 
CRCOM, Carlos Cortes, fechou o debate 
defendendo que, independentemente de 
todas as questões levantadas, “é funda-
mental nunca abdicar da qualidade da 
formação”.

n MESA 4
O Médico e o conceito de 
Saúde no século XXI
Com o apoio da vice-presidente da So-
ciedade Portuguesa de Anestesiologia, 
Filipa Lança, e da jornalista Dulce Sal-
zedas na moderação, Lurdes Gandra, se-
cretária do CRNOM, presidiu à quarta 
mesa do Congresso. António Araújo e 
Henrique Barros, presidente do Conse-
lho Nacional de Saúde, deram corpo à 
sessão “O Médico e o conceito de Saúde 
no século XXI”. Sempre com uma pre-
sença marcante, Manuel Sobrinho Si-
mões foi o orador principal e versou 
sobre “Os desafios da longevidade”, co-
meçando por falar sobre “os paradig-
mas atuais da Medicina e a inserção 
do conceito de Medicina Narrativa”. A 
palestra inicial do professor catedrá-
tico da FMUP centrou-se “no impacto 
da genómica e das novas tecnologias, 
nas novas doenças do envelhecimento, 
na mudança do enquadramento profis-
sional e nas alterações na relação mé-
dico-doente”. O diretor do IPATIMUP 
defendeu que, com o crescimento da 
“medicina da precisão” resultante do 
uso de novos aparelhos tecnológicos, é 
preciso “aplicar a personalização através 
da medicina narrativa”. Para Sobrinho 
Simões, a “humanização na saúde atra-
vés da comunicação, relacionamento 
e empatia com o doente” é um método 
crucial no diagnóstico e tratamento, 
pois a população envelhecida pode ter 
“dificuldade em acompanhar este de-
senvolvimento tecnológico”.
Outro desafio centra-se em como “as 
novas tecnologias deixam as pessoas 
menos empáticas”. O especialista em 
Anatomia Patológica aconselhou a uma 
“melhor interação entre as universida-



16 DESTAQUE: 22.º CONGRESSO NACIONAL DA OM

des e hospitais”, em que “existam mais 
médicos a praticar ensino”, para par-
tilharem a sua visão e experiência aos 
futuros profissionais. Como nota final, a 
questão da inteligência artificial surgiu 
como uma “preocupação” para o orador 
convidado. “É perigoso pensar nesta ci-
são entre inteligência e consciência que 
poderá acontecer na robótica” e que po-
derá levar “à perda da relação entre o 
médico e o doente”, confessou. Apesar 
destas inovações “ajudarem imenso no 
aumento da quantidade de vida das pes-
soas e em determinadas operações ci-
rúrgicas”, estão a evoluir tão rápido que 
“não ajudam a maioria das pessoas”. 
Dando início à sua intervenção, António 
Araújo defendeu que “é fundamental ter 
em conta que os novos procedimentos, 
através de tecnologias inovadoras, ace-
leram os processos de escolha de me-
dicação e de tratamento e, consequen-
temente, aumentam a qualidade de 
vida”. Porém, “é importante balançar 
estas inovações com a empatia de um 
médico” para “perceber as angústias do 
doente e como a doença o pode afetar 

psicologicamente”. Em relação a esta 
temática, Henrique Barros direcionou 
o debate para a questão de como “a re-
volução tecnológica vai mudar a nossa 
forma de estar no mundo e de viver”. 
Mesmo que essas inovações tenham o 
intuito de “facilitar determinados as-
petos da nossa vida”, “é preciso ter em 
conta que a tecnologia e a mobilidade 
das pessoas tornou tudo mais complexo 
e aumentou, por exemplo, o risco de dis-
seminar doenças”, disse. Como forma 
de contornar esses desafios, o presi-
dente do Conselho Nacional de Saúde 
aconselhou: “tem de existir uma melho-
ria da comunicação de ciência”. No se-
guimento do pensamento de Henrique 
Barros, António Araújo fez notar que 
“ainda existe uma grande iliteracia em 
Portugal” e que isso “dificulta o poder 
de escolha do doente face a certos tra-
tamentos”. Assim, é preciso um “maior 
conhecimento e formação de pessoas”, 
que facilite a “reflexão” e, num caso es-
pecífico, “a decisão de assinar um con-
sentimento informado.” Estes entraves, 
associados “à falta de tempo do médico”, 
podem resultar “numa sobrecarga para 
o profissional”. É nesta “partilha de in-
formação” que o “médico tem um papel 
fundamental”, salientou. 
O debate abordou ainda como algumas 
pseudociências têm vindo a emergir 
como alternativa aos tratamentos basea-
dos em evidência médica, constituindo 
uma “realidade assustadora”, como a 
caracterizou o presidente do CRNOM. 
“Provavelmente, a comunicação de tra-
tamentos científicos à população não 
está a ser feita devidamente por causa 
de interesses que surgem fora do con-
trolo da Ordem dos Médicos”, justificou. 
A sessão terminou com a pergunta de 
Filipa Lança , sobre se devem os pacien-
tes ser responsabilizados pela sua saúde 
caso contribuam para a sua doença. Um 
dos exemplos foi o caso de uma pessoa 
desenvolver cancro do pulmão tendo 
fumado toda a vida. Procurando res-
ponder à questão, António Araújo con-
siderou que “os cidadãos têm de ser res-
ponsáveis e tentar valorizar a sua saúde. 
O Estado tem o dever de cuidar dos cida-
dãos durante a doença a custos que se-
jam socialmente razoáveis e os médicos 
têm de manter a consciência ética para 
tratar dos doentes”.

“A humanização na saúde 
através da comunicação, 
relacionamento e empatia 
com o doente é crucial no 
diagnóstico e tratamento, pois a 
população envelhecida pode ter 
dificuldade em acompanhar o 
desenvolvimento tecnológico”.
Sobrinho Simões

CURSOS
Vários cursos fizeram parte 
do programa deste 22.º Con-
gresso Nacional da Ordem 
dos Médicos. Na manhã de 26 de setembro, 
antes do início oficial do evento, realizaram-
-se dois cursos em simultâneo: “Dor: o que 
qualquer médico deve saber”, por Armanda 
Gomes, e “Erro em Saúde”, por Pedro Tei-
xeira e João Bessa. No sábado, dia 28 de se-
tembro, o Centro de Cultura e Congressos da 
SRNOM recebeu os cursos “Interpretação de 
Hemograma em CSP”, por João Barradas, 
“Ecografia na Urgência”, por Elena Segura, e 
“Promoção de Atividade Física”, por Romeu 
Mendes. 
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n MESA 5
O Médico como 
Cientista
“Este congresso aborda 
várias facetas do papel do 
médico: o médico como lí-
der, ensinante, atualizado, 
comunicante, atuante na 
sociedade e agora como in-
vestigador na ciência, pela 
busca do conhecimento, 
com o objetivo de obter a 
maior qualidade possível, 
para o bem dos nossos pa-
cientes”. Foi desta forma 
que Inês Rosendo, investi-
gadora do CINTESIS, deu 
início ao último debate da 
manhã de 27 de setembro. 
Tiago Reis Marques, psi-
quiatra e investigador, cen-
trou a sua intervenção nos 
benefícios da investigação 
e da ciência e nos princi-
pais ganhos para a saúde e 
sociedade. 
O orador convidado colo-
cou a ciência como um pi-
lar na vida do médico: “Os 
médicos estão no centro 
daquilo que é a capacidade 
de traduzir questões clíni-
cas relevantes e consegui-
rem produzir respostas. A 
investigação permite que 
se tenha acesso a novos 
tratamentos e tecnologias, 
o que beneficia os indiví-
duos, as instituições e o sis-
tema de saúde. Permite o 
estabelecimento de centros 
de excelência, numa atuali-
zação constante, contribui 
para a mudança de com-
portamentos numa medi-
cina baseada na evidência. 
(...) Permite a criação de 
uma geração de conheci-
mento, que a literacia seja 
aumentada e passada para 
a sociedade”, afirmou. 
Depois de partilhar o seu 

exemplo pessoal, enquanto interno/
doutorando, o investigador defendeu a 
“investigação orientada para o doente”, 
com benefícios diretos ou indiretos para 

a saúde. Lamentou o facto de, em Por-
tugal, o tempo dos médicos dedicado à 
investigação ser quase nulo, apelando à 
mudança desta realidade. “Temos que 
criar um conjunto de soluções para au-
mentar as bases da investigação cien-
tífica, criar fundos e alocá-los para que 
estejam presentes desde o início. É 
preciso ter suporte institucional para 
proteger o tempo que se passa a fazer 
investigação e criar 
redes académicas”, 
defendeu Tiago Reis 
Marques. Alexandra 
Campos, jornalista da 
área da saúde, e Rui 
Capucho, especialista 
em Saúde Pública e 
vogal do CRNOM, fo-
ram os moderadores 
desta sessão e abor-
daram a importância 
do curso de Medicina 
neste contexto. Na 
opinião de Maria do 
Carmo Fonseca, pro-
fessora do Instituto 
de Medicina Molecu-
lar da Universidade 
de Lisboa, “nem todos 
os médicos devem ser 
cientistas”, uma vez que o curso de Me-
dicina dá essencialmente competências 
profissionais para tratar doentes. Já ser 
cientista “implica um treino muito in-
tenso que demora e deve ser acompa-
nhado por mestres”. Apesar disso, “to-
dos os médicos devem estar muito bem 
informados do método científico, para 
fazerem escolhas críticas e fundamenta-
das. Nem toda a investigação e inovação 
é boa e é preciso ser crítico e treinado no 
método científico”. Uma opinião parti-
lhada por Albino Maia, coordenador da 
Unidade de Neuropsiquiatria do Centro 
Clínico Champalimaud, que acrescen-
tou que “as oportunidades dependem 
das instituições e o apoio e financia-
mento é determinante”. 
Luís Portela, presidente da Fundação 
BIAL, revelou detalhes do seu percurso 
e a dificuldade em conquistar médicos 
para a investigação. “Portugal tem um 
nível científico na saúde muito simpá-
tico, é um bom exemplo da dinâmica 
que a saúde atingiu. Houve uma evolu-
ção fantástica na investigação básica, já 

a investigação clínica é pobre em Por-
tugal. Há a necessidade de ter uma vi-
são estratégica para o desenvolvimento 
da saúde, que abarque o Ministério da 
Ciência e da Saúde, mas também o Mi-
nistério da Economia. Temos um co-
nhecimento acumulado do lado da ciên-
cia e dos centros de investigação que não 
tem passado para a prática. (…) O país 
tem condições para criar mais riqueza 

a partir do conhecimento 
instalado. É preciso con-
quistar a gestão hospita-
lar, criar indicadores e 
avaliações compatíveis e 
criar núcleos de desenvol-
vimento da investigação 
clínica dentro dos hospi-
tais para que os médicos 
se dediquem a isso”, su-
geriu. Rui Capucho abor-
dou a ciência e a pseudo-
ciência, um tema vindo 
da plateia, e solicitou a 
opinião dos vários inter-
venientes. A formação 
sólida e o rigor do método 
científico foram apresen-
tados como imperativos, a 
par da literacia científica, 
também ela um agente de 

mudança. 
Inês Rosendo alertou para a necessi-
dade de haver uma “consciência da com-
plexidade daquilo que fazemos como 
uma missão social” e fez uma síntese do 
debate. Em forma de conclusão, abor-

“Temos que criar um 
conjunto de soluções 
para aumentar as 
bases da investigação 
científica, criar 
fundos e alocá-los 
para que estejam 
presentes desde o 
início. É preciso ter 
suporte institucional 
para proteger o tempo 
que se passa a fazer 
investigação e criar 
redes académicas”.
Tiago Reis Marques
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dou a formação pré e pós-graduada, com 
os profissionais a serem envolvidos na 
investigação, as condições necessárias 
para fazer investigação, dentro ou fora 
do SNS, o tempo dedicado à investigação 
e o eterno problema do financiamento. 
A visão estratégica e de conquista da 
gestão hospitalar e a aposta nos ensaios 
clínicos “como estratégia de união” fo-
ram outros dos tópicos enunciados.

n MESA 6
 Médico na Sociedade
A última mesa de debate do 22º Con-
gresso Nacional da Ordem dos Médicos 
debruçou-se sobre o tema “O Médico na 
Sociedade”. Jorge Penedo, vice-presi-
dente do CRSOM, foi o presidente desta 
sessão que contou com a moderação de 
José Manuel Silva, ex-bastonário da Or-
dem dos Médicos, e da jornalista Paula 
Rebelo. Os intervenientes destaca-
ram-se por serem médicos ativamente 
presentes em várias áreas da socie-
dade. Nelson Puga, médico do Futebol 
Clube do Porto, José Luís Pio Abreu, 
psiquiatra e autor com várias obras 
publicadas, e Rui Soares da Costa, es-
pecialista em Cirurgia Geral, pianista 
e compositor, partilharam as suas ex-
periências pessoais. A palestra prin-
cipal ficou a cargo de Ricardo Baptista 
Leite, médico e deputado à Assembleia 
da República. O convidado começou 
por mostrar o seu percurso biográfico, 
descrevendo-se como “um médico que 
se desviou do caminho habitual e se-
guiu o caminho perigoso da política”. 
Natural de Toronto, no Canadá, expli-
cou como revelou sempre, desde muito 
novo, “inclinação para as questões so-
ciais e para intervir, sendo parte da 
mudança que queria fazer no mundo”.
Dividindo-se entre as funções de in-
terno e os cargos de militante do PSD, 
o início de carreira do profissional ficou 
marcado pelo interesse na especialidade 
de Infeciologia e a sua contribuição em 
sessões no parlamento sobre o assunto. 
A sua ligação ao parlamento “permitiu 
a integração num projeto internacional 
em África sobre educação sexual e re-
produtora e sobre o papel das mulheres 
nas comunidades”. Este contacto com 
“realidades diferentes” e com “as difi-
culdades que as pessoas viviam”, deram 

“Temos a  
obrigação, inde-
pendentemente da 
nossa função, de 
assumir a lideran-
ça ética e moral 
pelas causas justas 
da sociedade, pelos 
doentes e pelos por-
tugueses no geral”.
Ricardo Baptista Leite

ao orador uma “nova pers-
petiva” e empatia. Como 
médico e atendendo ao 
seu dever deontológico, 
Ricardo Baptista Leite 
defendeu que “temos a 
obrigação, independente-
mente da nossa função, 
de assumir a liderança 
ética e moral pelas causas 
justas da sociedade, pelos 
doentes e pelos portugue-
ses no geral”. A jornalista 
Paula Rebelo deu então 
início ao debate, desta-
cando como “este painel 
é composto por médicos 
com caminhos paralelos 
à Medicina e como essas 
escolhas têm impacto na 
sociedade”. 
Nelson Puga foi o pri-
meiro a dar o seu contri-
buto. O médico do Futebol 

Clube do Porto, ao abordar a influência 
da classe médica, destacou como “o mé-
dico tem o papel fundamental de conse-
lheiro” e o dever “de manter o foco no seu 
desempenho”. A sua experiência – “com 
impacto e relevo na classe futebolística”, 
como referiu a jornalista Paula Rebelo 
– permitiu-lhe “transmitir e comunicar 
conhecimentos com os atletas portistas 
e os meios de comunicação social”, disse 
Nelson Puga. O médico utilizou a sua 
posição no clube para “a criação de es-
tratégias para prevenir o aparecimento 
de lesões e fê-lo através de uma equipa 
multidisciplinar, que promove a saúde”. 
Assim, alterou o nome da divisão onde 
trabalha de “departamento médico” 
para “departamento de saúde”, para que 
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râmetros e competências que apoiam à 
melhoria da capacidade de comunicar 
e de perceber o ser humano”, concluiu 
o vice-presidente do CRSOM, Jorge 
Penedo. 

n CONFERÊNCIA
O papel do Médico nas 
equipas de saúde
Ana Paula Martins, bastonária da Or-
dem dos Farmacêuticos, foi convidada 
a partilhar a sua visão sobre o papel do 
médico nas equipas de saúde naquela 
que foi a última conferência do dia. Ape-
sar de considerar o tema “de uma beleza 
e complexidade enorme”, a oradora con-
fessou que a “centralidade do médico nas 

equipas de saúde é, na minha 
perspetiva, totalmente inques-
tionável” e que é “na intimidade 
entre o médico e o doente, na re-
lação que é vista como patrimó-
nio imaterial da humanidade, 
que encerra o que de mais belo 
e complexo há no cuidar: a res-
ponsabilidade e a compaixão”. 
Acrescentando ainda que “por 
mais que a tecnologia avance, a 
inteligência artificial dê origem 
a novas formas de personalizar 
a medicina e de diminuir o erro, 
por mais que o conhecimento ba-
seado na evidência guie, e bem, 
os nossos e os vossos passos, a 
medicina nunca deixará de ser 
uma arte, que integra a tecnolo-

gia na interpretação do que é a natureza 
humana”. Depois de comentar o papel 
do médico e toda a sua dimensão social 
e civilizacional ao longo dos 40 anos do 
SNS, a bastonária da Ordem dos Farma-
cêuticos recordou alguns vultos da me-
dicina e a posição e atitude pró-ativa dos 
médicos como “agentes de mudança”. 
Para Ana Paula Martins, “não há medi-
cina sem médicos, e não há sistema de 
saúde sem uma medicina de qualidade”, 
por isso “urge que os médicos assumam 
também uma nova e renovada liderança 
num tempo que sendo de oportunidades 
e desafios, é também o tempo de todos os 
riscos. É isso que a humanidade sempre 
esperou e espera de vós”, concluiu Ana 
Paula Martins. 

“o objetivo seja a prevenção da lesão”. 
José Luís Pio Abreu, habitual contador 
de estórias, mencionou que “o médico 
também precisa de se distanciar um 
pouco” do ambiente profissional “para 
não sofrer”, sendo a escrita uma terapia 
para ele próprio. A vocação literária do 
psiquiatra levou-o a “encontrar a sua ex-
pressão artística”, e aconselhou os médi-
cos a tentarem encontrar também a sua, 
de modo a “abstraírem-se dos pesos da 
profissão”.
Rui Soares da Costa explicou que a mú-
sica é um “auxiliador no processo de 
tratamento”, sendo esta “uma paixão a 
par com a Medicina”. O cirurgião con-
fessou que “prescreve música tanto a si 
próprio como aos doentes” porque notou 
que “existe uma melhoria nas pessoas 
ao ouvirem certas melodias”. Nas suas 
palavras, acredita que “a música por si 
só traz uma postura diferente a cada 
pessoa”, por isso é habitual entrar-se no 
seu consultório e ouvir-se algumas can-
ções, de modo a criar uma “afinidade e 
confiança” com os doentes. Ao falar do 
seu percurso profissional, Rui Soares da 
Costa admitiu “não conseguir praticar 
uma área (medicina) sem a outra (mú-
sica)”, pois é desta forma que “encontra 
o equilíbrio”. 
Ricardo Baptista Leite concordou com 
esta visão do cirurgião, acrescentado 
que “o fato de sermos médicos permi-
te-nos ter um conhecimento do ser hu-
mano como nenhuma outra profissão 
tem”. Desta forma, disse, “ser médico é 
transversal” a todas as áreas da sua vida. 
Aliás, para o deputado, o desejo de “in-
tervir na sociedade publicamente e po-
liticamente” apenas se tornou possível 
por acreditar que a profissão de médico 
lhe “iria dar uma maior capacidade de 
conexão humana e ajudar nesse obje-
tivo”. Em jeito de conclusão, José Ma-
nuel Silva apoiou as ideias expressas 
nesta mesa, frisando como “o médico 
tem a capacidade de perceber o sofri-
mento e as necessidades das pessoas”. 
O ex-bastonário da Ordem dos Médicos 
concordou que “o conhecimento cientí-
fico é muito necessário na política”, de-
fendendo “mais médicos em posições 
parlamentares”. Estes testemunhos 
comprovaram como “a melhor profis-
são do mundo” contribui para uma so-
ciedade equilibrada, “adicionando pa-

“Por mais que a 
tecnologia avance, a 
inteligência artificial dê 
origem a novas formas 
de personalizar a 
medicina e de diminuir 
o erro, por mais 
que o conhecimento 
baseado na evidência 
guie, e bem, os nossos 
e os vossos passos, 
a medicina nunca 
deixará de ser uma arte, 
que integra a tecnologia 
na interpretação do que 
é a natureza humana”.
Ana Paula Martins
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Ao longo dos dois dias principais, foram apre-
sentados, em vídeo, seis projetos sobre Huma-
nização na Saúde. Várias unidades de saúde de 
todo o país desenvolveram programas pela 
promoção da saúde ativa e de cuidados perso-
nalizados às populações e sublinharam o papel 
do médico em todo o processo. 

nCAMPO DE FÉRIAS DE DIABÉTICOS · 
Centro Hospitalar  de Trás-os-Montes e Alto 
Douro 
Além da consulta da diabetes na criança, o ser-
viço de Pediatria do CHTMAD convida os jovens 
diabéticos a participar em atividades lúdicas e 
pedagógicas fora do ambiente hospitalar. O 
campo de férias reforça o convívio e a autono-
mia e promove a ligação com os profissionais 
de saúde. 

nDAR CORDA AOS TÉNIS · USF de 
Carcavelos
Esta é uma iniciativa de um grupo de internos de 
MGF pela promoção da prática regular de ativi-
dade física junto dos utentes. As caminhadas ao 
ar livre são acompanhadas pelos profissionais 
de saúde da USF de Carcavelos e são discutidos 
temas relacionados com hábitos saudáveis. 

nCUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS · 
Hospital Pediátrico de Coimbra 
Este projeto presta apoio a crianças e jovens 
com doenças crónicas complexas de toda a 
região centro do país. Tendo como enfoque a 
melhoria da qualidade de vida dos doentes e 
cuidadores, tem feito um trabalho importante 
no domicílio. 

nCUIDAR DE SI… EM SUA CASA · Hospital 
Garcia de Orta
A hospitalização domiciliária é um modelo al-
ternativo à hospitalização clássica, em que os 
doentes são tratados no conforto da sua casa. 
As principais vantagens passam pela prestação 
de cuidados diferenciados mais humanizados e 
pela redução da taxa de infeções hospitalares, 
aproximando o hospital da comunidade. 

nHUMANIZAÇÃO DENTRO DE PORTAS · 
Centro Hospitalar de Leiria
O Centro Hospitalar de Leiria criou um conjunto 
de projetos de humanização direcionados aos 
profissionais de saúde. “Integrar”, “Mente Sã 
– Mindfulness para Profissionais”, “Corpo São 
– Ginásio para Colaboradores”, “Zumba ao Ar 
Livre”, “Dia da Família”, “O Silêncio também 
cura” e a Ceia de Natal e Ano Novo são algumas 
das iniciativas. 

nLIGA DOS AMIGOS DO CENTRO DE SAÚDE 
SOARES DOS REIS · Vila Nova de Gaia 
A instituição apoia e promove iniciativas de ca-
ráter cultural, social e humanitárias, que visam 
a criação de melhores condições de acesso ao 
direito à saúde. Além de promover a autonomia 
e o bem-estar, o voluntariado e o apoio domici-
liário têm como lemas a solidariedade, a ética e 
a responsabilidade social. 

“percursos excecionais, que 
engrandecem a Medicina, 
servindo de exemplo para 
as gerações futuras”. De-
pois de elogiar o trajeto dos 
homenageados, “que honra 
todos os médicos”, Miguel 
Guimarães fez um pedido 
à plateia para que “sejam 
cada vez melhores pessoas 
e tenham em mente que a 

humildade é um valor essencial no dia 
a dia de todos nós”. Já António Araújo, 
depois de todos os agradecimentos, sub-
linhou o sucesso da iniciativa e desejou 
“que sejamos todos felizes”.

n 22º CNOM

Cerimónia  
de Encerramento
O 22º Congresso Nacional da 
Ordem dos Médicos ficou ainda 
marcado por um momento so-
lene de entrega de medalhas 
de mérito. No total, 18 figuras 
marcantes da medicina, ensino, 
investigação e ciência foram ho-
menageadas pela sua excelência pro-
fissional e contributo para a sociedade. 
Indicados pela Ordem dos Médicos, que 
justificou as escolhas, as personalidades 
distinguidas receberam as medalhas 
e um livro onde se resumem os seus 

PROJETOS 
“Humanização na Saúde”
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e consolidar outras, criar melhores condições 
para o tratamento de doentes do distrito, algo 
que muito nos orgulha. (…) Vejo esta homena-
gem como o culminar de uma carreira que vejo 
agora reconhecida. É um incentivo para os mais 
jovens, para continuarem a fazer o melhor que 
podem e a acreditarem”.

ALFREDO MOTA
Urologia

“ Vejo esta distinção com agrado, é um 
reconhecimento da classe que me or-

gulha e deixa muito satisfeito. (…) A minha prin-
cipal atividade enquanto diretor do serviço de 
Urologia e Transplantação foi a transplantação 
renal, um trabalho pioneiro que me levou ao 
topo, com mais de 3 mil transplantes realiza-
dos. Tenho momentos altos na carreira que não 
esqueço e que me orgulham. (…) A Ordem dos 
Médicos tem tido uma posição muito forte na 
defesa dos interesses da classe médica, mas 
também na defesa dos interesses dos doentes 
e do SNS. É preciso ouvir, atender às reivindica-
ções e sugestões para ultrapassarmos os mo-
mentos difíceis que o SNS está a viver”.

ALFREDO RAMALHO 

“ Vejo esta distinção, primeiro, com 
surpresa. Depois, alguma emoti-

vidade e um nervosismo próprio de quem é 
distinguido. E ao mesmo tempo, um senti-
mento de alegria por este reconhecimento 
e por estar vivo, tendo a possibilidade de 
receber esta medalha em mãos e assistir 
à minha própria homenagem. (…) Poderia 
destacar vários momentos, acompanhei 
todos os episódios mais marcantes, desde 
os primórdios do internato médico à criação 
do SNS, e cada um foi especial. A maior sa-
tisfação foi servir a população e sentir que 
fui cumprindo o juramento que fiz quando 
me formei, sempre com humildade”.

BEATRIZ GOMES
Anestesiologia e Medicina da Dor

“ É uma honra receber esta distin-
ção, que não considero só minha 

mas de todas as pessoas com quem par-
tilhei a vida profissional – quer no centro 
multisiciplinar de dor do Hospital Garcia de 
Orta, quer com os colegas das várias re-
giões, da competência em Medicina da Dor 
– é extensivo a todos porque ninguém tra-

balha sozinho em Medicina, só em equipa. Esta 
é uma honra para toda a equipa. (…) Fiquei sur-
preendida, desempenhei as minhas funções a 
pensar nos melhores tratamentos para tratar os 
doentes. E fi-lo não a pensar em homenagens, 
mas sim pela paixão à causa médica, porque in-
felizmente a dor é muito presente, os dados são 
preocupantes e a dor ainda é um parente pobre 
na medicina em Portugal”. n

Medalhas de Mérito
 2019

 JOSÉ MIRANDA DE MELO 
Medicina Interna

“ Para mim foi uma surpresa. Fazemos os 
possíveis e, por vezes, os impossíveis 

para exercer a nossa profissão. No meu caso, na 
vertente hospitalar. Procurei dar o melhor, longe 
de pensar que um dia poderia ser homenageado. 
Ao longo destes anos de carreira, destaco a evo-
lução do SNS, porque acompanhei todo o per-
curso. Conseguimos implementar algumas me-
lhorias, arrancar com valências que não existiam 

Nomeação pelo  
Conselho Nacional da OM:

1. João Paço
2.  José Martins Nunes
3.  Luís Portela

Norte:

4.  Alfredo Ramalho
5.  Fernando Pires de Carvalho
6.  José Teixeira Amarante
7.   José Melo
8.   Rosa Ribeiro 

Centro:

9. Alfredo Mota
10. Hernâni Caniço 
11. João José Silveira

Sul:

12. António Pinto Soares
13. Jorge Soares
14. José Santos Pereira
15. José Silva Pereira
16. Beatriz Gomes
17. Maria do Céu Machado
18. Reinaldo Cabanita
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22 ENTREVISTA

Lutar pela resolução dos 
problemas da classe médica 
é o norte que nos guia

ENTREVISTA

António Araújo
PRESIDENTE 
DO CONSELHO 
REGIONAL DO 
NORTE DA ORDEM 
DOS MÉDICOS

No início do mandato, 
António Araújo afirmou 
que iria “tentar manter o 
fio condutor que a SRNOM 
seguia nos últimos anos”. 
Com o sentido de missão 
cumprida, o presidente do 
CRNOM fez um balanço 
positivo destes três anos 
de trabalho e esforço 
reconhecido. Apesar de 
todas as dificuldades e 
desafios que surgiram 
no caminho e que afetam 
a saúde em Portugal, a 
confiança nos médicos 
mantém-se e revela-se 
fundamental para garantir 
os melhores cuidados de 
saúde aos cidadãos.
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(nortemédico) – “Afirmar a 
Medicina em que acredi-
tamos. Dignificar os mé-
dicos e o ato médico. Pe-
los doentes” foi o mote da 
campanha eleitoral para 
o triénio 2017-2019. Este 
compromisso mantém-se 
atual?  
António Araújo – Afirmar 
a Medicina em que acre-
ditamos foi, sem sombra 
de dúvida, o nosso mote. 
Acreditamos numa Me-
dicina que coloque no 
centro o cidadão/doente 
e o médico. O cidadão/
doente porque é o fulcro 
da atividade do médico e 
este porque é o responsá-
vel máximo pelos cuida-
dos de saúde que se pres-
tam àquele. Acreditamos 
numa Medicina presti-
giada, respeitada, em que 

os médicos se sintam reconhecidos pelo 
esforço que diariamente exercem para 
sejam prestados os cuidados de saúde 
segundo as leges artis e em que sintam 
que conseguem atingir os seus objetivos 
profissionais. Neste aspeto, tentamos 
sensibilizar os decisores políticos, mui-
tas vezes sem sucesso, alertar os cida-
dãos e esclarecê-los, incentivar os cole-
gas e reconhecer publicamente os seus 
esforços.
Dignificar os médicos e o ato médico é 
também um assunto que, infelizmente, 
continua na ordem do dia. Tivemos uma 
grande ação de sensibilização para a ne-
cessidade de publicar legislação sobre o 
ato médico, mas, infelizmente, depará-
mo-nos com uma certa apatia do Minis-
tério da Saúde para este assunto e uma 
posição fortemente contra por parte da 
Assembleia da República. Temos veri-
ficado que, cada vez mais, se degradam 
as condições de trabalho e, ligado a este 
aspeto, o prestígio dos médicos. Esta é 
uma luta constante e que vai ser cada 
vez maior. A Ordem dos Médicos, para 
além de tentar dignificar os médicos e 
o ato médico, nomeadamente com a 
publicação do Regulamento sobre os 
Tempos Padrão das Consultas Médicas, 
teve a coragem de publicar também um 
regulamento sobre o Ato Médico. Estes 

dois regulamentos pretenderam, por 
um lado, cumprir as promessas que tí-
nhamos feito na nossa campanha eleito-
ral e, por outro, ultrapassar a adinamia 
do Ministério da Saúde e da Assembleia 
da República. 

Prometeu “trabalhar em prol dos médi-
cos e do SNS” e “reforçar a participação 
dos conselhos sub-regionais” e descen-
tralizar as atividades. Foi um objetivo 
alcançado?
Trabalhamos sempre em prol de todos 
os médicos e da sua atividade médica. 
Defendemos o SNS mas também não 
somos avessos a uma complementari-
dade do público e do privado e exigimos 
a mesma qualidade dos atos praticados 
nos dois ambientes. 
Tentamos, também, dar uma voz mais 
ativa e reforçar a participação que os 
conselhos sub-regionais têm nas ativi-
dades da SRNOM. As relações entre o 
Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos e as sub-regiões são muito 
fortes e estreitas e isso comprova-se 
pela presença dos vários dirigentes e 
elementos dos conselhos nas atividades 
que promovemos. Temos alguns exem-
plos de sucesso, como o Ciclo de Confe-
rências “O Norte da Saúde” e as Festas 
de Natal. Além disso, foram também os 
conselhos sub-regionais que nomearam 
os médicos que receberam as medalhas 
de mérito. Foi um mandato muito profí-
cuo neste aspeto de valorização das sub-
-regiões e penso que conseguimos cum-
prir todos estes objetivos. 

Estabelecer pontes de diálogo entre os 
médicos e os conselhos de adminis-
tração das unidades de saúde e com a 
Administração Regional de Saúde foi 
outro dos propósitos assumidos. Quais 
foram as maiores dificuldades?  
Com os conselhos de administração das 
unidades de saúde não tivemos gran-
des dificuldades. Estabelecemos rela-
ções, tendo por base um bom enten-
dimento, discutimos os problemas de 
forma aberta e sincera e sempre com 
o objetivo de procurar resolver as difi-
culdades, pela defesa dos médicos, das 
unidades de saúde e do Serviço Nacio-
nal de Saúde. Já com a Administração 
Regional de Saúde não podemos dizer o 
mesmo, uma vez que sentimos alguma 
dificuldade em dialogar e conseguir 

atingir resultados. Mas continuamos a 
trabalhar para que sejam alcançados os 
melhores entendimentos para a região 
Norte do país. Sempre com os mesmos 
objetivos de estabelecer pontes de diá-
logo e lutar pelos interesses dos médicos.  

Afirmou várias vezes estarmos a atra-
vessar tempos difíceis na medicina e na 
saúde em geral. Quais foram os princi-
pais desafios? 
São muitos os desafios na saúde, em ge-
ral, e na medicina, em particular. Um 
dos mais difíceis tem sido encontrar 
soluções para a diferença que existe en-
tre o número de capacidades formativas 
para a formação específica e o número 
de candidatos. No último ano, quase 
600 médicos ficaram sem vaga na es-
pecialidade. Isso é algo que tem preo-
cupado o Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos, temos tentado 
arranjar algumas soluções, e pressio-
nado o Conselho Nacional e os Colégios 
de Especialidade para conseguirmos o 
maior número de vagas para colmatar 
esta insuficiência. Em termos de Ser-
viço Nacional de Saúde, temos vindo a 
alertar múltiplas vezes para o subfinan-
ciamento do SNS e para a falta de auto-
nomia das unidades de saúde, que leva 
a um défice muito grande de recursos 
humanos, não só de médicos, mas tam-
bém de outros profissionais de saúde. A 
falta de condições estruturais das uni-
dades de saúde é também muito visível 
e o exemplo mais paradigmático na re-
gião Norte é o Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho. Aliado a isto, 
verificamos o estado obsoleto em que 
se encontra muito do material pesado e 
equipamentos destas unidades. Temos 
lutado, também, pela dignificação dos 
recursos humanos e o seu ajustamento 
às reais necessidades dos serviços, em 
geral, e pela implementação e valoriza-
ção das carreiras médicas, em particu-
lar. De forma a que os especialistas que 
ficam no SNS sintam que são reconhe-
cidos e que têm condições para cumprir 
o seu projeto profissional dentro do SNS, 
não sendo aliciados para o setor privado 
ou para o estrangeiro. 

E o esforço dos médicos tem sido fulcral 
para a continuidade do SNS ...
O SNS tem funcionado razoavelmente 
bem pelo esforço, empenho, persistên-



cia e resiliência dos seus 
profissionais de saúde. 
Caso contrário estaria 
muito pior. Todas essas 
dificuldades, que levam à 
degradação das condições 
e à migração dos médicos, 
e que temos assistido se-
rem crescentes nos últi-
mos tempos, deixam-nos 
muito preocupados para 
os anos que se seguem.  

Numa altura em que 
se aborda tanto a quali-
dade da formação, como 
perspetiva o futuro da 
formação pré e pós-gra-
duada em Portugal? E da 
investigação?  
O futuro da formação 
pré-graduada em Portu-
gal está assegurado e formam-se bons 
médicos. Temos três excelentes escolas 
médicas no Norte do país e os estudan-
tes reconhecem isso quando escolhem 
estas instituições no acesso ao ensino 
superior. Até vemos com muito apreço, 
algumas reformulações dos currículos 
e programas que se têm verificado nos 
cursos de medicina e que vêm atuali-
zar o conceito da medicina, centrada no 
doente, humanizada e acompanhando a 
evolução tecnológica. O CRNOM teve, 
aqui, um papel muito importante no 
terminar do “exame do Harrison” e no 
estabelecimento do Gabinete da Prova 
Nacional de Acesso e em todo o apoio, 
estrutural e financeiro, para o seu bom 
funcionamento. Na educação pós-gra-
duada, o caso é mais preocupante. O 
SNS tem um défice muito acentuado de 
especialistas, muitos deles já envelheci-
dos, o que condiciona o número de capa-
cidades formativas em algumas áreas. E 
isso reflete-se no número total de vagas 
de capacidades formativas para a for-
mação específica. Desta forma, não se 
formam tantos especialistas como nós 
gostaríamos para assegurar o trabalho 
futuro. É essencial haver um equilíbrio 
entre o número de colegas que entram 
na formação pós-graduada e a garan-
tia da quantidade e qualidade dos atos 
médicos por eles praticados, para que, 
no final, o futuro especialista tenha as 
características necessárias para um de-
sempenho de excelência. No entanto, 

continuamos a confiar nos 
médicos especialistas, que 
dão uma formação de qua-
lidade, quando comparada 
com qualquer outro país 
da Europa. Relativamente 
à investigação, Portugal 
tem ainda um longo ca-
minho a percorrer. Temos 
uma quantidade de tra-
balho administrativo pe-
sado que atrasa de alguma 
forma a aprovação dos en-
saios clínicos. A escassez 
de unidades de ensaios 
clínicos nas unidades de 
saúde, a falta de tempo 
protegido para a investiga-
ção e a baixa literacia em 
saúde, que torna os cida-
dãos algo desconfiados na 
sua participação, são ou-

tros fatores que conduzem a que Portu-
gal tenha uma baixa performance a nível 
dos ensaios clínicos quando comparado, 
por exemplo, com Espanha. Apesar de 
termos bons investigadores, a nossa ca-
pacidade vê-se limitada pela falta de 
investimento, dadas as condições legis-
lativas que são altamente paralisantes 
da atuação dos vários institutos. Tive-
mos uma grande esperança com a cria-
ção dos centros académicos clínicos, no 
sentido de potenciar a investigação em 
Portugal, nomeadamente a investigação 
da academia. Podíamos ter um ponto de 
viragem, mas infelizmente nada mais se 
produziu em termos legais e legislativos. 
Temos uma estrutura que não tem enti-
dade legal, não tem autonomia económi-
co-financeira e depende do hospital ou 
da universidade onde estão inseridos. 
Logo, ficam de imediato condicionados 
à legislação pesada das instituições pú-
blicas. A questão do financiamento, por 
exemplo, é fulcral numa investigação 
que se quer célere e dinâmica, por isso 
torna-se muito difícil a captação de do-
nativos interessantes para fazer inves-
tigação. O CRNOM tentou obviar, um 
pouco, esta situação com a manutenção 
do Prémio Banco Carregosa, que pre-
meia trabalhos de investigação produ-
zidos por médicos. Participamos, ainda, 
ativamente no estabelecimento do 
Fundo de Apoio à Formação da Ordem 
dos Médicos, porque pode ser um ponto 
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O nosso 
mandato 
pautou-se não 
só por sublinhar 
e divulgar as 
deficiências 
do sistema e 
do SNS, mas 
também as 
dificuldades 
que os médicos 
encontram 
todos os dias na 
sua atividade 
clínica.

de partida para a formação dos jovens 
médicos, mas também a altura ideal 
para fazerem contactos, estabelecerem 
conexões que levem ao desenvolvimento 
de projetos nacionais e internacionais. 

Apesar de todas as dificuldades, o em-
penho e a dedicação estiveram presen-
tes a cada novo dia deste mandato. Está 
orgulhoso e confiante no futuro? 
Estamos orgulhosos daquilo que fizemos 
e da luta que tivemos até hoje. O nosso 
mandato pautou-se não só por sublinhar 
e divulgar as deficiências do sistema e 
do SNS, mas também as dificuldades 
que os médicos encontram todos os dias 
na sua atividade clínica. Considero que 
cumprimos o nosso objetivo ao entabular 
um diálogo profundo com os conselhos 
de administração das unidades de saúde, 
com a ARS Norte e com o Ministério da 
Saúde, na tentativa de resolver os prin-
cipais problemas. A criação do Fundo 
de Apoio à Formação Médica, o reforço 
do Fundo de Solidariedade e ainda tra-
zer a responsabilidade da constituição 
do Gabinete para a Prova Nacional de 
Acesso para o Norte e para a Ordem 
dos Médicos foram outros dos objetivos 
alcançados. Neste mandato, penso que 
conseguimos cumprir quase tudo aquilo 
a que nos tínhamos proposto. Ficou a 
faltar, por exemplo, algo em que temos 
trabalhado afincadamente, mas que tem 
sido difícil de ultrapassar pela legisla-
ção que condiciona muito a atividade e 
funções das ordens profissionais: a ques-
tão da criação de fundos de apoio social 
para os médicos que atingem a reforma. 
Estamos, ainda, em negociações com a 
Câmara Municipal de Bragança para do-
tar aquela região duma sede condigna, 
pois é a única sub-região do Norte que 
não possui instalações próprias. Apesar 
de tudo, confiamos muito nos médicos 
e nos profissionais de saúde e temos a 
certeza de que os cidadãos querem ver 
valorizado o SNS, pelo que os políticos 
não poderão escamotear essa realidade. 
É um projeto que tem 40 anos e que foi 
fundamental para a coesão da sociedade 
e melhoria dos índices de saúde e cuida-
dos de saúde da população. Esperemos 
que a tutela olhe para esta questão com 
outros olhos e seja obrigada a inverter 
este caminho, dando a devida importân-
cia ao SNS.



Lutar pela resolução dos proble-
mas da classe médica continua a 
ser uma das grandes missões do 
CRNOM? Tem efeitos na melho-
ria das condições da medicina em 
Portugal?  
Tem sido muito difícil atingir esse 
objetivo. Mas é realmente esse o 
norte que nos guia, o objetivo má-
ximo. Aquilo que pretendemos é 
que os profissionais de saúde, em 
geral, e os médicos, em particular, 
tenham uma excelente formação, 
boas condições de trabalho para 
exercer a sua profissão, através de 
bons atos médicos, e que lhes se-
jam dadas as condições para que 
possam corresponder aos anseios 
da população.

Em cada evento que presidiu ou 
esteve presente, recebeu vários 
elogios pelo seu trabalho na defesa 
da qualidade da medicina e de to-
dos os médicos. Considera que foi 
um esforço reconhecido? 
Penso que sim. O esforço é reco-
nhecido sempre que vemos que es-
tamos a ter uma boa atuação na re-
solução dos problemas que afetam 
a classe e a saúde em Portugal. O 
reconhecimento é tão evidente 
quanto o número de convites que 
recebemos para continuar a estar 
presentes nos mais variados even-
tos. Sentimos todo o carinho e as 
palavras de incentivo dirigidas pe-
los colegas em múltiplas circuns-
tâncias. Esse reconhecimento vale 
todo o esforço que o CRNOM tem 
feito na sua atividade. 

Ser médico é mesmo “a melhor 
profissão do mundo”?
Eu tenho vindo a sublinhar muito 
isso nos meus discursos. Acho que 
temos realmente a melhor pro-
fissão do mundo. Embora muitas 
vezes a exerçamos em condições 
muito deficitárias, trabalhamos 
com aquilo que é mais importante 

para os cidadãos: a sua saúde. Em qual-
quer sondagem que se faça aos cidadãos, 
a saúde vem sempre em primeiro lugar. 
Nos desejos que enumeramos, normal-
mente, para um novo ano (saúde, paz 
e amor), a saúde vem também em pri-
meiro lugar. Lidamos com o bem que é 
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Acho que temos 
realmente a melhor 
profissão do mundo. 
Embora muitas vezes a 
exerçamos em condições 
muito deficitárias, 
trabalhamos com aquilo 
que mais é importante 
para os cidadãos: a sua 
saúde.

mais precioso para as pessoas. A pro-
fissão médica, fruto dos constantes de-
senvolvimentos, é uma profissão muito 
atrativa, mas é também muito desa-
fiante. Obriga-nos a estudar quase toda 
a nossa vida profissional e a estarmos 
atualizados, perante o desenvolvimento 
acelerado da medicina, com a investiga-
ção e os novos avanços científicos e tec-
nológicos. Mas tem, também, um com-
ponente humano inexcedível. Para lá de 
toda a tecnologia que a saúde possa ter, 
no fim de tudo está a empatia que esta-
belecemos com os doentes e a relação 
humana que tem que existir entre o cui-
dador e a pessoa que nos procura. O re-
conhecimento que os cidadãos nutrem 
pelos profissionais de saúde, nomeada-
mente pelos médicos, é disso um espe-
lho e contribui para que esta seja, real-
mente, a melhor profissão do mundo. 

“Em cada novo ciclo, surgem novas es-
peranças”. Esta é uma frase sua que 
pode ter diversos sentidos e significa-
dos. É com uma nova esperança que se 
candidata ao próximo mandato para 
presidente do CRNOM? 
É verdade, vamos candidatar-nos a um 
segundo mandato e é com redobrada 
esperança que o fazemos. Redobrada 
esperança no sentido de, neste próximo 
mandato, continuarmos a tentar resol-
ver muitos dos problemas que afetam 
a saúde e os médicos. Até porque já os 
identificamos, já escrevemos sobre isso 
e conhecemos os meios para os solucio-
nar. O que falta, realmente, é haver a 
vontade política do governo em tornar 
estes assuntos uma prioridade e uma 
atuação, por parte da tutela, objetiva e 
focada na resolução desses problemas. 
Temos de manter a esperança, a perse-
verança e a paciência. Só assim atingi-
remos os nossos objetivos, que são para 
uma vida inteira – contribuir para a ma-
nutenção da excelência da formação mé-
dica, para a melhoria da formação pós-
-graduada, para uma dignificação do ato 
médico e das condições de trabalho, para 
o aumento do prestígio da classe médica 
e para que, no final de cada dia, os mé-
dicos se sintam orgulhosos e satisfeitos 
da profissão que escolheram. Por isso, é 
de facto com nova esperança que damos 
mais este passo e assumimos o projeto 
de candidatura ao próximo mandato. n



“Há muitos portugueses sem 
capacidade económica para tal e, por 
isso mesmo, é inadmissível que o 
serviço público de saúde esteja a perder 
a sua função de equidade e coesão 
social”.

A  consultora que vai fazer uma 
auditoria  externa independente ao 
processo de atribuição de idoneidades 
e capacidades formativas para a 
formação especializada do internato 
médico já foi selecionada. Na sequência 
da consulta prévia ao mercado realizada 
pela Ordem dos Médicos (OM), foi 
selecionada a consultora Deloitte.
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‘O QUE É, AFINAL, 
PRIORITÁRIO NA 
SAÚDE?’
OPINIÃO DO PROF. ANTÓNIO 
ARAÚJO, NA RUBRICA “DISCUTIR 
O PAÍS”, DO EXPRESSO
[1 JUL 2019]

AUMENTO 
DA DESPESA 
DAS FAMÍLIAS 
EM SAÚDE 
COMPROVA 
FALÊNCIA DO SNS
NOTA DE IMPRENSA – OM
[04 JUL 2019]

ORDEM DOS 
MÉDICOS HONRA 
COMPROMISSO
AUDITORIA EXTERNA AVALIA 
PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE 
IDONEIDADE E CAPACIDADE 
FORMATIVA

NOTA DE IMPRENSA – OM
[26 JUL 2019]

O SNS sobrevive à custa do sacri-
fício dos seus profissionais. Em 
qualquer organização prestado-

ra de serviços, o elemento diferenciador 
e a sua mais-valia são a qualidade e o 
equilíbrio dos seus recursos humanos 
(sobretudo adequação da quantidade 
versus necessidade, da idade e funções 
desempenhadas). O garante dessa qua-
lidade e do número necessário de pro-
fissionais de saúde será a sua captação e 
manutenção no SNS, e que estas sejam 
por opção/ devoção e não por obrigação. 
Para isso é prioritário que o número 
de vagas abertas seja ajustado às reais 
necessidades dos serviços e atender às 
características que estes especifiquem. 
É também fulcral que as unidades de 
saúde permitam desenvolver projetos 
profissionais, de forma a que cada tra-
balhador se possa sentir realizado e va-
lorizado na organização que representa.
António Araújo 
Presidente do CRNOM

A Conta Satélite da Saúde, hoje publicada 
pelo Instituto Nacional de Estatística 
(INE), demonstra que, entre 2017 e 2018, 

a despesa corrente em saúde acelerou, com a 
despesa privada a conhecer um crescimento 
de 4,6%. Só a despesa das famílias em saúde 
subiu 4,4%, sobretudo pelo recurso a hospitais 
privados.
O trabalho do INE destaca, relativamente a 
2017, que os agentes financiadores privados 
que contribuíram mais significativamente para 
o aumento da despesa foram as sociedades de 
seguros (+13,7%).
“Apesar de os dados do INE darem conta tam-
bém de um aumento da despesa pública em 
saúde, a verdade é que o que mais ressalta é o 
grande aumento da despesa das famílias em 
hospitais privados e em consultas e exames 
feitos no setor privado”, destaca o bastonário da 
Ordem dos Médicos, lembrando que a subida no 
setor público não foi apenas diretamente inves-
tida na prestação de cuidados.
“Estes dados não podem deixar de merecer uma 
grande apreensão por parte da Ordem dos Mé-
dicos e vão ao encontro do que temos vindo a di-
zer. O Serviço Nacional de Saúde está muito en-
fraquecido na sua resposta e é esta falência que 
está na base da procura de serviços privados e 
de seguros por parte dos cidadãos. Mas não nos 
podemos esquecer que há muitos portugueses 
sem capacidade económica para tal e, por isso 
mesmo, é inadmissível que o serviço público de 
saúde esteja a perder a sua função de equidade e 
coesão social”, reforça Miguel Guimarães.

Lisboa, 04 de julho de 2019

A medida, anunciada no final de abril, sur-
giu em defesa da qualidade da formação 
e numa altura de especial preocupação 

com as condições proporcionadas pelo SNS, 
com médicos a ficarem sem acesso a uma vaga 
de especialidade. Esta auditoria já tinha sido 
proposta pela OM ao Ministério da Saúde (MS) 
há dois anos, mas a tutela não tinha chegado a 
avançar.
A formação de médicos em Portugal é de ex-
celência e reconhecida em todo o mundo. Com 
o principal objetivo de garantir a continuidade 
da qualidade desta formação, a auditoria vai 
permitir avaliar os processos e procedimentos 
seguidos na atribuição de capacidades forma-
tivas, contribuindo para os tornar mais corretos, 
eficazes e eficientes. No final, pretende-se ter 
um conjunto de áreas de potencial melhoria 
identificadas e recolher, também, propostas de 
recomendações.
“Em nome do superior interesse do país e dos 
doentes, não podemos permitir que a qualidade 
da formação especializada seja colocada em 
risco, com todo o impacto negativo que pode ter 
nos cuidados de saúde a médio e a longo prazo”, 
explicou o bastonário da OM, Miguel Guimarães, 
aquando do anúncio da auditoria.
Na mesma altura, o bastonário recordou que o 
modelo português de atribuição de idoneidades 
e capacidades formativas tem sido amplamente 
elogiado no espaço europeu e, como tal, reco-
nhecido como garante da qualidade da formação 
médica portuguesa. Prova disso são as classifi-
cações obtidas pelos jovens médicos portugue-
ses nos exames europeus de especialidade, 
sistematicamente nos lugares de topo.

Lisboa, 26 de julho de 2019

https://expresso.pt/sociedade/2019-07-01-O-que-e-afinal-
prioritario-na-saude-?fbclid=IwAR05bAPik46K6EMaXZGapZ-
yrMBcs2jc6jW18HuIX2JqT-tUi4UfM36XNKc



Assembleia de Representantes da OM
Coimbra, 11 de julho de 2019
“Mais um passo trilhado no caminho de 
‘uma Medicina de maior qualidade e ainda 
mais humanista’.”

APROVADOS OS 
PROJETOS DE 
REGULAMENTO 
DO ATO MÉDICO 
E DOS TEMPOS 
PADRÃO DE 
CONSULTA
NOTÍCIA – OM
[11 JUL 2019]

PLATAFORMAS 
DE APOIO À 
DECISÃO CLÍNICA: 
UMA NOVA ERA 
NO SNS
NOTÍCIA – OM
[18 JUL 2019]

PRESENÇA 
DA SRNOM NA 
COMUNICAÇÃO 
SOCIAL
DESTAQUE DE NOTÍCIAS 
E INTERVENÇÕES SOBRE 
TEMAS DA ATUALIDADE

A  Assembleia de Representantes reuniu 
hoje (11 de julho) em Coimbra onde apro-
vou dois documentos históricos para 

a Ordem dos Médicos. Depois de um mês em 
consulta pública e de muito trabalho e reunião 
de consensos, foi aprovado o projeto de regu-
lamento que define o Ato Médico com 61 votos a 
favor e 1 voto contra. A aprovação mereceu uma 
salva de palmas com todos os representantes de 
pé a reconhecerem a importância do momento.
Importante foi também a aprovação do projeto 
de regulamento dos Tempos Padrão das Con-
sultas Médicas que foi aprovado com 54 votos 
a favor, 3 contra e 5 abstenções. Recorde-se 
que este regulamento surge depois do longo 
trabalho dos Colégios da Especialidade, de um 
período de consulta pública que mereceu vários 
contributos de médicos e profissionais de saúde 
e, ainda, de muito empenho por parte do Conse-
lho Nacional da Ordem dos Médicos. Esta apro-
vação legitima o regulamento na generalidade, 
ficando em aberto pequenas alterações que se 
vislumbrem necessárias após reflexão, sendo 
futuramente votadas nesta mesma Assembleia. 
O presidente da Assembleia, José Santos, des-
tacou que este documento “tem tudo a ver com 
a melhoria da relação médico/doente e a qua-
lidade da Medicina”, já o bastonário da Ordem 
dos Médicos, Miguel Guimarães congratulou-
-se com mais um passo trilhado no caminho de 
“uma Medicina de ainda maior qualidade e ainda 
mais humanista”. O bastonário agradeceu aos 
Colegas por terem votado um dos regulamentos 
que exigiu maior esforço neste mandato.
A Assembleia de Representantes reunirá no-
vamente no dia 16 de dezembro, mas ficou, no 
entanto, a possibilidade em aberto de existir um 
novo encontro antes disso.

Lisboa, 11 de julho de 2019

A   Ordem dos Médicos realizou na quinta-
-feira, dia 18, uma sessão de apresenta-
ção do projeto que vai permitir que todos 

os portugueses, começando pelos médicos, 
tenham acesso gratuito a quatro plataformas 
de apoio à decisão clínica e de informação fi-
dedigna, cientificamente validada. A iniciativa 
resulta de um protocolo que a Ordem negociou 
com o ministério da Saúde e terá início em outu-
bro deste ano.
O principal objetivo é proporcionar informação 
clínica de alta qualidade 24 h/dia, 7 dias/semana 
para suporte às decisões assistenciais, às activi-
dades de educação pós-graduada e ao desen-
volvimento profissional contínuo dos médicos 
e outros profissionais de saúde, para apoio às 
decisões de gestão em saúde, às políticas e, de 
maneira especial, ao aumento da literacia em 
saúde dos cidadãos.
A apresentação destinou-se a divulgar publica-
mente o programa a todos os interessados, com 
descrição das potenciais utilizações práticas 
pelos responsáveis de cada uma das platafor-
mas já selecionadas, antevendo a sua próxima 
aquisição pelo SNS.
O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Gui-
marães, abriu a sessão com a convicção de que 
“num mundo com acesso a tanta informação não 
filtrada, é essencial tanto para médicos, como 
para os cidadãos, saberem que estão a consultar 
informação de confiança que pode acrescentar 
segurança clínica às suas decisões”. António Vaz 
Carneiro apresentou sucintamente a metodo-
logia de cada uma das plataformas, bem como 
explanou o processo transparente de seleção 
das mesmas.
Depois foi a vez dos representantes da BMJ Best 
Practice, Cochrane Library, DynaMed Plus e Up-
ToDate explicarem os respetivos projetos, tal 
como os seus pontos fortes e particularidades.
É expectável que o acesso dos médicos a estas 
quatro plataformas esteja disponível no dia 4 de 
outubro.

Lisboa, 18 de julho de 2019

MÉDICOS E ENFERMEIROS 
EM GREVE. António Araújo em  
entrevista ao Porto Canal

   
  PORTO CANAL [2019.07.04]

“O número de doentes que tem ultrapassado 
os tempos máximos garantidos tem vindo 
a crescer substancialmente ao longo dos 
anos. Portanto, não é consequência de uma 
greve que ocorreu no final de 2018. Isto 
deve-se muito ao desinvestimento que se 
tem verificado no Serviço Nacional de Saúde. 
Desinvestimento em termos de recursos 
humanos, temos menos médicos, menos 
enfermeiros, menos auxiliares de ação 
médica. (....) Estamos a atravessar tempos 
muito difíceis. Depois temos também falta de 
investimento em termos de infraestruturas, 
com hospitais muito degradados e que 
não garantem as condições mínimas para 
determinados atos médicos. (...) A Ordem 
dos Médicos teme que isto venha a piorar”. 
[António Araújo].
https://youtu.be/ORsx6W4HIBk 

FALTAM ORTOPEDISTAS NO 
HOSPITAL DE FAMALICÃO. 
Declarações de António Araújo ao 
Porto Canal

   
  PORTO CANAL [2019.08.13]

Faltam ortopedistas no Hospital de Famalicão, 
o que faz com que existam momentos em que 
não há nenhum especialista para atender os 
casos mais urgentes. Os médicos dizem que 
a situação é grave, põe em causa a saúde dos 
cidadãos e obriga à transferência dos doentes 
para Braga ou para o Porto. (…) “É evidente que 
é grave, é uma situação que coloca em causa a 
saúde dos cidadãos. (…)A Ordem dos Médicos 
tem-se mostrado muito preocupada, mas não 
é de estranhar, porque esta situação tem-se 
verificado transversalmente em todo o país e a 
várias especialidades”. [António Araújo].
http://videos.sapo.pt/BTEo4QY2ozzznV5LiL3T 
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Ao participar nesta sessão de 

justíssima evocação da figura 

de notável médico que foi o 

Professor João de Vasconcelos 

Castro e Melo, domina-me um sentimento de 

enorme e inapagável saudade, justificada, so-

bretudo, por mais de 70 anos de sólida amizade 

e companheirismo que começou na instrução 

primária (na Escola Primária Luís de Camões que 

ambos frequentamos) e se continuou, depois, no 

Liceu de D. Manuel II e no mesmo curso da Fa-

culdade de Medicina, durante o qual integramos 

um grupo de estudo (constituído pelo João Castro 

e Melo, pelo José Fernandes, pelo Victor Queiroz 

Costa e por mim) que, ao longo de todos os anos 

do curso e praticamente todos os dias nos reu-

níamos para estudar, acompanhando as aulas, 

recusando as sebentas e lendo tratados consa-

grados de autores de referência nas diferentes 

disciplinas, a começar pelo inefável Tratado de 

Anatomia Humana de Testut – 5000 páginas 

profusamente ilustradas – que representava 

uma espécie de prova de resistência, do tipo da 

maratona, para quem queria iniciar-se nos es-

tudos médicos. 

Quando acabei o curso, fui trabalhar para o La-

boratório Médico do Doutor Côrte-Real que, pela 

década de 80, resolveu abandonar a actividade 

privada. Seu colaborador há longos anos e con-

siderada a hipótese de poder tomar conta do 

laboratório, convenci o João Castro e Melo a as-

sumirmos, em conjunto, a responsabilidade e a 

aventura de darmos continuidade aquela cente-

nária Instituição, uma vez que já eramos, ambos, 

especialistas em Patologia Clínica. E foi assim 

que, para além de amigos, passamos a ser sócios.

Pela década de 70 – não me recordo exacta-

mente do ano – são inauguradas no Hospital de 

Santo António as novas instalações do Serviço 

de Hemoterapia, aproveitando um espaço aban-

donado no rés-do-chão do velho edifício situado 

junto à entrada das traseiras do Hospital, insta-

lações essas que, apesar de pouco espaçosas, 

apresentavam já um mínimo de condições de 

dignidade e funcionalidade relativamente às 

anteriores. Aí, numa pequena sala interior, sem 

luz natural, prossegui os trabalhos que havia ini-

ciado nas velhas instalações – onde trabalhava 

desde 1965 – sobre gamapatias monoclonais e 

outros estudos de Imunologia Humoral, com a 

aprovação do Director do Serviço, Doutor Côr-

te-Real, e a valiosa colaboração de uma Técnica 

de Análises Clínicas muito competente, Maria 

da Graça dos Santos Ferraz, que viria a ser uma 

das primeiras alunas do curso de medicina do 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar 

(ICBAS), curso que concluiu sem interrupções, 

acabando por se transformar numa competente 

internista do Hospital de Barcelos. Foi assim pos-

sível dar resposta, de uma forma mais sistema-

tizada, a algumas solicitações da Clínica que nos 

eram dirigidas, concretizando-se, desta forma, a 

realidade física de um Laboratório de Imunologia 

que, mesmo na sua modéstia, foi, ao que julgo, o 

primeiro Laboratório de Imunologia dos Hospitais 

portugueses. 

No ano de 1975, pedi a minha demissão do Ser-

viço de Hemoterapia do Hospital de Santo An-

tónio para ir trabalhar para o Serviço homólogo do 

Centro do Porto do IPO, cujo projecto de desen-

volvimento me entusiasmou, correspondendo 

assim afirmativamente ao convite que me havia 

sido dirigido.

Na circunstância, o Doutor Côrte-Real, que 

sempre manifestara o maior interesse pela Imu-

nologia, assumiu, a título pessoal, a orientação 

do Laboratório de Imunologia que, meses de-

pois, transformou em Centro de Imunologia do 

Hospital de Santo António que, de acordo com 

a Administração, foi instalado no CICAP, como 

acontecera já com outras extensões de serviços 

do Hospital. Dispensado da direcção do Serviço 

de Hemoterapia (que passou a ser dirigido pelo 

Dr. Benvindo Justiça), o Doutor Côrte-Real dedi-

cou-se em exclusivo à estruturação do Centro 

que, quando abriu, para além do modesto equipa-

mento que havia sido transferido do Laboratório 

de Imunologia, tinha como pessoal duas Técnicas 

de Análises Clínicas, uma funcionária adminis-

trativa e uma empregada geral. Só mais tarde, o 

Doutor Côrte-Real conseguiu a contratação de 

uma Técnica Superior de Laboratório, licenciada 

em Farmácia. Foi este Centro que, algum tempo 

depois, já mais estruturado, irá dar origem ao Ser-

viço de Imunologia do Hospital de Santo António.

Se falo nisto, é porque me parece interessante, do 

ponto de vista do registo histórico, o facto desse 

pequeno laboratório ter sido o embrião do que 

viria a ser o prestigiado e bem equipado Serviço 

de Imunologia do Hospital Geral de Santo António

Em 1975, depois de praticamente 5 anos de in-

tenso trabalho de investigação e estudo, João 

Castro e Melo concluiu o seu doutoramento em 

Microbiologia na Universidade de Pittsburgh, nos 

EUA, apresentando a tese «Early Stages of Bde-

lovibrio-Host Cell Interaction», uma contribuição 

com consequência em significativos aspectos da 

Microbiologia contemporânea. 

Regressado ao Porto João Castro e Melo é convi-

dado, no mesmo ano, para reger a cadeira de Mi-

crobiologia da Faculdade de Medicina, sucedendo 

ao Professor Júlio Machado Vaz, que atingira a 

jubilação, permanecendo nestas funções acadé-

micas até 1980. Entretanto, trabalha no Serviço 

de Microbiologia do Hospital de Santo António, 

dirigido pelo prestigiado microbiologista Dr. Mário 

Costa, dedicando-se, sobretudo, ao estudo das 

infecções por agentes anaeróbios. Por esta al-

EVOCAÇÃO
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Poucos meses volvidos sobre 
o seu falecimento, um grupo 
de ex-colaboradores do 
Professor João Castro e Melo, 
do Hospital de Santo António, 
realizou uma jornada científica 
sobre temas de Imunologia, 
incluindo uma evocação 
daquele ilustre médico da 
Instituição. Tive a honra de 
participar nessa jornada, 
lendo o texto que a seguir se 
reproduz e que aqui fica como 
registo recordatório de um 
médico notável.

João 
Castro 
e Melo

FRANCISCO DO CARMO PACHECO
ESPECIALISTA EM PATOLOGIA CLÍNICA E 
EM IMUNOHEMOTERAPIA
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tura, no Centro de Imunologia, o Doutor Côrte-Real 

toma a iniciativa de dar início à organização das 

Primeiras Jornadas de Imunologia do Hospital de 

Santo António, que tiveram lugar no ano de 1978 e 

constituíram uma iniciativa de comprovado êxito, 

atingindo completamente o objectivo de chamar 

a atenção para a contribuição da Imunologia no 

plano da clínica hospitalar. Pelos temas tratados, 

pelo carácter de divulgação, pelo elevado número 

de participantes (mais de trezentas inscrições 

maioritariamente de médicos), as Jornadas de 

Imunologia revestiram-se de enorme interesse, 

sendo a primeira iniciativa na área da Imunologia 

realizada em Portugal, no campo da actividade 

hospitalar, pelo menos com tal amplitude. João 

Castro e Melo e eu próprio – embora trabalhando já 

no IPO – colaboramos activamente com o Doutor 

Côrte-Real na organização destas Jornadas. 

Em 1976, com a colaboração do então Reitor da 

Universidade do Porto Professor Rui Luís Gomes e 

o papel decisivo dos seus principais fundadores, o 

Dr. Corino de Andrade e o Professor Nuno Grande, 

teve lugar a criação do Instituto de Ciências Bio-

médicas Abel Salazar (ICBAS). O ciclo clínico da 

licenciatura em Medicina – um dos cursos con-

templados pela nova Instituição Universitária – 

terá lugar no Hospital de Santo António que volta 

a ser, de novo, Hospital Universitário, o que vai 

determinar, em grande parte, a evolução positiva 

e progressiva deste notável Hospital, concordante 

com a antevisão optimista do seu futuro, encar-

nada pelo Dr. Corino de Andrade, pela década de 

60, quando o futuro do Hospital parecia nebuloso, 

após a saída da Faculdade de Medicina para o novo 

Hospital Escolar de S. João com o consequente 

empobrecimento do quadro médico do velho 

Hospital da Misericórdia.

No ano de 1978, Castro e Melo é convidado para 

Professor associado de Microbiologia do curso da 

licenciatura em Medicina do ICBAS, onde irá dar 

aulas até 2007 (ano da sua jubilação), tendo pe-

dido dispensa, em 1980, da regência da cadeira de 

Microbiologia da Faculdade de Medicina.

Entretanto, em 1977, completara o exame à 

Ordem dos Médicos como especialista de Pato-

logia Clínica e, em 1981, fez o concurso para Chefe 

de Serviço de Análises Clínicas do Hospital de 

Santo António.

O Doutor Côrte-Real atinge o limite de idade em 

1981. Vencidas algumas dificuldades burocrá-

ticas, João Castro e Melo assume a direcção do 

Serviço de Imunologia em 1982, funções que vai 

desempenhar oficialmente até 2003, altura em 

que é nomeado Coordenador do Departamento 

de Patologia Laboratorial, passando a direcção do 

Serviço de Imunologia a ser desempenhada pela 

Drª. Eugénia Santos, colaboradora valiosa e muito 

activa do Professor Castro e Melo desde o início da 

sua direcção.

No Serviço de Imunologia, João Castro e Melo vai 

reequipar os seus diferentes sectores e aumentar 

o quadro do pessoal, criando condições para o de-

senvolvimento da Imunologia Celular – que dava 

os seus primeiros passos – e redimensionando o 

Serviço para dar resposta às crescentes solicita-

ções da Clínica hospitalar, estabelecendo, ainda, 

protocolos de colaboração com outros hospitais.

Entretanto, João Castro e Melo abandona a activi-

dade privada, na área das Análises Clínicas, para se 

dedicar em exclusividade à direcção do Serviço de 

Imunologia.

É nomeado membro da Direcção Clínica do Hos-

pital de 1982 a 1987 e, neste período, desempenha 

também funções de responsável pela Direcção do 

Ensino Clínico da Licenciatura em Medicina do 

ICBAS e é nomeado Vice-Presidente do Conselho 

Científico da mesma Instituição, de 1985 a 1987, 

e Presidente do Conselho Pedagógico, de 1987 a 

1992.

Particularmente empenhado pela prática da Imu-

nologia Clínica – embora mantendo o maior inte-

resse por outras áreas da Imunologia – cria, em 

1993, o Ciclo de Estudos Especiais em Imunologia, 

a primeira e única formação especializada da car-

reira hospitalar e, no ano seguinte, inicia a sua acti-

vidade o Núcleo de Imunologia Clínica que, com o 

apoio da Medicina Interna e contando com a parti-

cipação de especialistas e internos das áreas labo-

ratoriais, vai realizar reuniões, activamente partici-

padas (primeiro com uma periodicidade mensal e, 

depois, quinzenal) sobre casos clínicos, critérios de 

diagnóstico e atitudes terapêuticas de situações 

patológicas do foro da Imunologia. Pouco depois, 

é criada a Consulta de Imunologia Clínica que, de 

certa forma, vai dar continuidade ao Núcleo de 

Imunologia Clínica. Em 2005, a Consulta de Imu-

nologia é reestruturada como Unidade Funcional 

da Medicina Interna e passa a designar-se Uni-

dade de Imunologia Clínica (UIC), coordenada pelo 

Doutor Carlos Vasconcelos, um colaborador parti-

cularmente empenhado desde a primeira hora na 

área da Imunologia Clínica. A Consulta de Imuno-

logia Clínica passa a ser, na altura, a única Consulta 

hospitalar de Imunologia existente no país.

De 1994 a 2003, João Castro e Melo desempenha 

as funções de Coordenador do Módulo de Imu-

nologia do Curso de Pós-graduação em Análises 

Clínicas da Faculdade de Farmácia.

Em 1998, após uma reunião com médicos ligados 

à Imunologia de vários hospitais do país, é orga-

nizado o Grupo Português de Imunodeficiências 

Primárias, concretizando-se, desta forma, um tra-

balho cooperativo com uma orientação específica. 

Castro e Melo cria, então, com grande empenho, 

o Registo Português de Imunodeficiências Pri-

márias (REPORID), considerado pela Sociedade 

Portuguesa de Imunologia de interesse científico 

especial e que passa a ficar ligado ao Grupo Eu-

ropeu de Imunodeficiências Primárias cujo Centro 

Coordenador passa a ser o Serviço de Imunologia 

do Hospital de Santo António.

Nos anos que dedicou à direcção do Departa-

mento de Patologia Laboratorial lutou pela recu-

peração e reorganização desta área, estruturando 

a inter-relação dos serviços e criando uma nova 

unidade laboratorial, o Corelab, para assegurar as 

análises clínicas solicitadas pelo Serviço de Ur-

gência e a rotina básica da clínica hospitalar.

Tem interesse referir que o programa de douto-

ramento em Microbiologia, tanto nos EUA como 

na Europa, contempla um aprofundado conheci-

mento da Imunologia o que conferiu a João Castro 

e Melo condições privilegiadas para acompanhar 

a evolução fulgurante que, particularmente de-

pois da década de 70, tem caracterizado esta área 

científica. 

João Castro e Melo foi uma figura de relevo na 

Imunologia portuguesa, com uma participação 

activa na Sociedade Portuguesa de Imunologia da 

qual foi Presidente (1993-1994) e Vice-Presidente 

(1990-1992), tendo fundado o Núcleo de Imuno-

logia Clínica da Sociedade Portuguesa de Imuno-

logia pelo qual foi responsável de 1990 a 2003. 

Representou a SPI no Clinical Immunology Com-

mettee da International Union of Immunology 

Societies, de 1990 a 2002. Foi sócio fundador da 

Sociedade Ibérica de Citometria desde 1990 e seu 

Vice-Presidente de 2000 a 2004. Foi, também, 

sócio da Sociedade Espanhola de Imunologia 

(desde 1996) e da Sociedade Europeia de Imuno-

deficiências Primárias (desde 1999).

Integrou, também, a direcção do Colégio da Es-

pecialidade de Patologia Clínica da Ordem dos 

Médicos durante três mandatos (de 1978 a 1987).

Publicou trabalhos científicos em revistas da es-

pecialidade e apresentou, com outros elementos 

do Serviço, comunicações em reuniões científicas.

Orientou teses de Mestrado e Doutoramento.

O Professor Doutor Castro e Melo, pela sua exce-

lente formação médica, preparação técnico-cien-

tífica na área laboratorial, espírito de iniciativa, li-

derança, capacidade de trabalho e, ainda, pela sua 

cultura, rectidão de carácter, seriedade e superior 

sentido do convívio social e humano, marcou uma 

presença inolvidável na galeria dos médicos que 

serviram e ilustraram a história do Hospital de 

Santo António, com particular relevo no campo da 

Imunologia, área da qual foi, em alguns aspectos, 

pioneiro, dando continuidade, no plano concreto 

da realização, à antevisão do futuro da Imunologia 

e da sua importância na actividade hospitalar do 

seu predecessor e fundador do Serviço, Doutor 

Eugénio Côrte-Real

Com os obstáculos que teve que vencer e com 

as limitações de recursos com que se confrontou 

deixou uma obra. Dificilmente poderia ter feito 

mais e melhor. n
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RESPONSABILIDADE 
CIVIL DOS MÉDICOS 
E A TRANSFERÊNCIA 
DO PAGAMENTO DA 
INDEMNIZAÇÃO DEVIDA 
AOS LESADOS PARA AS 
SEGURADORAS
PARTE II

Deveres dos segurados ou dos tomadores dos 
seguros de qualquer Companhia de Seguros:
1 – Pagar os prémios de seguros dentro dos 
prazos;
2 – Comunicar à Companhia de Seguros a ocor-
rência, no prazo de oito dias, após ter conheci-
mento de um sinistro, em que o presumível lesa-
do pretende uma indemnização. Normalmente, 
o médico só tem conhecimento desta exigência 
quando é citado pelo Tribunal de que foi intentada 
uma ação contra si. Neste caso, o prazo começa 
ser contado a partir desta data;
3 – Quando o Segurado tiver mais do que um Se-
guro de Responsabilidade Civil tem de comunicar 
às diversas seguradoras envolvidas este facto, 
aquando da constituição do segundo seguro; e, 
sempre que exista um sinistro tem também a 
obrigação de comunicar o sinistro a ambas/todas 
as seguradoras.

Deveres das Companhias de Seguros “X” 
e “Y”
De acordo com o instituto jurídico da Responsa-
bilidade Civil, o lesado pode ter direito a ser res-
sarcidos por danos patrimoniais e por danos não 
patrimoniais (vulgo danos morais). 
Dos danos patrimoniais serão de referir os da-
nos emergentes, os lucros cessantes1 e o dano 
futuro2. 
Os danos emergentes consistem no desapareci-
mento de um bem que, ao tempo de desapare-
cimento, já integrava a esfera jurídica do lesado, 
constituem uma verdadeira perda de valores que 
já constituíam o património do lesado. São as 
compensações devidas com gastos de medica-
mentos, internamento, deslocações ao hospital 
/ clínica, tratamentos). Este dano corresponde, 
portanto, ao valor que efetivamente o lesado 
perdeu.
Os lucros cessantes correspondem ao prejuízo 
que o lesado sofreu, em virtude da frustração de 
um direito de ganho ou benefício. 
O dano futuro, em sentido jurídico e não médi-
co-legal, pode ou não ser indemnizável. Porque 
este conceito está muito bem resumido no acór-
dão do STJ, de 11-10-1994, processo n.º 084734, 
relator Sousa Inês, transcreve-se o seu sumário:
“I – Por “dano futuro” deve entender-se aquele 
prejuízo que o sujeito do direito ofendido ainda 
não sofreu no momento temporal considerado. 
Nesse tempo já existe um ofendido, mas não 
existe um lesado.
II – Os danos futuros podem dividir-se em previ-
síveis e imprevisíveis e os danos previsíveis po-
demos subdividi-los em certos ou eventuais. O 
dano certo pode subdividir-se em determinável 
ou indeterminável.
III – O dano imprevisível não é indemnizável an-
tecipadamente; o sujeito do direito ofendido só 

1  Cfr. artigo 564º, n.º 2 do Código Civil 
2  O conceito de dano futuro jurídico não coincide com a definição de dano futuro 
da avaliação do dano corporal pós-traumático. Assim, por dano futuro deve en-
tender-se o prejuízo que o lesado ainda não sofreu no momento em que é consi-
derado. Pode ser previsível ou imprevisível.

poderá pedir a correspondente indemnização 
depois do dano acontecer, ou seja, depois de 
lesado.
IV – Dano futuro certo é aquele cuja produção se 
apresenta, no momento de acerca dele formar 
juízo, como infalível.
V – O dano eventual, que admite vários graus, é 
aquele cuja produção se apresenta, no momen-
to de acerca dele forma juízo, como meramente 
possível, incerto, hipotético.
VI – No grau de menos incerteza, o dano futuro 
deve considerar-se como previsível e equiparado 
ao dano certo, sendo indemnizável.
VII – No grau de maior incerteza, o dano even-
tual, esse que mais não seja que um receio, deve 
equipara-se ao dano previsível, não sendo in-
demnizável antecipadamente, mas só na hipó-
tese da sua efetiva ocorrência.
VIII – O dano futuro certo, determinável ou in-
determinável (cujo valor pode ser fixado an-
tecipadamente à sua verificação) é sempre 
indemnizável.”
Ora, da análise das condições gerais das duas 
apólices de seguros de responsabilidade profis-
sional constatamos:

Companhia de Seguros “X”
Assim, a Companhia de Seguros “X”, no que às 
condições gerais diz respeito, tendo sempre em 
mente que essas cláusulas podem ser derroga-
das ou alteradas pelas condições especiais e par-
ticulares, tem como exclusões relativas:
a) Os lucros cessantes;
b) Os danos decorrentes da Responsabilidade 
Civil Contratual;
c) Os danos decorrentes de Responsabilidade Ci-
vil Profissional, que se entende por aqueles que 
resultam de actos próprios de profissões em re-
lação às quais está subjacente uma obrigação de 
meios.
Deste modo, podemos constatar que esta Com-
panhia de Seguros que, historicamente e no 
momento atual, tem pago indemnizações quer 
emergentes de Responsabilidade Contratual 
quer quando estão em causa obrigações de 
meios3 dos médicos, a todo o tempo poderá in-
vocar estas exclusões relativas, caso não estejam 
consignadas nas outras condições. 
Relativamente à responsabilidade civil contratual 
será de relevar, que esta exclusão relativa, vem 
reforçar o já consignado no objeto do contrato: 
“O presente contrato tem por objeto a garantia 
da responsabilidade civil extracontratual e a res-
ponsabilidade civil contratual, quando esta este-
ja expressamente prevista na Condição Especial 
contratada que, ao abrigo da lei civil, seja impu-
tável ao Segurado enquanto na qualidade ou no 
exercício da atividade expressamente referida 
nas respetivas Condições Especiais e Particula-
res.” (negrito nosso). Regra geral, nas condições 

3  A maioria das especialidades médicas, do ponto de vista doutrinal e jurispruden-
cial, estão sujeitas a uma obrigação de meios!

SEGUROS DE RESPONSABILIDADE 
PROFISSIONAL DOS MÉDICOS 
A obrigação de indemnização decorrente da res-
ponsabilidade civil médica pode ser transferida 
para uma companhia de seguros.
Este tipo de seguros não é obrigatório, mas é 
muito recomendável...
Do ponto de vista ético, muito se tem discutido 
sobre a licitude ou ilicitude da existência de Segu-
ros de Responsabilidade Civil Profissional. Assim, 
de acordo José Manuel Hierro, será de “temer a 
adoção de uma conduta profissional mais tran-
quila e menos diligente de uma pessoa sob o 
abrigo de um seguro”.
No sentido de evitar este perigo sinalizado pelo 
autor citado, as Companhias de Seguros não as-
sumem a totalidade das indemnizações causa-
das aos lesados, onerando os lesantes, no caso, 
os médicos a pagamentos de parte dos valores 
das compensações devidas aos lesados, sob 
várias formas, não pagando lucros cessantes ou 
através da aplicação de franquias.
Com esta intenção, foram analisadas compara-
tivamente as condições gerais das apólices de 
duas seguradoras, a laborarem em Portugal, que 
realizam este tipo de contratos. 
Desde já se chama à atenção para o facto de as 
condições especiais e/ou particulares poderem 
alterar ou derrogar cláusulas das condições ge-
rais da apólice, pelo que cada titular terá de fazer 
a integração do clausulado ao seu seguro profis-
sional em concreto.
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particulares constam a especialidade do médico 
e os montantes máximos indemnizatórios por 
sinistro e valor do apoio jurídico. 
O mesmo se passa relativamente aos lucros ces-
santes, que poderão corresponder a uma fatia 
considerável da indemnização a atribuir, como 
atrás explicado. Esta cláusula de exclusão relativa 
foi já alegada, pelo menos, num processo que ain-
da não transitou em julgado, pelo que se omitem 
os dados referentes à sua identificação.

Companhia de Seguros “Y”
Relativamente a esta Companhia de Seguros 
reza o artigo relativo ao objeto e garantias do 
contrato: “O presente Contrato tem por objeto a 
garantia de responsabilidade civil extracontra-
tual que, nos termos da lei civil, seja imputável ao 
Segurado, através do pagamento das indemni-
zações que legalmente lhe sejam exigíveis pelos 
danos patrimoniais e/ou não patrimoniais exclu-
sivamente resultantes de lesões corporais e/ou 
materiais por este causadas involuntariamente a 
terceiros, diretamente resultantes de qualidade, 
ou situação jurídica, ou exercício de atividade ou 
profissão, expressamente constantes das Con-
dições Particulares da Apólice”.
De acordo com este artigo, a transferência da res-
ponsabilidade de indemnizar para a Companhia 
de Seguros só poderá ocorrer se se satisfizerem 
as seguintes condições: 1. O dano ter resultado 
de um ato involuntário; 2. Pagar indemnizações 
relativamente a danos patrimoniais e não patri-
moniais quando aqueles atos forem praticados 
no exercício da especialidade que consta nas 
Condições Particulares.
Por outro lado, nesta Companhia de Seguros fala-
-se apenas em Responsabilidade civil extracon-
tratual, sendo mais restritiva que a Companhia 
de Seguros X que abre a possibilidade de cobrir 
a Responsabilidade civil contratual do médico, 
desde que conste das Condições Especiais ou 
Particulares da apólice de seguros. Também tanto 
quanto me foi dado a conhecer já foram pagas in-
demnizações correspondentes a sinistros ocorri-
dos no exercício da medicina privada em que es-
teve em causa a responsabilidade civil contratual.
Esta Seguradora também exclui de forma absolu-
ta as indemnizações que se fundem em obriga-
ções contratuais do Segurado. Cláusula esta que 
explicita o carácter extracontratual da Responsa-
bilidade Civil. Nestes termos, é sempre de temer 
que possa ser alegado o disposto nessa cláusula 
de forma a exonerar a Companhia de Seguros do 
pagamento de indemnizações quando a qualifi-
cação jurídica cair no âmbito da Responsabilidade 
Civil Contratual. Seria de todo conveniente que 
houvesse uma clarificação expressa quanto a 
esta matéria, no sentido de conferir segurança e 
certeza jurídica ao âmbito de aplicação da apólice 
de seguro de Responsabilidade Civil Profissional.
Por outro lado, os segurados por esta Companhia 
de Seguros, “em caso de ação judicial, conferem 

o direito de orientação e direção da lide, ficando 
o Tomador de Seguro vinculados ao dever de 
participar a existência de qualquer procedimento 
judicial contra eles instaurado e, quando o valor 
do pedido se situar dentro dos limites do capi-
tal seguro, a conferir mandato judicial, com os 
necessários poderes, ao advogado que o Segu-
rador lhe indicar, cumprindo-lhe ainda fornecer 
toda a documentação e demais provas de que 
disponha e se mostrem úteis”. 
Isto é, em caso de ação judicial, o Segurado (mé-
dico) fica sujeito ao Advogado imposto pela Se-
guradora, parecendo ser uma cláusula despro-
porcionada e violadora dos Estatutos da Ordem 
dos Advogados, no que concerne à livre escolha 
do advogado pelo cliente (art. 98º n.º 1, EOA) e 
violação do princípio da independência dos Advo-
gados (art. 89º do EOA), pois não está em causa 
apenas o ressarcimento de danos, mas antes a 
dignidade e honorabilidade do médico que se vê 
confrontado em dirimir conflitos em Tribunal na 
sequência de um evento adverso imprevisível.
Contudo, poderei afirmar que nas cláusulas par-
ticulares de um Segurado que tive acesso, estava 
previsto Proteção Jurídica em caso de Conflito 
Judicial. Ora, a Proteção Jurídica não é uma cober-
tura obrigatória por lei, consagrando o reembolso 
de alguns serviços jurídicos, tais como os relacio-
nados com os honorários dos Advogados, taxas 
de justiça e outras despesas processuais.
É uma cláusula a ter em conta, sobretudo quando 
o médico considere que não tem culpa e queira 
escolher um mandatário da sua confiança, inde-
pendentemente de colaborar com o Advogado 
da Companhia de Seguros que defenderá, com 
certeza, tanto os interesses da Companhia de Se-
guros como do Segurado.
Porém, no caso vertente da Companhia de Segu-
ros Y, na Condição Especial: Responsabilidade Ci-
vil Profissional – Profissionais de Saúde, especi-
fica claramente o Âmbito e Riscos Cobertos pela 
Garantia. Assim, “garantem o pagamento das in-
demnizações a que dê lugar a Responsabilidade 
Civil Profissional do Segurado perante terceiros, 
derivada de danos e prejuízos causados no exer-
cício da sua profissão especialidade, exercida de 
acordo com a legislação e regulamentação vi-
gente, e especialmente por danos (...)”.
Aqui, já não se fala nem de responsabilidade civil 
extracontratual nem contratual, mas meramente 
de Responsabilidade Civil Profissional, o que se 
subentende que abrangerá as duas modalidades 
de responsabilidade civil decorrentes do exercício 
da profissão.
Mas, mais uma vez reitera que a defesa do Segu-
rado, quando o valor pedido na ação judicial está 
dentro dos limites do capital seguro previstos na 
apólice, deverá ser efetuado obrigatoriamente 
por mandatário escolhido pela Companhia de 
Seguros e, quando o valor pedido seja superior a 
esse limite, o Segurado (médico) pode escolher 
Advogado, ficando, porém, subordinado ao direito 

de orientação e direção da lide conferido ao Se-
gurador, tal como previsto nas Condições Gerais.
Também “em caso de condenação do Segura-
do em processo judicial o Segurador ajuizará da 
conveniência de recorrer a instância superior. Se 
o Segurador estimar improcedente o recurso, 
avisará o Segurado, ao qual assistirá a liberda-
de de recorrer, ou não, por sua conta e risco. Se 
o Segurado persistir no recurso, o Segurador só 
reembolsará os gastos judiciais se o resulta-
do do recurso for mais favorável ao Segurado 
quando comparado com a decisão da instância 
recorrida”. 

n CONCLUSÃO
Apesar de os seguros de responsabilidade pro-
fissional médica não serem obrigatórios, estes 
são muito recomendáveis, já que temos vindo 
a assistir a um aumento exponencial de litígios 
contra médicos.
Porém, torna-se imperioso uma atenção redo-
brada para todas as cláusulas contratuais cons-
tantes das Condições Gerais, Especiais e Particu-
lares da Apólice.
Se de facto tem havido boa fé por parte das Se-
guradoras em caso de litígios judiciais, nomea-
damente no que concerne ao pagamento de in-
demnizações emergentes de Responsabilidade 
Civil Contratual, o certo é que, caso não esteja 
devidamente salvaguardado este tipo de respon-
sabilidade, as Companhias de Seguros podem 
eximir-se ao pagamento dessas indemnizações, 
como de resto já o fez relativamente ao paga-
mento dos lucros cessantes.
Por outro lado, relativamente à proteção jurídica, 
uma Companhia de Seguros, avoca a si, a no-
meação de mandatário para a defesa do médico 
em juízo. E, quando o valor do pedido de indem-
nização for superior ao do capital seguro, a Se-
guradora abre a possibilidade ao médico de ser 
patrocinado por mandatário da sua confiança, 
mas subordina o seu mandato à sua orientação 
e direção. 
 Salvo melhor opinião, esta norma viola o Estatuto 
da Ordem dos Advogados, atendendo a que es-
tes no exercício da sua profissão devem manter 
sempre a sua independência, devendo agir livre 
de qualquer pressão 4, pelo que não me parece 
compatível com o exercício da Advocacia estar 
sujeito à orientação e subordinação de outro 
colega. Esta situação parece pertinente, tendo 
em conta o número de processos judiciais, sem 
qualquer fundamento, que chegam aos tribunais, 
atendendo a que não está em causa apenas o 
valor pecuniário das indemnizações, mas a honra, 
a dignidade e competência profissional, quantas 
vezes “julgadas”, em primeiro lugar, na praça pú-
blica. n

4 De acordo com o disposto no artigo 89º do Estatuto da Ordem dos Advogados e 
ponto 2.1.1 do Código de Deontologia dos Advogados Europeus.



“O significado 
de ser médico”
António Maia Gonçalves,
Paulo Santos

“Nós todos temos uma 
ideia muito pessoal do 

que é ser médico: fruto do 
tempo de exercício da profissão, fruto 
da nossa especialidade, do local onde 
trabalhamos”, etc., “seguramente que 
teremos perspetivas diferentes, mas eu 
acho que haverá algumas coisas que 
nos unem a todos”, começou por adian-
tar António Maia Gonçalves, o pri-
meiro orador da tarde. Deparado com o 
enorme desafio que é “falar para médi-
cos sobre ser médico”, o especialista em 

Para debater “O 
significado de ser 
médico”, num fim 
de tarde que atraiu 
dezenas de médicos 
à SRNOM, o ciclo 
de conferências 
“Às Sextas na 
Ordem” contou 
com a participação 
de António Maia 
Gonçalves, 
especialista em 
Medicina Interna e 
Cuidados Intensivos, 
e de Paulo Santos, 
especialista em 
Medicina Geral 
e Familiar, em 
“duas riquíssimas 
apresentações”, 
conforme enalteceu 
António Sarmento, 
membro da comissão 
organizadora da 
iniciativa. 
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“É uma honra e um 
privilégio merecermos a 
confiança dos doentes”

Ser 
médico
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versão da pirâmide demo-
gráfica”, a polifarmácia e a 
desumanização da Medicina 
são os principais obstáculos, 
defendeu o orador.
Todavia, e como também 
adiantou, “ser médico não é 
só tratar doentes, a investi-
gação também faz parte”. A 
este propósito, o especialista, 
destacou, no campo da in-
vestigação, alguns exemplos 
de descobertas científicas 
que vieram completamente 
revolucionar a prática mé-
dica até então, sendo estes 
a “vacina contra a varíola”, 
em 1796, o “estetoscópio”, 
em 1816, “a penicilina”, em 
1928, e, por fim, o “estudo do 
genoma humano”, concluído 
em 2003. Contudo, e como fez 
igualmente questão de notar, 
muitas das descobertas em 
Medicina encontram-se as-
sociadas a sérias violações 
éticas, algumas das quais 
“verdadeiras barbaridades e 
atrocidades”. 
A título de exemplo, o espe-
cialista em Medicina Inten-
siva destacou, entre outros, 
o caso do «Estudo da Sífilis 
Não-Tratada de Tuskegee», 
um ensaio clínico condu-
zido entre 1932 e 1972 numa 
população afro-americana 
com alta incidência de sífilis, 
onde os participantes foram, 
sem seu conhecimento, pri-
vados de tratamento a fim de 
ser estudada a história natu-
ral da doença nas suas fases 
“secundária e terciária” que, 

“no advento da penicilina”, tinha sido 
impossibilitada. 
A terminar a sua apresentação, António 
Maia Gonçalves destacou a importância 
de, em Medicina, se praticar, acima de 
tudo, “prudência e bom senso”, visto 
esta ser, na sua essência, “um exercício 
de probabilidades”, quer na avaliação 
terapêutica, quer nas decisões terapêu-
ticas e prognóstico. E salientou, a este 
propósito, a importância de “apostar na 
relação médico-doente” para merecer 
“essa confiança”. “Eu acho que é uma 

ves, salientando, de seguida, a imprati-
cabilidade deste mesmo conceito nos 
moldes atuais da Medicina. “Hoje em 
dia, não. É impossível um médico traba-
lhar sozinho. O médico tem que ter esta 
capacidade de trabalhar em equipa”, 
defendeu, acrescentando que, tão im-
portantes quanto a “robustez científica” 
e a “competência técnica”, surgem as 
capacidades de empatia”, de “disponi-
bilidade”, de “escuta” e a “integridade 
moral”. Quanto aos principais desafios 
atualmente impostos ao médico, a “in-

Medicina Interna deu início à sua pales-
tra revisitando os pilares da Medicina 
Arcaica, bem como o que representava 
ser médico nessa mesma altura. “Havia 
esta tríade, sobretudo: prestígio, segu-
rança, trabalho”, sendo a Medicina e os 
médicos da época caracterizados pelos 
ideais de “aristocracia”, “independên-
cia”, “autossuficiência” e “autonomia”. 
“Todos temos aquela imagem do João 
Semana que ia a cavalo ver os doentes 
e era um bocadinho assim, o médico era 
muito solitário”, explicou Maia Gonçal-

Todos temos aquela 
imagem do João 
Semana que ia 
a cavalo ver os 
doentes… o médico 
era muito solitário. 
Hoje em dia, não. 
É impossível um 
médico trabalhar 
sozinho. O médico 
tem que ter esta 
capacidade de 
trabalhar em 
equipa (…) Tão 
importantes 
quanto a ‘robustez 
científica’ e a 
competência 
técnica, surgem 
as capacidades 
de ‘empatia’, de 
‘disponibilidade’, 
de ‘escuta’ e a 
‘integridade 
moral’.”
António Maia Gonçalves



presença de vieses, bem como a comple-
xidade da própria matéria em questão, 
têm vindo a contribuir largamente para 
a difusão de “misinformation” ou, como 
é agora comumente dito, de “fake news”. 
De acordo com um estudo realizado na 
Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto (FMUP), relatou o especialista, 
“os estudantes universitários que usam 
a internet como fonte primordial de in-
formação em saúde têm uma literacia 
em saúde mais baixa versus os restan-
tes”. Por sua vez, “o que faz de facto su-
bir a literacia em saúde é ter um bom 
acesso ao seu médico”. 
No que toca a desafios impostos ao mé-
dico, a questão da empregabilidade é, 
segundo Paulo Santos, um dos “desa-
fios maiores e mais importantes”. “Nós, 
neste momento, estamos a resolver o 
problema entre Inglaterra, Suíça, Lu-
xemburgo, Alemanha e França, mas, 
na realidade, tirando talvez o mercado 
francês, os outros mercados estão a fi-
car sobrelotados, portanto não vamos 
conseguir resolver por aí”, alertou o es-
pecialista em Medicina Preventiva. A 
esse propósito, acrescentou ainda que 
os “PALOP’s e o Brasil”, classicamente 
tidos como a solução, raramente o são, 
uma vez que se interpõem “problemas 
de segurança gravíssimos”, bem como 
de acessibilidade e condições gerais. 
Concluindo a sua apresentação, Paulo 
Santos, destacou igualmente a impor-
tância da investigação na prática mé-
dica, nomeadamente na obtenção da 
“Medicina baseada na evidência”, ou 
seja, aquela “que vem dos ensaios clí-
nicos, da investigação, da ciência que é 
produzida e que é publicada”, alertando, 
no entanto, para o facto de esta só ser 
aplicável “se for filtrada por aquilo que é 
a nossa experiência clínica e aquilo que 
são as expectativas, as ideias, as opiniões 
e os valores dos doentes”, terminou. 
A encerrar a sessão, António Sarmento 
agradeceu a ambos os palestrantes e à 
plateia, ressalvando, como mensagem 
final, a importância de se encarar a Me-
dicina pelo que ela é: “um contrato de 
meios e não um contrato de resultados. 
O médico contrata com o doente usar 
os meios à sua disposição para fazer o 
melhor possível pelo doente, mas a pro-
fissão médica não garante resultados”, 
concluiu. n
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honra e um privilégio merecer-
mos a confiança dos doentes. Te-
nho muita honra em ser médico”, 
rematou. 
“«O que é ser médico?» Na reali-
dade esta resposta não é nada fá-
cil”, confidenciou Paulo Santos, 
ao dar início à sua palestra. À luz 
do “nosso pai fundador”, Hipócra-
tes, prosseguiu, “a Medicina é a 
Arte mais nobre”, sendo impossí-
vel “alguém conhecer a Medicina 
sem conhecer o Homem”. Esta 
definição, escrita “há cerca de 
2500 anos”, será “provavelmente 
a raiz da nossa profissão, daquilo 
que é ser médico”, defendeu o es-
pecialista em Medicina Geral e 
Familiar, isto é, “ser médico é ser 
Homem e ser médico ao mesmo 
tempo”. Ora, “numa definição 
muito mais atual publicada na 
British em 2002”, “ser médico” en-
globa essencialmente a promoção 
da saúde, o tratamento da doença, 
o “suporte ao doente e seus fami-
liares na sua comunidade”, o res-
peito pela sua autonomia e a ca-
pacidade de o ouvir, bem como a 
“capacidade de trabalhar coope-
rativamente com outros colegas e 
profissionais de saúde”, destacou 
Paulo Santos. Quanto à saúde, 
a definição descrita em 1978 na 
“Declaração de Alma-Ata”, a pri-
meira declaração a enfatizar a ne-
cessidade de criação de cuidados 
primários em saúde, permanece 
a mais universalmente aceite, di-
tando esta que “a saúde é um es-
tado de completo bem-estar físico, 
mental e social, e não simples-

mente a ausência de doença ou enfer-
midade”. Sendo assim, e conforme fez 
questão de notar Paulo Santos, “para se 
atingir este estado de saúde para todos, 
e não apenas a ausência de doença, pre-
cisámos de qualquer coisa mais genera-
lista, uma organização à qual se chamou 
cuidados de saúde primários”. 
Ainda na área de promoção da saúde, 
mas agora no que diz respeito aos seus 
obstáculos, o palestrante alertou para 
os perigos da Internet. Apesar do seu 
reconhecido papel fundamental na Me-
dicina Moderna, as suas inúmeras “in-
correções”, a “falta de peer review”, a 



O ALTICE FÓRUM BRAGA ACOLHE 
PELA PRIMEIRA VEZ A CERIMÓNIA 
DO JURAMENTO DE HIPÓCRATES. 
O EVENTO, ESPECIALMENTE 
DEDICADO AOS JOVENS MÉDICOS 
FORMADOS NA ESCOLA DE 
MEDICINA DA UNIVERSIDADE DO 
MINHO, REGRESSA A ESTA CIDADE 
NUM MOMENTO MARCANTE DA 
SUA FORMAÇÃO.

A CERIMÓNIA DO JURAMENTO 
DE HIPÓCRATES É UM EVENTO DE 
PARTICULAR SIMBOLISMO PARA 
TODOS OS JOVENS MÉDICOS QUE 
CONCLUÍRAM A SUA FORMAÇÃO 
ACADÉMICA NA CIDADE DO 
PORTO. ESTE ANO O PALCO DESTE 
MOMENTO SOLENE SERÁ, PELA 
PRIMEIRA VEZ, O COLISEU DO 
PORTO.
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no distrito sobre a oferta hospitalar” fo-
ram os tópicos desta segunda sessão do 
3º Ciclo de Conferências, que tem como 
tema geral “Hospitais: Quo vadis?”. Ál-
varo Pratas Balhau, presidente do Con-
selho Sub-Regional de Braga, deu iní-
cio à sessão, começando por agradecer 
a oportunidade de se debater um tema 
“tão interessante” para a região. “Assis-
timos a uma rápida transformação que 
tem tido repercussões no acesso aos cui-
dados de saúde. O nosso distrito é com-
posto por uma população carente, que 
está a envelhecer, sobretudo nos con-
celhos mais periféricos, em que vivem 
sozinhas. Nem todas as pessoas têm 
médico de família e acabam por recor-
rer aos hospitais, que têm falta de pro-
fissionais de saúde. O SNS não se faz só 
com médicos e enfermeiros, mas tam-
bém com profissionais técnicos, que dão 
um apoio fundamental. Se não for as-
sim, não funciona como deve ser, todos 
são necessários”, afirmou. O cirurgião 
traçou o panorama do estado atual do 
Serviço Nacional de Saúde, revelando 
de que forma tem afetado a Medicina 
e contribuído para o aumento de hospi-
tais privados. “O SNS há de continuar 
a ter pernas para andar, mas para isso 
tem que ter recursos humanos espe-
cializados, as carreiras devem ser bem 
escalonadas e devidamente compensa-
das, para que as pessoas se sintam bem 
e motivadas”, justificou. 

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
De seguida, Pratas Balhau deu a palavra 
a um dos elementos do painel convidado. 
José Gonçalves Oliveira, diretor do Ser-
viço de Pediatria da Unidade Hospitalar 
de Vila Nova de Famalicão, do Centro 
Hospitalar do Médio Ave, partilhou a 
sua experiência e comentou o tema de 
forma assertiva. “Pelo que tenho presen-
ciado, há de facto uma degradação dos 
serviços por falta de investimentos, quer 
na estrutura física, quer na substituição 
de material, quer na contratação de pes-

As vantagens e as 
dificuldades das 
parcerias público-
privadas na saúde, os 
modelos de gestão e o 
relacionamento entre 
as universidades e os 
hospitais foram alguns 
dos temas abordados 
nesta segunda 
sessão do 3º Ciclo de 
Conferências “O Norte 
da Saúde”. Desta 
vez foi a Fundação 
Cupertino de Miranda, 
em Vila Nova de 
Famalicão, que no dia 
11 de julho recebeu a 
iniciativa promovida 
pela SRNOM. 

SEGUNDA 
SESSÃO DO 
3.º CICLO DE 
CONFERÊNCIAS 
“O NORTE DA 
SAÚDE”.

Medicina 
vs. Gestão

3.º CICLO DE 
CONFERÊNCIAS
“O NORTE DA 
SAÚDE”
Hospitais:  
Quo vadis? 11 JUL :: V. N. FAMALICÃO

O Ciclo de Conferên-
cias “O Norte da 
Saúde” é já uma ini-

ciativa bem consolidada da 
Secção Regional do Norte 

da Ordem dos Médicos (SRNOM). No 
mês de julho esteve de volta e o Conse-
lho Sub-Regional de Braga associou-se 
na organização de mais uma sessão, que 
levou muitos médicos até à Fundação 
Cupertino de Miranda, em Vila Nova 
de Famalicão. “A experiência da PPP 
(parceria público-privada): dificuldades, 
vantagens, lições, futuro?”, “O papel da 
Universidade do Minho e o Hospital de 
Braga” e “Pressões sociodemográficos 
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enorme procura que o hospital tem hoje 
em dia”, confessou.

AUTONOMIA DE GESTÃO 
O atual diretor do Serviço de Medicina 
Interna do Hospital de Braga, António 
Oliveira e Silva, focou a sua intervenção 
no período em que presidiu ao Conse-
lho de Administração do Centro Hos-
pitalar Universitário de São João, no 
Porto. “Entre 2007 e 2010, a reestrutu-
ração do hospital provou que, apesar da 
sua grande dimensão, era possível que 
ele fosse bem gerido por médicos. Por-
que é o médico tão decisivo na gestão?”, 
questionou. “Porque é o médico quem 
tem raciocínio crítico sobre a atividade 
clínica”. Partindo desta premissa, o es-
pecialista em Medicina Interna abordou 
o papel da direção clínica, dos diretores 
de serviço, as diferentes responsabili-
dades e os instrumentos de gestão. Na 
sua opinião, a autonomia do conselho de 
administração é “inexistente” e todos os 
problemas devem-se ao facto de “estar-
mos subfinanciados”. António Oliveira 
e Silva comentou ainda a gestão públi-
co-privada, o orçamento para a Saúde, a 
evolução da Medicina, as falhas do SNS 
e a “missão” dos profissionais de saúde. 
Para terminar, o presidente do CRNOM, 
António Araújo, abriu a discussão à pla-
teia, lançando a primeira questão sobre 
um dos temas que têm estado na ordem 
do dia: a inovação. 
Os investimentos e o impacto da tecno-
logia na saúde foram alguns dos assun-
tos mais debatidos. Hélder Machado, 
médico internista, considerou que “a 
tecnologia em saúde não tem necessa-
riamente que criar despesa, pode até 
evitá-la e ser uma forma de poupar di-
nheiro”, especificando as principais 
vantagens e dando exemplos de sucesso. 
Já António Oliveira e Silva fez notar que 
tal “também pode dificultar e contribuir 
para a quebra da relação com o doente”, 
mas mostrou-se confiante na sua evo-
lução, que pode ser “entusiasmante 
nos próximos anos”. Coube a António 
Araújo encerrar a sessão e fazer o ba-
lanço da conferência. “Muita coisa ficou 
ainda por abordar – hoje em dia, gerir 
unidades de saúde é algo extremamente 
complexo. Mas apesar disso, os médicos 
conseguem fazê-lo bem, e temos disso 
múltiplos exemplos”, concluiu. n

Braga, deu conta da sua expe-
riência desde 2001, quando inte-
grou o Hospital de São Marcos, 
até ao hospital atual. Apesar de 
todos os constrangimentos exis-
tentes na altura, adiantou, o con-
selho de administração sempre 
se mostrou empenhado em me-
lhorar o hospital e os serviços. 
“Alguns gestores nos hospitais 
públicos e privados precisam 
que lhes seja dada a oportuni-
dade para fazer gestão, inova-
ção e melhorias dos serviços. É 
possível fazer um bom trabalho 
em serviços de gestão pública”, 
defendeu. Em 2009, a passagem 
para a gestão privada do hospital 
público, com as chamadas par-
cerias público-privadas (PPP), 
marcou um período de “revolu-
ção” no Hospital de Braga. A pe-
diatra explicou detalhadamente 
o processo, as mudanças que se 
foram sentindo com o início da 
construção do novo edifício, a 
transferência de instalações e a 
falta de confiança dos médicos 
neste modelo PPP. “Aprende-
mos uma nova linguagem, para 
assim tirar dividendos, desde o 
‘contrato-programa’ com a ARS 
Norte, os ‘indicadores’ que têm 
de ser cumpridos e a ‘atividade 
elegível’. Percebemos que se 
cumprirmos os objetivos, tudo é 
melhor. Aprendemos um novo 
modelo de funcionamento e 
métodos que hoje fazem parte 
da nossa prática diária e bene-
ficiamos de novos especialida-
des que enriquecem a ação da 
pediatria”, justificou. Alme-
rinda Pereira abordou ainda al-
gumas diferenças no que toca 
ao aumento da diferenciação e 

na referenciação dos doentes e comen-
tou os restantes temas. “Começamos a 
trabalhar com os alunos de Medicina 
em 2004 e temos uma colaboração es-
treita com a Universidade do Minho. A 
grande vantagem foi a criação do centro 
clínico académico, uma mais-valia que 
nos permite fazer investigação e par-
ticipar em ensaios clínicos com muita 
facilidade. (...) Por outro lado, sentimos 
muito os problemas demográficos, pela 

soas. Noto que as administrações não 
têm grande poder. Em contrapartida aos 
hospitais privados, que em regra têm 
tecnologia de ponta, principalmente nas 
áreas cirúrgicas, em que a evolução tec-
nológica obriga a investimentos avulta-
dos, a cirurgia é menos invasiva. Temos 
estruturas e equipamentos degradados, 
e se não fizermos nada, não vai haver 
cura”. Já Almerinda Pereira, diretora 
do Serviço de Pediatria do Hospital de 
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Entre julho e 
setembro, foram 
muitos os jovens 
médicos  que se 
deslocaram às várias 
sedes regionais do 
Norte, Centro e Sul 
para fazerem a sua 
inscrição na Ordem 
dos Médicos. Após 
seis anos de estudo e 
prestes a realizarem a 
nova Prova Nacional 
de Acesso à Formação 
Especializada 
(PNA), os jovens 
veem finalmente 
concretizado o sonho 
de serem médicos. 

Oficialmente 
médicos

INSCRIÇÃO NA  
ORDEM DOS MÉDICOS 

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE

A inscrição na Ordem 
dos Médicos é uma 
condição legal ne-

cessária para o exercício da 
Medicina em Portugal. Por 
isso, concluído mais um ano 
letivo nas escolas médicas, 
muitos foram os jovens que se 
deslocaram até às sedes das 
Seções Regionais do Norte, 
Centro e Sul da Ordem dos 
Médicos para oficializarem 
o pedido da célula profissio-
nal. A Nortemédico acompa-
nhou o processo de inscrição 
de alguns estudantes das três 
escolas médicas do Norte do 
país: Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto 
(FMUP), Instituto de Ciên-
cias Biomédicas Abel Salazar 
(ICBAS), também da Univer-
sidade do Porto, e Escola de 
Medicina da Universidade do 

Minho. Após seis anos de estudo, muitos 
sacrifícios e conquistas, a opinião é unâ-
nime: o esforço acaba por compensar. 
Já com alguns serviços hospitalares e 
especialidades médicas em vista, agora 
é preparar bem a PNA, cuja nota será 
decisiva para as escolhas a fazer. 

1. O que representa este dia de inscrição 
na Ordem dos Médicos?

2. Quais as principais dificuldades ao 
longo destes seis anos?

3. Como vê a nova Prova Nacional de 
Acesso (PNA)? Vantagem ou desafio 
acrescido? 
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ANA ISABEL OLIVEIRA 
ESCOLA DE MEDICINA DA  U.MINHO

1.   A minha mãe nunca me ouviu dizer que queria 
ser outra coisa que não médica, desde criança 
que tenho este sonho. Acima de tudo, o dia de 
hoje representa o reconhecimento do esforço, 
porque custou, mas consegui chegar lá e tudo 
compensou. 
2.  As principais dificuldades centraram-se na 
exigência do próprio curso. São anos muito can-
sativos, e ainda sentimos esse cansaço porque 
estamos a estudar para o exame de acesso à es-
pecialidade. Muitas vezes torna-se difícil conciliar 
a vida pessoal, familiar e social para nos dedicar-
mos ao estudo e conseguirmos acompanhar o 
ritmo acelerado do curso. 
3.  Somos o primeiro ano a fazer a nova prova de 
acesso e vejo isso como algo positivo. É um exame 
que estimula o pensamento clínico, o que faz mais 
sentido para a prática diária em que iremos lidar 
com doentes. No entanto, a bibliografia é muito 
extensa.

TORCATO MEIRA
ESCOLA DE MEDICINA DA  U.MINHO

1.  Este dia é um misto de felicidade e alívio, mas 
também de alguma ansiedade, associada à in-
certeza do início da carreira profissional e de ter ou 
não acesso à especialidade. Gostava de conciliar 
alguma atividade de investigação científica na 
Universidade do Minho. É algo que sempre me 
interessou e a UM estimulou-nos com programas 
que permitem isso mesmo. 
2.  As principais dificuldades do curso de Medicina 
prendem-se essencialmente com a quantidade 
de matéria a saber e pela exigência do curso. Es-
pero que todo o esforço compense. 
3.  Iremos ser os primeiros a fazer o exame, é um 
fator positivo, mas aumenta a ansiedade dada a 
importância da prova. 

ANA SOUSA 
FACULDADE DE MEDICINA DA U.PORTO

1.  A inscrição na Ordem dos Médicos representa o 
culminar de todo o trabalho que tivemos ao longo 
destes seis anos e a concretização daquilo que 
era um sonho. 

2.  Quando entrei na faculdade, achava que ia ser 
muito mais complicado, mas adaptámo-nos à 
vida universitária. Apesar dos momentos mais 
difíceis e exigentes, também ganhámos muitos 
amigos e guardamos boas experiências, que 
acabam por compensar tudo. Termino com o 
sentimento de dever cumprido, e já com algumas 
saudades destes anos de faculdade. 
3.  O facto de sermos os primeiros a fazer esta 
nova prova faz com que nos sintamos mais se-
guros porque estamos todos em pé de igualdade. 
Mas a incerteza existe sempre e surgem alguns 
medos. 

JOANA FERREIRA
FACULDADE DE MEDICINA DA U.PORTO

1.  Este momento é muito importante, pois repre-
senta o finalizar de um percurso e o momento 
em que efetivamente assumimos passar a fazer 
aquilo que sempre quisemos e sonhamos. É um 
grande compromisso e temos que o honrar com 
muita responsabilidade. 
2.  Destaco as aprendizagens, não só em termos 
de teoria e matéria, mas também de vida e rela-
ções pessoais. Acima de tudo, o ajudar os outros 
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e perceber que a vida é o melhor que 
podemos ter e valorizar. É um curso exi-
gente, tem um lado emocional muito 
importante porque lidamos com várias 
situações, por vezes difíceis, mas no fim 
tudo vale a pena. 
3.  Esta nova prova faz todo o sentido, 
mas temos muita matéria para estudar 
e não sabemos bem quão profundo de-
vemos ir no estudo ou se devemos optar 
mais pelos casos clínicos. O desafio tem 
sido tentar perceber qual a melhor forma 
de estudar.

PEDRO SANTOS 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 
ABEL SALAZAR
 1.  Este é um passo muito importante 
para nós, um dia pelo qual ansiamos 
desde que entramos em Medicina. 
2.  São inúmeros os desafios e destaco a 
exigência dos primeiros anos, a adapta-
ção a um novo meio e a um estudo mais 
teórico. Depois segue-se o contacto com 
o doente, pelo qual ansiamos quando 
entramos em Medicina. Globalmente 
gostei bastante e voltava a repetir estes 
seis anos.
3.  Será um bom desafio, é uma mudança 
muito positiva porque o exame antigo 
estava muito saturado. A forma de estu-
dar para esta nova prova é muito melhor 
para nós, mais importante para a nossa 
formação futura, porque estudamos 
com objetivo e não apenas para me-
morizar pormenores. É desafiante, mas 
encaro de forma positiva e consciente 
de que no fim estaremos mais bem pre-
parados perante os desafios iniciais da 
nossa futura profissão. 

MARGARIDA DIAS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS  
BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR 

1.  É um dia muito importante, o culminar 
de seis anos pelo qual tanto esperamos. 
E agora podemos receber o estatuto de 
médico. 
2.  Nem sempre quis ser médica, só na 
altura de decidir é que optei por este ca-

minho. Foi uma realidade muito diferente, compa-
rada com a que estamos habituados no secundá-
rio, é um choque grande em termos de estudo. É 
um curso muito exigente, que obriga a ter muita 
dedicação, concentração e a gostar realmente, 
só assim é possível conciliar com a vida pessoal. 
3.  Existe algum receio por sermos os primeiros, 
ninguém sabe bem como vai ser a prova e como 
nos prepararmos da melhor forma. No entanto, 
faz todo o sentido e estava na altura de mudar, é 
uma vantagem para nós. 



CRNOM 
acompanhou 
bastonário 
em visitas 
aos hospitais 
do Norte
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Durante o último trimestre, 
a Ordem dos Médicos 
organizou um périplo por 
diversas instituições de 
saúde. As visitas tiveram 
como objetivo ficar a 
conhecer os principais 
problemas e a realidade 
de cada instituição, e 
incluíram reuniões com os 
médicos, especialistas e 
internos. António Araújo 
e outros elementos do 
CRNOM acompanharam as 
visitas que se realizaram 
na região Norte: Centro 
Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia/Espinho, Centro 
Hospitalar Conde de 
Ferreira, Centro Hospitalar 
de Trás-os-Montes e Alto 
Douro e Delegação Norte 
do Instituto Nacional de 
Medicina Legal e Ciências 
Forenses. 

PÉRIPLO DA ORDEM 
DOS MÉDICOS 
POR UNIDADES DE 
SAÚDE DE TODO 
O PAÍS TEM POR 
OBJETIVO CONHECER 
NO TERRENO 
OS PRINCIPAIS 
PROBLEMAS 
DOS HOSPITAIS E 
CENTROS DE SAÚDE 
E OUVIR OS MÉDICOS 
E OS DOENTES

08 JUL :: CENTRO 
HOSPITALAR DE 
VILA NOVA DE GAIA/
ESPINHO

“O que vemos 
hoje é um estado 
de degradação, 
com condições 
verdadeiramente 
indignas para os 
profissionais e para 
os doentes”

O périplo por várias 
unidades de saúde 
do país arrancou 

no dia 8 de julho, em Vila 
Nova de Gaia. O Centro 
Hospitalar de Vila Nova de 
Gaia/Espinho (CHVNG/E) 
foi o escolhido para inau-
gurar estas visitas promo-
vidas pela Ordem dos Mé-
dicos, dadas as “condições 
indignas para os profis-
sionais e para os doentes” 
aí existentes, explicou o 
bastonário, Miguel Gui-
marães. Um ano após a úl-
tima visita a este hospital e 
a ameaça de demissão por 
parte de vários médicos e 
diretores de serviço, cons-
tatou-se que “os problemas 
continuam por resolver”. 
Miguel Guimarães e Antó-

nio Araújo, presidente do Conselho Re-
gional do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM) foram recebidos pelo diretor 
clínico do hospital, José Pedro Moreira 
da Silva, também membro do conselho 
de administração. Luciana Couto, pre-
sidente do Conselho Sub-Regional do 
Porto, Lurdes Gandra, secretária do CR-
NOM e médica na instituição, e Pedro 
Oliveira, interno de Medicina Interna 
e representante do Conselho Nacional 
do Médico Interno (CNMI) acompa-
nharam a visita que se iniciou com os 
serviços de Dermatologia, Oftalmolo-
gia e Otorrino. A comitiva percorreu os 
corredores do Serviço de Urgência e do 
Serviço de Cirurgia Geral, o qual, ape-
sar de constituir um dos centros de re-
ferência daquele centro hospitalar, en-
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frenta vários constrangimentos a nível 
estrutural. O diretor do serviço, Jorge 
Maciel, receia perder a acreditação por 
falta de condições e recursos humanos, 
e denunciou a “dificuldade em respon-
der às necessidades da população” e em 
ter “capacidade para dar formação de 
qualidade. Depois de visitados também 
os serviços de Cardiologia e Medicina 
Interna, alguns médicos internistas re-
lataram episódios relacionados com a 
falta de camas e espaço para internar os 
doentes, e Vítor Paixão Dias, diretor do 
Serviço de Medicina Interna, destacou 
a necessidade de “ter mais enfermeiros, 
auxiliares e médicos”, por darem “apoio 
a outras unidades e muitos projetos do 
hospital”. 
O subfinanciamento, a escassez de re-
cursos humanos e os equipamentos 
obsoletos, que precisam de ser subs-

tituídos, foram os princi-
pais problemas reconheci-
dos pelo diretor clínico do 
CHVNG/E após a reunião 
com os médicos, no fim da 
visita. De salientar que o 
CHVNG/E é um hospital 
de fim de linha, com quase 
todas as especialidades, 
que serve uma população 
direta de 350 mil habitan-
tes e tem uma área de refe-
rência de 700 mil pessoas. 
No entanto, os profissionais 
de saúde desta instituição 
“não têm tido o mesmo 
apoio que têm os de outros 
hospitais centrais” e a falta 
de investimento e os atra-
sos nas obras são notórios, 
agravando a situação de 
decadência. “Este hospital 
tem excelentes profissio-
nais, tem serviços de exce-
lência clínica reconhecidos 
a nível nacional e interna-
cional e uma formação de 
qualidade elogiada pelos 
internos, que destacam 
a empatia e o espírito de 
entreajuda entre profis-
sionais. Envolveu-se em 
projetos relevantes, como 
a hospitalização domici-
liária, tem uma Urgência 
polivalente, que serve uma 

grande parte do Norte do país”, justifi-
cou Miguel Guimarães em declarações 
aos jornalistas. Contudo, muitos aspetos 
negativos dominam a realidade deste 
centro hospitalar e não foram esque-
cidos. “A situação arrasta-se há vários 
anos e o que vemos hoje é um estado de 
degradação, com condições verdadeira-
mente indignas para os profissionais e 
para os doentes. É incompreensível que 
o Ministério da Saúde conheça a situa-
ção e nada faça”, comentou o bastoná-
rio da Ordem dos Médicos. “Em muitos 
destes espaços há apenas uma casa de 
banho para mais de 30 doentes e existe 
uma grande dificuldade em manter os 
blocos operatórios a funcionar por falta 
de pessoal. Temos que reforçar a capa-
cidade de resposta do SNS e defender 
a qualidade da medicina”, concluiu Mi-
guel Guimarães. 

Só em trabalho suplementar, os médi-
cos do CHVNG/E fizeram 178.994 horas 
em 2017 (último ano com dados dispo-
níveis), quando em 2014 foram 144.847. 
As horas através de empresas foram 
25.130, representando um custo total 
de 627.190 euros. Os números das horas 
suplementares e através de empresas 
demonstram que seria necessário con-
tratar mais de 115 médicos. Entretanto, 
a 1 de agosto, o CHVNG/E deixou de 
funcionar num modelo de autogestão 
liderado pelo diretor clínico. Rui Gui-
marães, ex-diretor clínico do Hospital 
de Santa Maria Maior, em Barcelos, foi 
nomeado, em Conselho de Ministros, 
como o novo presidente do Conselho de 
Administração. 

08 JUL :: CENTRO HOSPITALAR 
CONDE DE FERREIRA

“Temos a obrigação de 
conhecer a qualidade da 
medicina praticada e as 
condições em que os doentes 
são tratados”

No mesmo dia 8 de julho, durante a 
tarde, a Ordem dos Médicos visitou 
ainda o Centro Hospitalar Conde de Fer-
reira, uma unidade de saúde mental sob 
a gestão da Misericórdia do Porto. 
Lurdes Gandra, secretária do CRNOM, 
Ana Matos Pires, psiquiatra, e Fran-
cisco Marvão, coordenador do Conse-
lho dos Jovens Médicos da Comunidade 
Médica de Língua Portuguesa integra-
ram a comitiva. Ex-diretor da institui-
ção, Carlos Mota Cardoso, vogal do CR-
NOM, também acompanhou a visita 
e mostrou-se emocionado por vários 
doentes ainda o reconhecerem, lembra-
rem-se do seu nome e fazerem questão 
de o cumprimentar. 
“Estamos aqui porque temos a obriga-
ção de conhecer a qualidade da medi-
cina praticada e as condições em que os 
doentes são tratados”, explicou Miguel 
Guimarães, no início da reunião com 
o conselho de administração, presidido 
por Jorge Dias. “O nosso mote é servir 
esta instituição e lutar pelos valores dos 
utentes e da saúde mental, com uma 
transparência absoluta que dura há 136 
anos. Temos feito um grande esforço 
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para manter as equipas e não abandonar 
os doentes”, assegurou o dirigente. A di-
retora clínica, Rosa Gonçalves, realçou o 
esforço dos profissionais e da instituição 
em fazer obras, reabilitar as enferma-
rias e melhorar a qualidade de vida dos 
doentes. “Temos os doentes que mais 
ninguém quer, entre eles doentes psi-
quiátricos que estão a ficar mais velhos 
e dependentes, precisam de mais cuida-
dos e ficam internados porque não têm 
apoio de retaguarda. Nos últimos meses, 
não temos recebido doentes novos, ape-
sar da extensa lista de espera, para ter-
mos espaço e melhores condições para 
os que cá estão”, acrescentou. Durante 
a reunião, o corpo clínico defendeu-se 
das críticas apresentadas na reporta-
gem televisiva, negando o abandono dos 
pacientes. As terapias ocupacionais, 
as atividades de lazer e de estimulação 
cognitiva e as visitas ao exterior são al-
gumas das mais-valias que este hospital 
psiquiátrico tem introduzido. 
A comitiva da Ordem dos Médicos visi-
tou as sete enfermarias do Centro Hos-
pitalar Conde de Ferreira, incluindo o 
Centro de Dia para Alzheimer e a Re-
sidência de Apoio Máximo. A enferma-
ria Júlio de Matos, considerada a mais 
crítica e centro da polémica relatada na 
reportagem televisiva, pelas condições 
dos quartos de isolamento, encontrava-
-se parcialmente fechada e os cerca de 
52 doentes foram redistribuídos pelas 
restantes alas. Para a psiquiatra Ana 
Matos Pires, é essencial “defender os 
doentes”. Enquanto profissionais, deve-
mos “lutar pela dignificação do doente 
mental, uma vez que a saúde mental é o 
parente pobre da saúde, é maltratada e 
subfinanciada”. Apesar da evidente so-
brelotação das enfermarias e de alguma 
degradação, no final da visita, Carlos 
Mota Cardoso elogiou o trabalho da Mi-
sericórdia na reabilitação de algumas 
zonas e assumiu ter presenciado “um 
tratamento muito humano, com doentes 
enquadrados numa medicina de quali-
dade”. “Era necessário que o Ministério 
da Saúde olhasse para a saúde como o 
pilar fundamental de uma política, de 
uma ação social, de uma humanização 
correta e autêntica das pessoas. Olhar 
o doente mental como pessoa e centrá-
-lo como uma preocupação máxima na 
ação política”, recomendou o psiquiatra. 

“O Ministério da Saúde fez um contrato 
com o setor social e tem que garantir 
que os doentes que cá estão têm os me-
lhores cuidados de saúde possíveis, den-
tro das limitações existentes, para man-
ter a dignidade do ser humano”, alertou 
o bastonário da OM, Miguel Guimarães. 

15 JUL :: CENTRO HOSPITALAR DE 
TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO

“Este centro hospitalar 
depende muito do esforço 
e resiliência dos seus 
profissionais para manter os 
serviços a funcionar”

A segunda semana do périplo por ins-
tituições de saúde começou no Hospi-
tal de Vila Real, do Centro Hospitalar 
de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHT-
MAD), e o bastonário deixou claro que 
a Ordem dos Médicos não vai abdicar 
da sua missão de defender os utentes, 
os profissionais e a qualidade dos servi-
ços “independentemente das pressões 
da ministra da Saúde”. Miguel Guima-
rães destacou o trabalho exemplar dos 
profissionais de saúde que mantêm os 
serviços a funcionar e lamentou a grave 
carência de médicos em especialidades 
como a Oncologia ou a Nefrologia. O 
bastonário denunciou ainda os “inacei-
táveis” tempos médios de espera para 
primeira consulta que, na Urologia, por 
exemplo, chega aos 1829 dias. 
Este é um pequeno resumo da visita que 
a Ordem dos Médicos realizou no dia 15 
de julho, iniciada com uma reunião com 
alguns médicos do hospital. Com o con-
selho de administração numa situação 
precária, por falta de dois elementos, e 
dadas as distâncias entre as unidades 
de saúde que integram o CHTMAD, foi 
Anabela Morais, adjunta da direção clí-
nica que assumiu o papel de porta-voz. 
“Este centro hospitalar é muito peculiar, 
tem quatro unidades de internamento, 
três unidades hospitalares de grande 
dimensão e ainda uma unidade de cui-
dados paliativos. Os profissionais estão 
constantemente a deslocar-se entre Vila 
Real, Chaves, Lamego e Vila Pouca de 
Aguiar, percorrem longas distâncias 
para colmatar as necessidades de ativi-
dade assistencial. Precisamos da vossa 

ajuda para resolver problemas graves e 
estruturais no funcionamento deste hos-
pital que é muito afetado pela escassez 
de recursos humanos”, relatou a inter-
nista. Com uma área de referência que 
abrange quase 400 mil habitantes, com 
cerca de 577 camas de internamento e 
o maior serviço de Medicina Interna do 
país, o hospital tem visto “os recursos so-
licitados serem recusados pela ACSS”, 
enfrentado muitas dificuldades na atri-
buição de vagas. Ainda assim, os servi-
ços de Radioterapia e Oncologia Médica 
servem toda a região de Trás-os-Mon-
tes, incluindo Viseu e Bragança. Desta 
forma, “alguns profissionais, para ga-
rantirem a atividade assistencial, dei-
xam de ir às consultas de grupo multi-
disciplinares e têm feito um esforço que 
não é sensato”, revelou Anabela Morais. 
António Araújo, presidente do CRNOM, 
mostrou-se preocupado com esta reali-
dade, bem como o seu impacto nos tra-
tamentos. “Não ir às consultas de grupo 
atrasa todo o processo de tratamento e 
retira qualidade aos cuidados prestados 
aos doentes, uma vez que a decisão te-
rapêutica oncológica deve ser tomada 
em conjunto. Assim, colocam em causa 
o centro de referência e começa a ser 
difícil gerir e assegurar este apoio a ou-
tras regiões”, comentou António Araújo 
enquanto especialista em Oncologia 
Médica. 
Na passagem pelos serviços de Urgên-
cia, Medicina Interna e Nefrologia, os 
médicos abordaram a elevada taxa de 
ocupação, a falta de gabinetes para dar 
consulta, apesar da grande dimensão 
do hospital, e principalmente a “difi-
culdade em fixar colegas mais jovens”, 
pela ausência de políticas de incentivo. 
“A Nefrologia é uma especialidade com-
plexa e os problemas agravaram-se nos 
últimos meses, com a saída de vários 
especialistas. O nosso grande problema 
sempre foi a falta de recursos humanos. 
Estávamos com 9 especialistas no início 
do ano e ficamos reduzidos a menos de 
metade. Restam dois médicos para fazer 
24 horas, 7 dias por semana, da única 
urgência polivalente de toda a região de 
Trás-os-Montes e Alto Douro para meio 
milhão de habitantes. Este é o serviço 
com menos especialistas para a dimen-
são que tem”, contou Teresa Morgado, 
diretora do Serviço de Nefrologia. 
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“Este centro hospitalar depende muito 
do esforço e resiliência dos seus profis-
sionais para manter os serviços a fun-
cionar. Têm sido escravos do SNS e fa-
zem muito mais horas do que devem 
fazer, sem qualquer compensação”, aler-
tou o bastonário da OM. Miguel Guima-
rães salientou ainda a necessidade de 
investimento no SNS e no CHTMAD, 
dada a carência de recursos humanos 
e de equipamentos, que são insuficien-
tes ou estão obsoletos. Além de António 
Araújo, a comitiva da Ordem dos Médi-
cos contou ainda com outros elementos 
do CRNOM: André Santos Luís, Rui Ca-
pucho e Alberto Costa. Já do Conselho 
Sub-Regional de Vila Real, marcaram 
presença Margarida Faria, Fernando 
Salvador e Bela Alice Costa, médicos do 
CHTMAD. Agostinho Sousa, represen-
tante do Conselho Nacional do Médico 
Interno (CNMI), Filomena Frazão, pre-
sidente da Fundação “A Comunidade 
Contra a Sida”, e Vítor Neves, presidente 
da Europacolon Portugal, foram tam-
bém convidados a acompanhar a visita. 

19 JUL :: INSTITUTO 
NACIONAL DE 
MEDICINA LEGAL E 
CIÊNCIAS FORENSES – 
DELEGAÇÃO NORTE

“Inúmeras falhas, 
desde a degradação 
do edifício e os 
atrasos nos concursos 
até à carência de 
especialistas que 
coloca em causa a 
formação médica”

A última visita de traba-
lho inserida no périplo da 
Ordem dos Médicos acon-
teceu no dia 19 de julho na 
Delegação Norte do Insti-
tuto Nacional de Medicina 
Legal e Ciências Forenses 
(INMLCF). As condições de 
trabalho e as “vagas que não 
têm sido abertas por parte 
do Ministério da Justiça”, e 
que são fundamentais para 
“garantir a capacidade de 
resposta do instituto” foram 

as principais lacunas destacadas pelo 
bastonário, Miguel Guimarães, que 
nesta visita se fez acompanhar por An-
tónio Araújo, presidente do CRNOM, 
Sofia Frazão, presidente do Colégio 
da Especialidade de Medicina Legal, e 
ainda pelos dirigentes sindicais do SIM 
e da FNAM, Nair Rosas Pinto e Alfredo 
Soares. 
Carlos Dias, diretor da Delegação Norte 
do INMLCF, reconheceu que apenas 
“50% do quadro de pessoal está preen-
chido” e que as instalações, por serem 
tão antigas, não servem as necessida-
des. Nesta reunião com a administração, 
também Agostinho Santos, diretor do 
Serviço de Clínica e Patologia Forenses, 
marcou presença e sublinhou a renova-
ção nos equipamentos médicos e a acre-
ditação de dois laboratórios. No entanto, 
a comitiva da Ordem dos Médicos teve 
a oportunidade de ouvir os médicos do 
instituto destacarem os inúmeros pro-
blemas, desde a degradação do edifício 
e os atrasos nos concursos até à carên-
cia de especialistas que coloca em causa 

a formação médica. “Trabalhamos para 
a causa pública, que é um bem maior. 
Não podemos estar calados, continuar 
a trabalhar nestas condições sem digni-
dade. O ambiente está a degradar-se do 
ponto de vista de qualidade médica. Não 
temos reuniões de serviço há anos, esta-
mos assoberbados de trabalho que não 
é da competência médica, como tarefas 
administrativas. A qualidade da perí-
cia médica está em causa, precisamos 
e merecemos um edifício novo e melho-
res condições logísticas para trabalhar e 
formar os nossos internos”, alertou Fer-
nanda Rodrigues, especialista em Medi-
cina Legal. 
Em declarações à comunicação social e 
após a visita às instalações do INMLCF, 
Miguel Guimarães descreveu ter encon-
trado “problemas muito sérios”, nomea-
damente a falta de cerca de 150 médicos 
nos quadros, atualmente ocupados por 
63 dos 215 lugares indicados. “A ativi-
dade do instituto vai muito para além 
da realização de autópsias, os médicos 
de Medicina Legal têm uma base de 
atuação imensa e um papel fundamen-
tal nas perícias médico-legais, que auxi-
liam a justiça e a investigação criminal. 
A situação tem implicações muito sérias 
naquilo que é o futuro da Medicina Le-
gal, pois as condições de formação são 
fracas, a progressão da carreira médica 
não tem existido e podemos deixar de 
formar novos especialistas”, reiterou.
As condições de trabalho “pouco dig-
nas” para profissionais e utentes e a 
falta de espaço foram alguns dos cons-
trangimentos também denunciados 
por Sofia Frazão, que revelou números 
da atividade diária. “Temos cada vez 
mais pedidos, fazemos cerca de 15 mil 
avaliações em vivos e cerca de 800 au-
tópsias por ano. Tudo o que é proces-
sos de indemnização, desde acidentes 
de trabalho, acidentes de viação, segu-
ros de vida, todos passam por aqui. Os 
médicos recém-especialistas esperam 
muito tempo para entrar nos quadros 
e acabam por rescindir contrato, dada 
a desmotivação”, concluiu a presidente 
do Colégio da Especialidade. Segundo 
a administração, ainda este ano será 
apresentado um projeto de arquitetura 
para a construção de um edifício contí-
guo às atuais instalações do INMLCF no 
Porto. n



No final do segundo trimestre, as 
greves dos profissionais de saúde 
e a carência de especialistas em 
Ginecologia e Obstetrícia nos 
vários hospitais do país foram 
assuntos que estiveram na 
ordem do dia. Face à gravidade 
desta última situação, a SRNOM 
acolheu uma reunião entre a 
Ordem dos Médicos e diretores 
e coordenadores de serviços 
de Ginecologia/Obstetrícia e 
Neonatologia do Norte e Centro do 
país para identificar as principais 
carências em cada serviço. 

cerca de 1800 especialistas inscritos na 
Ordem dos Médicos, cerca de 1400 com 
menos de 70 anos. Mas destes, dois ter-
ços têm 50 ou mais anos de idade e me-
tade têm 55 anos ou mais. (...) No SNS 
são cerca de 850 especialistas, mas há 
um desequilíbrio porque todos os anos 
deveriam entrar 30 especialistas e isso 
não acontece”, adiantou. O presidente 
do colégio abordou ainda a capacidade 
formativa, a carência global de especia-
listas no SNS – que na região Sul chega 
aos 126 médicos – bem como a dinâmica 
em cada hospital, desde o número de 
partos, as equipas, o número de espe-
cialistas necessários, o défice e as vagas. 
“Não faltam especialistas em Portugal, 
existem muitos mais do que aqueles que 
estão no SNS. Precisamos é de atingir 
um equilíbrio”, acrescentou. 

O ESTADO DO SNS 
“Esta questão é a ponta do iceberg da-
quilo que está mal no Serviço Nacional 
de Saúde”. Foi desta forma que Miguel 
Guimarães iniciou a sua intervenção 
sobre os principais problemas que afe-
tam a especialidade de Ginecologia/
Obstetrícia, principalmente em termos 
de recursos humanos. Depois de verifi-

Faltam especialistas 
em Ginecologia e 
Obstetrícia
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BASTONÁRIO DA 
ORDEM DOS MÉDICOS 
E DIRETORES DE 
MATERNIDADES 
DENUNCIAM “SITUAÇÃO 
CAÓTICA”

REUNIÃO COM DIRETORES DE 
SERVIÇOS DE GINECOLOGIA 
E OBSTETRÍCIA DAS REGIÕES 
NORTE E CENTRO

No dia 1 de julho, cerca de 15 
coordenadores e diretores de 
serviços de Ginecologia/Obste-

trícia e Neonatologia do Norte e Centro 
do país reuniram-se na Sala Braga da 
Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) para debater as prin-
cipais dificuldades com que se depara a 
especialidade. A reunião, convocada 
pelo bastonário da Ordem dos Médicos, 
Miguel Guimarães, teve como principal 
objetivo, antes de mais, denunciar as 
“graves carências de especialistas” e dis-
cutir possíveis soluções, à semelhança 
do que havia já sido feito no encontro 
com profissionais das maternidades da 
zona Sul. A sessão foi iniciada pelo pre-
sidente do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CRNOM), An-
tónio Araújo, e contou ainda com a pre-
sença de Lurdes Gandra, secretária do 
CRNOM, Carlos Cortes, presidente da 
Secção Regional do Centro da Ordem 
dos Médicos e do presidente do Colégio 
da Especialidade de Ginecologia/Obste-
trícia, João Bernardes. 
O panorama atual da especialidade foi 
traçado por João Bernardes, que real-
çou o papel dos diretores dos serviços 
e a importância desta reunião. “Temos 



cada a situação nos hospitais mais a sul, 
chegara a vez de obter o retrato do pa-
norama que se vive nas instituições de 
saúde no Centro e Norte do país. “Esta-
mos numa fase particularmente difícil, 
mas importante para que aconteçam 
mudanças. Os médicos não podem con-
tinuar o resto da vida a fazer aquilo que 
estão a fazer, as consequências serão 
graves, com a saída de médicos para o 
setor privado e com a emigração, que 
atingiu números assustadores”, desta-
cou o bastonário. Enquanto presidente 
do Conselho Regional do Centro da Or-
dem dos Médicos (CRCOM), também 
Carlos Cortes abordou a “falta de atrati-
vidade” que o SNS tem para os médicos 
neste momento. “É algo que me preo-
cupa porque muitos dos colegas vão tra-
balhar para o setor privado e não enca-
ram o SNS como a primeira alternativa. 
Devemos tornar o SNS mais atrativo, 
motivar mais as pessoas, apesar de não 
ser o nosso papel, mas sim do Ministé-
rio da Saúde”, observou. De seguida, Mi-
guel Guimarães quis ouvir os diretores 
de serviço, coordenadores e outros di-
rigentes presentes, que partilharam as 
dificuldades existentes em cada serviço 
e deram a sua opinião sobre o que deve 

ser feito para as corrigir. A exigência do 
trabalho nos serviços e na Urgência, o 
défice de recursos humanos, a falta de 
vagas e a capacidade de formação de no-
vos especialistas foram os tópicos mais 
debatidos pelos presentes.

ESFORÇO DOS MÉDICOS 
“No Hospital de Braga são urgentemente 
necessários mais três obstetras, na Uni-
dade Local de Saúde de Matosinhos 
mais cinco, na Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho mais sete, na Unidade 
Local de Saúde do Nordeste mais oito. 
Lembro que Bragança tem apenas qua-
tro especialistas e todos com mais de 55 
anos, ou seja, se deixarem de fazer o ser-
viço de urgência externa, a maternidade 
fecha a urgência”, detalhou Miguel Gui-
marães em declarações aos jornalistas, à 
saída da reunião. O bastonário adiantou 
ainda que as graves carências de obste-
tras são sentidas também nos Centros 
Hospitalares de Entre Douro e Vouga 
(4), de Trás-os-Montes e Alto Douro (6), 
Médio Ave (2), São João, no Porto (6), 
Póvoa de Varzim/Vila do Conde (7 a 10), 
Tâmega e Sousa (8 a 10), Gaia/Espinho 
(3), Tondela Viseu (5), Coimbra (15), Cova 
da Beira (5), Baixo Vouga (7), e ainda 

no Hospital de Guimarães, 
que necessita de mais cinco 
obstetras. “São números im-
portantes que mostram a di-
ficuldade que estes diretores 
de serviço e os médicos que 
trabalham nestas materni-
dades enfrentam para as-
segurar os cuidados de que 
as nossas grávidas precisam 
(...) Estes médicos têm feito 
um enorme esforço, têm 
feito muito mais horas ex-
traordinárias do que aque-
las que deviam fazer, para 
manterem a capacidade de 
resposta. Mas é evidente 
que estão cada vez sob mais 
‘stress’, precisam de ter 
mais apoio do Ministério da 
Saúde”, disse, sublinhando 
que estes números são ainda 
provisórios.
De salientar ainda que das 
45 vagas para assistente 
hospitalar nos dois concur-
sos para Obstetrícia e Gine-

cologia, apenas cinco foram atribuídas 
ao Norte do país, que serve cerca de 3,8 
milhões de pessoas. Miguel Guimarães 
considerou que esta distribuição de-
monstra uma “total desconsideração” 
por estes profissionais de saúde e co-
mentou o problema do envelhecimento 
da classe médica. “Temos uma percen-
tagem muito elevada de médicos com 
mais de 55 anos. No caso da Obstetrícia 
e Ginecologia são mais de 50% com mais 
de 55 anos e dois terços com mais de 50 
anos, o que significa que, a curto prazo, o 
número de especialistas que se vai refor-
mar vai ser muito elevado. E, portanto, 
(...) temos que rapidamente começar a 
atuar”, defendeu.
Também Paula Pinheiro, diretora do 
Departamento da Mulher e da Criança 
e do Serviço de Obstetrícia/Ginecologia 
da ULSAM, partilhou a situação vivida 
em Viana do Castelo. “Há uma série de 
problemas fundamentais. Não existe só 
um problema urgente a nível nacional, 
o problema é estrutural. Tem que se 
pensar nele com seriedade e serenidade. 
Todos temos falta de recursos humanos 
e precisamos deles para assegurar 
o serviço de Urgência e os cuidados 
assistenciais”, concluiu. n
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“Das 45 vagas 
para assistente 
hospitalar nos 
dois concursos 
para Obstetrícia 
e Ginecologia, 
apenas cinco 
foram atribuídas 
ao Norte do país, 
que serve cerca 
de 3,8 milhões de 
pessoas”
Miguel Guimarães
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A construção da 
nova ala pediátrica 
do Hospital São João 
conta já uma história 
longa e complexa. 
Mas no dia 30 de 
agosto foi dado um 
passo importante e 
“feliz” para todas as 
crianças, famílias e 
profissionais de saúde, 
com a assinatura do 
contrato para o início 
da empreitada. A 
cerimónia pública 
contou com a presença 
de Fernando Araújo, 
Marta Temido e 
representantes da 
Ordem dos Médicos, 
entre eles António 
Araújo e Miguel 
Guimarães. 

óbvia na cerimónia de as-
sinatura do contrato para 
a construção da ala pediá-
trica do Centro Hospitalar 
Universitário de São João 
(CHUSJ). Ou não tivessem 
passado já onze anos desde 
a primeira promessa de ofe-
recer às crianças e pais da 
zona Norte um espaço pe-
diátrico com as valências 
necessárias. Com “mais um 
passo” dado, a Ministra da 
Saúde, Marta Temido, anun-
ciou, no dia 30 de agosto, um 
reforço da verba para esta 
empreitada – de 22,5 para 
25 milhões de euros – e assu-
miu como data do início dos 
trabalhos “ainda este ano”. 
Em 2021, o CHUSJ terá, fi-
nalmente, um novo edifício 
ligado ao atual, com cinco 
pisos, 98 camas e uma ino-
vadora unidade de queima-
dos pediátricos. 
“Foi percorrido um cami-
nho, do qual fomos sempre 
mantendo a par os portu-
gueses. Conseguimos já há 
uns meses retirar a parte 
mais significativa das crian-
ças que estavam instaladas 
em contentores e realojá-las 
no edifício principal do Hos-
pital de São João e hoje esta-
mos aqui para dar mais um 
passo”, disse Marta Temido, 
acrescentando que “por ve-
zes estes processos técnicos 
são mais complexos e mo-
rosos do que gostaríamos”. 
A Ministra da Saúde con-
gratulou-se por estar a ser 
cumprido o calendário esta-
belecido em outubro de 2018 
para a obra, que foi adjudi-
cada à Casais - Engenharia 
e Construção, S.A., selecio-
nada de um conjunto de 14 
empresas convidadas. Tam-
bém o presidente do Con-
selho de Administração do 

Centro Hospitalar Universitário de São 
João considerou este “um dia extrema-
mente feliz”, que representa “um virar 
de página” “confiante no futuro”. “Este 

O dia era de celebração e de “olhar 
para o futuro”. Mas de tanto se 
repetir essa ideia, a necessidade 

de espreitar pelo retrovisor tornou-se 

Ala 
pediátrica 
do Hospital 
de São João
CERIMÓNIA PÚBLICA DE 
ASSINATURA DO CONTRATO 
DE CONSTRUÇÃO

“Ala pediátrica: 
Uma certeza, 
ao serviço do 
futuro!”



fez o discurso inaugural, em 
que abordou as conquistas e a 
transparência do projeto, mas 
também a responsabilidade e 
os constrangimentos. “Muito 
foi dito sobre esta matéria, nem 
sempre com base factual, mas 
o certo é que se trabalhou em 
conjunto e conseguimos fechar 
um processo que muitos pensa-
ram nunca ser possível avançar. 
A melhor resposta é realizar, 
concretizar, fazer acontecer. (...) 
Esta obra é a melhor resposta 
que o SNS pode dar. O CHUSJ 
congratula-se pelo processo de 
construção da ala pediátrica ser 
uma realidade. Quando acre-
ditamos e trabalhamos com 
paixão é possível fazer aconte-
cer”, assegurou o ex-secretário 
de Estado Adjunto e da Saúde. 
Presente na mesa de honra, o 
diretor da FMUP, Altamiro da 
Costa Pereira recordou algu-
mas personalidades da institui-
ção ligadas à história da Pedia-
tria, neste que é “um dia muito 
feliz para a FMUP”. Articula-
ção de cuidados e cooperação 
foram as palavras de ordem do 
seu discurso, considerando-as 
“fundamentais” para garantir 
investimentos e melhorias para 
ambas as instituições: FMUP e 
CHUSJ. 

ORGANIZAÇÃO
Ilídio Pelicano, arquiteto coor-
denador do projeto, apresentou 

as várias fases da obra, a construir na 
zona poente do complexo do São João, 
bem como a sua organização por pisos e 
áreas. Com uma área de implantação de 
3287 metros quadrados, com cinco pisos 
acima da soleira e três abaixo, a Ala Pe-
diátrica estará “conectada com todos os 
níveis do hospital” e terá, no total, 98 ca-
mas. No segundo piso, o da entrada, ha-
verá espaço para uma receção, valência 
até agora não existente e proposta pela 
comissão de acompanhamento deste 
projeto. Está prevista uma ludoteca, 
uma unidade de queimados, zona de in-
ternamento diferenciado, bloco operató-
rio, áreas de recobro, gabinetes médicos. 
E o primeiro piso ficou preparado para 

“uma eventual expansão para consultas 
externas”. Na sua intervenção, Maria 
João Batista, diretora clínica do CHUSJ, 
optou por demonstrar “aquilo que vai 
ser, em termos clínicos, o futuro da pe-
diatria neste hospital”, contextualizando 
a área na rede de cuidados integrados de 
todo o SNS. “Era emergente a criação de 
uma área física que albergasse toda esta 
atividade do centro pediátrico. Foi defi-
nido que se desenvolvesse a partir da ala 
central do hospital e crescesse em 5 pi-
sos, com uma lotação ajustada às neces-
sidades. Esta estrutura vai concentrar 
todas as áreas pediátricas, é fundamen-
tal estarmos próximos para sermos mais 
eficazes e darmos mais conforto a quem 
nos procura”, acrescentou. Maria João 
Batista deixou ainda algumas palavras 
de agradecimento à tutela, às crianças e 
famílias, “que acreditaram sempre em 
nós”, e aos profissionais, “que têm sido 
resilientes, continuado a prestar cuida-
dos diferenciados com rigor, competên-
cia e humanismo inexcedíveis”.

“ESPERANÇA RENASCIDA”
O momento da assinatura do contrato 
para a construção da Ala Pediátrica 
contou com a presença de um grupo 
de crianças, que emocionou a plateia e 
ofereceu à ministra um ramo de flores 
e um quadro colorido por elas pintado. 
A representante da ACSS recordou mo-
mentos relacionados com a construção 
desta nova ala do CHUSJ e o histórico 
“que nos trouxe até aqui”, “para dele 
retirar ensinamentos”. Marta Temido 
realçou “a personalidade e o caráter” de 
Fernando Araújo, assim como “a forma 
obstinada e determinada” com que en-
cara aquilo que há para fazer. “Vivemos 
tempos em que, por vezes, nos sentimos 
divididos, esquartejados entre as ten-
dências populistas que dizem que nada 
é possível, que a vida é um caos, e aque-
les que pensam que tudo é possível e que 
não vivemos num contexto de recursos 
ilimitados, onde é muito importante fa-
zer escolhas”, considerou a ministra, na 
sua intervenção. Para Marta Temido, 
“aquilo que incumbe ao Ministério da 
Saúde fazer é ser transparente em rela-
ção às dificuldades, não as extrapolar e 
não as esconder, e ter soluções para me-
lhorar a vida de todos e das nossas crian-
ças em especial”, concluiu. n

projeto irá contar com a primeira uni-
dade de queimados pediátrica da região 
Norte e tem algumas novidades do ponto 
de vista técnico e clínico. Penso que as 
crianças e os profissionais gostarão de 
ser tratadas e trabalhar nesta ala inova-
dora, construída através de um projeto 
complexo, exigente, mas muito humano 
e com imensa qualidade”, destacou Fer-
nando Araújo. 

“FAZER ACONTECER” 
A cerimónia pública decorreu na Aula 
Magna da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto (FMUP) e reu-
niu vários dirigentes, professores e mé-
dicos da instituição. Fernando Araújo 
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tro Hospitalar Universitário do Porto 
(CHUP) expressou a sua gratidão pelo 
esforço da equipa de trabalho – muito 
vasta e incluindo profissionais de saúde 
de diferentes áreas – em especial “a 
força” da cirurgiã Donzília Sousa Silva, 
considerando-a a “luz” deste evento, que 
é “cada vez mais indispensável na for-
mação dos profissionais mais jovens”. 
A representar o Conselho de Adminis-
tração do CHUP, o seu diretor clínico, 
José Barros, elogiou a “equipa multidis-
ciplinar que está por detrás da Unidade 
Hepatobiliopancreática, quer na ver-
tente oncológica quer da transplanta-
ção”. A estrutura da Unidade, a procura 
dos serviços e a acreditação internacio-
nal dos centros de referência a que a 
mesma está ligada foram também subli-
nhados. Eurico Castro Alves, diretor do 
departamento de Cirurgia do CHUP, sa-
lientou o “ambiente informal e familiar” 
que se vive no HEBIPA, agradecendo à 
comissão organizadora o que tem feito 

“Na situação atual em que vive-
mos, este encontro significa a 

oportunidade de criar um evento, acre-
ditado por todas as associações do país 
e internacionalmente pela maior so-
ciedade de cirurgiões hepatobiliares da 
Europa, que convida um conjunto de 
colegas cirurgiões com muita atividade 
nos seus países. Trazem inovação e par-
tilha de experiências, criando a oportu-
nidade de ajudar os mais novos. Vale a 
pena continuar a lutar”. Foi desta forma 
que José Davide, presidente do HEBIPA 
Meeting, inaugurou a sessão de aber-
tura. O encontro teve lugar no Centro de 
Congressos do Hotel Porto Palácio, du-
rante os dias 5 e 6 de julho, abordando 
temas de inquestionável e muito atual 
relevância, centrados no fígado, nas vias 
biliares e no pâncreas, e contando com 
um painel de palestrantes e convidados, 
nacionais e estrangeiros, de reconhe-
cido mérito na área. O também diretor 
do Serviço de Cirurgia Geral do Cen-
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Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

O HEBIPA Meeting esteve de 
volta ao Centro de Congressos do 
Hotel Porto Palácio entre os dias 
5 e 6 de julho. Promovido pela 
Unidade Hepatobiliopancreática do 
Serviço de Cirurgia Geral do Centro 
Hospitalar Universitário do Porto, 
o encontro foi uma oportunidade 
para a atualização e partilha de  
experiências, contando com um 
painel de ilustres palestrantes e 
convidados.

HEBIPA 
Meeting 2019
“Onde a ciência e  
os amigos se encontram”



UNIÃO DOS 
PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE 
Também presente na sessão 
de abertura, o bastonário da 
Ordem dos Médicos, Miguel 
Guimarães, caracterizou 
José Davide como “um ho-
mem que honra o nome de 
todos os médicos do país” e 
enalteceu a atitude exem-
plar de liderança da equipa 
organizadora do HEBIPA. 
“Esta é uma iniciativa de 
grande qualidade científica, 
que acompanha a evolução 
da medicina e conta com 
convidados de grande pres-
tígio. (...) É importante que 
os profissionais de saúde 
sintam que são reconheci-
dos e respeitados. Este ano 
comemoram-se os 40 anos 
do SNS e temos que aca-
rinhar os profissionais de 
saúde porque são eles que 
todos os dias fazem o SNS, 
salvam vidas e permitem 
que milhões de portugueses 
tenham cuidados de saúde 
e uma melhor qualidade de 
vida. Em nome da Ordem 
dos Médicos, muito obri-
gada pelo vosso trabalho”, 
declarou. Depois de deixar 
uma nota de agradecimento 
aos dirigentes do CHUP 
pela capacidade de resposta, 
valorização do trabalho e li-
derança das equipas, o bas-
tonário lançou um apelo a 
Raquel Duarte, Secretária 

de Estado da Saúde, relativamente ao 
apoio do Estado na formação médica e 
competitividade entre serviços e hos-
pitais. “A preocupação dos médicos de-
via ser a preocupação do Ministério da 
Saúde – queremos todos o melhor para 
os nossos doentes. Para isso precisamos 
do vosso apoio. Só com os profissionais 
de saúde motivados é que é possível sal-
var o SNS e recuperar a sua matriz ori-
ginal”, destacou. 
Raquel Duarte agradeceu a partilha e 
os alertas, defendendo a importância 
de “trabalhar em conjunto”. “Queremos 
identificar as dificuldades e encontrar 
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as melhores estratégias porque todos 
nós temos objetivos comuns. Para isso, 
precisamos de trabalhar em conjunto, 
porque só assim podemos manter a ca-
pacidade de respostas às necessidades 
de cuidados de saúde e serviços de qua-
lidade a que nos habituamos. É primor-
dial trabalhar na promoção da saúde, 
prevenção e tratamento da doença de 
uma forma eficaz”, assegurou a Secre-
tária de Estado da Saúde, que antes 
de encerrar a sessão salientou ainda o 
mote do HEBIPA Meeting 2019 – “Onde 
a ciência e os amigos se encontram” – 
considerando interessante que um am-
biente destes se “possam partilhar expe-
riências e dificuldades para realmente 
aprender e resolver os desafios”. 
A sessão de abertura contou ainda com 
a presença de António Araújo, presi-
dente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (CRNOM), Lurdes 
Gandra, secretária do CRNOM, João 
Vieira Amândio, do Colégio da Espe-
cialidade de Cirurgia Geral, Gil Gonçal-
ves, secretário-geral da Sociedade Por-
tuguesa de Cirurgia, Susana Sampaio, 
presidente da Sociedade Portuguesa de 
Transplantação, Carlos Nunes, presi-
dente da ARS Norte, Fernando Paulo, 
vereador da Câmara Municipal do 
Porto, e Rita Moreira, vogal do Conse-
lho de Administração do CHUP. 

“KEY LESSONS ON PANCREAS 
SURGERY”
No dia 6 de julho, António Araújo mar-
cou também presença na sessão plená-
ria intitulada “Key Lessons on Pancreas 
Surgery”. Depois das intervenções de 
Roberto Salvia, Ugo Boggi e Massimo 
Falconi, seguiu-se um momento de dis-
cussão entre os convidados. Na sua qua-
lidade de especialista em Oncologia Mé-
dica, o presidente do CRNOM abordou 
algumas questões relacionadas com o 
tema, nomeadamente a importância dos 
biomarcadores e de se traçar o perfil ge-
nómico do paciente com cancro do pân-
creas, o papel da imunoterapia e outras 
técnicas e terapêuticas. n

“Este encontro significa 
a oportunidade de 
criar um evento, 
acreditado por todas as 
associações do país e 
internacionalmente (…) 
que convida um conjunto 
de colegas cirurgiões 
com muita atividade 
nos seus países. Trazem 
inovação e partilha de 
experiências, criando a 
oportunidade de ajudar 
os mais novos. Vale a 
pena continuar a lutar”.
José Davide

pela cirurgia portuguesa. “O CHUP vai 
já no seu terceiro século e sempre se ca-
racterizou pela medicina de excelência. 
Além de toda a atividade cirúrgica que 
muito prestigiou o hospital e os seus ser-
viços, orgulha-me saber que hoje temos 
uma classe de cirurgiões de excelência, 
que honram aqueles que transmitiram 
a sua experiência e ensinam outros. E 
isso reflete-se na quantidade de pes-
soas prestigiadas que aceitaram parti-
cipar neste congresso, para poder par-
tilhar, aprender e trocar experiências”, 
afirmou.
 PROGRAMA: 

Disponível através do código QR ou em https://bit.ly/2oD82EZ



III Jornadas 
do Internato 
Camilo Castelo 
Branco
As III Jornadas do Internato 
Camilo Castelo Branco 
realizaram-se nos dias 12 e 13 de 
setembro no Centro Cultural Vila 
Flor, em Guimarães. O evento 
formativo de carácter técnico e 
científico teve o maior número 
de participantes de sempre e 
recebeu cerca de 80 trabalhos 
científicos. A sessão de abertura 
contou com a presença do 
presidente do CRNOM, António 
Araújo, que descreveu estas 
jornadas como“a imagem da 
nossa qualidade”. 

Aterceira edição das Jornadas 
do Internato Camilo Castelo 
Branco teve lugar em 12 e 13 de 

setembro no Pequeno Auditório do Cen-
tro Cultural Vila Flor, em Guimarães. O 
evento formativo contou com diversas 
sessões plenárias e workshops, confir-
mando-se como “um exemplo do que é 
a realidade do Internato em Portugal”, 
como o descreveu Frederico Salgado, 
presidente do ACES Ave-Famalicão, 
presente na sessão de abertura ao lado 
de António Araújo, presidente do CR-
NOM, e Filipe Costa, presidente da co-
missão organizadora.

António Araújo foi o primeiro a 
discursar e salientou o enorme in-
teresse dos eventos deste tipo, pois 
“é importante ver os critérios de 
qualidade de formação cumpridos 
para os nossos médicos terem a ca-
pacidade necessária para um exer-
cício da Medicina completo”, disse. 
Não escondendo o seu orgulho no 
Serviço Nacional de Saúde e na 
qualidade de ensino médico em 
Portugal, o presidente do CRNOM 
realçou como “os jovens médicos, 
quando vão para o estrangeiro, 
têm uma imensa facilidade em 
se adaptarem à prática clínica em 
qualquer parte do mundo.” Não só 
o aspeto adaptativo, mas também a 
capacidade de aprender e ensinar 
são características que distinguem 
os internos em Portugal. “Ensina-
mos de forma altruísta, sempre 
com o intuito final de tratar bem 
os doentes, que é o principal ob-
jetivo”, sublinhou. Para António 
Araújo, estas jornadas são bem “a 
imagem da qualidade da Medicina 
no nosso país”. 
Seguiu-se a intervenção de Frede-
rico Salgado, que também desta-
cou a importância destes eventos 
formativos, como “oportunidades 
de troca de reflexões, conhecimen-
tos e experiências”. O especialista 
em Medicina Geral e Familiar des-
creveu que, na era da informação 
de fácil acessibilidade, estas jor-
nadas vão “para além do conheci-
mento técnico, trazendo diferentes 
abordagens pessoais”, permitindo 
que “os internos cheguem mais 
longe”.

Coube a Filipe Costa encerrar a sessão. 
O presidente da comissão organizadora 
enalteceu todo o envolvimento da co-
munidade médica nestas III Jornadas 
do Internato Camilo Castelo Branco, as 
quais contaram com cerca de duas cen-
tenas de pessoas inscritas e 80 trabalhos 
científicos, mostrando como “estas jorna-
das vieram para ficar”, afirmou. n
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 “A imagem  
da qualidade da  
Medicina”

Texto e  Fotografia Medesign

Sessões Plenárias: Demências, Dermatofitoses, 
Desenvolvimento infantil, Doenças profissionais, 
Terapêutica hormonal de substituição, Hipoacu-sias, 
Prevenção do cancro gástrico, Extrassístoles.

Workshops: Pequena Cirurgia, Interpretação de 
ECG, Interpretação de Rx do Tórax, Exame Músculo-
esquelético do Membro Superior e Inferior.



YES 
Meeting
14.ª EDIÇÃO

PROMOVER O 
INTERCÂMBIO 
CIENTÍFICO E 
CULTURAL

tras, workshops e di-
versas atividades de 
caráter cultural e so-
cial, a iniciativa con-
tou com o apoio da 
Secção Regional do 
Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) e 
acolheu numerosos 
estudantes e jovens 
investigadores eu-
ropeus das áreas da 
Medicina, Farmá-
cia, Bioengenharia e 
Enfermagem, entre 
outras, que vieram 
apresentar os seus 
mais recentes traba-
lhos de investigação. 
A sessão de encerra-
mento aconteceu a 
15 de setembro e con-
tou com a presença 
de Fernando Araújo, 
presidente do Con-
selho de Adminis-
tração do Centro 
Hospitalar e Univer-
sitário de São João, 
António Araújo, pre-
sidente do CRNOM, 
Francisco Cruz, sub-
diretor da FMUP, 
Mariana Leal, pre-
sidente da Comis-
são Organizadora, e 
Nuno Ferreira, pre-
sidente da Associa-
ção de Estudantes 
da FMUP.
Para Francisco Cruz, 
a organização deste 
evento evidencia 
bem a qualidade dos 
alunos da FMUP, 
bem como “mantém 

a promessa de melhorar o tratamento 
dos pacientes e o desenvolvimento da 
Ciência”. Fernando Araújo destacou a 
importância da investigação e da publi-
cação de trabalho científico, mas realçou 
que “não é o superior domínio das tecno-
logias que define um bom médico”, sa-
lientando a importância “da boa relação 
com o paciente.”
Seguiu-se a intervenção de António 
Araújo, que destacou as boas práticas 

De 12 a 15 de setembro, no 
Porto, o 14º YES Meeting 
voltou a juntar estudantes, 
professores e investigadores 
da área biomédica. O evento 
anual organizado por um 
grupo de alunos da FMUP visa 
fundamentalmente criar uma 
plataforma de intercâmbio 
científico e cultural e “o 
crescimento de ‘networks’ de 
trabalho”. António Araújo, 
presidente do CRNOM, 
esteve presente na sessão de 
encerramento.

A edição de 2019 do encontro in-
ternacional de jovens cientistas 
YES (Young European Scientist) 

Meeting realizou-se entre os dias 12 e 15 
de setembro na Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto (FMUP). Com 
um programa preenchido com pales-

51

SCIENTIFIC SESSIONS

LASKER AWARD: F. Ulrich Hartl – Max Planck 
Institute of Biochemistry, Germany • Canada Gairdner 
International Award, 2004 • Lasker Basic Medical 
Award, 2011. “Chaperones of the Cell: Role in protein 
folding and implications in neurodegenerative 
diseases”.
SPINOZA PRIZE: John van der Oost – Wageningen 
University & Research, Netherlands • NWO Spinoza 
Prize, 2018. “CRISPR-Cas — from biology to 
application”.
MENTAL HEALTH: Clare Gerada – NHS Practitioner 
Health Programme, UK. “Why are doctors so 
miserable?”. Reidar Tyssen – Head of Department 
of Behavioral Sciences in Medicine, Professor of 
Behavioral Sciences in Medicine, Faculty of Medicine 
of the University of Oslo, Norway. “Work and mental 
health in medical students and doctors: findings from 
longitudinal studies”.
MOLECULAR BIOLOGY: Victoria Sanz-Moreno – Barts 
Cancer Institute, Queen Mary University of London, UK. 
“Hitting cancer where it hurts: the cytoskeleton as a 
therapeutic target”. Veronica van Heyningen – Institute 
of Ophtalmology, University College London, UK. 
“Genes and Mechanisms in Eye Development and 
Disease”.
SURGERY: Peter Macneal – St. Thomas Hospital, 
London, UK. “Augmented reality in surgery: a global 
healthcare solution?”.
BIOTECHNOLOGY: Niels Birbaumer – Wyss Center 
of Bio and Neuroengineering, Switzerland. “Brain 
Computer Interfaces (BCI) in Disease”.
NEUROSCIENCES: John Cryan – University College 
Cork, Ireland. “Gut Feelings: Microbiome as a Key 
Regulator of the Brain Across the Lifespan”. Patrick 
Haggard – University College London, UK. “Minds, 
brains, and human freedom: the neuroscience of 
will”.
CARDIOLOGY: Ellen Roche– MIT - Massachusetts 
Institute of Technology, USA. “Therapeutic strategies 
for cardiac disease using soft materials, structures 
and devices”.

para exercer uma Medicina de quali-
dade: “conhecer bem o seu trabalho as-
sistencial, cuidar dos seus pacientes e 
manter-se a par das investigações clíni-
cas recentes”. Depois destacou o cará-
ter multidisciplinar da iniciativa: “é por 
esta multidisciplinaridade que o YES 
Meeting é um evento exemplar, que per-
mite a aprendizagem, o ensino e o cres-
cimento de networks de trabalho”, disse. 
António Araújo dirigiu-se depois em 
particular aos estudantes portugueses 
de Medicina, declarando que, relativa-
mente à possibilidade do aparecimento 
de cursos privados, a Ordem dos Médicos 
se mantém atenta e intransigente na “de-
fesa da qualidade da Medicina”. 
O YES Meeting regressará à FMUP em 
setembro do próximo ano, para a sua 15ª 
edição, desta vez com um comissão orga-
nizadora presidida por Maria Iglésias. n
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Em meados de setembro, 
a comunidade académica 
do Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar 
(ICBAS) reuniu-se para 
a cerimónia de abertura 
solene do ano letivo e de 
boas-vindas aos novos 
estudantes. Numa instituição 
que paulatinamente alcançou 
um patamar de excelência, 
reconhecido a nível nacional 
e internacional, o sentimento 
de docentes e estudantes é 
comum: “Somos e sentimos 
ICBAS”.

“Somos e 
sentimos ICBAS”

ICBAS

Abertura 
Solene do 
Ano Letivo

elogiou a “postura proativa da direção” 
no apoio ao associativismo e a relação 
de proximidade com os alunos, num 
modelo que assenta na “qualidade de 
formação rigorosa” e num conjunto de 
características que “conferem um carác-
ter único a esta casa”. Também Miguel 
Pereira Leite, presidente da Assem-
bleia Municipal da Câmara Municipal 
do Porto, confirmou o “reconhecimento 
nacional e internacional de excelência 
e qualidade” da instituição e da Uni-
versidade do Porto. Depois, ao saudar 
os novos estudantes pelo esforço e dedi-
cação que lhes permitiu chegar “a uma 
das mais reputadas instituições na área 
da medicina e das ciências biomédi-
cas”, deu-lhes também as boas-vindas 
à cidade do Porto. Coube ao reitor da 
Universidade do Porto, António Sousa 
Pereira, encerrar a sessão e contar algu-
mas histórias curiosas. O ex-diretor do 
ICBAS referiu-se em particular à evo-
lução tecnológica para desafiar “os pro-
fissionais da área das ciências da vida a 
terem a noção da consciência e da ética, 
que vai ser cada vez mais necessária 
à medida que as máquinas estiverem 
mais presentes na nossa vida”. António 
Sousa Pereira deixou ainda um conse-
lho aos mais jovens: “A vossa geração vai 
viver acontecimentos verdadeiramente 
únicos, vamos atingir níveis de desen-
volvimento notáveis para a espécie hu-
mana. Mas também alguns riscos, que 
devem saber gerir. E precisam de ter 
uma formação ética irrepreensível, que 
devem adquirir na vossa passagem pela 
universidade, além do conhecimento 
científico. Não deixem de considerar 
aqueles que vos antecederam e as suas 
conquistas, porque foi através deles que 
chegamos até aqui”, declarou. 
A mesa da sessão integrou ainda Paulo 
Barbosa, presidente do conselho de ad-
ministração do Centro Hospitalar Uni-
versitário do Porto (CHUP), Corália 
Vicente, presidente do Conselho Peda-
gógico do ICBAS, e Artur Águas, vi-
ce-presidente do Conselho Científico. 
Numa plateia repleta de responsáveis do 
ICBAS e do CHUP, professores, médicos 
e estudantes, a sessão contou ainda com 
a presença de António Araújo, presi-
dente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (CRNOM), ele pró-
prio também docente da instituição.n

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

A abertura so-
lene do ano le-
tivo 2019-2020 

no Instituto de Ciên-
cias Biomédicas Abel 
Salazar da Universi-
dade do Porto (ICBAS) 
realizou-se no dia 16 
de setembro, com uma 
cerimónia que serviu 
também para dar as 
boas-vindas aos novos 
estudantes. Após um 
momento musical in-
terpretado pelo grupo 
coral da instituição, 
Henrique Cyrne de 
Carvalho inaugurou a 
sessão. Pela primeira 
vez a presidir a este 
evento, na sua qua-
lidade de diretor do 
ICBAS, Cyrne de Car-
valho recordou o seu 
percurso enquanto 
estudante e docente e 
mostrou-se satisfeito 
por, na senda de gran-
des vultos que impul-
sionaram o instituto, 
“estar a construir o 
ICBAS do século XXI, 
alicerçado nos valores 
do passado, mas com os 
olhos e a vontade volta-
dos para o futuro”. Des-

tacou alguns dos projetos em execução, 
o “apoio diferenciador” da Universidade 
do Porto e os indicadores de que “esta-
mos no sentido certo”. “A escola foi cres-
cendo em estrutura, projeção e reconhe-
cimento. (...) Temos orgulho do passado 
e atualmente somos reconhecidos como 
uma escola de excelência nas Ciências 
da Vida e da Saúde, não só a nível nacio-
nal, mas também a nível internacional”, 
afirmou Henrique Cyrne de Carvalho. 
O diretor do instituto salientou ainda a 
proximidade e o compromisso entre do-
centes e estudantes, o que permitiu ul-
trapassar dificuldades e manter o senti-
mento comum de “ser e sentir ICBAS”. 
João Pedro Silva, presidente da Asso-
ciação de Estudantes, revelou que “ser 
estudante de biomédicas é um motivo 
de orgulho, assente nos princípios que 
pautaram a sua fundação”. O estudante 
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A “cerimónia da Bata Branca” é 
uma sessão solene que assinala 
a transição do ciclo básico 
para o ciclo clínico no curso de 
Medicina. No dia 19 de setembro, 
os alunos do ICBAS que inciaram 
o 3.º ano do curso foram ao 
Auditório Prof. Doutor Alexandre 
Moreira, no Centro Hospitalar do 
Porto, vestir a bata branca.

VII Cerimónia 
da Bata Branca

ICBAS

VESTIR A 
RESPONSABILIDADE 
MÉDICA

O diretor do ICBAS foi o primeiro 
a usar da palavra na cerimónia. 
Numa intervenção intitulada “A 
arte da Medicina – Um médico 
que só sabe de Medicina, nem de 
Medicina sabe”, destacou como 
apenas “estudar muito não é su-
ficiente, sendo necessário do-
minar os sentidos afetivos para 
desenvolver uma boa relação mé-
dico-doente”. Henrique Cyrne de 
Carvalho fez ainda notar aos estu-
dantes que aquela cerimónia mar-
cava “o início do sentido de respon-
sabilidade da futura profissão”.
Em representação do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM), Alberto Cal-
das Afonso dirigiu-se ao auditório 
com uma intervenção sob o tema 
“A bata branca e a humanização 
dos cuidados de saúde”. O também 
diretor do mestrado integrado em 
Medicina do ICBAS recordou que 
a medicina “é a melhor profissão 
do mundo, mas também a mais 
exigente”. Para Caldas Afonso, 
“temos de cumprir tudo o que a 
sociedade espera de nós” e só se 
consegue ser bom médico se “a 
componente humana estiver sem-
pre bem presente”. 
Já Idalina Beirão salientou a im-
portância do ciclo clínico como 
“o alicerce do exercício da profis-
são”. Para a diretora do Departa-
mento de Ensino Pré-Graduado 
do ICBAS, existe “uma exigên-
cia constante de estudo na Medi-
cina” e de desenvolvimento das 
“competências comunicacionais e 
conjunto de valores necessários à 
profissão médica”. Para a docente, 

“é importante manter a resiliência e 
vontade para conseguir sempre mais e 
melhor”.
A originalidade e humor dos alunos que 
organizaram a sessão fez-se sentir na vi-
sualização de vídeos em que estudantes 
mais velhos deixaram depoimentos de 
apoio, relatando a sua experiência no 
ciclo clínico. O encerramento da ceri-
mónia contou com o tão esperado vestir 
da bata branca e o juramento em unís-
sono dos presentes, o que resultou num 
momento de grande simbolismo, muito 
emotivo. n

O s alunos do terceiro ano do mes-
trado integrado em Medicina 
do Instituto de Ciências Biomé-

dicas Abel Salazar (ICBAS) juntaram-se 
no Auditório Prof. Doutor Alexandre 
Moreira, no Centro Hospitalar do Porto, 
no dia 19 de setembro, para assinalar o 
início do ciclo clínico. É a já tradicional 
cerimónia da Bata Branca, repleta de 

simbolismo, e que marca 
o início de uma nova etapa 
no percurso académico 
dos estudantes. A inicia-
tiva contou com a pre-
sença de Henrique Cyrne 
de Carvalho, diretor do ICBAS, Alberto 
Caldas Afonso, diretor do mestrado in-
tegrado em Medicina do ICBAS, Idalina 
Beirão, diretora do Departamento de 
Ensino Pré-Graduado, Ana Paula Cruz, 
médica recém-formada na instituição, 
João Pedro Silva, presidente da Asso-
ciação de Estudantes, e Vasco Mendes, 
presidente da Associação Nacional de 
Estudantes de Medicina, e ficou mar-
cada pelos apelos à humanização dos 
cuidados de saúde e os alertas para a im-
portância da comunicação verbal com o 
doente. 
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Vindima  
em Monção
 Com Anselmo Mendes, 
 na Quinta da Torre 

No dia 14 de 
setembro, os 
médicos inscritos 
no Clube de Vinhos 
Nortemédico/
Fórum de Enólogos 
passaram um 
dia diferente. 
Convidados pelo 
conceituado 
enólogo Anselmo 
Mendes, rumaram 
até Monção e 
Melgaço, região 
dos Vinhos Verdes, 
para participarem 
na vindima, 
prensagem, 
decantação e prova 
do mosto. Seguiu-
se um almoço vínico 
e a promessa de que 
o vinho produzido 
será exclusivo do 
Clube de Vinhos 
Nortemédico. 

CLUBE DE 
VINHOS 
NORTEMÉDICO

MÉDICOS 
VINDIMARAM 
PARA PRODUÇÃO 
EXCLUSIVA
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todo, os cerca de 65 hectares de vinha de 
linhas baixas localizam-se entre as mon-
tanhas portuguesas e espanholas, o que 
confere um microclima, “menos conti-
nental e típico da região do Minho, com 
amplitudes térmicas maiores”. O anfi-
trião começou por apresentar a histó-
ria da Casa e Quinta da Torre, a origem 
do nome, as famílias que a habitaram e 
as tradições da casa rural. Atualmente, 
encontra-se numa fase de recuperação 
para agroturismo e turismo rural e An-
selmo Mendes pretende incluir visitas 
às torres e criar um Centro de Experiên-
cias do Alvarinho e um jardim de castas 
de homenagem aos vinhos da região. 
Após o passeio pela quinta até à vinha, 
era a altura de vindimar em cepas se-

lecionadas, com o objetivo 
de atingir os 1000 kg de 
uvas. Visivelmente entu-
siasmados, os participantes 
organizaram-se em pares 
para facilitar o transporte 
dos cestos. Os especialistas 
Anselmo Mendes e José Se-
rôdio, diretor da Enoteca, 
fizeram algumas recomen-
dações e revelaram detalhes 
sobre a casta e a produção. 
Entre várias curiosidades, a 
instrução era apenas uma: 
colher os cachos mais vi-
síveis e bonitos. Nesta ini-
ciativa ao ar livre e em per-
manente contacto com a 
natureza, também as crian-
ças puderam participar, 
pelo que André Santos Luís 
decidiu levar o filho Miguel, 
para que ele ficasse a per-
ceber todo o processo. “Sou 
apreciador de vinho, tenho 
uma boa relação com o enó-
logo que nos convidou e es-
tes encontros são excelentes 
momentos de convívio, par-
ticipamos desde a vindima e 
produção até à prova”, reve-
lou o vogal do CRNOM. 
O sol já se fazia sentir de 
forma intensa e os médi-
cos e membros do Fórum 
de Enólogos passaram à 
próxima etapa. Na adega 
de Anselmo Mendes, em 
Melgaço, assistiram à ex-

tração do primeiro sumo da uva, com 
a ajuda de uma bomba e uma prensa 
pneumática com gelo seco. Aqui, os 
participantes tiveram a oportunidade 
de provar o mosto, antes de este seguir 
para as cubas para fermentar e decan-
tar. Sobrou ainda tempo para visitar a 
sala das barricas, onde a maioria dos vi-
nhos estagiam em cascos de madeira de 
carvalho francês. A colheita da manhã 
foi vinificada separadamente e a produ-
ção irá ser disponibilizada em exclusivo 
para o Clube de Vinhos Nortemédico/
Fórum de Enólogos. 
João Carlos Winck considerou o convite 
para participar na vindima “irrecusável” 
e inscreveu-se pelo programa atrativo e 
completo. “Já tinha participado noutras 
vindimas, mas aqui na re-
gião dos vinhos verdes é a 
primeira vez. Adoro vin-
dimar, perceber um bo-
cadinho mais das castas, 
técnicas e características. 
A ideia de produzir um vi-
nho exclusivo para o Clube 
é algo muito original”, de-
clarou. O especialista em 
Pneumologia revelou ainda 
o seu interesse pela área da 
enologia e elogiou o produ-
tor. “O Eng. Anselmo Men-
des é uma pessoa com uma 
experiência enorme, tem 
muitas ideias e estas ini-
ciativas são sempre uma 
oportunidade de aprender 
e quem sabe criar um pro-
jeto próprio no futuro”. 
A iniciativa terminou num almoço tar-
dio com as principais iguarias da região 
e com direito a prova de vinhos de An-
selmo Mendes. Apostando nas castas 
Alvarinho, Loureiro e Avesso, o enó-
logo produz vinhos brancos tranquilos 
que conquistaram já diversos prémios e 
distinções e ganharam a confiança dos 
críticos e apreciadores mais exigentes 
em todo o mundo. Muros Antigos, Con-
tacto, Muros de Melgaço e Expressões 
foram alguns dos vinhos da casta Alva-
rinho servidos e elogiados pelos partici-
pantes. Até ao final do ano, o Clube de 
Vinhos Nortemédico/Fórum de Enólo-
gos prevê organizar mais um evento de 
provas com vinhos raros, desta vez na 
SRNOM. n

Depois da apresentação do Clube 
de Vinhos Nortemédico (em 
21 de março) e do jantar vínico 

para apreciadores na SRNOM (em 24 de 
maio), chegara a hora dos médicos ins-
critos no Clube e membros do Fórum 
de Enólogos colocarem mãos à obra e 
participarem no processo de produção 
do vinho, desde a vindima até à prova 
do mosto. Criado pela Enoteca – Clube 
de Vinhos, o Fórum conta com enólogos 
de várias regiões do país, como o Minho, 
Douro, o Dão ou o Alentejo. “Dada a lo-
calização do Clube de Vinhos a Norte 
do país, fazia todo o sentido fazer a pri-
meira vindima nesta região dos Vinhos 
Verdes. Um dos enólogos fundadores é 
o Eng. Anselmo Mendes que se dispo-
nibilizou de imediato a 
apresentar a sua quinta 
e teve a ideia de criar um 
lote exclusivo para os 
médicos”, explicou João 
Paulo Azevedo, coordena-
dor do Clube de Vinhos 
Nortemédico. 
Anselmo Mendes é um 
conceituado enólogo e 
conta já com um vasto per-
curso ligado à produção de 
vinho da casta Alvarinho. 
Em 2016, reestruturou a 
vinha da Quinta da Torre, 
em Monção, numa produ-
ção integrada de agricul-
tura sustentável, que atua 
de forma preventiva. Ao 

55



Procurando atrair mais 
médicos para a modalidade 
e para a Casa do Médico, a 
SRNOM recebeu, no dia 3 
de julho, a sétima jornada 
do Campeonato Regional de 
Clubes da Associação Regional 
de Bridge do Norte (ARBN). 
A equipa liderada por José 
Carlos Henriques sagrou-se 
vencedora desta jornada, que 
foi também uma oportunidade 
de promoção da competição 
junto dos médicos.  

O Centro de Cultura 
e Congressos da 
Secção Regional 

do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) foi o 
local escolhido para se 
disputar a sétima jornada 
do Campeonato Regional 
de Clubes da Associação Regional de 
Bridge do Norte (ARBN), competição 
também conhecida por Taça Rui Pinto 
e que é disputada por jogadores federa-
dos e experientes pertencentes a vários 
clubes de bridge do Porto. 

Esta 7.ª jornada, disputada no 
do dia 3 de julho, foi também a 
última da primeira fase da com-
petição e nela participaram 24 
jogadores, agrupados em oito 
equipas, cada uma liderada por 
um jogador, que competiram na 
modalidade “todos contra todos”.
A equipa liderada por José 
Carlos Henriques, do Clube de 
Bridge do Porto (CBP), sagrou-
-se a grande vencedora desta 
jornada, com 15,6 pontos. Em 
segundo lugar ficou a equipa de 
Luís Á. Ribeiro, do Clube de Des-
porto da Universidade do Porto 
(CDUP), com 15,39 pontos. 
Os pontos desta 7.ª e última jor-
nada, somados aos das seis jor-
nadas anteriores, serviram para 
encontrar as quatro equipas apu-
radas para as meias-finais da 
competição. Assim, as equipas 
que irão disputar a fase final da 
Taça Rui Pinto são, por ordem 
de apuramento, as equipas lide-
radas por José Carlos Henriques, 
Luís Á. Ribeiro, José Carlos San-
tos e Dinis Sottomayor. 
A competição disputa-se uma 
vez por mês nas instalações de 
diferentes clubes, espalhados 
pelo cidade do Porto. A SR-
NOM iniciou esta parceria com 
a ARBN em 2018 com o objetivo 
de promover o gosto pela moda-
lidade e competição junto dos 
médicos.
Salientando que, embora não 
faça parte do  programa olím-
pico, o bridge é reconhecido pelo 
Comité Olímpico Internacional, 
sendo um dos quatro “Desportos 
da Mente” (conjuntamente com o 
xadrez, as damas e o “go”, Pedro 
Álvares Ribeiro, o árbitro desta 
jornada, defendeu que este tipo 
de eventos “são de incentivar e é 
importante dinamizar a modali-
dade, para que mais pessoas e lo-
cais possam ter acesso a este tipo 
de desporto”. 

A ARBN tem mais competições previs-
tas para as instalações da SRNOM, com 
o intuito de criar uma equipa federada 
composta por médicos. n

CAMPEONATO

Bridge  
na SRNOM
MODALIDADE 
CADA VEZ MAIS 
PRESENTE  NA CASA 
DO MÉDICO
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Os sócios da Ordem dos Médicos têm vantagens na BMcar.
Adquira o seu BMW até 31 de dezembro de 2019 e usufrua das seguintes ofertas:

CONDUZA UMA CARREIRA FEITA
DE GRANDES SUCESSOS.

· 1 ano adicional de garantia no seu BMW;
· Viatura de substituição durante as manutenções programadas;
· Lavagem gratuita após serviços de manutenção ou reparação;
· 10% de desconto nos serviços de Após-Venda;
· 20% de desconto em artigos Lifestyle;
· Redução de 50% da franquia nos seguros de danos próprios BMcar.

BMcar Braga
Av. Barros e Soares
EN 101 - Nogueira
4715-214 Braga
T: +351 253 240 100
F: +351 253 682 690
E: braga@bmcar.com.pt
www.bmcar.bmw.pt

BMcar Viana do Castelo
Zona Industrial de Neiva - 1ª Fase 
4935-231 Viana do Castelo
T: +351 258 320 240
F: +351 258 320 249
E: viana@bmcar.com.pt
www.bmcar.bmw.pt

BMcar Barcelos
R. da Calçada, Apartado 591
4750-909 Mariz - Barcelos
 T: +351 253 808 790
F: +351 253 826 035
E: barcelos@bmcar.com.pt
www.bmcar.bmw.pt

BMcar Póvoa de Varzim
Av. 25 de Abril, n.º 2190
4490-004 Póvoa de Varzim 
T: +351 252 290 100
F: +351 252 290 105
E: povoa@bmcar.com.pt
www.bmcar.bmw.pt

BMcar Porto
CEC - Centro Empresarial da Circunvalação
Estrada Interior da Circunvalação, nº 9543 
4250-148 Porto 
T: +351 227 662 300
F: +351 253 682 690
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Uma década a celebrar 
a música clássica na 
SRNOM

CONCERTO DE VERÃO 2019

La Traviata

O ESPETÁCULO DE ÓPERA EM QUATRO ATOS 
PREENCHEU UMA NOITE DESCONTRAÍDA, 
ONDE O TEATRO, A LÍRICA E A MÚSICA 
ANDARAM DE MÃO DADA. 
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letta e Alfredo foi contada através 
das canções, classicamente canta-
das em italiano. No entanto, e para 
uma melhor compreensão da obra, 
houve tradução em simultâneo para 
português, com as letras a serem 
apresentadas em ecrãs, e a narra-
ção, a cargo de Henrique Silveira, 
que ia explicando o decorrer do en-
redo entre os diferentes atos. 
Coube a José Ferraz de Oliveira, 
membro da Comissão de Ativida-
des Culturais e de Lazer da SR-
NOM, apresentar o evento. “Para 
coroar este décimo aniversário, de-
cidimos escolher uma forma mais 
completa e sublime de apresentar 
um concerto, reunindo canto, teatro 
e música. É assim uma das mais ar-
tísticas representações humanas”, 
explicou. 
O maestro José Ferreira Lobo desta-
cou como a escolha desta peça mu-
sical “foi extremamente apropriada 
à plateia” de médicos. A protago-
nista da peça sofre de tuberculose e 
“a doença adivinha-se desde o início 
da ópera”. Para o diretor musical, os 
pontos fortes desta ópera centram-

-se na “afinidade pela doença vivida, a 
morbidez da música e a sua suprema 
beleza artística”. José Ferreira Lobo 
descreve a obra como “uma das melho-
res páginas de Verdi” e explicou como “é 
uma honra estar assiduamente presente 
na direção dos Concertos de Verão da 
SRNOM”. 
A ópera “La Traviata”, que em portu-
guês significa “a mulher caída”, foi com-
posta por Giuseppe Verdi (1813 - 1901) 
sobre um libreto original de Francesco 
Maria Piave. A narrativa baseia-se no 
romance “A Dama das Camélias” de 
Alexandre Dumas (filho). n

A  noite agradá-
vel de 12 de 
julho reunia 

as condições perfei-
tas para os jardins da 
SRNOM receberem 
os apreciadores de 
música clássica e a 
“Orquestra da Ópera 
na Academia e na Ci-
dade” para mais um 
Concerto de Verão. 
Sob a direção musical 
de José Ferreira Lobo, 
a orquestra trouxe ao 
Concerto de Verão da 

SRNOM, em 2019 a celebrar já a sua dé-
cima edição, uma “visitação” da ópera 
“La Traviata”, de Giuseppe Verdi. A es-
colha da peça musical foi da responsabi-
lidade de Carlos Mota Cardoso, membro 
do CRNOM, que descreveu os quatro 
atos em que o drama musical foi repar-
tido como uma narrativa definida “pelo 
olhar de um médico”.
Com Cristiana Oliveira e Angel Pazos 
nos papéis principais, a história de Vio-

O Concerto de 
Verão voltou 
a atrair muitas 
dezenas de 
médicos às 
instalações da 
SRNOM. Nesta 
que foi já a décima 
edição do evento, 
foi possível 
apreciar o talento 
da “Orquestra da 
Ópera na Academia 
e na Cidade”, 
dirigida por José 
Ferreira Lobo. A 
ópera “La Traviata”, 
de Giuseppe Verdi, 
mostrou-se uma 
escolha certeira 
para a ocasião, 
que levou o drama 
musical encenado 
aos jardins da 
SRNOM.

Concerto de Verão 2019
VISITAÇÃO À ÓPERA LA TRAVIATA,  
DE GIUSEPPE VERDI

Elenco
Cristiana Oliveira (soprano) – Violetta
Angel Pazos (tenor) – Alfredo
Luís Rodrigues (barítono) – Giogio Germant
Henrique Silveira (compositor, encenador, 
crítico e professor no IST-UL) – Narração
Orquestra da Ópera na Academia e na Cidade
José Ferreira Lobo – Direção Musical



O  Centro de Cultura e Congressos 
da Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (SR-

NOM) foi o palco escolhido para acolher 
o evento “Leitura e demência: o ginásio 
mental das letras” no dia 14 de setembro. 
A sessão aconteceu no Salão Nobre e co-
meçou com uma palestra onde estiveram 
presentes o psiquiatra e especialista em 
Geriatria João Luís de Freitas e o neu-
ropsicólogo e radialista Mésicles Helin. 
Os especialistas apresentaram o tema em 
jeito de conversa informal, dando a opor-

sendo esta última sessão dedicada então 
aos seus benefícios na terceira idade. “A 
leitura interessa sempre”, realçou João 
Luís Freitas no início da sua interven-
ção, incentivando à leitura como prática 
diária desde cedo. A leitura e a escrita 
surgem aliadas no desenvolvimento cog-
nitivo. “As palavras são o substrato da 
mente – e a escrita promove a introspe-
ção da vivência”, disse, considerando am-
bas, leitura e escrita, fundamentais para 
“promover o treino mental”. Assim, e 
recordando o célebre “Estudo das Frei-
ras de Notre Dame”, um estudo longitu-
dinal sobre envelhecimento e doença de 
Alzheimer, salientou que “a prática da 

leitura e da escrita, pela complexi-
dade da estrutura gramatical, apa-
rece ligada a um declínio cerebral 
mais tardio no envelhecimento”. 
Mésicles Helin mostrou como “a 
leitura diária de aproximadamente 
seis minutos está ligada à diminui-
ção de stress”. Para o neuropsicó-
logo e radialista, isso é uma prova 
de como “as funções psicológicas 
e cognitivas beneficiam com esta 
prática.” 
Ambos os palestrantes explica-
ram ainda que a música, a leitura 
e a escrita estão estreitamente in-
terligadas e são “veículos de emo-
ções e construções linguísticas”. 
Sendo certo que estas atividades 
“ajudam o cérebro a estabelecer 
ligações mais fortes”, importa 
“fazer percursos diferentes con-
soante os diferentes estágios de 
doença de cada paciente”, sub-
linhou o psiquiatra João Luís 
Freitas. Para o especialista, tais 
práticas “ajudam a evitar um de-
clínio exponencial da capacidade 
cognitiva”, existindo sim “um en-

velhecimento em que a cognição se man-
tém relativamente constante ao longo do 
tempo, com um reconhecimento de me-
mórias semânticas ao reler ou tocar cer-
tas músicas.”
O evento culminou com a apresentação 
de “Poesia”, o mais recente trabalho do 
projeto Vitor Blue. Formada em 2015, a 
banda criada por Vitor Sousa surgiu de 
uma necessidade de “enaltecimento e di-
vulgação da poesia dos nossos escritores, 
musicando poemas”, como explicou Rui 
Rodrigues. n

tunidade aos presentes de esclarecerem 
algumas dúvidas sobre saúde mental no 
envelhecimento e de como a leitura pode 
ser benéfica nesse contexto. 
Rui Rodrigues, membro da Comissão Re-
gional de Atividades Culturais e de Lazer 
da SRNOM, deu as boas vindas a todos 
os que optaram por passar um serão di-
ferente, a refletir sobre esta temática. A 
iniciativa insere-se num ciclo centrado 
na importância da leitura, em que já se 
debateu a importância da leitura na in-
fância, na adolescência e na idade adulta, 

O serão de 14 de setembro 
foi dedicado à importância da 
leitura e o seu efeito benéfico 
no tratamento de doenças do 
foro psíquico e relacionadas com 
o envelhecimento. O evento 
“Leitura e demência: o ginásio 
mental das letras” consistiu numa 
palestra em jeito de conversa 
entre o psiquiatra João Luís 
de Freitas e o neuropsicólogo 
Mésicles Helin. O final da 
iniciativa levou o projeto Vitor 
Blue e a sua poesia cantada ao 
Salão Nobre da SRNOM.

Leitura  
e demência

Texto e  Fotografia Medesign

OS “VEÍCULOS DA EMOÇÃO” 
NA CONSISTÊNCIA DO 
DOMÍNIO COGNITIVO
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Os concessionários e oficinas BMcar oferecem condições especiais 
aos associados e colaboradores da Ordem dos Médicos, tais como:

•  Um ano adicional de garantia, na aquisição de viaturas
 novas BMW e MINI;
• Condições de 10% de desconto em serviços após-venda;   
• Linha dedicada para marcação de serviços após-venda.



O livro ”O homem 
de 70 anos”, com 
coordenação de 

Manuel Mendes Silva, 
Nuno Monteiro Pereira 
e Pedro Vendeira, foi 
apresentado no Centro 
de Cultura e Congressos 

da SRNOM no dia 5 de julho. Depois de 
“O homem de 60 anos” e “O homem de 
50 anos” – editados há vinte e há dez 
anos, respetivamente, e direcionados 
essencialmente para a saúde sexual –, 
esta última obra, dirigida aos septuage-
nários, abrange um conjunto maior de 
temas e informação, contando com a 
participação de 33 autores especializa-
dos ao longo de 27 capítulos. 

Superar
os desafios do 
envelhecimento

Texto e  Fotografia Medesign

A sessão contou com a presença de Car-
los Mota Cardoso, dirigente do CRNOM, 
que salientou como a Ordem dos Médi-
cos está “a investir fortemente nesta co-
munhão cultural” e incentivou a parti-
cipação de todos em eventos deste tipo. 
Também presentes estiveram os coor-
denadores do livro – todos médicos es-
pecialistas em Urologia – e, para apre-
sentar a obra, Júlio Machado Vaz. Na 
sua intervenção, o conhecido psiquiatra 
e especialista em Sexologia elogiou o 
modo como o livro, “em vez de se focar 
em quantidade, fala sim de qualidade 
de vida e de como o envelhecimento é 
um processo natural”. Para Júlio Ma-
chado Vaz, a vida “não é uma maratona 
para ver quem chega – neste caso – aos 
70 anos. Como seres humanos, temos 
uma enorme nostalgia e necessidade de 
traçar metas, o que não é aconselhado 
nesta obra”. “É preciso ver as pessoas de 
idade como acumuladoras de experiên-
cias e não como seres homogéneos”, 
acrescentou, exaltando a beleza que 
existe no envelhecimento.
O objetivo desta parceria literária foi ar-
mazenar a maior e mais qualificada in-
formação sobre o envelhecimento de um 
indivíduo do género masculino, focando 
todos os desafios que a velhice traz con-
sigo, com uma linguagem simples mas 
pensada para profissionais de saúde. 
Como se pode ler na contracapa, o livro 
é, nas palavras de Manuel Carrageta, 
presidente da Fundação Portuguesa 
de Cardiologia, uma “reflexão sobre di-
versas perspetivas relativas à saúde do 
homem septuagenário: médicas, físicas 
e psicológicas, mas também sociológi-
cas, familiares, filosóficas, preventivas 
e afetivas”.
Entre as temáticas abordadas ao longo 
do livro encontram-se as seguintes: de-
sempenho físico, cérebro e mente, de-
pressão, oftalmologia, otorrinolarin-
gologia, saúde oral, coração e artérias, 
pele e as marcas do tempo, locomoção 
e doenças reumáticas, alimentação, obe-
sidade, diabetes e síndrome metabólica, 
cancro, próstata, incontinência de urina, 
andropausa, mitos da sexualidade e ero-
tismo, a mulher do homem de 70 anos, 
a reforma, cuidados em fim de vida e 
a morte. As receitas do livro revertem 
para a Acreditar – Associação de Pais e 
Amigos de Crianças com Cancro. n

Completando a 
trilogia literária 
centrada nos desafios 
do envelhecimento, 
foi apresentado na 
SRNOM, a 5 julho, 
“O homem de 70 
anos”. O livro teve 
a coordenação de 
Manuel Mendes 
Silva, Nuno Monteiro 
Pereira e Pedro 
Vendeira e a sua 
apresentação ficou 
a cargo de Júlio 
Machado Vaz. 

LIVRO

MANUEL MENDES SILVA, 
NUNO MONTEIRO PEREIRA 
E PEDRO VENDEIRA

‘O 
homem 
de 70 
anos’
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também presentes António Araújo, pre-
sidente do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos, Isabel Braga da 
Cruz, presidente do Centro Regional do 
Porto da Universidade Católica Portu-
guesa, e Walter Osswald, professor ca-
tedrático aposentado da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto e es-
pecialista em Bioética e Farmacologia. 
Artur Santos Silva caracterizou a obra 
como “um completo conjunto de expe-
riências do procurador da verdade”, 
Daniel Serrão, sublinhando como os 
autores concluíram que “a ponte para 
o futuro só se faz com a ligação entre a 
bioética e a espiritualidade, que são ce-
gas uma sem a outra.”
Uma das notas de abertura da obra foi 
escrita por António Araújo, que deixou 
rasgados elogios a Daniel Serrão: “O 
pensamento bioético do Professor trans-
cende em muito a medicina e estende-se 
à economia, à ecologia, à política e à re-
ligião, para contribuir para a realização 
do melhor bem dos seres humanos – a 
paz”, pode-se ler na página 5. Na sua in-
tervenção, o presidente do CRNOM re-
cordou como “Daniel Serrão, com o seu 
profundo pensamento poético e espiri-
tual, conseguiu exercer as três compe-
tências de um médico: o conhecimento, 
o ensino e a investigação. E passou a ser 
conhecido como um médico transcen-
dente na sociedade portuguesa.”
O livro pretendeu também ser uma ho-
menagem a Daniel Serrão, falecido em 
2017, sendo um trabalho que perpetua 
o seu legado. Especialista em bioética, 
Daniel Serrão fez parte de diversas or-
ganizações, como o Comité Internacio-
nal de Bioética da UNESCO, o Comité 
Diretor de Bioética do Conselho da Eu-
ropa, o Conselho Nacional de Ética para 
as Ciências da Vida e a Academia Pon-
tifícia para a Vida. “Introdução à Espi-
ritualidade e Personalismo Bioético em 
Daniel Serrão” insere-se no projeto de 
investigação Catedra Daniel Serrão – “O 
contributo do pensamento de Daniel Ser-
rão no âmbito da introdução da Bioética 
em Portugal” e estende-se por quatro ca-
pítulos principais: bioética e espirituali-
dade, a espiritualidade em Daniel Ser-
rão, o personalismo e espiritualidade no 
pensamento bioético em Daniel Serrão 
e complementaridade ética: ética perso-
nalista, das virtudes e principialismo. n

LIVRO

“Introdução à 
Espiritualidade e 
Personalismo Bioético 
em Daniel Serrão”

ESPÓLIO DE DANIEL 
SERRÃO INSPIRA LIVRO

A espiritualidade e o 
pensamento bioético de Daniel 
Serrão constituem a base 
temática que conduziu à escrita 
do novo livro de Carlos Costa 
Gomes e Renato Borges. A obra 
foi lançada no dia 8 de julho no 
Auditório Carvalho Guerra, na 
Universidade Católica do Porto, 
e contou com a presença de 
António Araújo, presidente do 
CRNOM.

Ca rlos  C os t a 
G o m e s ,  r e -
c e n t e m e n t e 

eleito presidente da 
Direção Nacional do 
Centro de Estudos 
de Bioética, e Renato 
Borges, ambos profes-
sores e investigadores 
do Instituto de Bioé-
tica da Universidade 
Católica Portuguesa, 
são os autores do livro 
“Introdução à Espiri-

tualidade e Personalismo Bioético em 
Daniel Serrão”. Artur Santos Silva, pre-
sidente do Conselho Geral da Universi-
dade do Porto, teve a seu cargo a apre-
sentação da obra numa sessão que teve 
lugar no Auditório Carvalho Guerra, no 
Pólo da Foz da Universidade Católica 
Portuguesa, no Porto, no dia 8 de julho. 
Além de Carlos Costa Gomes estiveram 

OBRA DE CARLOS COSTA GOMES 
E RENATO BORGES
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O livro “Um 
pouco mais de 
luz – Explicando 
o eletrochoque” 
aborda o uso da 
eletroterapia 
como tratamento 
de doenças 
mentais, fazendo 
uma introdução 
histórica, a definição de 
certos conceitos técnicos 
e resultados positivos 
recentes. Da autoria de 
Jorge Mota, a obra foi 
apresentada na SRNOM a 
9 de julho.

Carlos Mota Cardoso elogiou o au-
tor por este ter abordado um tema 
sensível no seu livro. “Jorge Mota 
teve realmente a coragem de reu-
nir numa obra conhecimentos 
muito ligados à comunidade cientí-
fica, relacionados com a Psiquiatria 
e, sobretudo, com a saúde mental”, 
disse. A intervenção de João Luís 
Freitas centrou-se na grande “di-
mensão ética na Psiquiatria, para 
com os doentes e para com os co-
legas de trabalho”, e que está muito 
visível nesta obra. 
Para Jorge Mota, esta obra “é im-
portante especialmente como di-
vulgação científica dirigida a pes-
soas não especializadas.” O autor 
salientou ainda que este livro é o 
seu legado para as novas gerações e 
que pretende ser um estímulo para 
se “continuar a questionar mais e 
aprender mais sobre psicoterapia”. 
O especialista iniciou o seu traba-
lho em ECT nos anos 90 e define-a 
como “a indução de uma convulsão 
dita generalizada auto-limitada, 
semelhante a uma crise epilética, 
através da administração de um 
estímulo elétrico na cabeça do pa-
ciente”, como explica no livro. Re-
conhecendo tratar-se de um tema 
controverso, uma vez que o “choque 
elétrico se associa à dor e punição”, 
Jorge Mota esclareceu que “o estí-
mulo é apenas uma descarga elé-
trica generalizada e sincronizada 

a nível do cérebro” e que este “é o meio 
mais fácil e adequado fisiologicamente” 
de provocar uma convulsão e replicar o 
que “as próprias células cerebrais fazem 
– usam eletricidade para comunicar 
entre si”. Com o recurso a anestesia, o 
procedimento não causa desconforto ao 
paciente, “que não se apercebe de nada”. 
O exaustivo trabalho de investigação de 
Jorge Mota aparece compilado nesta 
obra em que o autor deixa bem vincada 
“a importância da saúde mental para a 
realização do indivíduo e a sua quali-
dade de vida”. O livro conjuga concei-
tos da física e da medicina e divide-se 
pelos seguintes capítulos: o uso médico 
da eletricidade, o nascimento da ECT, a 
ECT moderna, quem faz ECT, como se 
faz ECT e como funciona a ECT, termi-
nando com as conclusões do autor. n

Jorge Mota, médico psiquia-
tra especializado em eletro-
convulsoterapia (ECT), re-

colheu dados da sua experiência 
no Hospital de Magalhães Lemos, 
no Porto, e compilou os resulta-
dos positivos em casos de doen-
ças mentais para, juntamente 
com uma introdução histórica e 

a definição de aspetos técnicos, abordar 
o tema da terapia com eletrochoques. 
A apresentação da obra ficou a cargo 
de João Luís Freitas, coordenador da 
unidade de Psiquiatria e Psicologia Fo-
rense e diretor do Internato Médico do 
Hospital de Magalhães Lemos, e contou 
com a presença do autor, de Carlos Mota 
Cardoso, vogal do CRNOM e especia-
lista em Psiquiatria, e de Fátima Vieira, 
vice-reitora da Universidade do Porto.

“Um  
pouco mais 
de luz”
PARA DESMITIFICAR A 
ELETROCONVULSOTERAPIA

LIVRO
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Dedicada ao estudo de História Me-
dieval, História de Lisboa e História 
da Medicina, Cristina Moisão sem-
pre manteve o gosto pelas “histó-
rias destes anónimos que cuidavam 
de Portugal na Idade Média”, como 
confessou. Os registos destes “cirur-
giões sem nome” foram recolhidos 
e compilados com o intuito “de en-
riquecer a história da cirurgia por-
tuguesa, tentando dar relevo aos que 
contribuíram para o nosso conheci-
mento ao exercer no nosso país, e 
que muitas vezes não tiveram o re-
conhecimento que mereciam”, reve-
lou a autora.
O livro avalia, relativamente à co-
munidade de cirurgiões, aspetos 
como as “doenças e traumatismos 
relacionados com a prática da cirur-
gia, a legislação vigente, a inclusão 
na sociedade circundante, as rela-
ções familiares, a prática de atos 
profissionais, a distribuição geográ-
fica pelo território nacional, o grupo 
socio-religioso em que estavam in-
cluídos e a instrução que detinham”.
Entre as conclusões que Cristina 
Moisão retirou do trabalho de inves-
tigação desenvolvido, a autora des-
taca que a legislação portuguesa foi 
precoce, abrangente quanto a credo 
e a género, simultânea e semelhante 
à dos físicos; a prática da cirurgia 
estava sujeita a juramento ético e a 
autorização régia; o número de ci-
rurgiões aumentou durante toda a 
Idade Média em Portugal; existiu 
uma ligação profícua com a corte e 
a aristocracia, mas não com o clero; 
muitos dos cirurgiões foram em 
simultâneo médicos e a inclusão 
profissional com o grupo dos bar-
beiros foi raríssima; os cirurgiões 

possuíam residência estável, preferen-
cialmente em meio urbano; detiveram 
relações familiares algo frequentes com 
indivíduos da mesma profissão; cerca de 
metade era de origem judaica; e muitos 
pertenceram ao grupo dos letrados.
Membro da Sociedade Portuguesa de 
Cirurgia Geral, da Sociedade Portu-
guesa de Senologia, do Núcleo de Histó-
ria da Medicina da Ordem dos Médicos 
e da International Society for the His-
tory of Medicine, Cristina Moisão é es-
pecialista em Cirurgia Geral. n

“A Arte das 
Mãos – Cirurgia 
e cirurgiões em 
Portugal durante os 
séculos XII a XV”

A dissertação 
de mestrado de 
Cristina Moisão deu 
origem ao livro “A 
Arte das Mãos - 
Cirurgia e cirurgiões 
em Portugal 
durante os séculos 
XII a XV”, no qual 
a médica-cirurgiã 
estuda a atividade 
dos cirurgiões 
medievais e o seu 
enquadramento 
social. Contando 
com a presença 
da autora e do 
seu orientador, 
João Dias, a 
apresentação da 
obra foi feita na 
SRNOM no dia 16 de 
julho.

LIVRO DE  
CRISTINA MOISÃO
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Do trabalho desenvolvido por 
Cristina Moisão para a sua dis-
sertação de mestrado em Histó-

ria, área de especialização de História 
Medieval, na Faculdade de Ciências So-
ciais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa resultou o livro “A Arte das 
Mãos – Cirurgia e cirurgiões em Por-
tugal durante os séculos XII a XV”. A 
obra foi apresentada na SRNOM no dia 
16 de julho, numa sessão que contou 
com a presença da autora e do seu orien-
tador de mestrado, João Dias.

OS ANÓNIMOS QUE 
REVOLUCIONARAM A 
CIRURGIA EM PORTUGAL

Texto e  Fotografia Medesign
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O Salão Nobre do Cen-
tro de Cultura e Con-
gressos da Secção 

Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM) rece-
beu dezenas de médicos, no 
passado dia 18 de julho, para 
a apresentação do novo livro 
de João Trambelo. Depois 
do sucesso da obra “Tirania 
da Erótica”, o pseudónimo 
de Carlos Mota Cardoso, vo-
gal do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (CRNOM), regressou 
com mais um “ensaio rigo-
roso sustentado pelo mundo 
da ficção, pelo humanismo 
e pela emoção”. “Libertar o 
silêncio da floresta – Ensaio 
sobre o sofrimento” é o título 
da obra, cujo resultado da 
venda reverteu na íntegra a 
favor da Pulmonale – Asso-
ciação Portuguesa de Luta 
Contra o Cancro do Pulmão. 
“Uma associação que tem 
vindo a defender os direitos 
dos doentes, mas também a 
ter uma ação no campo da 
prevenção da doença”, adian-
tou António Araújo, presi-
dente do CRNOM ao dar as 
boas-vindas aos presentes. 
Depois de descrever o autor 

como um “escritor exímio” e “amigo de 
longa data”, comentou o título da obra, 
transpondo para o atual estado da saúde 
em Portugal. “É um livro que aborda, 
além da libertação do silêncio da flo-
resta, o sofrimento. E sofrimento é o que 
a classe médica e o Serviço Nacional de 
Saúde têm passado nos últimos anos, é 
aquilo que os nossos cidadãos e doentes 
passam todos os dias”, relembrou. 

“Libertar o silêncio 
da floresta – 
Ensaio sobre o 
sofrimento” é 
o título da mais 
recente obra de 
João Trambelo, 
pseudónimo 
de Carlos Mota 
Cardoso, dirigente 
do CRNOM. O 
autor voltou a criar 
uma atmosfera de 
proximidade com 
o leitor, através 
de uma “aparente 
simplicidade 
linguística” e uma 
“trama vasta”, 
apresentada no 
dia 18 de julho, na 
SRNOM. 

Ficção, 
humanismo  
e emoção

18 JUL 2019
APRESENTAÇÃO 
DO LIVRO DE JOÃO 
TRAMBELO, PSEUDÓNIMO 
DE CARLOS MOTA 
CARDOSO
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ESCRITA ENSAÍSTA 
“Conheci o João Trambelo em 
2015, quando o Carlos escreveu 
um livro fabuloso (Rui Rio – Raí-
zes de Aço) e criou um irmão com 
quem trocava cartas, uma espécie 
de alter-ego. Nessa altura, desco-
bri que esse João Trambelo era o 
próprio Carlos há uns anos atrás 
(...)”, começou por contar a escri-
tora Isabel Ponce de Leão, amiga 
do autor, convidada para apresen-
tar a obra. A também professora 
catedrática da Universidade Fer-
nando Pessoa, no Porto, destacou 
o “nível intelectual, a integridade e 
a humildade” de Carlos Mota Car-
doso, bem como a sua faceta de 
grande escritor, em aspetos de na-
tureza linguística e formal. “A sua 
produção literária é do melhor que 
se tem feito em Portugal no século 
XXI. Nas suas obras, há uma ten-
tativa sistemática de contacto com 
o leitor, que cria uma proximidade 
e afetividade grande. Por baixo de 
uma aparente simplicidade con-
teudística e linguística, há uma 
complexidade de trama extrema-
mente vasta, que relembram o 
Pós-Modernismo na literatura e 
torna a obra ainda mais interes-
sante”, declarou. Salientou ainda 
o seu grande domínio da Língua 
Portuguesa e caracterizou o texto 
“permeável à subjetividade, ao 
prazer, à emoção, e abre-nos vá-
rias portas de deriva através da 
metaficção e de uma autorreferen-
cialidade narrativa”. Isabel Ponce 
de Leão afirmou não ser capaz de 
classificar esta obra em termos de 
género literário, chamando a aten-
ção para o que apelidou de uma 
“carismática escrita ensaística”. 
“Aventura-se num ensaio rigoroso 
sustentado pelo mundo da ficção, 
pelo humanismo e pela emoção. 

Esta obra vive amplamente da prática 
médica, com um exigente rigor cien-
tífico. De forma genial, usa estratégias 
que garantem a unicidade da obra e 
orientam o leitor desde o início, privile-
gia os sentimentos e reclama um olhar 
sobre o sofrimento humano, numa lin-
guagem simples, clara e em que o por-
menor científico cede muitas vezes lu-
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gar à prosa poética”, caracterizou Isabel 
Ponce de Leão. 
Quem também marcou presença nesta 
apresentação foi o psiquiatra Júlio Ma-
chado Vaz que, de forma rigorosa e de-
talhada, percorreu e comentou os vários 
capítulo e temas de “Libertar o silêncio 
da floresta – Ensaio sobre o sofrimento”. 
“É uma obra com diversas camadas, ca-
pazes de nos fazerem sorrir, mas tam-
bém esboçar um esgar de tristeza. Esta 
obra, pelo simples facto de ter no título 
a palavra sofrimento, torna-a impor-
tante para nós médicos e profissionais 
de saúde em geral. Porque não fomos 
formados para lidar com o sofrimento, 
fomos formados para retardar a morte. 
Portanto, quando alguém se atreve a li-
dar com o sofrimento, é uma lufada de 
ar fresco. É o apontar numa direção ine-
vitável para os profissionais de saúde, 
sob pena de ficarmos longe daquilo que 
é a realidade”, elucidou. 
O papel da psiquiatria, o sentido da vida, 
o significado da morte, a liberdade, a so-
lidão, a humildade e o respeito foram 
alguns dos assuntos abordados pelo 
também escritor que relembrou ainda a 
importância do diálogo com o paciente. 
“Uma das coisas que não me surpreen-
deu, mas mais me alegra e orgulha é o 
recurso sistemático ao diálogo, seja ele 
com a pessoa humana, divindades ou a 
própria natureza. Fez com que tudo e to-
dos pudessem exprimir-se e ser escuta-
dos. Escutem, pensem, discordem, mas 
mantenham-se intelectualmente em 
movimento, essa será a maior recom-
pensa de todas para o autor”, concluiu 
Júlio Machado Vaz. 
Por fim, Carlos Mota Cardoso expres-
sou a sua gratidão: pelo interesse de to-
dos os presentes em assistirem a este 
lançamento; pela escrita e vitalidade de 
Francisco Alonso-Fernández, que escre-
veu o prefácio; pelas palavras de Júlio 
Machado Vaz; pela gentileza de Isabel 
Ponce de Leão e pela capacidade artís-
tica de Hélder Bandarra, autor do dese-
nho da capa do livro. O psiquiatra mos-
trou-se visivelmente emocionado pelo 
“nascimento de mais uma obra” e pela 
oportunidade de apresentá-la na “casa 
de todos os médicos”, agradecendo a 
António Araújo a sua “amizade sem li-
mites” e o “trabalho firme e notável” na 
defesa da qualidade da medicina. n



“O livro centra-se na evolução his-
tórica da relação entre força de 

trabalho e saúde no Portugal contem-
porâneo, assim como nas alterações no 
mercado de trabalho desde 1974 até aos 
dias de hoje. É uma apreciação do im-
pacto da tendência de privatização da 
saúde e do enfraquecimento do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) sobre a quali-
dade e os custos da prestação de servi-
ços de saúde em Portugal e as condições 
laborais na carreira médica”. É desta 
forma que Jaime Teixeira Mendes, ex-
-presidente do Conselho Regional do 
Sul da Ordem dos Médicos e atual pre-
sidente da Associação Médica pelo Di-
reito à Saúde, descreve a mais recente 
obra da investigadora Raquel Varela. 
O estudo da evolução histórica do SNS 
foi encomendado à professora da Facul-
dade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, e investi-

gadora no Instituto de His-
tória Contemporânea, pelo 
Conselho Regional do Sul 
da Ordem dos Médicos e 
foi apresentado no dia 11 
de setembro, no Centro de 
Cultura e Congressos da 
Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos 
(SRNOM).

ANÁLISE CRITERIOSA 
DO SNS 
Após Miguel Guimarães, 
bastonário da Ordem dos 
Médicos, ter aberto a ses-
são, Jaime Teixeira Men-
des contou algumas curio-

sidades sobre o nascimento da obra, 
salientou a pertinência do tema e des-
tacou ainda o quão “completo e único” 
é este estudo. “Conta a história do SNS 
como uma construção dinâmica, desde 
as carreiras médicas ao 25 de abril, uma 
vez que antes disso era impossível ter 

Um retrato 
fiel e rigoroso 
do SNS 
No ano em que se assinalam 
os 40 anos do Serviço 
Nacional de Saúde, a SRNOM 
recebeu a apresentação 
da mais recente obra de 
Raquel Varela. “História do 
Serviço Nacional de Saúde 
em Portugal – A Saúde e a 
Força de Trabalho, do Estado 
Novo aos Nossos Dias” foi um 
livro “encomendado” pelo 
Conselho Regional do Sul da 
Ordem dos Médicos e retrata 
a evolução da saúde em 
Portugal, desde o 25 de abril 
de 1974 até à atualidade. 

HISTÓRIA DO 
SERVIÇO NACIONAL 
DE SAÚDE EM 
PORTUGAL

LIVRO COM 
COORDENAÇÃO DE 
RAQUEL VARELA
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um SNS. É um livro que revela um tra-
balho fundamental e foca que o grande 
esforço e impulso foi dos médicos”, 
destacou o cirurgião pediátrico. Dalila 
Veiga, vogal do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) 
foi convidada a apresentar a obra e co-
meçou por resumir o vasto currículo da 
autora, focando o seu contributo e expe-
riência no âmbito da história social e do 
trabalho. “Sou uma defensora inabalá-
vel do SNS. Este livro retrata de forma 
fiel e rigorosa a história do nosso SNS, a 
identificação dos seus principais proble-
mas e aponta algumas soluções para o 
seu futuro, o que torna a sua leitura obri-
gatória para todos os médicos”, disse. A 

anestesiologista destacou alguns 
pontos-chave para despertar a 
curiosidade dos leitores, desde 
os primórdios, o 25 de abril como 
“revolução social” e as mudanças 
na organização dos cuidados de 
saúde até ao “papel preponde-
rante” dos médicos e hospitais. 
Por outro lado, também lamen-
tou o facto de “hoje assistirmos a 
uma clara degradação na distri-
buição de cuidados de saúde no 
nosso país”, o “subfinanciamento 
crónico do SNS e as suas conse-
quências” e apelou à criação de 
políticas de incentivo à fixação 
dos médicos e outros profissio-
nais nas zonas mais carencia-
das. Considerando o SNS como 
uma das maiores conquistas da 

democracia em Portugal, Dalila Veiga 
argumentou que a obra é um “excelente 
testemunho do património material do 
nosso SNS e um convite para a reflexão 
e discussão sobre o seu futuro, sobre as 
medidas a encetar para assegurar a sua 
sustentabilidade e manutenção da exce-
lência dos cuidados de saúde prestados 
à população portuguesa”. Para a vogal 
do CRNOM, “defender a democracia e a 
liberdade em Portugal é também defen-
der o SNS”.

FORMAÇÃO MÉDICA
Coube à autora explicitar alguns temas 
tratados na obra, desde a criação das 
carreiras médicas, à revolução do 25 de 

abril e até o “Serviço Médico à Perife-
ria”, o tema principal do seu próximo 
livro. “O SNS é, para mim, a base da ci-
vilização. Nós temos um país civilizado 
porque temos um Serviço Nacional de 
Saúde. Outros pilares elementares são 
a educação e a segurança social. Atual-
mente só temos uma medicina privada 
de excelência, porque tivemos uma me-
dicina pública de excelência. Não acho 
que hoje temos um Serviço Nacional 
de Saúde no verdadeiro sentido porque 
está a competir com os privados, mas 
também consigo próprio”, alegou a in-
vestigadora. Raquel Varela comparou a 
saúde em Portugal com a realidade de 
outros países, contou várias peripécias 
relativas à evolução do SNS e abordou 
ainda questões importantes como o “re-
conhecimento no mundo do trabalho”, 
os princípios éticos, a produtividade, a 
reprodução da força de trabalho”. Por 
fim, destacou o papel formativo do SNS, 
“que trata pessoas e ensina a tratar pes-
soas, é o único com essa componente”. 
Seguiu-se um momento de debate, 
aberto à plateia, que contou com as in-
tervenções de vários médicos, entre eles 
Raul Sá e Jaime Mendes. Ambos fize-
ram o “Serviço Médico à Periferia” e re-
lataram episódios de um “interior mais 
carenciado”. Miguel Guimarães encer-
rou a sessão, convidando todos a lerem 
“História do Serviço Nacional de Saúde 
em Portugal – A Saúde e a Força de Tra-
balho, do Estado Novo aos Nossos Dias”. 
Tal como escreveu no posfácio da obra, o 
bastonário da Ordem dos Médicos disse 
considerar este livro como “um contri-
buto muito importante para preencher 
um vazio sentido e uma ferramenta his-
tórica para honrar personalidades que 
abriram terreno para um caminho de 
sucesso, entretanto continuado e den-
sificado por tantos outros médicos mais 
ou menos anónimos”. 
O trabalho, coordenado por Raquel Va-
rela e Renato Guedes, contou ainda com 
a participação de quatro cientistas so-
ciais anglo-saxónicos, Colin Leys, Peter 
Kennedy, Stewart Play e Ursula Huws, 
que trataram as formas e consequên-
cias da privatização do National Health 
Service do Reino Unido. Os leitores en-
contram ainda nesta obra um artigo de 
Eugénio Rosa sobre as contas do SNS na 
atualidade. n

“Temos um país 
civilizado porque 
temos um Serviço 
Nacional de Saúde. 
Outros pilares 
elementares são 
a educação e a 
segurança social. 
Atualmente 
só temos uma 
medicina privada 
de excelência, 
porque tivemos uma 
medicina pública de 
excelência”.
Raquel Varela
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“Janelas  
Prá Cidade”

As obras de Miguel Louro são já, 
aliás, uma presença habitual na SR-
NOM. A fotografia é há mais de 40 
anos o hobby principal do especia-
lista em Medicina do Trabalho e em 
Medicina Geral e Familiar, que nesta 
exposição quis mostrar a sua cidade 
do coração, utilizando uma técnica 
delicada. “A ideia base foi mostrar 
Braga, onde vivo e onde exerço a mi-
nha Medicina, através de uma série 
de fotografias onde uso a platinotipia. 
Esta técnica é o expoente máximo da 
impressão de uma fotografia a preto 
e branco, feita com platina e algo-
dão puro compactado. Isso dá uma 
visão tridimensional e, se se reparar 
bem, sente-se como a fotografia é di-
ferente”, explicou Miguel Louro, que 
confessou ter começado com o preto 
e branco, passando depois para a cor 
e finalmente para o digital, mas que 
foi com a platinotipia, reinventada 
pelo próprio, que viu a “oportunidade 
de mostrar um tipo de impressão rara 
que não é muito vista em Portugal”.
A imagem que mostra uma série de 
barcos alinhados e atracados no Bom 
Jesus de Braga serve de convite e 
apresentação da exposição e é a pre-
ferida do médico pela sua beleza e 
exclusividade. “É uma fotografia que 
representa um momento raríssimo, 
algo que acontece a cada 4 ou 5 anos, 
quando os barcos ficam parados para 
a limpeza do lago. É algo que os pró-
prios bracarenses raras vezes têm a 
oportunidade de ver”, explicou Mi-
guel Louro. 
Entre os edifícios históricos fotogra-
fados encontra-se “o barroco típico 
bracarense” do Palácio do Raio. A ho-

menagem à “forte vertente religiosa de 
Braga” encontra-se nas imagens do Con-
vento de Tibães e das estátuas bracaren-
ses. Outras obras em destaque são os 
auto-retratos com recurso à projeção da 
sombra e a captura peculiar  das paredes 
do hotel Meliá de Braga – para salientar 
“a arquitetura altamente moderna que 
também existe na cidade”.
Tendo esta coleção fotográfica algumas 
imagens de Viana do Castelo, ficou en-
tão a promessa de um “janelas prá ci-
dade” do Porto, de modo a finalizar uma 
trilogia em que o espírito do Norte do 
país fique bem representado. n

EXPOSIÇÃO
DE MIGUEL LOURO

A i n s p i r a -
ção para 
o  nome 

da exposição, “Ja-
nelas Prá Cidade”, 
veio de uma ex-
pressão usada por 
amigos do Porto. 
Sendo bracarense de gema, Miguel 
Louro captou a essência de Braga e regis-
tou-a sob a forma de fotografias a preto e 
branco nesta mostra que foi inaugurada 
no dia 1 de julho na Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM). 
Depois de uma temporada em março na 
sede da Sub-Região de Viana do Castelo 
da Ordem dos Médicos, a exposição em-
belezou as paredes do Centro de Cultura 
e Congressos da SRNOM durante o ve-
rão, mostrando novas técnicas fotográ-
ficas e paisagens, tanto modernas como 
tradicionais, sempre marcadas por um 
olhar intimista sobre a cidade de Braga.

Texto e  Fotografia Medesign

As fotografias de Miguel Louro 
voltaram a embelezar as 
paredes do Centro de Cultura 
e Congressos da SRNOM. 
Sob o título “Janelas Prá 
Cidade”, o médico fotógrafo 
expôs um conjunto de 
imagens que mostram Braga 
em plano principal e podem 
bem servir como cartão de 
visita da cidade. A mostra foi 
inaugurada a 1 de julho. 
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PLATINOTIPIAS DE 
MIGUEL LOURO 
MOSTRAM OLHAR 
INTIMISTA SOBRE BRAGA



EXPOSIÇÃO DE 
PINTURA

por completar as obras uns dos 
outros”. Para Rui Nunes, “os alu-
nos são um grupo que se conhece 
e se considera uma família. Essa 
convivência acaba por criar uma 
linha condutora através dessa par-
tilha e vivência no mesmo espaço”. 
No decorrer da criação das obras, a 
comunicação entre o grupo acaba 
por alterar o resultado da pintura. 
“Ao contarem o que levou à ideia 
inicial do quadro, permitem que 
outras pessoas falem e se envol-
vam no trabalho, deixando a obra 
evoluir de outra forma e resul-
tando em trabalhos muito diferen-
tes e com mais significado para to-
dos”, salientou Diana Pereira.
Os quadros escolhidos são obras 
realizadas nos últimos três anos, 
de forma a “mostrar as técnicas de-
senvolvidas mais recentemente”, e 
foram organizados em determina-
das temáticas “a fim de criar flui-
dez no percurso da exposição”, 
como explicou o professor. En-
tre os temas escolhidos, estavam 
presentes o grande Porto, viagens 
pelo mundo, paisagens marítimas, 
identidades artísticas, naturezas 
mortas e memórias familiares.
Com o objetivo de “divulgar o per-
curso técnico e criativo dos alu-
nos a um público mais alargado”, 
o atelier desenvolveu esta exposi-
ção com a SRNOM. A ideia sur-
giu através de duas alunas médi-
cas, Maria Edite Vieira e Carmen 
Nogueira, que também tiveram 
os seus trabalhos expostos, e que 
foram quem sugeriu “este espaço 

magnífico e com uma capacidade per-
feita para albergar uma exposição desta 
dimensão”, revelou a responsável pela 
organização de eventos do atelier. 
“Entre Telas - Espaço d’Artes” encon-
tra-se aberto ao público desde 2007 e 
promove o desenvolvimento de compe-
tências artísticas em desenho, pintura 
(desde óleo, acrílico e aguarela a téc-
nicas mistas) e artes decorativas. “Ve-
nham aprender connosco”, convidou 
Rui Nunes, que “acredita que os médi-
cos se irão sentir em casa e que, apesar 
dos seus horários sempre muito preen-
chidos, irão sempre regressar com von-
tade de continuar a aprender”. n

De 6 a 20 de setembro a 
Casa do Médico acolheu uma 
exposição de pintura do atelier 
“Entre Telas”. Resultado da 
aprendizagem, sentimentos 
pessoais e experiências da 
vida quotidiana “de um grupo 
que se conhece e se considera 
uma família”, a coletânea de 
trabalhos foi apresentada sob 
designação “Vivências de um 
espaço comum”.

PARTILHA DE 
EXPERIÊNCIAS 
ATRAVÉS DA PINTURA

‘Vivências de  
um espaço comum’

‘Entre Telas’

D e 6 a 20 de setembro, a Galeria 
do Centro de Cultura e Con-
gressos da Secção Regional do 

Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) 
acolheu uma exposição coletiva de pin-
tura que reunia os trabalhos de 22 alunos 
do atelier “Entre Telas”. A coordenação 
da exposição ficou a cargo de Rui Nunes, 
professor, e Diana Pereira, responsável 
pela gestão de contatos e organização 
de eventos daquele espaço. A mostra 
foi descrita como “uma exposição que 
resulta de uma amizade para além da 
pintura, com a partilha de experiências, 
interesses pessoais e vivências do quo-
tidiano em que todos se envolvem no 
momento da criação, acabando mesmo 
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EXPOSIÇÃO

Ernesto Roma
Vida e obra
HONRAR UM DOS 
MAIORES VULTOS DA 
MEDICINA PORTUGUESA 
DO SÉCULO XX

A exposição sobre a vida e obra 
de Ernesto Roma esteve patente 
na SRNOM de 5 a 18 de julho. 
A mostra sobre o médico que 
revolucionou o tratamento da 
diabetes em Portugal reuniu 
objetos pessoais e informação 
detalhada sobre a sua obra e 
legado à Medicina do país. Na 
sessão de encerramento foi 
também homenageado Eduardo 
Santos Silva (filho), outro 
nome incontornável na área da 
diabetes.

Com o apoio da Asso-
ciação Protetora dos 
Diabéticos de Portu-

gal (APDP), da Secção Re-
gional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM) e da 
Câmara Municipal de Viana 
do Castelo, a exposição so-
bre a vida e obra do médico 
Ernesto Roma chegou à ga-
leria do Centro de Cultura e 
Congressos da SRNOM a 5 
de julho e aí se manteve até 
ao dia 18, mostrando objetos 
pessoais e informação detalhada sobre o 
“médico altamente preocupado com os 
diabéticos pobres”, como se podia ler na 
biografia apresentada na exposição. 
A sessão de inauguração juntou os prin-
cipais responsáveis pelo evento: Luís 
Gardete Correia, presidente da Funda-
ção Ernesto Roma e médico da APDP, 
José Manuel Boavida, presidente da 
APDP, e João Filipe Raposo, diretor clí-
nico da APDP. Também estiveram pre-
sentes Carlos Mota Cardoso, membro 

do CRNOM e António Roma Torres, 
sobrinho de Ernesto Roma, que deu tes-
temunho de como o tio “sempre foi um 
grande exemplo” na sua vida e prática 
clínica.
Luís Gardete Correia, recentemente no-
meado membro do Nominating Committe 
da Federação Internacional da Diabetes 
(IDF), explicou como a exposição partiu 
de um espólio que existe em Viana do 
Castelo, cidade natal de Ernesto Roma, 
e na APDP. Com a proximidade da co-

Texto Medesign › Fotografia Digireport
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memoração do cen-
tenário da fundação 
da APDP, mostrou-se 
“imperativo homena-
gear uma figura impar 
da Medicina portu-
guesa”, disse. “É a vida 
de um homem que 
teve um papel funda-
mental na assistência 
a pessoas com diabetes 
e em prevenir a morte 
de muitos doentes com 
a implementação do 
tratamento com insu-
lina”, salientou Luís 
Gardete. “Foi uma das 
primeiras pessoas com 
a perceção do que era 
a diabetes e as suas 
consequências, tendo 
uma máxima consi-
deração pelo doente e 
pela família. Era muito 
humano, tendo in-
fluenciado as gerações 
seguintes de médicos 
na forma de relaciona-
mento com o paciente”, 
elogiou.
Entre os objetos pes-
soais do médico mos-
trados nesta exposição 
destacava-se a sua tese 
de mestrado, intitulada 
“Microcefalia”, o capa-
cete e mala utilizados 
na Grande Guerra e as 
provas dos seus contri-
butos na área da nutri-
ção e alimentação sau-
dável, com a publicação 
de diversos livros. 
A apresentação da ex-
posição ficou a cargo de 

Carlos Mota Cardoso, que explicou que 
Ernesto Roma “representa a aliança 
entre a memória e o sentimento, pois 
nesta exposição está a génese do que é 
o desenvolvimento da Medicina”. O diri-
gente do CRNOM destacou como a vida 
de Ernesto Roma “define o que é Me-
dicina: a capacidade de chegar afetiva-
mente aos outros”.

HOMENAGEM A 
EDUARDO SANTOS SILVA
No dia 18 de julho, a sessão 
de encerramento da expo-
sição prestou homenagem 
a outro nome importante 
da Medicina em Portugal: 
Eduardo Santos Silva (filho). 
“Estas foram duas figuras 
incontornáveis na diabetolo-
gia social e no apoio aos mais 
desfavorecidos, que atuaram 
com muito humanismo e 
vocação, salvando muitas 
vidas. Assim, a APDP não 
pôde deixar de homenagear 
duas referências nesta área”, 
explicou José Luís Medina, 
antigo presidente da Socie-
dade Portuguesa de Diabe-
tologia (SPD).
A sessão contou também 
com a presença de José Ma-
nuel Boavida, Luís Gardete 
Correia, Fernando Trepa de 
Faria – que partilhou a sua 
experiência enquanto diabé-
tico – e Artur Santos Silva, 
sobrinho de Eduardo Santos 
Silva. 
José Manuel Boavida trans-
mitiu uma mensagem de 
Miguel Guimarães, bastoná-
rio da Ordem dos Médicos. 
O bastonário referiu que “a 
Ordem teve a honra e privi-
légio de acolher a exposição 
de Ernesto Roma” e elogiou 
a APDP como “uma das as-
sociações mais interventi-
vas em Portugal”. Por outro 
lado, para Miguel Guima-
rães, homenagear Eduardo 
Santos Silva é “falar de uma 
figura que lutou por uma 
Medicina de qualidade”, tendo ficado 
“na história e memória da Diabetologia 
Portuguesa”. 
Artur Santos Silva encerrou a sessão re-
cordando como o seu tio “defendeu uma 
melhor Saúde em todas as vertentes: da 
clínica à investigação, divulgação do co-
nhecimento científico mais atual e mo-
bilização da classe médica na defesa de 
melhores políticas de saúde, mais soli-
dárias”. n

 
Ernesto Roma 
(1887-1978)
Ernesto Galeão Roma nasceu 

em Viana do Castelo em 1887. 

Frequentou o Real Colégio Mili-

tar em Lisboa e, em 1905, matri-

culou-se na Escola Médico-Ci-

rurgiã de Lisboa, defendendo a 

tese “Microcefalia” com a classi-

ficação de 19 valores. Exerceu as 

funções de Assistente de Anato-

mia, 2º Assistente de Patologia 

Interna, Clínica Médica Terapêu-

tica e Especialidades Médicas da 

já Faculdade de Medicina de Lis-

boa. Em 1916, durante a Primeira 

Grande Guerra, foi incorporado 

no 1º Batalhão do Corpo Expedi-

cionário Português (CEP). Após 

a desmobilização, foi nomeado 

Chefe de Clínica da Faculdade 

de Medicina de Lisboa. Em 1922 

decidiu ir para Boston especia-

lizar-se em Ética com Richard 

Cabott. Porém, em dezembro 

de 1922, decorriam ensaios na 

Clínica Joslin, com a qual Ernesto 

Roma mantinha contacto, sobre 

a nova esperança no tratamento 

da diabetes – a insulina. Assim, 

o médico manteve-se atento à 

evolução dos doentes ali trata-

dos. Um ano depois, regressa a 

Portugal e retoma o seu lugar 

no Hospital de Santa Maria, tra-

zendo consigo as mais recentes 

descobertas para o tratamento 

da diabetes. Foi um médico 

preocupado com os doentes 

diabéticos pobres que não dis-

punham de meios para adquirir insulina e com 

a educação terapêutica dos doentes. A 13 de 

maio de 1926 ajudou a fundar a Associação 

Protetora dos Diabéticos Pobres (depois As-

sociação Protetora dos Diabéticos de Portugal 

(APDP) – a primeira associação de diabéticos 

do mundo, decana da Federação Internacional 

de Diabetes e uma referência nacional e inter-

nacional nos cuidados integrados no combate 

a esta doença crónica.



Victor Manuel Oliveira Araújo Boucinha - vogal 
executivo]. [DR n.º 128/2019, Série I de 2019-
07-08]

■■ DESPACHO N.º 6309/2019	–	Saúde	-	Direção-
-Geral	da	Saúde
Nomeia os membros da Comissão Nacional da 
Saúde Materna, da Criança e do Adolescente. 
[DR n.º 130/2019, Série II de 2019-07-10]

■■ DESPACHO N.º 6479/2019 –	Finanças,	Traba-
lho,	Solidariedade	e	Segurança	Social	e	Saúde	
-	Gabinetes	do	Secretário	de	Estado	do	Orça-
mento	e	das	Secretárias	de	Estado	da	Segurança	
Social	e	da	Saúde
Autoriza o Instituto da Segurança Social e as 
Administrações Regionais de Saúde a assumir 
os compromissos plurianuais no âmbito dos 
contratos-programa a celebrar durante o ano 
de 2019 com as novas entidades a integrar a 
Rede Nacional de Cuidados Continuados Inte-
grados, previstos no anexo ao presente des-
pacho. [DR n.º 136/2019, Série II de 2019-07-18] 
(Nota: retificado pela Declaração de Retificação 
n.º 684/2019; DR n.º 165/2019, Série II de 2019-
08-29]

■■ DESPACHO N.º 6541-B/2019	–	Finanças,	Ad-
ministração	Interna	e	Saúde	-	Gabinetes	dos	
Secretários	de	Estado	do	Orçamento,	das	Autar-
quias	Locais	e	Adjunto	e	da	Saúde	
Mapa de encargos anuais com as competên-
cias descentralizadas - setor da saúde. [DR n.º 
137/2019, 2º Supl, Série II de 2019-07-19] 

■■ PORTARIA N.º 434/2019	–	Finanças	e	Saúde	
-	Gabinetes	dos	Secretários	de	Estado	do	Orça-
mento	e	Adjunto	e	da	Saúde
Autoriza a Unidade Local de Saúde do Alto Mi-
nho a assumir um encargo até ao montante de 
758.593,19 EUR, a que acresce IVA à taxa legal 
em vigor, referente ao contrato de Empreitada 
do Serviço de Urgência Fase I (UCIM). [DR n.º 
138/2019, Série II de 2019-07-22]

■■ DESPACHO N.º 6658-A/2019	–	Finanças	e	
Saúde	-	Gabinetes	do	Ministro	das	Finanças	e	da	
Ministra	da	Saúde	
Altera o Despacho n.º 5854-A/2019, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 119 (suple-
mento), de 25 de junho de 2019 (Define as zonas 
geográficas qualificadas como carenciadas, 
no que respeita à área hospitalar e de medicina 
geral e familiar, por estabelecimento de saúde 
e especialidade médica e por agrupamento de 
centros de saúde, respetivamente, para efeitos 
de atribuição dos incentivos à mobilidade e re-
crutamento de trabalhadores médicos). [DR n.º 
140/2019, 1º Supl, Série II de 2019-07-24]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 114/2019	–	Assembleia	da	República	
Recomenda ao Governo medidas relativas ao 
diagnóstico de perturbação de hiperatividade 
com défice de atenção. [DR n.º 141/2019, Série I 
de 2019-07-25]
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■■ REGULAMENTO N.º 530/2019	–	Ordem	dos	
Médicos
Regulamento de Quotas e Taxas da Ordem 
dos Médicos. [DR n.º 123/2019, Série II de 
2019-07-01]

■■ DESPACHO N.º 6065/2019	–	Saúde	-	Secre-
taria-Geral
Concessão de distinção de mérito e de meda-
lhas de serviços distintos, grau «ouro», do Mi-
nistério da Saúde. [DR n.º 124/2019, Série II de 
2019-07-02]

	
	

	

■■ DESPACHO N.º 6108/2019	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Ministra	
Designa, em regime de substituição, a licencia-
da Maria Antónia de Oliveira Lampreia Escoval 
Lopes Esperança Martins para o cargo de pre-
sidente do conselho diretivo do Instituto Por-
tuguês do Sangue e da Transplantação. [DR n.º 
125/2019, Série II de 2019-07-03]

■■ LEI N.º 48/2019	–	Assembleia	da	República	
Regime de confidencialidade nas técnicas de 
procriação medicamente assistida, proceden-
do à sexta alteração à Lei n.º 32/2006, de 26 de 
julho (procriação medicamente assistida). [DR 
n.º 128/2019, Série I de 2019-07-08]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 111/2019	–	Presidência	do	Conselho	de	Mi-
nistros	
Designa os membros do conselho de adminis-
tração do Centro Hospitalar do Médio Ave, E. 
P. E. [António Alberto Brandão Gomes Barbo-
sa - presidente do conselho de administração; 
Maria de Fátima Campos de Figueiredo - vo-
gal executiva com funções de diretora clínica; 
Deolinda Maria Correia do Vale - vogal execu-
tiva com funções de enfermeira diretora; Luís 
Fernando Andrade Moniz - vogal executivo; 



■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 120/2019	–	Assembleia	da	República	
Recomenda ao Governo a tomada de medidas 
urgentes que permitam o cumprimento da lei 
relativamente à redução do número de infe-
ções hospitalares. [DR n.º 142/2019, Série I de 
2019-07-26]

■■ DESPACHO N.º 6690/2019	–	Saúde	-	Gabi-
nete	da	Secretária	de	Estado	da	Saúde	
Determina que as receitas médicas nas quais 
sejam prescritas exclusivamente vacinas con-
tra a gripe, para a época gripal de 2019/2020, 
emitidas a partir de 1 de julho de 2019, são váli-
das até 31 de dezembro do corrente ano. [DR n.º 
142/2019, Série II de 2019-07-26

■■ DESPACHO N.º 6691/2019	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Secretária	de	Estado	da	Saúde	
Cria o Grupo de Trabalho para acompanha-
mento, avaliação e monitorização da imple-
mentação das ferramentas de identificação 
de risco nutricional previstas no Despacho n.º 
6634/2018, de 28 de junho. [DR n.º 142/2019, 
Série II de 2019-07-26]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 122/2019	-	Assembleia	da	República	
Recomenda ao Governo a adoção de medidas 
para integrar e apoiar nas escolas crianças e 
jovens com diabetes tipo 1. [DR n.º 143/2019, 
Série I de 2019-07-29]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 124/2019	–	Assembleia	da	República	
Recomenda ao Governo que desenvolva ações 
de sensibilização visando a entrega, nas far-
mácias, dos resíduos das embalagens e res-
tos de medicamentos. [Diário da República n.º 
143/2019, Série I de 2019-07-29]

■■ DESPACHO N.º 6741/2019	–	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde	
Estabelece disposições sobre a cedência de 
dados estatísticos de produção e consumos, 
por todas as entidades integradas no âmbito 
do Ministério da Saúde. Revoga o Despacho n.º 
4354-A/2017, de 17 de maio, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 97, de 19 de maio. 
[DR n.º 143/2019, Série II de 2019-07-29]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 127/2019	–	Presidência	do	Conselho	de	Mi-
nistros	
Designa o diretor clínico e a enfermeira diretora 
do conselho de administração do Hospital de 
Braga, E. P. E. [Jorge Manuel Gomes de Sousa 
Marques e Maria de Fátima Gonçalves Francis-
co Faria]. [DR n.º 146/2019, Série I de 2019-08-
01]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 128/2019	–	Presidência	do	Conselho	de	Mi-
nistros	
Designa os membros do conselho de adminis-
tração do Centro Hospitalar de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro, E. P. E. [Ana Rita Ribeiro de Al-
meida Castanheira - presidente do conselho de 
administração; Paula Cristina Gonçalves Vaz 
Marques Ribeiro - diretora clínica; Júlio Manuel 
Pires de Azevedo - enfermeiro diretor; Fernan-
do Alberto Alves - vogal executivo; Elsa Rocha 
de Sousa Justino - vogal executiva]. [Diário da 
República n.º 146/2019, Série I de 2019-08-01]

■■ DESPACHO N.º 6876/2019	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Ministra
Designa para o cargo de diretor executivo do 
Agrupamento de Centros de Saúde do Alto 
Ave, pelo período de três anos, o licenciado José 
Novais de Carvalho. [DR n.º 146/2019, Série II 
de 2019-08-01]

■■ DESPACHO N.º 6877/2019	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Ministra
Designa para o cargo de diretora executiva do 
Agrupamento de Centros de Saúde Grande 
Porto VIII - Espinho/Gaia, pelo período de três 
anos, a licenciada Celeste Maria Garcia de Ma-
galhães Meireles Pinto. [DR n.º 146/2019, Série 
II de 2019-08-01]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 833/2019	–	Saúde	-	INFAR-
MED	-	Autoridade	Nacional	do	Medicamento	e	
Produtos	de	Saúde,	I.	P.	
Estabelece o regime de concurso e os requisi-
tos de funcionamento dos postos farmacêuti-
cos móveis. [DR n.º 146/2019, Série II de 2019-
08-01]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 129-A/2019	–	Presidência	do	Conselho	de	
Ministros	
Designa os membros do conselho de admi-
nistração do Hospital Santa Maria Maior, E. P. 
E. – Barcelos. [Joaquim Manuel Araújo Barbo-
sa - presidente do conselho de administração; 
Marta Cristina Marques Gomes - diretora clíni-
ca; Olívia Maria da Silva Lopes - vogal executiva; 
Manuel Joaquim de Brito Passos - enfermeiro 
diretor]. [DR n.º 146/2019, 1º Supl, Série I de 
2019-08-01]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 129-C/2019	–	Presidência	do	Conselho	de	
Ministros	
Designa os membros do conselho de admi-
nistração do Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia/Espinho, E. P. E. [Rui Nuno Machado 
Guimarães - presidente do conselho de admi-
nistração; Diana Marisa Castro Diogo da Mota 
- diretora clínica; Paulo Filipe de Almeida e Silva 
Diz - vogal executivo; Daniela Carla Mendonça 
Carvalho da Silva Maia - vogal executiva; Ana 
Patrícia Santos Cardoso - enfermeira diretora]. 
[DR n.º 146/2019, 1º Supl, Série I de 2019-08-01]
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■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 134/2019	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo que considere as de-
mências e a doença de Alzheimer uma priori-
dade social e de saúde pública, que elabore o 
Plano Nacional de Intervenção para as Demên-
cias, que adote as medidas necessárias para 
um apoio adequado a estes doentes e suas 
famílias e que crie e implemente o Estatuto do 
Cuidador Informal. [DR n.º 147/2019, Série I de 
2019-08-02]

■■ DESPACHO N.º 6931/2019	–	Saúde	-	Gabinete	
do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde
Determina a constituição de um grupo de tra-
balho para o Centro de Contacto do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS 24). [DR n.º 148/2019, 
Série II de 2019-08-05]

■■ DESPACHO N.º 7033/2019	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Ministra
Designa para o cargo de diretora executiva do 
Agrupamento de Centros de Saúde de Trás-os-
-Montes - Alto Tâmega e Barroso, pelo período 
de três anos, a licenciada Laurentina Maria Gon-
çalves da Santa Teixeira. [DR n.º 150/2019, Série 
II de 2019-08-07]

■■ DESPACHO N.º 7034/2019	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Ministra
Designa para o cargo de diretora executiva do 
Agrupamento de Centros de Saúde do Grande 
Porto II - Gondomar, pelo período de três anos, 
a licenciada Maria Cristina Viegas Pascoal. [DR 
n.º 150/2019, Série II de 2019-08-07]

■■ DESPACHO N.º 7035/2019	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Ministra
Designa para o cargo de diretor executivo do 
Agrupamento de Centros de Saúde do Tâmega 
II - Vale do Sousa Sul, pelo período de três anos, 
o licenciado Fernando Augusto Pacheco Ma-
lheiro. [DR n.º 150/2019, Série II de 2019-08-07]

■■ DESPACHO N.º 7116/2019	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Ministra
Designa para o cargo de diretor executivo do 
Agrupamento de Centros de Saúde do Cávado 
II - Gerês/Cabreira, pelo período de três anos, o 
licenciado Nuno Miguel Macedo e Oliveira. [DR 
n.º 152/2019, Série II de 2019-08-09]

■■ DESPACHO N.º 7276/2019	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Secretária	de	Estado	da	Saúde
Aprova o Programa Nacional do Rastreio Neo-
natal (PNRN) e determina a sua implementação 
pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricar-
do Jorge, I. P. [DR n.º 156/2019, Série II de 2019-
08-16]
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■■ DECRETO-LEI N.º 125/2019	–	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros
Altera o regime jurídico a que ficam sujeitos a 
abertura, a modificação e o funcionamento dos 
estabelecimentos prestadores de cuidados de 
saúde. [DR n.º 164/2019, Série I de 2019-08-28]

Resumo em linguagem clara*:

O que é?
Este decreto-lei altera o prazo de adaptação previsto no 
regime a que ficam sujeitos a abertura, a modificação e 
o funcionamento dos estabelecimentos prestadores de 
cuidados de saúde (EPCS).

O que vai mudar?
É alterado o prazo de adaptação ao regime a que ficam 
sujeitos a abertura, a modificação e o funcionamento 
dos EPCS. Os estabelecimentos prestadores de cuida-
dos de saúde (EPCS) funcionam mediante uma licen-
ça que é atribuída pela Entidade Reguladora da Saúde 
(ERS). Os EPCS que detenham licenças de funciona-
mento emitidas ao abrigo da legislação anterior à entra-
da em vigor deste regime têm até 31 de agosto de 2023 
para se adequar ao novo regime jurídico. Este prazo de 
adaptação só se aplica aos requisitos estabelecidos nas 
portarias ainda a aprovar.

Que vantagens traz?
Este decreto-lei reconhece a importância dos es-
tabelecimentos prestadores de cuidados de saúde 
e reforça a exigência de qualidade e segurança dos 
serviços por eles prestados. A alteração do prazo 
de adaptação permite uma séria e criteriosa pon-
deração e revisão do regime substantivo relativo 
ao licenciamento das regras de licenciamento e dos 
requisitos técnicos relativos à organização e funcio-
namento dos EPCS

* Este texto destina-se à apresentação do teor do diploma em 
linguagem acessível, clara e compreensível para os cidadãos. 
O resumo do diploma em linguagem clara não tem valor legal 
e não substitui a consulta do diploma em Diário da República.

■■ LEI N.º 79/2019	–	Assembleia	da	República
Estabelece as formas de aplicação do regime 
da segurança e saúde no trabalho previsto no 
Código do Trabalho e legislação complemen-
tar, aos órgãos e serviços da Administração 
Pública, alterando a Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas. [DR n.º 167/2019, Série I de 
2019-09-02]

■■ LEI N.º 87/2019	–	Assembleia	da	República
Reforço da autonomia das entidades do Ser-
viço Nacional de Saúde para contratação de 
recursos humanos. [DR n.º 168/2019, Série I de 
2019-09-03]

■■ LEI N.º 84/2019	–	Assembleia	da	República
Dispensa a cobrança de taxa moderadora nos 
cuidados de saúde primários e demais presta-
ções de saúde, procedendo à décima primeira 
alteração ao Decreto-Lei n.º 113/2011, de 29 de 
novembro. [DR n.º 168/2019, Série I de 2019-
09-03]

■■ LEI N.º 90/2019	–	Assembleia	da	República	
Reforço da proteção na parentalidade, alteran-
do o Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 
7/2009, de 12 de fevereiro, e os Decretos-Leis 
n.os 89/2009, de 9 de abril, que regulamenta a 
proteção na parentalidade, no âmbito da even-
tualidade maternidade, paternidade e adoção, 
dos trabalhadores que exercem funções pú-
blicas integrados no regime de proteção social 
convergente, e 91/2009, de 9 de abril, que es-
tabelece o regime jurídico de proteção social na 
parentalidade no âmbito do sistema previden-
cial e no subsistema de solidariedade. [DR n.º 
169/2019, Série I de 2019-09-04]

■■ LEI N.º 95/2019	–	Assembleia	da	República
Aprova a Lei de Bases da Saúde e revoga a Lei 
n.º 48/90, de 24 de agosto, e o Decreto-Lei n.º 
185/2002, de 20 de agosto. [DR n.º 169/2019, 
Série I de 2019-09-04]

■■ REGULAMENTO N.º 698/2019	–	Ordem	dos	
Médicos	
Regulamento que define os atos profissionais 
próprios dos médicos, a sua responsabilidade, 
autonomia e limites. [DR n.º 170/2019, Série II de 
2019-09-05]

Artigo 2.º
Âmbito

Este regulamento aplica -se aos médicos inscritos na Or-
dem dos Médicos, com ou sem autonomia, às sociedades 
profissionais de médicos, aos médicos legalmente estabe-
lecidos noutro Estado Membro da União Europeia ou do 
Espaço Económico Europeu em livre prestação de serviços 
e a todos aqueles que se encontrem registados na Ordem 
dos Médicos.

Artigo 3.º
Habilitação

1 — O médico é o profissional legalmente habilitado ao 
exercício da medicina, capacitado para o diagnóstico, tra-
tamento, prevenção ou recuperação de doenças e outros 
problemas de saúde, e apto a prestar cuidados e a intervir 
sobre indivíduos, conjuntos de indivíduos ou grupos popu-
lacionais, doentes ou saudáveis, tendo em vista a proteção, 
melhoria ou manutenção do seu estado e nível de saúde.
2 — Os médicos possuidores de inscrição em vigor na Or-
dem dos Médicos são os únicos profissionais que podem 
praticar os atos próprios dos médicos, nos termos do Es-
tatuto da Ordem dos Médicos, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 282/77, de 5 de julho, com as alterações que lhe foram 
introduzidas pela Lei n.º 117/2015, de 31 de agosto e do 
presente regulamento.

Artigo 4.º
Responsabilidade e autonomia

1 — O médico exerce a sua atividade com plena responsa-
bilidade profissional e autonomia técnico-científica.
2 — O médico deve cooperar com outros profissionais 
cuja ação seja complementar à sua e coordenar as equipas 
clínicas multiprofissionais e multidisciplinares de trabalho, 
sem prejuízo da autonomia própria das demais profissões 
de saúde no âmbito das suas atividades.

■■ LEI N.º 100/2019	–	Assembleia	da	República	
Aprova o Estatuto do Cuidador Informal, altera 
o Código dos Regimes Contributivos do Siste-
ma Previdencial de Segurança Social e a Lei n.º 
13/2003, de 21 de maio. [DR n.º 171/2019, Série I 
de 2019-09-06]

■■ LEI N.º 101/2019 –	Assembleia	da	República	
Altera o Código Penal, adequando os crimes 
de coação sexual, violação e abuso sexual de 
pessoa internada ao disposto na Convenção 
de Istambul, e o Código de Processo Penal, em 
matéria de proibição e imposição de condutas. 
[DR n.º 171/2019, Série I de 2019-09-06]

■■ LEI N.º 102/2019 –	Assembleia	da	República	
Acolhe as disposições da Convenção do Con-
selho da Europa contra o Tráfico de Órgãos 
Humanos, alterando o Código Penal e o Código 
de Processo Penal. [DR n.º 171/2019, Série I de 
2019-09-06]

■■ LEI N.º 108/2019	–	Assembleia	da	República
Carta para a Participação Pública em Saúde. 
[DR n.º 172/2019, Série I de 2019-09-09]

Carta para a Participação Pública em Saúde

Artigo 1.º
Missão e objetivos

1 — A Carta para a Participação Pública em Saúde, dora-
vante designada por Carta, pretende fomentar a participa-
ção por parte das pessoas, com ou sem doença e seus repre-
sentantes, nas decisões que afetam a saúde da população, 
e incentivar a tomada de decisão em saúde assente numa 
ampla participação pública.
2 — A Carta pretende ainda promover e consolidar a par-
ticipação pública a nível político e dos diferentes órgãos e 
entidades do Estado, em Portugal, através do aprofunda-
mento dos processos de participação já existentes e da cria-
ção de novos espaços e mecanismos participativos.
3 — Desta forma, a Carta contribui para:
a) Promover e defender os direitos das pessoas com ou sem 
doença, em especial no que respeita à proteção da saúde, da 
informação e da participação;
b) Informar as entidades públicas sobre as prioridades, ne-
cessidades e preocupações das pessoas com ou sem doença 
e seus representantes;
c) Tornar as políticas de saúde mais eficazes e, consequen-
temente, obter melhores resultados em saúde;
d) Promover a transparência das decisões e a prestação de 
contas por parte de quem decide;
e) Aproximar o Estado e a sociedade civil, aprofundando o 
diálogo e a interação regular entre ambos;
f) Legitimar as decisões sobre a avaliação custo -efetividade 
e os dilemas éticos colocados pelas inovações tecnológicas.

■■ LEI N.º 109/2019 –	Assembleia	da	República	
Modifica o regime de atribuição de cédulas 
profissionais, procedendo à segunda altera-
ção à Lei n.º 71/2013, de 2 de setembro, que re-
gulamenta a Lei n.º 45/2003, de 22 de agosto, 
relativamente ao exercício profissional das ati-
vidades de aplicação de terapêuticas não con-
vencionais. [DR n.º 172/2019, Série I de 2019-
09-09]

■■ LEI N.º 110/2019	–	Assembleia	da	República	
Estabelece os princípios, direitos e deveres 
aplicáveis em matéria de proteção na precon-
ceção, na procriação medicamente assistida, 
na gravidez, no parto, no nascimento e no puer-
pério, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 
15/2014, de 21 de março. [DR n.º 172/2019, Série 
I de 2019-09-09]
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■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 164/2019	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo o ensino de Suporte 
Básico de Vida nas escolas. [DR n.º 172/2019, 
Série I de 2019-09-09]

■■ PORTARIA N.º 296/2019	–	Saúde
Estabelece o regime excecional de comparti-
cipação do Estado no preço das fórmulas ele-
mentares que se destinem especificamente 
a crianças com alergia às proteínas do leite de 
vaca, enquanto beneficiárias do Serviço Nacio-
nal de Saúde. [DR n.º 172/2019, Série I de 2019-
09-09]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 171/2019	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo o reforço de respostas 
na área da saúde infantil nos cuidados de saúde 
primários. [DR n.º 173/2019, Série I de 2019-09-
10]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 180/2019	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo a adoção de medidas 
de capacitação da população em reanimação 
cardiopulmonar. [DR n.º 176/2019, Série I de 
2019-09-13]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
N.º 184/2019	–	Assembleia	da	República
Recomenda ao Governo a adoção de medidas 
de promoção da conciliação entre a vida pro-
fissional, familiar e pessoal. [DR n.º 177/2019, 
Série I de 2019-09-16]

■■ REGULAMENTO N.º 724/2019 –	Ordem	dos	
Médicos	
Regulamento dos Tempos Padrão das Consul-
tas Médicas. [DR n.º 178/2019, Série II de 2019-
09-17]

Regulamento dos tempos padrão das consultas médicas
A relação médico-doente desempenhou, desde sempre, um 
papel central na história da Medicina e é um dos conceitos 
que tem merecido maior reflexão ao longo dos tempos. De 
uma perspetiva inicialmente paternalista, evoluiu para uma 
visão mais participativa e incentivadora da autonomia do ci-
dadão enquanto elemento central para o sucesso das decisões 
diagnósticas e terapêuticas adotadas.
Esta evolução traduziu -se numa relação mais humanizada e 
focada na importância da dimensão social da vida humana, 
com respaldo em documentos estruturantes como a Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos, que completou 70 anos 
em 2018, ou na Carta dos Direitos do Doente, datada de 1973 
e publicada pela Associação Americana de Hospitais.
Hoje, temos enormes desafios pela frente e a legitimidade e 
as obrigações ético-deontológicas que estão na base da nossa 
profissão são permanentemente ameaçadas pelo poder políti-
co e económico. O papel humanista do médico corre o risco 
de ser transformado num instrumento utilitário, com impacto 
irreversível na dignidade das pessoas e na sua integridade éti-
ca, profissional e pessoal.
A evolução dos sistemas de saúde, públicos, sociais ou pri-
vados, com consequências na forma massificada como são 
difundidos os cuidados de saúde, traz vários riscos para esta 
relação e obriga a que, em plena era tecnológica, seja rein-
ventada a forma como médico e doente continuam a ser os 
principais protagonistas em ambiente de consulta. Estas al-
terações merecem, da parte dos médicos, um exercício ainda 
mais desafiante da responsabilidade que a nossa profissão en-
cerra. No plano individual e coletivo temos de saber enfren-
tar os desafios do presente e do futuro, sempre com audácia, 
firmeza e conhecimento.
Tal como está inscrito no plano de atividades do Bastonário 
e do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos para o trié-
nio 2017/2019, é indispensável centrar a atividade médica no 
doente e na exigência de qualidade da Medicina. E defender

o património da relação médico-doente sustentada num 
primado humanista, nas boas práticas e nos valores éticos e 
deontológicos da profissão médica. Não é aceitável exercer 
Medicina de acordo com imposições externas e hostis a estes 
princípios. Os médicos devem ser os primeiros advogados 
dos doentes e seus genuínos provedores.
Humanizar os cuidados de saúde é também uma obrigação de 
todos, que começa na adoção de comportamentos que salva-
guardem a educação e a ética universal. É preciso tempo para 
nutrir e reforçar esta relação, sendo absolutamente necessária 
a definição e aplicação de um conjunto de regras que permi-
tam enquadrar, garantir e preservar uma duração adequada 
para a interação entre o médico e o doente, evitando os múlti-
plos artifícios perturbadores que diariamente a enfraquecem. 
Adquire especial relevo, neste sentido, a pressão burocrática, 
tecnológica e administrativa cada vez mais presente no sector 
da saúde.
A proteção do ambiente e das condições em que se desen-
volve a atividade médica – seja no setor público, privado ou 
social – é o primeiro passo necessário e urgente para uma 
valorização profissional que tem ficado comprometida com 
a manipulação, deturpação e generalização abusiva de alguns 
incidentes críticos, muitas vezes de causa organizacional, le-
vando à desqualificação e exposição pública negativa, a que 
os médicos têm sido submetidos nos últimos anos.
Não será certamente um acaso que muitas das atuais quei-
xas relacionadas com os serviços de saúde refiram de forma 
crescente a falta de tempo no atendimento ou os atrasos nas 
consultas, marcadas com intervalos acríticos e impraticáveis 
quando se pretende extrair efetivo valor daquele momento.
Paralelamente, as exigências impostas pelas administrações, 
ao nível das remunerações, das condições de trabalho e do 
aumento da produção, com tempos reduzidos para a consulta 
e uma crescente sobreposição de tarefas, contribuíram para 
aumentar a síndrome de burnout entre os profissionais e dimi-
nuir a segurança clínica, com efeitos nefastos para médicos, 
doentes e para o sistema de saúde como um todo.

■■ DESPACHO N.º 8297-B/2019	–	Educação	e	
Saúde	-	Gabinetes	do	Ministro	da	Educação	e	
da	Ministra	da	Saúde	
Criação do Grupo de Trabalho das Alergias Ali-
mentares na Escola. [DR n.º 179/2019, 1º Supl, 
Série II de 2019-09-18]

■■ DESPACHO N.º 8297-C/2019	–	Educação	e	
Saúde	-	Gabinetes	do	Ministro	da	Educação	e	
da	Ministra	da	Saúde	
Aprovação do regulamento de enquadramen-
to do apoio às crianças e jovens com Diabetes 
Mellitus tipo 1 na Escola. [DR n.º 179/2019, 1º 
Supl, Série II de 2019-09-18] 

■■ DELIBERAÇÃO N.º 967/2019	–	Saúde	-	Admi-
nistração	Regional	de	Saúde	do	Norte,	I.	P.	
Designação do presidente do conselho clíni-
co e de saúde do ACES Grande Porto V - Porto 
Ocidental. [Maria José Ribas de Albuquerque 
e Castro Yaphe]. [DR n.º 183/2019, Série II de 
2019-09-24]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 968/2019	–	Saúde	-	Admi-
nistração	Regional	de	Saúde	do	Norte,	I.	P.	
Designação do vogal do conselho clínico e de 
saúde do ACES Douro II - Douro Sul. [João Ma-
nuel Torres Moreira]. [DR n.º 183/2019, Série II 
de 2019-09-24]

■■ DELIBERAÇÃO N.º 969/2019	–	Saúde	-	Admi-
nistração	Regional	de	Saúde	do	Norte,	I.	P.	
Designação dos vogais do Conselho Clínico e 
de Saúde do ACES Grande Porto V - Porto Oci-
dental. [Maria da Assunção Lima Novais Varela 
(…)] [DR n.º 183/2019, Série II de 2019-09-24]

■■ LEI N.º 122/2019 –	Assembleia	da	República	
Cria a Ordem dos Fisioterapeutas e aprova o 
respetivo Estatuto. [DR n.º 187/2019, Série I de 
2019-09-30]
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78 AGENDA

ACONTECEU

REUNIÕES CIENTÍFICAS

01 JUL Reunião com os Diretores de 
Serviço de Ginecologia/ Obstetrícia 
e Diretores/Coordenadores 
de Serviço das Unidades de 
Neonatologia dos Centros 
Hospitalares do Norte e Centro

01 JUL Reunião da AIMGF 
da zona Norte

04 JUL Reunião da Comissão 
Organizadora das Jornadas 
Médicas Maia/Valongo

10 JUL Reunião do Grupo Balint

20 JUL Reunião da Direção 
da Associação Nacional dos 
Médicos de Saúde Pública 

22 JUL Mesa redonda sobre 
o tema “Enxaqueca – uma 
verdade dolorosa” no âmbito 
do dia Mundial do Cérebro

29 JUL Reunião da AIMGF 
da zona Norte

31 JUL Reunião da Comissão 
Organizadora das Jornadas 
Maia/Valongo

09 SET Reunião da AIMGF 
da zona Norte

11 SET Reunião do Grupo Balint

13 SET “Reinventar o ACeS”. Sessão 
para apresentação da iniciativa

14 SET Reunião da Associação 
Portuguesa de Internos de Psiquiatria

21 SET Workshop sobre Genética 
Médica, Ginecologia e Obstetrícia 

26 a 28 SET 22.º Congresso Nacional 
da Ordem dos Médicos: “O Médico 
Líder na Saúde e na Sociedade”  

30 SET Conferência sobre 
as alterações do Código de 
Trabalho (Lei n.º 93/2019)

01 OUT Reunião da AIMGF 
da zona Norte

03 OUT Reunião da Comissão 
Organizadora das Jornadas 
Médicas Maia/Valongo

ATIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

01 a 15 JUL Exposição de 
fotografia “Janelas Prá 
Cidade”, de Miguel Louro

05 a 19 JUL Exposição “Ernesto 
Roma – Vida e Obra” com sessão de 
homenagem a Eduardo Santos Silva

06 a 20 SET Exposição 
coletiva de pintura “Vivências 
de um espaço comum”, por 
Entretelas - Espaço d’Artes 

Concertos e Cinema:

12 JUL Concerto de Verão nos 
jardins da SRNOM pela Orquestra 
da Ópera na Academia e na Cidade: 
“Visitação à Ópera La Traviatta de 
Giuseppe Verdi”, com a Direção 
do Maestro José Ferreira Lobo

14 SET Poemas com Melodia 
IV por Vitor Blue no âmbito da 
Palestra “Leitura e demência: 
o ginásio mental das letras”

Outros eventos:

03 JUL Torneio de Bridge – Parceria 
da SRNOM com a Associação 
Regional de Bridge do Norte 

05 JUL Ciclo de Conferências Às 
Sextas na Ordem: “O significado 
de ser médico”, por António Maia 
Gonçalves e Paulo Santos 

03 OUT Palestra “Tecnologia 
& Humanidade”, por Fernando 
Medeiros Paiva

04 OUT Ciclo de Conferências 
Às Sextas na Ordem: “Morte: 
Termos e Conceitos”, por António 
Carneio e Vítor Tedim Cruz  

Livros:

05 JUL Apresentação do livro “O 
Homem de 70 anos”, de Manuel 
Mendes Silva, Nuno Monteiro 
Pereira e de Pedro Vendeira

09 JUL Apresentação do livro “Um 
Pouco Mais de Luz. Explicando o 
eletrochoque”, de Jorge Mota

16 JUL Apresentação do livro “A Arte 
das Mãos - Cirurgia e Cirurgiões 
em Portugal durante os séculos 
XII a XV”, de Cristina Moisão

18 JUL Apresentação do livro 
“Libertar o Silêncio da Floresta 
– Ensaio sobre o Sofrimento”, 
de João Trambelo

11 SET Apresentação do livro “História 
do Serviço Nacional de Saúde em 
Portugal – A Saúde e a Força de 
Trabalho, do Estado Novo aos Nossos 
Dias”, coordenado por Raquel Varela

CONCERTO DE VERÃO 
Visitação à ópera La Traviata,  de 
Giuseppe Verdi, pela Orquestra da 
Ópera na Academia e na Cidade, 
com direção musical de José 
Ferreira Lobo. 12 de julho de 2019

Atividades
Sub-Região  
de Viana do Castelo

■ 13 SET
Formação
5.ª edição de Formação 
Avançada de Internos 
2019
“Medical Writing”

No âmbito da 5.ª edição do 
Curso Avançado de Médicos 
Internos de 2019, a direção do 
Internato de Medicina Geral 
e Familiar e do Serviço de 
Medicina 1 da Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho (ULSAM) 
promoveu a realização de mais 
uma formação na Sede da Sub-
Região de Viana do Castelo da 
Ordem dos Médicos.  “Medical 
Writing”, tema apresentado 
por Carolina Moura,  Medical 
Affairs Research Project 
Manager  (MSD), no dia 13 de 
setembro, permitiu aos médicos 
presentes aprofundar os seus 
conhecimentos sobre a redação 
dos  diferentes modelos 
de trabalhos científicos, 
assim como melhorar a sua 
apresentação pública em 
congressos ou em revistas 
científicas.

■ 12 JUL - 31 AGO
Exposição
Obras sobre papel:  
1973-2014 (de 
Pintomeira)
A Sede da Sub-Região de 
Viana do Castelo da Ordem dos 
Médicos inaugurou, no passado 
dia 12 de julho, a exposição 
“Obras sobre papel: 1973-2014” 
de Pintomeira. A exposição 
esteve patente até 31 de agosto.
Pintomeira (Viana do Castelo, 
1946), “tem no seu currículo mais 
de uma centena de exposições 
individuais e inúmeras coletivas 
e participações em bienais e 
feiras de arte realizadas em 
diversos países europeus. 
Está representado em várias 
coleções institucionais, públicas 
e privadas, em Portugal, países 
da UE, nos EUA, Israel, Canadá 
e Brasil”.

“A presente exposição, do 
insigne artista plástico vianense 
Pintomeira, dá-nos mostra 
da sua arte de vanguarda, 
atrevemo-nos a chamar ‘arte 
da procura’. Artista que ombreia 
com o que de melhor se faz 
a nível internacional. Nesta 
exposição somos presentados 
com várias fases da sua carreira. 
Estas fases, para o mais 
incauto, parecem ser de artistas 
distintos. Ou será que, como 
Fernando Pessoa, existem em 
Pintomeira vários pessoas?” – 
Nelson Rodrigues (Presidente 
do Conselho Sub-Regional de 
Viana do Castelo). 



 07 DEZ | 15h00 
Braga 

Claustro do Espaço Vita
Rua de São Domingos 94B

4710-435 Braga

 07 DEZ | 15h00 
Viana do Castelo

Sede
Rua da Bandeira, 472/472A
4900-561 Viana do Castelo

 08 DEZ  | 15h00 
Vila Real 

Sede  
Quinta da Levada, Lote 4 - Loja 7

5000-369 Vila Real

 14 DEZ  | 10h00 | 14h30 | 17h00 
Porto 

Salão Nobre do Centro de Cultura 
e Congressos da SRNOM

O final do ano está já aí e com ele a  
quadra natalícia tão aguardada pelas crianças.  

Por isso, a SRNOM está já a preparar as 
habituais Festas de Natal na Ordem. 

E, para que seja um Natal verdadeiramente 
mágico, contamos com as suas crianças para 

mais um dia de muita alegria.

À semelhança de anos anteriores estão 
previstas festas nas sub-regiões de Braga  
e Viana do Castelo, no dia 7 de dezembro, 

e depois, Vila Real a 8 de dezembro. 
Finalmente, no dia 14 é a vez da SRNOM 

receber os filhos e netos de médicos, com 
idades até aos 12 anos (inclusive), numa festa 
que, como sempre, será cheia de surpresas e 

muita animação.

Toda a informação sobre inscrição, horários e 
locais das várias festas pode ser consultada 

em www.nortemedico.pt.

· Natal ·
FESTAS DE NATAL NA ORDEM

SRNOM 2019
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VAI ACONTECER

REUNIÕES CIENTÍFICAS

05 OUT Reunião da Sociedade 
Portuguesa de Gastrenterologia

07 OUT IV EPAC2019 
(Encontro para Além da 
Clínica) – AIMGF Zona Norte

09 OUT Reunião do Grupo Balint

09 OUT Ação de formação 
obrigatória do programa da 
Formação Geral do Internato 
Médico: “Ética, Deontologia 
e Comunicação”

11 OUT Reunião subordinada 
ao tema “Clinical decision and 
evidence of Bobath concept”

11 a 14 OUT Workshop sobre 
Trauma e Desenvolvimento

12 e 13 DE OUT 3.º Congresso 
Bobath em Pediatria

17 e 18 OUT Congresso Internacional 
sobre Medicina Centrada na Pessoa

24 OUT Sessão/Debate 
sobre a Poliomielite

24 OUT Reunião da 
AIMGF da zona Norte

26 OUT Congresso “Bone 
and Tissue day” – Porto

31 OUT Reunião do Conselho 
Superior da Ordem dos Médicos

06 a 08 NOV Curso Euract 
(European Academy of Teachers 
in General Practice) - Nível 1

13 NOV Reunião do Grupo Balint

15 NOV Conferência sobre 
Transhumanismo (Associação 
Portuguesa dos Médicos Católicos)

15 NOV Sessão “Tratamento 
do Cancro do Reto 2019”

16 NOV Formação “Aler Meeting”

22 e 23 NOV Curso sobre 
Infeções do Sistema Nervoso 
Central no Séc. XXI

29 NOV Exames europeus da 
especialidade de Medicina 
Física e Reabilitação

05 e 06 DEZ VI Jornadas de 
Patologia Pulmonar Crónica 

11 DEZ Reunião do Grupo Balint

ATIVIDADES DE 
CULTURA E LAZER

Exposições:

04 a 18 OUT Exposição de 
pintura por José Branco

04 a 31 OUT Exposição de 
pintura, escultura e desenho por 
Rogério Abreu e Rafael Cerdá

08 a 22 NOV Exposição coletiva 
de Fotografia “…de Par em Par” do 
Projeto “Fotografia no Feminino”

Concertos e Cinema:

03 OUT 10.º Ciclo de Cinema 
Lentes oraculares…: “The Trial/O 
Processo” – Orson Welles, 1962

10 OUT 10.º Ciclo de Cinema 
Lentes oraculares…: “Stalker” 
– Andrei Tarkovsky, 1979

24 OUT 10.º Ciclo de Cinema Lentes 
oraculares…: “Brazil/ Brasil: O outro 
lado do sonho” – Terry Gilliam, 1985

07 NOV 10.º Ciclo de Cinema Lentes 
oraculares…: “Delicatessen” – 
Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro, 1991

15 NOV 10.º Ciclo de Cinema 
Lentes oraculares…: “eXistenZ” 
– David Cronenberg, 1999

22 NOV 10.º Ciclo de Cinema Lentes 
oraculares…: “Werckmeister 
Harmóniák/ A Harmonia 
Werckmeister” –Béla Tarr, 2000 

29 NOV 10.º Ciclo de Cinema 
Lentes oraculares…: “Interstellar” 
– Cristopher Nolan, 2014

Outros eventos:

25 OUT Ciclo de Conferências Às 
Sextas na Ordem: “Certificação 
e Qualidade Clínica”

13 NOV Palestra “Tecnologia 
& Humanidade”, por 
Fernando Medeiros Paiva

24 NOV Juramento de 
Hipócrates – Porto, Coliseu

28 NOV Juramento de Hipócrates 
– Braga, Altice Forum

29 NOVCiclo de Conferências 
Às Sextas na Ordem: 
“Obstinação Terapêutica”

07 DEZ Festa de Natal. 
Sub-Região de Braga

07 DEZ Festa de Natal. Sub-
Região de Viana do Castelo

08 DEZ Festa de Natal. 
Sub-Região de Vila Real

14 DEZ Festa de Natal. Porto

Livros:

05 DEZ Apresentação do livro 
“Value – based Radiology 
– A Practical Aproach”, de 
Carlos Francisco Silva

save the date

Centro de Cultura e Congressos



80 BENEFÍCIOS SOCIAIS

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

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 atualizações, com os respetivos 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%*

 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

Travessa	da	Prelada,	nº	516
4250	380	Porto
Tel.	22	606	20	57
info@pallco.pt
desconto de 20%	no	valor	da	inscrição.

 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.
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CENTRO DE CONVÍVIO DA SRNOM CASA LUZ SORIANO

ENCONTRE A 
TRANQUILIDADE QUE 
PROCURA PARA O SEU 
EXERCÍCIO FÍSICO REGULAR 
NO GINÁSIO DA SRNOM

�p�imente!

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


