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EM DESTAQUE

Prémio Banco Carregosa/SRNOM
   Pelo quarto ano consecutivo, Banco Carregosa e  

Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos distinguiram a  
investigação clínica realizada em Portugal

Natal diferente, Natal especial
Este ano, em formato virtual, a SRNOM levou a  

magia do Natal a casa de todos os médicos e reforçou a  
aposta em iniciativas de caráter solidário

 Juramento de Hipócrates 2020 
Com uma cerimónia original, a SRNOM proporcionou a todos 

os jovens médicos a possibilidade de celebrarem a sua 
entrada na profissão médica

Projetos Inovadores em Saúde
Cuidados paliativos domiciliários e avaliação 

peri-operatória de doentes oncológicos em idade 
geriátrica são os projetos em destaque neste trimestre 
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ὄ μ ν υ μ ι 
Ἀ π ό λ λ ω ν α  ἰ η τ ρ ὸ ν  κ α ὶ 

Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν καὶ 
θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, 

ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν 
ὅρκον τόνδε καὶ συγγραφὴν τήνδε: ἡγήσεσθαι μὲν τὸν 

διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖς, καὶ 
βίου κοινώσεσθαι, καὶ χρεῶν χρηΐζοντι μετάδοσιν ποιήσεσθαι, 

καὶ γένος τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινεῖν ἄρρεσι, καὶ 
διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηΐζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ 

καὶ συγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοίπης 
ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσεσθαι υἱοῖς τε ἐμοῖς καὶ τοῖς τοῦ 

ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθητῇσι συγγεγραμμένοις τε καὶ ὡρκισμένοις 
νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί. διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ᾽ ὠφελείῃ 

καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμήν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ 
εἴρξειν. οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ 

ὑφηγήσομαι συμβουλίην τοιήνδε: ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν 
φθόριον δώσω. ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ 

τέχνην τὴν ἐμήν. οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ 
ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, 

ἐσελεύσομαι ἐπ᾽ ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης 
ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε 
γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων. ἃ 

δ᾽ ἂν ἐνθεραπείῃ ἴδω ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπείης κατὰ 
βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλεῖσθαι ἔξω, σιγήσομαι, 

ἄρρητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε 
ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ συγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου 
καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον: 
παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκέοντι, τἀναντία τούτων.

ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν 
καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν 
κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ συγγραφὴν τήνδε: ἡγήσεσθαι 

μ ὲ ν  τ ὸ ν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖς, καὶ 
β ί ο υ κοινώσεσθαι, καὶ χρεῶν χρηΐζοντι μετάδοσιν ποιήσεσθαι, 

καὶ γένος τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινεῖν ἄρρεσι, καὶ 
διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηΐζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ 

καὶ συγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοίπης ἁπάσης 
μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσεσθαι υἱοῖς τε ἐμοῖς καὶ τοῖς τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, 

καὶ μαθητῇσι συγγεγραμμένοις τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ 
οὐδενί. διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ᾽ ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν 

ἐμήν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν. οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς 
θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι συμβουλίην τοιήνδε: ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον 

δώσω. ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ 
μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, 

ἐσελεύσομαι ἐπ᾽ ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς 
τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ 
δούλων. ἃ δ᾽ ἂν ἐνθεραπείῃ ἴδω ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπείης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ 
χρή ποτε ἐκλαλεῖσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄρρητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. ὅρκον μὲν οὖν μοι 
τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ συγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ 
παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον: παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκέοντι, τἀναντία τούτων.

ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ 
πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον 

τόνδε καὶ συγγραφὴν τήνδε: ἡγήσεσθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην 
ταύτην ἴσα

DESTAQUE
PROJETOS 
 INOVADORES  
EM SAÚDE
A iniciativa “Projetos Inovadores 
em Saúde” resulta de uma 
parceria entre a Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Médicos 
e as sub-regiões do Porto, 
Braga, Viana do Castelo, Vila 
Real e Bragança, e pretende dar 
a conhecer projetos inovadores 
de investigação clínica 
desenvolvidos por médicos no 
âmbito da região Norte do país. 
Neste trimestre, os projetos 
em destaque são: “Unidade 
Domiciliária de Cuidados 
Paliativos do Planalto Mirandês 
e da Terra Fria” (apresentado 
por Duarte Soares e Liseta 
Gomes) e “Avaliação geriátrica 
peri-operatória para doentes 
oncológicos em idade geriátrica 
(pGA>70)” (apresentado por 
Fernando Osório). pág. 14

JURAMENTO  
DE HIPÓCRATES 
Este ano a cerimónia do 
Juramento de Hipócrates não 
pode decorrer nos moldes 
habituais. Contudo, com uma 
cerimónia original, a SRNOM 
não deixou de proporcionar 
a todos os jovens médicos a 
possibilidade de celebrarem 
a sua entrada na profissão, 
tendo preparado uma sessão 
especial online para a realização 
do Juramento de Hipócrates de 
2020. Foi no dia 8 de dezembro, 
numa cerimónia emitida através 
da plataforma Youtube, que 
contou com uma conferência de 
António Sarmento, e ainda uma 
mensagem do Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de 
Sousa. pág. 24
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NATAL DIFERENTE, 
NATAL ESPECIAL 
Diferente, porque em vez de as 
crianças virem à Casa do Médico, 
a SRNOM , em formato virtual, 
levou a magia do Natal à casa 
de todos os médicos. E especial 
porque a SRNOM reforçou a 
aposta em iniciativas de caráter 
solidário, com distribuição de 
prendas em diversas instituições 
de acolhimento de crianças 
desprotegidas, em todas as sub-
regiões. pág. 30
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58
“GUEL DO IT”
CRNOM recebeu Miguel Mazeda 
(Guel Do It), autor do mural de 
homenagem aos profissionais de 
saúde, pintado no CHVNG/E.  
A «nortemédico » aproveitou a 
ocasião para saber junto do artista 
a motivação e os detalhes da 
criação da obra. pág. 58
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DESTAQUE
PRÉMIO BANCO 
CARREGOSA/SRNOM
2019 
Apoiar e incentivar a 
investigação científica na 
área clínica em Portugal é a 
principal finalidade do Prémio 
Banco Carregosa/SRNOM. 
Devido aos constrangimentos 
impostos pela pandemia 
de Covid-19, a entrega dos 
prémios da 4.ª edição teve de 
ser feita numa cerimónia mais 
reservada, realizada no dia 5 de 
novembro no Salão Nobre do 
Centro de Cultura e Congressos 
da SRNOM e transmitida online, 
via streaming . André Moreira 
(Prémio Banco Carregosa/
SRNOM), João Lobo e Ana 
Catarina Fonseca (Menções 
Honrosas) foram os autores 
dos trabalhos de investigação 
distinguidos. A sessão contou 
com uma interessante 
conferência de Paulo Portas 
intitulada “Política, Ciência, 
Saúde e Economia: o mundo 
antes e depois da Covid-19”. 
pág. 6



   TRIBUNA DO CRN

  
	 19	 «Ser	Médico»
  Artigo de opinião do Prof. António 

Araújo, no suplemento «Perspetiva 
Atual», do semanário SOL

	 20	 «Só	o	futuro	dirá	quantos	
doentes	oncológicos	foram	
afetados	pela	pandemia»

  Entrevista ao Prof. António Araújo, 
na Revista da Ordem dos Médicos

	 21	 Presença	da	SRNOM	na	
Comunicação	Social

  Destaque de notícias e intervenções 
sobre temas da atualidade

  ARTIGOS
	 23	 «A	Estupidez	de	Existir»
	 	 Por Jaime Milheiro

  NOTÍCIAS

  
 24 Juramento	de	Hipócrates
  A pandemia de Covid-19 obrigou 

a que, este ano, a cerimónia do 
Juramento de Hipócrates tivesse 
de ser realizada virtualmente. O 
ato solene, que teve lugar no dia 
8 de dezembro, contou com uma 
mensagem especial do Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa.

  O presidente do CRNOM, António 
Araújo, deixou palavras de incentivo 
aos jovens médicos: “Hoje assumem 
grandes responsabilidades (…). A 
partir de hoje são médicos de corpo 
inteiro. Ser Médico é a melhor profissão 
que existe. Exerçam a Medicina 
com empenho, orgulho e para 
salvaguarda da saúde dos cidadãos”

  
	 30	 Natal	diferente,	Natal	especial
  Um vídeo muito especial foi a opção 

encontrada pelo CRNOM para levar 
o espírito natalício a casa de todos 
os médicos em 2020. E este ano a 
SRNOM reforçou ainda mais a aposta 
em iniciativas de caráter solidário, 
com distribuição de prendas em 
diversas instituições de acolhimento 
de crianças desprotegidas. Em parceria 
com os Conselhos Sub-Regionais, 
a iniciativa decorreu em todas as 
sub-regiões: Porto, Braga, Viana 
do Castelo, Bragança e Vila Real

 04 EDITORIAL
  António Araújo,  

Presidente do CRNOM 

 06 DESTAQUE:
	 	 PRÉMIO	BANCO		

CARREGOSA/SRNOM	2019

  

	 	 Estimular	e	reconhecer	
a	investigação	clínica	
em	Portugal	

  Nesta 4.ª edição, André Moreira, 
João Lobo e Ana Catarina Fonseca 
foram os premiados com o 
galardão principal e as menções 
honrosas, respetivamente. 

  Devido aos constrangimentos 
impostos pela pandemia de 
Covid-19, a entrega dos prémios, 
realizada no dia 5 de novembro no 
Salão Nobre do Centro de Cultura 
e Congressos da SRNOM, foi 
transmitida online, via streaming.

  A sessão contou com uma 
conferência de Paulo Portas 
intitulada “Política, Ciência, 
Saúde e Economia: o mundo 
antes e depois da Covid-19”. 

 14 DESTAQUE:
	 	 PROJETOS	INOVADORES	

EM	SAÚDE

  
  «Promover	a	proximidade	e	

a	partilha	de	conhecimentos	
entre	colegas»	

   Parceria entre a SRNOM e as 
respetivas Sub-Regiões pretende 
dar a conhecer projetos inovadores 
de gestão clínica desenvolvidos 
por médicos no âmbito da região 
Norte do país. Nesta edição 
apresentam-se dois novos projetos: 
Unidade Domiciliária de Cuidados 
Paliativos do Planalto Mirandês e 
da Terra Fria, por Duarte Soares e 
Liseta Gomes (ULSNE, Bragança), e 
Avaliação geriátrica peri-operatória 
para doentes oncológicos em 
idade geriátrica – pGA>70, por 
Fernando Osório (CHUSJ, Porto)
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	 46	 Fernando	Araújo:	

Personalidade	do	Ano	2020
  Presidente do Conselho de 

Administração do CHUSJ foi escolhido 
como Personalidade do Ano 2020, 
no âmbito da 9.ª edição do Prémio 
Saúde Sustentável. Uma iniciativa do 
Jornal de Negócios, em parceria com 
a Sanofi, que ao longo dos últimos 
oito anos tem divulgado e incentivado 
boas práticas para a sustentabilidade 
da saúde em Portugal

  
	 48	 Henrique	Cyrne	de	Carvalho:	

novo	presidente	do	CEMP
  Diretor do ICBAS foi o nome escolhido 

para liderar o Conselho de Escolas 
Médicas Portuguesas, o órgão que 
representa as oito Escolas Médicas 
Portuguesas, no biénio 2021-2022

  
	 50	 20.º	Aniversário	da	

Escola	de	Medicina	da	
Universidade	do	Minho

  Cerimónia reuniu professores, 
estudantes e familiares no Altice 
Fórum Braga e foi transmitida 
em direto, no dia 8 de outubro. 
André Santos Luís, presidente 
do Conselho Sub-Regional de 
Braga da Ordem dos Médicos, 
marcou presença neste evento

  
	 52	 27º	Encontro	MGF	Zona	Norte
  “O presente e o futuro de Medicina 

Geral e Familiar num mundo em 
mudança” foi o slogan escolhido 
para o encontro de 2020, realizado 
em 5 e 6 de novembro. O tema não 
poderia ser mais atual e, atendendo 
à situação de pandemia, a comissão 
organizadora decidiu inovar e 
apostar num formato virtual

  
	 38	 Visita	ao	Hospital	Padre	

Américo	–	Centro	Hospitalar	
do	Tâmega	e	Sousa

  Preocupado com a situação no Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa, 
no dia 30 de outubro o CRNOM 
visitou o Hospital Padre Américo, 
em Penafiel, e denunciou a falta de 
planeamento estratégico para fazer 
face à segunda vaga da pandemia

  
	 40	 Urgência	Metropolitana	

de	Psiquiatria	do	Porto
  Sediada nas instalações do 

Serviço de Urgência do Centro 
Hospitalar Universitário de São 
João, a UMPP continua a enfrentar 
sérias dificuldades. A acompanhar 
a situação com preocupação, o 
presidente do CRNOM reuniu com 
o Conselho de Administração da 
instituição e vários médicos da 
especialidade no dia 17 de dezembro

  
	 42	 Assembleia	Regional	do	Norte	

da	Ordem	dos	Médicos
  Plano de Atividades e Orçamento 

para 2021 não deixará de ter em 
consideração as restrições, mas o ritmo 
traçado pelo CRNOM irá manter-se. 
Esta foi a ideia chave deixada na última 
reunião, realizada a 9 de novembro

	 43	 André	Santos	Luís:		
Conjugar	a	medicina	com	a	paixão	
pelo	desporto	automóvel

  A adrenalina e a paixão pelo 
automobilismo fazem parte da vida 
de André Santos Luís há já alguns 
anos. Detentor da certificação para 
acompanhar provas de campeonatos 
mundiais, como o FIA World Touring 
Car Cup (WTCR) e o FIA World 
RallyCross Championship (WRX), o 
presidente do Conselho Sub-Regional 
de Braga esteve no recente GP de 
Portugal de Fórmula 1, no Algarve, 
como Deputy Chief Medical Officer

	 44	 Protocolo	SRNOM/Rótor
  Médicos inscritos na SRNOM 

poderão beneficiar de vantagens 
exclusivas na aquisição e manutenção 
de viaturas no Entreposto Rótor 
– Concessionário Nissan

	 54	 Novos	orgãos	sociais		
da	AEICBAS

  A Tomada de Posse dos novos órgãos 
sociais da Associação de Estudantes 
do Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar (AEICBAS) teve lugar 
no passado dia 8 de outubro. João 
Pedro Silva, reeleito presidente, 
assumiu a responsabilidade 
de defender e representar os 
estudantes do ICBAS em todas as 
vertentes da sua vida universitária

	 56	 Novos	orgãos	sociais	da	ANEM
  Um formato híbrido foi a opção 

escolhida pela Associação Nacional 
de Estudantes de Medicina (ANEM) 
para dar posse aos novos órgãos 
sociais para 2021. Catarina Dourado 
é a nova presidente e recebeu todo 
o apoio da Ordem dos Médicos na 
defesa da qualidade da formação 
e da Medicina em Portugal

  
	 58	 “O	utente	no	centro	do	Universo”	

–	mural	de	“Guel	do	It”
  Um pouco por todo o país assistimos 

a homenagens aos profissionais de 
saúde pelo esforço no combate à 
pandemia. No acesso à nova urgência 
do Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia/Espinho essa homenagem 
assumiu a forma de um mural, da 
autoria de Guel Do It, nome artístico 
de Miguel Mazeda. O CRNOM recebeu 
o artista na Casa do Médico para lhe 
transmitir o devido agradecimento

 61 Atividades	na	Sub-Região	
de	Viana	do	Castelo

  LEGISLAÇÃO 

  
 62 Diplomas	mais	relevantes	

publicados	entre	1	de	outubro	
e	31	de	dezembro	de	2020

  INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL 
 64 Benefícios	Sociais
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Tenho falado e escrito amiúde so-
bre a necessidade de pensarmos 
e vivermos para lá da pandemia. 

Reconheço que, nos tempos que correm 
e com os números que nos chegam todos 
os dias, com o impacto que a COVID-19 
está a ter na vida de todos os portugue-
ses, se torna difícil pensar e falar de ou-
tros assuntos e iniciativas. Mas também 
tenho a certeza de que é forçoso avançar 
e organizar algo mais, de continuar a ce-
lebrar as datas festivas, de fomentar as 
iniciativas em prol da Medicina e dos 
médicos, de continuarmos a sentir que a 
vida não acabou.

Por este motivo, o Conselho Regional do 
Norte (CRNOM) organizou a entrega do 
Prémio Banco Carregosa/SRNOM – 4.ª 
edição, mantendo-se o incentivo à inves-
tigação científica na área clínica e que 
contou com uma conferência muito in-
teressante e atual de Paulo Portas. Efe-
tuámos o Juramento de Hipócrates e 
comemorámos o Natal, com cerimónias 
digitais, mas originais, que envolveram 
muitos dos membros do CRNOM e das 
sub-regiões. Na senda dos projetos ino-
vadores em saúde na nossa região, desta 
vez salientamos a “Unidade Domiciliá-
ria de Cuidados Paliativos do Planalto 
Mirandês e da Terra Fria”, da Unidade 
Local de Saúde do Nordeste, e a “Ava-
liação geriátrica peri-operatória para 
doentes oncológicos em idade geriátrica 
(pGA-70)”, do Centro Hospitalar Univer-
sitário de S. João.

Durante todo este período, mantivemo-
-nos atentos aos problemas que existem 
nas nossas unidades hospitalares. Por-
que a pandemia no mês de outubro atin-
giu particularmente o Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa, colocando-o muito 
perto da rutura e exigindo dos colegas 
que lá trabalham uma dedicação que ul-
trapassou tudo o que pode ser exigido a 
qualquer profissional, visitámo-lo, discu-

António Araújo
Presidente do CRNOM

De quem é a  
culpa?
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timos com o Conselho de Administração 
estratégias de atuação e de salvaguarda 
dos profissionais de saúde, o que veio a 
culminar, entre outras medidas, com o 
pedido de ajuda ao Ministério da Saúde 
e com a transferência de múltiplos doen-
tes para outras instituições do SNS e do 
sector privado.

Outro problema que abordámos foi o da 
Urgência Metropolitana de Psiquiatria 
do Porto. Já tínhamos antes visitado o 
Hospital de Magalhães Lemos, tendo a 
17 de dezembro reunido com o Conselho 
de Administração do Centro Hospitalar 
de S. João para se fazer o ponto da situa-
ção, avaliar as medidas que têm vindo a 
ser implementadas e o que se perspetiva 
para melhorar o atendimento urgente 
dos doentes psiquiátricos no grande 
Porto.

Mas hoje grande parte dos nossos pen-
samentos centram-se na pandemia e 
no elevado incremento no número de 
infetados que esta tem provocado, e de 
doentes a necessitarem de cuidados 
intensivos.

Neste âmbito e para lá dos números dra-
máticos, o que mais choca são, em pri-
meiro lugar, o número de mentiras e 
de contradições com que o governo, em 
geral, e o Ministério da Saúde, em par-
ticular, nos têm brindado, confundindo 
a opinião pública e levando a que a po-
pulação tenha dificuldade em aderir às 

regras necessárias. Por outro lado, a 
falta de planeamento e de liderança, não 
tendo sido tomadas nenhumas medidas 
excecionais para fazerem face às tão es-
peradas segunda e terceira vagas.

A este propósito, muitos me têm ques-
tionado sobre se vamos ou se projetamos 
reabrir o “Hospital de Campanha Porto.”, 
que esteve em funcionamento no Super 
Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota. Este 
projeto, liderado pelo Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos, 
teve como parceiros os Centros Hospita-
lares de S. João e do Porto e a Câmara 
Municipal do Porto. Funcionou sempre 
em regime de voluntariado, tendo agluti-
nado de forma empenhada médicos, alu-
nos de medicina, enfermeiros, alunos de 
enfermagem, farmacêuticos, psicólogos, 
informáticos e pessoas de outras profis-
sões que serviram, com o mínimo de for-
mação, de auxiliares. Tivemos inúmeras 
doações, que permitiram que o saldo fi-
nanceiro final fosse nulo. Todos estáva-
mos empenhados em prestar um serviço 
público, face a uma pandemia que che-
gava com imagens chocantes de serviços 
de saúde em completa rutura de países 
com uma capaci-
dade bem acima da 
nossa – era o nosso 
dever cívico. Note-
-se que, tal como já 
referi noutros textos, 
o êxito nessa altura 
ficou apenas a de-
ver-se à abnegação 
dos profissionais de 
saúde, ao empenho 
de alguns presiden-
tes dos conselhos de 
administração de 
hospitais e à visão 
de determinados au-
tarcas. Atualmente, 
temos as faculdades 
a funcionarem, não 
se fecharam as empresas e, já no pico 
da atual crise, criaram-se alguns hos-
pitais de retaguarda (leia-se, de campa-
nha), por decreto, contratando todo um 
corpo de profissionais de saúde e finan-

ciando-o do erário público. Por tudo isto, 
neste momento, não existem condições 
psicológicas nem sociais para organi-
zarmos os recursos humanos necessá-
rios para colocar em funcionamento, de 
novo, o “Hospital de Campanha Porto.”.

Depois de termos enfrentado o impacto 
do desconhecido, avisou-se de que era 
expectável uma segunda vaga, pior que 
a primeira, que era forçoso adotar me-
didas para diminuir o número de trans-
missões e preparar as unidades de saúde. 
O que fizeram os nossos governantes?... 
A culpa é dos portugueses, que não se-
guiram as recomendações nas épocas 
festivas! E o planeamento?!

E os doentes “não-COVID”?! Porque, 
se não houve planeamento para a vaga 
COVID, menos se pensou nas outras 
patologias, as que continuam a existir, 
à sombra da COVID-19, e que também 
são causa de grande morbilidade e mor-
talidade. E se as vagas de COVID vão 
demorar alguns meses, os impactos nos 
cidadãos portadores de outras patolo-
gias vão fazer-se sentir pelos próximos 
anos. Continua a privilegiar-se o Trace-

-COVID e mantém-se ex-
tremamente dificultado 
o acesso dos cidadãos aos 
cuidados primários de 
saúde.

Maus vão os tempos e não 
irá ficar tudo bem. De 
quem é a culpa? Do vírus 
e dos portugueses… Será?

António Araújo

Para lá dos números 
dramáticos, o que 
mais choca são, em 

primeiro lugar, o número de 
mentiras e de contradições 
com que o governo, em geral, 
e o Ministério da Saúde, em 
particular, nos têm brindado, 
confundindo a opinião pública 
e levando a que a população 
tenha dificuldade em aderir às 
regras necessárias.

Depois de 
termos 
enfrentado o 

impacto do desconhecido, 
avisou-se de que era 
expectável uma segunda 
vaga, pior que a primeira, 
que era forçoso adotar 
medidas para diminuir o 
número de transmissões 
e preparar as unidades de 
saúde. O que fizeram os 
nossos governantes?... 
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Pelo quarto ano consecu-
tivo, a Secção Regional 
do Norte da Ordem dos 

Médicos e o Banco Carregosa 
uniram-se para distinguir a 
investigação clínica de exce-
lência em Portugal, tida como 
uma das maiores oportuni-
dades de desenvolvimento na 
área das ciências e tecnologias 
da saúde. Reconhecer e esti-
mular a investigação clínica é 
o grande objetivo do Prémio 
Banco Carregosa/SRNOM ao 
premiar trabalhos de investigação de 
autores portugueses. Esta distinção, de 
âmbito nacional, tem um valor total de 
prémios de 25 mil euros, distribuídos 
pelo projeto vencedor (20 mil euros) 
e por duas menções honrosas (2 mil e 
quinhentos euros cada). Nesta 4ª edi-
ção, André Moreira, João Lobo e Ana 
Catarina Fonseca foram os premiados 
com o galardão principal e as menções 
honrosas, respetivamente. Os prémios 
foram entregues pelo presidente do 
júri, Nuno Sousa, presidente da Escola 
de Medicina da Universidade do Minho, 
e Maria Cândida Rocha e Silva, presi-
dente do Conselho de Administração 
do Banco Carregosa, que acompanha-
ram António Araújo, presidente do 
Conselho Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (CRNOM) na mesa da ses-
são. Os restantes elementos do júri, Ale-
xandre Figueiredo, António Sarmento, 
João Cerqueira e Jorge Correia Pinto, 
assistiram à sessão na plateia, acompa-

nhando Paulo Portas, o convidado espe-
cial desta edição. A cerimónia de atri-
buição do prémio criado pela SRNOM e 
patrocinado pelo Banco Carregosa reali-
zou-se a 5 de novembro, no Salão Nobre 
da SRNOM. Devido às restrições impos-
tas pela pandemia, a sessão foi transmi-
tida em direto, via streaming.

ALIANÇA MEDICINA, CIÊNCIA E 
INDÚSTRIA 
A sessão de entrega dos prémios desta 4ª 
edição contou com uma conferência de 
Paulo Portas, intitulada “Política, Ciên-
cia, Saúde e Economia: o mundo antes e 
depois da Covid-19”. O palestrante con-
fidenciou que devido à sua experiência 
diplomática e política, tem uma leitura 
diferente do mundo, para além daquela 
feita pelos “olhos dos europeus”. Na sua 
opinião, devemos enquadrar a resolução 
dos problemas no contexto do “bem co-
mum” global e “bem comum” e cultivar 
o hábito de ouvir quem sabe mais. Por 

Aceda ao resumo  
da cerimónia em vídeo  
diretamente através do código  
QR ou vá a www.nortemedico.pt
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Apoiar e incentivar a 
investigação científica 
na área clínica em 
Portugal é a principal 
finalidade do Prémio 
Banco Carregosa/
SRNOM. A entrega 
dos prémios da 4.ª 
edição foi realizada 
numa cerimónia mais 
reservada, transmitida 
via streaming, 
mas contou com 
uma interessante 
conferência de 
Paulo Portas. André 
Moreira, João Lobo e 
Ana Catarina Fonseca 
foram os distinguidos 
pelos seus trabalhos 
de investigação. 



isso, procurou enquadrar esta 
intervenção em três áreas. 
“Primeiro, perceber como é 
que já estava o Mundo antes 
da pandemia. Segundo, como 
gerir o desconhecido, ou seja, 
o que as nações e as suas au-
toridades devem fazer, na 
falta de um manual de ins-
truções. Como podemos co-
locar o nosso olhar naqueles 
que o tempo confirmou terem 
melhores práticas ou práticas 
com menor insucesso. E ter-
ceiro, como tudo isto se rela-
ciona, mais do que as pessoas 
pensam à primeira vista, com 
as questões estruturais e con-
junturais”, adiantou. Decidido 
a abordar aquilo que precisa-
mos para superar “tempos 
difíceis como estes”, em con-
texto de pandemia, Paulo 
Portas reforçou: “Estamos a 
viver um momento em que, 
mais do que nunca, é neces-
sário estabelecer uma aliança 
entre a Medicina, a Ciência e 
a Indústria. É a única aliança 
que nos proporciona alguma 
segurança para ultrapassar 
estes tempos difíceis. Não sou 
médico, farmacêutico, epide-
miologista ou especialista em 
qualquer outra área da saúde, 
mas interesso-me muito por 
este tema e acredito que é 
preciso saber comunicar de 
forma estruturada”.
 
GLOBALIZAÇÃO 
Para a sua apresentação, o jurista trouxe 
alguns dados e comparou os diferentes 
continentes e as suas realidades antes 
da pandemia começar. “Nessa altura, 
o mundo já estava à beira de uma nova 
polarização entre uma potência a viver 
tempos difíceis, os Estados Unidos da 
América, uma potência desafiante que 
já não hesita em confessar as suas am-
bições, a China, uma União Europeia 
com uma fratura severa e consumida na 
sua capacidade de compromisso e con-
senso por populismos de várias ordens. 
E depois uma mudança que já pareceu 
demasiada acelerada para alguns, que é 
apenas uma primeira mudança de uma 

outra ainda mais rápida: se alguns se es-
pantam com aquilo que a globalização 
mudou, mais espantados ficarão com o 
que a digitalização mudará”, acrescen-
tou. Segundo os números apresentados, 
nos últimos 40 anos, a Ásia tornou-se 
responsável por mais de 45% do cresci-
mento real da economia mundial e em 
breve estaremos a viver um tempo em 
que o “epicentro, o centro de gravidade 
económico do mundo migrará para o 
continente asiático”, prevê Paulo Portas. 
O convidado especial da sessão apelou 
ao sentido do “bem comum” para tratar 
todos os doentes e elogiou os premia-
dos pelo “espírito e contribuição para 
a investigação e evolução da ciência”. 

Antes de terminar, deixou ainda a sua 
homenagem “à Medicina e à Ciência” e 
congratulou o Banco Carregosa “por es-
colher a investigação clínica em saúde 
para premiar e apoiar”. 

DESPERTAR PARA A INOVAÇÃO
Quem também iniciou a sua interven-
ção com um agradecimento especial à 
presidente do Conselho de Administra-
ção do Banco Carregosa, Maria Cândida 
Rocha e Silva, foi o presidente o júri, 
Nuno Sousa, “pela sua visão, persis-
tência, resiliência, por acreditar que a 
investigação clínica é algo que permite 
construir uma sociedade mais saudá-
vel, mais culta e que preserva o estado 
da saúde”, dedicando-lhe um particular 
obrigado pela sua “preciosa ajuda”. O 
presidente do júri do Prémio Banco Car-
regosa/SRNOM assinalou o marco que 
constituía esta 4ª edição e reconheceu 
o trabalho dos restantes colegas que o 
acompanharam no processo de seleção 
e avaliação dos projetos. “Celebramos 
hoje mais uma edição de um prémio que 
marca a união entre instituições para o 
bem comum, com uma estratégia per-
sistente. Por isso, elogio esta iniciativa 
enquanto médico, investigador, acadé-
mico e cidadão. Foi um privilégio par-
tilhar momentos de reflexão ao avaliar-
mos as investigações que concorreram 
ao prémio”, declarou. O presidente da 
Escola de Medicina da Universidade do 
Minho sublinhou a visão estratégica de-
monstrada pela SRNOM e por António 
Araújo, “por dirigir a Casa do Médico 
com mestria reconhecida e consensual 
para todos nós”.
A última nota de reconhecimento foi 
dirigida aos candidatos desta edição 
que “obrigaram” o júri a “ler, aprender e 
despertar para a inovação”, ao apresen-
tarem trabalhos de elevada qualidade e 
ao aplicarem o conhecimento na área 
da saúde. “Infelizmente a investiga-
ção clínica em Portugal ainda tem um 
handicap significativo que não se deve à 
qualidade dos investigadores, mas sim 
à insuficiente infraestrutura. Tínha-
mos condições porque temos um ecos-
sistema com um enorme potencial. A 
resiliência dos candidatos em aderirem 
a este desafio é a prova de que a Medi-
cina e a Ciência Médica Aplicada está 
bem viva entre nós. Foi uma honra es-
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sofrimento dos seus doentes, deixando 
espaço para a esperança”, destacou Ma-
ria Cândida Rocha e Silva. Depois de 
felicitar os premiados, a presidente do 
Conselho de Administração do Banco 
Carregosa deixou também uma pala-
vra de apreço à SRNOM, “que se esforça 
por continuar a dar vida a uma ideia bo-
nita de Alexandre Figueiredo”, ao júri 
formado por professores e médicos que 
“nesta ocasião se encontram tão sobre-
carregados, mas ainda assim se dispo-
nibilizam para um trabalho de seleção 
e apreciação de tantos trabalhos”. E por 
último, aos premiados “que nos vieram 
provar que todos os sacrifícios e renún-
cias valem a pena para colocar o saber 
ao serviço dos que sofrem”.

FONTE DE MOTIVAÇÃO
Seguiu-se a entrega dos prémios. Uma 
das menções honrosas foi atribuída a 
Ana Catarina Fonseca, com o trabalho 
“Imagem cardíaca no acidente vascular 
cerebral isquémico de causa indetermi-
nada”, que por razões profissionais não 
pôde estar presente. A outra foi atri-
buída a João Lobo com o trabalho “No-
vos biomarcadores epigenéticos com va-
lor diagnóstico, prognóstico e preditivo 
de resposta à terapêutica em doentes 
com tumores de células germinativas 
do testículo”, entregue por Nuno Sousa. 
João Lobo, interno de Anatomia Patoló-
gica no IPO Porto fez um breve resumo 
do projeto, após alguns agradecimentos, 
em nome de toda a sua equipa: “Este 
prémio é uma enorme fonte de motiva-
ção para continuarmos o nosso traba-
lho”, garantiu. 
O Prémio Banco Carregosa/SRNOM 
2019 foi atribuído a André Moreira, 
com o trabalho “Desenvolvimento e 
validação de biomarcadores no ar exa-
lado para identificar e endotipar asma 
em crianças e adultos” e foi-lhe entre-
gue por Maria Cândida Rocha e Silva. 
O especialista em Imunoalergologia do 
Centro Hospitalar Universitário de São 
João (CHUSJ) recebeu o galardão e co-
meçou por agradecer à família, equipa 
de trabalho e doentes. “Confesso que re-
ceber prémios é um constrangimento. 
Não trabalhamos para receber prémios, 
mas aceito-o com uma enorme satisfa-
ção. É um incentivo na área da investi-
gação clínica de translação, claramente 

crutinar os vossos trabalhos e com eles 
aprender”, assegurou Nuno Sousa. 

EFICÁCIA E ESPERANÇA
“Mais um ano se passou e parece que 
foi ontem que estive aqui na edição do 
Prémio Banco Carregosa/SRNOM 2018 
e já cá estou de novo. Desta vez, num 
ano tão diferente, em que só ouvimos 
falar de expectativas mudadas, de pla-
nos arruinados, de sonhos desfeitos. E 
lembrei-me que é neste clima de frus-
tração geral que eu venho cumprimen-
tar três médicos jovens, investigadores 
clínicos, que com a sua dedicação e em-
penho conseguiram encontrar melho-
res terapias, maior eficácia, minorar o 
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uma fonte de motivação. É um prémio 
que tem um reconhecimento que se tra-
duz num prestígio e orgulho enormes”, 
concluiu. 

COMPETÊNCIAS DE UM MÉDICO
Após a entrega das distinções, a cerimó-
nia prosseguiu com uma intervenção 
de António Araújo. Começou por con-
gratular Maria Cândida Rocha e Silva, 
reafirmando que “é um gosto contar 
com a visão estratégica do Banco Car-
regosa no apoio à investigação médica”. 
Destacou o contributo de Alexandre 
Figueiredo, “que idealizou e semeou o 
que hoje estamos a colher”, e ainda de 
António Sarmento, antigo dirigente do 

CRNOM, “uma figura ímpar 
nesta iniciativa”. Felicitou o 
júri pelo trabalho desenvol-
vido, considerando-os a “chave 
de sucesso deste prémio”. Para 
o presidente do CRNOM, a in-
vestigação faz parte dos genes 
e obrigações dos médicos, e in-
centivou os premiados a con-
tinuarem o seu trabalho nesta 
área. “Um médico necessita 
hoje de ter quatro competên-
cias: conhecimentos e saber na 
área da especialidade, só assim 
se praticam atos médicos e se 
exerce medicina de qualidade; 
saber ensinar e transmitir co-
nhecimento aos colegas mais 
novos; ter competências em 
gestão, porque cada vez mais 
somos chamados a gerir servi-
ços, unidades ou pandemias; e 
ainda o quarto pilar, que está 
relacionado com a investiga-
ção, que deve fazer parte do 
nosso dia a dia, da nossa prá-
tica clínica diária, para gerar 
conhecimento”. 
Para o presidente do CRNOM, 
é neste pilar que se insere o 
prémio, o qual, numa altura 
tão particular como a que vi-
vemos, assume uma importân-
cia ainda maior. “Espero que 
possamos continuar a manter 
esta iniciativa no futuro, por-
que precisamos de ter bons 
médicos. Se fomos um caso 
de sucesso no início da pande-
mia, muito se deveu à atuação 
empenhada e abnegada dos médicos e 
outros profissionais de saúde para con-
seguir controlar a situação. Continua-
mos a ser essenciais para controlar esta 
pandemia e ajudar todos os doentes que 
sofrem. Devemos ser resilientes e empe-
nhados, só assim conseguiremos devol-
ver à sociedade a consciência que têm 
de nós como médicos. O que os cidadãos 
mais prezam é a saúde, o que traz aos 
médicos mais responsabilidade. Hoje 
celebramos também o empenho, o que-
rer ser melhor diariamente e em tradu-
zir isso na nossa prática clínica diária”, 
concluiu. 

António Araújo
PRESIDENTE DO CRNOM

“Neste tempo tão dramático que 
vivemos faz todo o sentido tentar 
aliar os clínicos à indústria e à aca-
demia. Só assim vamos conseguir 

desenvolver estratégias rápidas de ação con-
tra a propagação da pandemia e por outro lado 
desenvolver instrumentos que permitam tratar 
melhor os doentes e controlar a infeção. Este 
prémio insere-se não só no incentivo que da-
mos aos médicos para investigar do ponto de 
vista clínico, mas também para trazerem o saber 
do laboratório para a prática clínica. Sempre para 
bem dos doentes e para melhorar a qualidade 
dos atos médicos. O CRNOM agradece a visão 
estratégica, de médio e longo prazo, que o Ban-
co Carregosa tem no apoio a este prémio. A in-
vestigação que se candidatou e saiu vencedora 
tem impacto no dia a dia dos nossos doentes. 
Isto demonstra que vale a pena apoiar a inves-
tigação em Portugal. Temos médicos de quali-
dade, que sabem produzir ciência de qualidade, 
desde que haja apoios.”

Maria Cândida Rocha e Silva
BANCO CARREGOSA

“Somos um banco pequenino, mas 
temos a noção clara de que é mui-
to importante devolver à sociedade 
uma parte daquilo que ela nos deu, 

como a possibilidade de singrar. Na sociedade 
onde estamos inseridos, temos muitas obriga-
ções para com ela e achamos que a investigação 
clínica não é tão reconhecida como a investiga-
ção científica mais fundamental. A investigação 
clínica exige mais dos médicos porque é feita à 
cabeceira do doente, na procura de sintomas e 
dados para depois tratar e minorar o sofrimento. 
(…) Eu tenho uma admiração profunda por quem 
tem este espírito de sacrifício. Quando vejo casos 
como estes, de médicos que se dedicam tanto 
a estas causas para melhor direcionar os trata-
mentos, faz-me acreditar que a juventude é mui-
to generosa e o mundo vai ser melhor. O Banco 
Carregosa entendeu que era importante marcar 
o seu lugar desta forma, associando-se a esta ini-
ciativa e recompensando aqueles que tão abne-
gadamente se dedicam ao próximo para conse-
guir melhorar a maneira de tratar os doentes. Para 
mim parece-me evidente que temos que estar 
gratos aos investigadores e cientistas que se de-
dicam a estas causas e que nos dão confiança.”
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nho a felicidade de trabalhar com um conjunto 
de pessoas e em três instituições que me per-
mitem compatibilizar a parte assistencial com 
o ensino e a investigação, o que me faz muito 
feliz profissionalmente. São muitas as pessoas 
que integram este projeto e eu sou apenas a 
face visível da equipa, a quem tenho que agra-
decer, bem como aos doentes e famílias que 
participaram no projeto. Um projeto que vai tra-
zer inúmeras mais-valias porque esta é uma in-
tervenção diagnóstica para a escolha e ajuda no 
processo de decisão clínica da parte do médico. 
(…) Gostaria ainda de frisar alguns pontos fun-
damentais, como o reconhecimento por parte 
da SRNOM, que se traduz num incentivo muito 
forte, particularmente para jovens médicos que 
conciliam uma atividade assistencial com a in-
vestigação, em particular a investigação trans-
lacional, a qual é fundamental e cada vez mais 
reconhecida. Este prémio, com o suporte do 
Banco Carregosa, ajuda a satisfazer um conjun-
to de necessidades prementes, particularmen-
te num momento tão difícil, e por isso o encara-
mos com uma enorme satisfação.”

João Lobo
MENÇÃO HONROSA 
“Esta é uma iniciativa excelente e felicito o Ban-

co Carregosa e a SRNOM porque é 
uma motivação muito grande para 
toda a nossa equipa. O nosso traba-
lho é um trabalho de equipa, multi-

disciplinar, e ver este reconhecimento é muito 
positivo. O vermos o nosso trabalho premiado 
incentiva-nos a continuar a investir no projeto. 
O projeto está a correr sobre rodas, num bom 
caminho, dedicado aos tumores de células 
germinativas do testículo, um cancro frequen-
te nos indivíduos jovens, dos 15 aos 35 anos. 
É a neoplasia sólida mais comum nesta faixa 
etária e apesar de ter um bom prognóstico, de 
um modo geral, existem algumas pontas soltas 
que queremos ver respondidas e esclarecidas. 
Temos algumas questões e temos conseguido 
aos poucos responder para poder aplicar na clí-
nica e ajudar os doentes. Este reconhecimento 
vai impulsionar ainda mais a ambicionarmos ter 
melhores resultados.”

conhecimentos, vão produzir na sua aplicação, 
naquilo que é a prática médica. Esse segura-
mente é um critério importante na avaliação 
destes trabalhos. No caso dos três trabalhos 
que foram distinguidos, estava absolutamente 
presente, porque todos têm o condão de rapi-
damente poderem alterar algumas das orien-
tações que nós usamos para fazer diagnósticos 
e monitorização. O trabalho vencedor destaca-
-se por ser uma investigação de grande rigor e 
qualidade e com enorme potencial de impacto. 
Usa técnicas inovadoras que podem ser deci-
sivas na forma de fazer avaliação de doentes 
com patologias respiratórias, em particular 
asma em grupos etários mais jovens.”

Alexandre Figueiredo
ANESTESIOLOGISTA 

“Chegamos à 4ª edição deste pré-
mio e é muito gratificante. Esta 
iniciativa nasceu de uma preocupa-
ção que surgiu no CRNOM, ao per-

cebermos que a investigação em Portugal era 
pouco apoiada, principalmente a investigação 
clínica. Existem alguns apoios, ainda que pou-
cos, para a investigação nas áreas básicas e a 
área clínica tinha pouco reconhecimento. Nesse 
sentido, procuramos uma forma de incentivar 
e reconhecer o trabalho que esses investiga-
dores fazem, porque embora seja um trabalho 
muito importante em termos de desenvolvi-
mento e já com muita qualidade, com publica-
ções nas revistas mais importantes do mundo, 
era realmente pouco reconhecida. Sentimos 
que enquanto Ordem dos Médicos tínhamos 
essa obrigação de reconhecer, incentivar e gra-
tificar pelos trabalhos desenvolvidos. Na altura, 
conseguimos encontrar um parceiro que se as-
sociou prontamente. A Dra. Maria Cândida e o 
Banco Carregosa têm uma visão de mecenas e 
do seu contributo e importância na sociedade. 
(…) A qualidade dos trabalhos que nos chegam 
todos os anos e a investigação científica que se 
faz é de louvar, e este é um pequeno contributo 
para tornar visível e agradecer a todos os cole-
gas que fazem um trabalho tão meritório.”

André Moreira
PRÉMIO BANCO CARREGOSA/SRNOM 2019

“Este prémio é uma motivação 
muito grande. Claramente, um tra-
balho como este, tão ambicioso, 
deve ser feito em equipa e eu te-
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Paulo Portas
CONVIDADO/POLÍTICO 

“Estamos a viver uma situação 
anómala, com graves consequên-
cias do ponto de vista da saúde 
pública e da economia, e para além 

das medidas que diminuam os impactos, aquilo 
que precisamos são soluções terapêuticas cuja 
pesquisa demora habitualmente muitos anos a 
fazer mas que, em princípio, com níveis razoá-
veis de efetividade e de segurança, serão en-
contradas no próximo ano. (...) Para que a alian-
ça entre a medicina, a ciência e a indústria possa 
funcionar é necessário investimento público e 
privado. Acredito que circunstâncias como es-
tas, de pandemia, vencem-se com o contribu-
to da ciência. A relação entre políticos e ciência 
nem sempre é fácil, mas não se pode deixar 
de ouvir a ciência, porque a partir daí entramos 
numa zona de derrapagem muito perigosa. Não 
é uma questão de instinto ou intuição, mas sim 
de progresso, racionalidade, investimento e pa-
ciência, que neste momento é um bem público 
muito necessário. (…) Este prémio acontece 
num momento em que nós mais dramatica-
mente precisamos do sucesso da ciência, muito 
apoiado pelo conhecimento dos médicos e pela 
investigação clínica. Este prémio renumera esse 
esforço e talento destas equipas que muitas 
vezes são anónimas, mas que ajudam muito 
a sociedade. Acho muito importante que uma 
instituição como o Banco Carregosa decida fi-
nanciar um prémio como este, que tenha a pro-
teção de uma instituição com a força e solidez 
que caracteriza a SRNOM. Espero que os jovens 
investigadores que trabalham em equipa, em 
instituições de saúde, possam ver este prémio 
não apenas como um reconhecimento do seu 
talento, mas sobretudo como um compromisso 
pelo bem comum.”

Nuno Sousa
PRESIDENTE DA ESCOLA DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DO MINHO E PRESIDENTE DO 
JÚRI

“O júri recebeu um conjunto signi-
ficativo de candidaturas de grande 
qualidade, que ultrapassou as duas 
dezenas, e estabeleceu critérios 

para o seu escrutínio. Entre esses critérios está 
a qualidade e o rigor do trabalho experimental, 
a metodologia utilizada, mas também o impac-
to que estes projetos, desta nova geração de 



PRÉMIO  
BANCO CARREGOSA 
/SRNOM
2019

Saiba um pouco mais 
sobre os investigadores e 
projetos vencedores da 4.ª 
edição do Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM:

1  Resumo do projeto 
e equipa de 
investigadores

2  Qual foi o principal 
objetivo deste projeto  
de investigação?

3  Durante quanto tempo 
se dedicaram ao 
projeto?

4  Com que apoios 
contaram?

5  Qual a importância da 
investigação para o 
setor da saúde? 

6  Como vê a 
investigação clínica 
em Portugal?

7  Qual a importância 
deste prémio? 
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 PRÉMIO
 André Sousa Moreira 
DEVELOPMENT AND VALIDATION OF 
EXHALED BREATH BIOMARKERS TO 
IDENTIFY AND ENDOTYPE 
ASTHMA IN CHILDREN 
AND ADULTS

1  O projeto em investiga-
ção clínica submetido à 4ª 
edição do Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM foi pu-
blicado na forma de três ar-
tigos originais em revistas in-
dexadas, de elevado impacto na 
área em que se inserem. De forma 
resumida, as três publicações contribuíram 
para o desenvolvimento e validação de um mé-
todo não invasivo e rápido de avaliação clínica 
relacionada com o diagnóstico, fenotipagem e 

endotipagem de asma. O projeto abarcou três 
populações diferentes. Primeiramente, a análise 
do volatiloma do condensado do ar exalado per-
mitiu identificar indivíduos com asma numa po-
pulação pediátrica. Mais, foi capaz de distinguir 
aqueles com necessidade de tratamento com 
corticoterapia inalada. Posteriormente, num am-
biente clínico e em tempo real, a mesma análise 
ao volatiloma do ar exalado por um nariz eletró-
nico demonstrou a sua utilidade como estraté-
gia complementar para identificar sintomas de 
asma não controlada. Por último, demonstrámos 
que os microRNAs podem ser medidos no con-
densado do ar exalado em crianças e utilizados 
como potenciais biomarcadores para identificar 
e endotipar asma.
O trabalho submetido contou com o contributo 
de jovens investigadores dedicados a tempo in-
tegral, sendo que os resultados obtidos integra-
ram ainda duas teses de mestrado e uma tese de 
doutoramento referentes aos primeiros autores 
de cada publicação. A equipa contou ainda com o 
apoio de médicos especialistas e outros investi-
gadores especializados na área, nomeadamente 
João Cavaleiro Rufo, Inês Paciência, Francisca de 
Castro Mendes, Mariana Farraia, Ana Rodolfo, 
Diana Silva, Eduardo de Oliveira Fernandes, Luís 
Delgado, António Carlos Ferreira, Carla Mar-
tins, Pedro Moreira, Miguel Luz Soares, Oksa-
na Sokhatska, Tiago Rama, Sílvia Rocha e Paul 
Brinkman.

2  O objetivo deste projeto foi desenvolver e va-
lidar métodos não invasivos de avaliação clínica 
relacionada com o diagnóstico, fenotipagem e 
endotipagem de asma, de forma a serem utiliza-
dos no auxílio à decisão clínica, especificamente 
na decisão do plano terapêutico.

3  Tendo em consideração planeamento, can-
didatura a apoios, recolha de dados referentes a 
três populações distintas, análise estatística, dis-
cussão de resultados e publicação dos mesmos 
em revistas internacionais, podemos referir uma 
janela temporal de seis anos.

4  O trabalho desenvolvido integrou dois proje-
tos de investigação financiados pela FCT (ARIA 
project - PTDC/DTP-SAP/1522/2012; e EXALAR 
21 - 02/SAICT/2017) e, ainda, o projeto Health, 
Comfort and Energy in the Built Environment 
(HEBE) (NORTE-01-0145-FEDER-000010), co-
financiado pelo Programa Operacional Regional 
do Norte (NORTE2020), através do Fundo Euro-
peu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

5  O desenvolvimento, ou melhoria, de novos 
métodos e processos diagnósticos, monitoriza-

ção ou tratamento, não são possíveis sem o 
investimento em investigação, inovação e 

desenvolvimento em saúde. O exemplo 
da pandemia tornou claro para muitos, 
em muito pouco tempo, a importância 
da investigação na saúde. A premência 
para o desenvolvimento de uma vacina 
eficaz e segura para o novo coronavírus 

tornou-se uma emergência global. Mas 
a investigação no sector da saúde não tem 

só um valor crucial na resposta aguda. É tam-
bém essencial para o desenvolvimento societal. 
A investigação em saúde providencia informa-
ção sobre as tendências e fatores de risco de 
doenças, avalia o impacto e resultados de inter-

venções de saúde pública, avalia os padrões de 
prestação de cuidados e tem também importân-
cia na determinação da custo-efetividade das 
intervenções. Ou seja, é na área mais cara aos 
cidadãos, que é a saúde, o motor de desenvolvi-
mento e criação de valor. Dito de outra forma, o 
país em que a investigação em saúde for limita-
da, ou tornada menos robusta, terá com certeza 
os seus interesses societais comprometidos.

6  Melhor do que 2010 e pior do que em 2030. 
Temos excelentes modelos e tenho o privilégio 
de estar integrado em três estruturas que me 
permitem, e me dão condições para conjugar 
atividade assistencial com o ensino e a investi-
gação. As lideranças do Centro Hospitalar Uni-
versitário de São João, da Faculdade de Medici-
na do Porto e do Instituto de Saúde Pública da 
Universidade do Porto sempre têm reconhecido 
a importância de promover um ambiente assis-
tencial suportado em forte investigação e ensi-
no. Robustecer este modelo de integração, em 
diferentes cenários é o desafio para o futuro. Os 
resultados aparecerão naturalmente, indepen-
dentemente do caminho.

7  Não trabalhamos para ganhar prémios, mas 
confesso que foi muito importante, um enorme 
privilégio e ainda maior satisfação recebermos 
esta honra. Primeiro, o facto de ser um prémio 
destinado à investigação clínica tem, por si, uma 
valorização especial. Segundo, o reconhecimen-
to pelas instituições que o suportam, nomeada-
mente da Secção Regional Norte da Ordem dos 
Médicos e do Banco Carregosa. Terceiro, o pré-
mio traz para a agenda mediática a investigação 
clínica. Finalmente, o reconhecimento por parte 
dos participantes, doentes ou não, que foi 
bem notório, com a congratulação 
pelo prémio. Foi para nós equipa, 
e para mim em particular, um 
privilégio e uma honra que 
obviamente nos marcam, e 
que nos fazem obviamente 
mais felizes – embora esse 
não seja o foco.

 MENÇÃO HONROSA
 João Pedro Machado Lobo 
UNCONVERING NOVEL PROGNOSTIC 
AND PREDICTIVE EPIGENETIC 
BIOMARKERS IN MALIGNANT 
TESTICULAR GERM CELL TUMORS

1  Os tumores de células germinativas do tes-
tículo (TCGTs) são as neoplasias sólidas mais 
comuns em homens adolescentes e adultos-
-jovens. Apesar das altas taxas de cura (espe-
cialmente devido à grande eficácia dos esque-
mas de quimioterapia baseados em cisplatina), 
a incidência está a aumentar em todo o Mundo. 
Com este projeto pretendemos descobrir novos 
biomarcadores epigenéticos, não invasivos (re-
lacionados com a metilação do DNA, alterações 
das histonas e microRNAs) e “epifármacos” que 
permitam melhorar os cuidados de saúde pres-
tados a estes doentes.
O projeto com que me candidatei, intitulado 
“Uncovering novel prognostic and predictive 
epigenetic biomarkers in malignant testicular 
germ cell tumors” vem no seguimento do meu 



projeto de doutoramento, enquanto estudante 
do Programa Doutoral em Patologia e Genética 
Molecular do Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar, Universidade do Porto (ICBAS-UP) 
e enquanto Médico Interno de Anatomia Pato-
lógica no Instituto Português de Oncologia do 
Porto (IPO Porto). É orientado pelo Prof. Doutor 
Rui Henrique e pela Prof. Doutora Carmen Jeróni-
mo, desenvolvendo-se no Grupo de Epigenética 
e Biologia do Cancro, Centro de Investigação do 
IPO Porto (GEBC-IPOP). A equipa de trabalho, 
que conta com a colaboração de vários elemen-
tos do Grupo e também dos profissionais da Clí-
nica de Urologia do IPO Porto, tem uma longa ex-
periência no desenvolvimento de biomarcadores 
não invasivos de base epigenética e “epifárma-
cos” para neoplasias urológicas.
Contamos também com o apoio de colaborado-
res externos, nomeadamente o Centro Hospita-
lar Universitário do Porto, que juntamente com o 
IPO Porto formam um centro de referência para 
tratamento de doentes com cancro do testículo; 
o Princess Máxima Center for Pediatric Oncology 
em Utrecht, coordenado pelo Prof. Leendert HJ 
Looijenga, onde eu estive durante um ano a fazer 
parte do meu doutoramento; a Universidade de 
Dusseldorf (Prof. Daniel Nettersheim); o Instituto 
Pasteur (Prof. Paola Arimondo); e a Universidade 
de Hamburgo (Dr. Christoph Oing), que nos pro-
videnciam linhas celulares e modelos de estudo, 
bem como fármacos específicos.

2  O objetivo último é, sem dúvida, melhorar os 
cuidados de saúde oferecidos a estes doentes 
tão jovens e oferecer-lhes a melhor qualidade 
de vida após os tratamentos. Estes tumores aco-
metem, de facto, uma população em idade muito 
jovem, que terá de conviver com os efeitos late-
rais a longo prazo dos tratamentos sistémicos a 
que são sujeitos (nomeadamente infertilidade, 
segundas neoplasias, doenças cardiovascula-
res). Deste modo, uma das nossas principais 
preocupações é determinar biomarcadores que 
permitam não só estabelecer um diagnóstico 
precoce, mas também aprimorar a estratificação 
de risco destes doentes. Em concreto, queremos 
ajudar os clínicos a decidir quais os doentes que 
mais beneficiam de um determinado tratamento 
de quimioterapia ou radioterapia, e por outro lado 
quais os doentes que podem ser incluídos ape-
nas numa estratégia de vigilância após a cirurgia, 
sem necessidade de tratamentos adicionais. 
Também pretendemos descobrir biomarcadores 
para detecção mais precoce de eventuais recidi-
vas da doença, facilitando o seguimento clínico 
dos doentes, e outros que permitam aferir com 
maior precisão a resposta da doença metastá-
tica à quimioterapia. Finalmente, pretendemos 
também desenvolver novas estratégias de tra-
tamento para os doentes que desenvolvem 
resistência à quimioterapia convencional, cujo 
prognóstico é mais reservado e para os quais não 
existem alternativas terapêuticas.

3  O projeto vem sendo desenvolvido desde 
2016, altura em que começamos a organizar sis-
tematicamente uma série de material biológico 
destes tumores, incluindo tecido tumoral e bióp-
sias líquidas. O projeto encontra-se em curso, e 
pretendemos continuar com estudos de inves-
tigação clínica nesta área. Desde 2017 contamos 
com 5 Dissertações de Mestrado na área dos 

tumores de células germinativas do testículo e 
adicionalmente o meu projeto de doutoramento 
de 4 anos, a concluir-se em 2021. Com base nos 
nossos resultados e na nossa aprendizagem 
temos imensas ideias para o futuro e um novo 
projeto a ser desenhado. Queremos continuar a 
apostar nestes doentes.

4  Como referido, contamos com o apoio de vá-
rios colaboradores dentro do IPO Porto, e tam-
bém colaboradores externos, nacionais 
e internacionais. O apoio da Clínica 
de Urologia, da Farmácia e, aci-
ma de tudo, dos doentes do IPO 
Porto é importantíssimo. Con-
tamos também com o apoio da 
Fundação para a Ciência e Tec-
nologia (FCT), que me atribuiu 
uma Bolsa de Doutoramento 
e financiou o lançamento inicial 
do projeto. Recentemente novos 
protocolos de investigação para pôr 
em prática no futuro e que desenhamos em 
equipa receberam também o “Prémio MSD de 
Investigação em Saúde 2020” e o “Tom Vôute 
Young Investigator Award”, constituindo enor-
mes apoios e um estímulo para continuar a tra-
balhar neste âmbito.

5  A meu ver, a atividade assistencial, de ensino 
e de investigação são os três pilares essenciais 
para formar um bom médico. A investigação, seja 
ela de carácter mais laboratorial ou mais clínica, 
é importantíssima para o desenvolvimento do 
sector da saúde. Os médicos que se questionam 
e têm dúvidas na sua prática do dia a dia procu-
ram saber mais, formulam hipóteses e avançam 
com novas ideias com vista a melhorar a sua 
prática e os cuidados que oferecem aos seus 
doentes. Acredito que a atividade de investiga-
ção centrada no doente nos torna médicos mais 
completos, e a saúde de todos tem a ganhar com 
isto.

6  Na minha ainda curta carreira apercebo-me 
do enorme potencial para se fazer muito boa in-
vestigação clínica no nosso país, da qual somos 
testemunhas tantas vezes em notícias. Contudo, 
penso que se podem melhorar os apoios pres-
tados aos profissionais de saúde para pô-la em 
prática. A atividade de investigação, seja ela de 
que tipo for, requer muito tempo e muitas horas 
de dedicação e estudo, tornando-se por vezes 
difícil de conciliar com a atividade assistencial. 
Por outro lado, penso que são necessários ain-
da mais meios de financiamento que suportem 
projetos de investigação clínica.

7  Este prémio reveste-se de uma enorme im-
portância. Por um lado, é a validação de todo o 
nosso trabalho, no qual depositamos tanto es-
forço e dedicação, por um painel de avaliação 
formado por Médicos e Investigadores de exce-
lência, o que é uma grande honra e ao mesmo 
tempo uma grande responsabilidade. Por outro 
lado, é uma fonte de motivação para continuar a 
trabalhar com o mesmo afinco e uma indicação 
de que estamos no bom caminho. O valor do 
prémio vai-nos permitir também avançar mais 
rapidamente no desenvolvimento das nossas 
ideias. Estamos muito gratos ao Banco Carrego-
sa e à Secção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos pela iniciativa.
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 MENÇÃO HONROSA
 Ana Catarina Gaspar Fonseca 
CARDIOEMBOLIC IMAGING IN 
UNDETERMINED STROKE

1  Em cerca de 30% dos Acidentes Vascula-
res Cerebrais (AVC) isquémicos não é possível 
determinar uma etiologia. Tal acontece fre-

quentemente mesmo após uma investigação 
clínica exaustiva. É possível que uma 

fração destes AVCs, denominados de 
AVCs de etiologia indeterminada, 

tenha uma etiologia cardioembó-
lica. Contudo, estes doentes não 
têm um diagnóstico estabelecido 
que atualmente seja considerado 
de elevado risco para uma etiologia 

cardioembólica (fibrilhação auricu-
lar, flutter auricular). No estudo atual, 

colocamos a hipótese de um padrão 
compatível com um estado protrombóti-

co poder estar presente na aurícula e apêndice 
auricular esquerdo nos doentes classificados 
como tendo um AVC de causa indeterminada na 
ausência de fibrilhação auricular. Neste estudo 
observacional, prospetivo, pretendeu-se avaliar, 
por ressonância magnética cardíaca, a morfo-
logia e função da aurícula e apêndice auricular 
esquerdo de doentes com AVC indeterminado e 
compará-la com a encontrada em doentes com 
AVC associado a fibrilação auricular e a de doen-
tes com outras etiologias determinadas de AVC 
(doença de grandes vasos e pequenos vasos).
A equipa de investigadores foi formada por neu-
rologistas e cardiologistas que trabalham no 
Hospital de Santa Maria.

2  O objetivo principal foi determinar se os indi-
víduos com AVC de causa indeterminada têm na 
ausência de fibrilhação auricular, em imagem de 
ressonância cardíaca, parâmetros morfológicos 
(fibrose, alterações da dimensão) e hemodinâ-
micos da aurícula (diminuição da fração de eje-
ção) que sejam indicadores de um estado pro-
trombótico semelhantes aos encontrados em 
doentes com fibrilhação auricular. 

3 O projeto decorreu durante 3 anos.

4  O principal apoio financeiro foi proveniente do 
fundo para a investigação em saúde financiado 
por fundos do Infarmed. 

5  A investigação tem um papel fundamental no 
avançar do conhecimento em saúde. A investi-
gação permite-nos atribuir um racional e funda-
mentar as nossas tomadas de decisão, permite 
melhorar a prática clínica e ajuda assim a dar o 
melhor apoio aos nossos doentes. 

6  A investigação clínica em Portugal é bastante 
negligenciada. A investigação em geral é, mas a 
grande maioria dos benefícios e apoios em Por-
tugal são atribuídos à investigação básica. A in-
vestigação clínica em Portugal é realizada maio-
ritariamente por médicos que simultaneamente 
com o seu trabalho clínico realizam investigação 
a tempo parcial. 

7  O prémio funciona como um reforço positivo 
no sentido que indica que a investigação que 
estamos atualmente a realizar é considerada 
relevante. n



projetos 
 inovadores  
em saúde
PARCERIA ENTRE A SRNOM E AS RESPETIVAS 
SUB-REGIÕES PROMOVE A PROXIMIDADE E A PARTILHA 
DE CONHECIMENTOS ENTRE COLEGAS

14 DESTAQUE: PROJETOS INOVADORES EM SAÚDE

Nesta edição, voltamos a desta-
car projetos marcados pela ino-
vação, investigação e desenvol-

vimento da ciência e saúde em Portugal. 
A iniciativa “Projetos Inovadores em 
Saúde” resulta de uma parceria estabe-
lecida entre a Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (SRNOM) e as 
respetivas sub-regiões do Porto, Braga, 
Viana do Castelo, Vila Real e Bragança. 
Pretende dar a conhecer projetos ino-
vadores de gestão clínica desenvolvidos 
por médicos da região Norte do país, que 
partilham a sua experiência e dão a co-
nhecer trabalhos que se traduzem numa 
melhoria da qualidade, eficiência ou hu-
manização dos cuidados de saúde pres-
tados aos nossos doentes.

Nesta rubrica contamos com a apresen-
tação de mais dois projetos: 

i) “Unidade Domiciliária de Cuidados 
Paliativos (UDCP) do Planalto Miran-
dês e da Terra Fria”, da Unidade Local 
de Saúde do Nordeste, Bragança, e 

ii) “Avaliação geriátrica peri-operatória 
para doentes oncológicos em idade ge-
riátrica - pGA>70”, do Centro Hospita-
lar Universitário de São João (CHUSJ), 
Porto.

O Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos volta a convidar to-
dos os colegas a participar e a divulgar 
esta iniciativa nos respetivos locais de 
trabalho. “Esta é uma forma de estar-
mos mais próximos, de partilharmos as 
nossas experiências, enriquecer a nossa 
prática clínica e lançar pontes para de-
safios futuros. Assim que a pandemia o 
permitir, gostaríamos de poder contar 
com a presença de todos os participantes 
desta iniciativa numa sessão a realizar 
na SRNOM, promovendo o debate e o in-
tercâmbio de ideias e projetos inovadores 
em Saúde”, destacam António Araújo e 
Dalila Veiga, presidente do CRNOM e 
presidente do Conselho Sub-Regional 
do Porto da OM. 

Dadas as 
limitações 
impostas pela 

atual pandemia, que 
inviabilizam iniciativas 
de contacto presencial, 
decidimos dar início a 
esta iniciativa com a 
apresentação regular, 
numa rubrica dedicada 
na revista Nortemédico, 
destes projetos, envolvendo 
o testemunho e partilha dos 
colegas responsáveis. 
Dalila Veiga (Presidente do Conselho  
Sub-Regional do Porto) e António Araújo 
(Presidente do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos)
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PROJETO #3

Unidade Domiciliária de 
Cuidados Paliativos do Planalto 
Mirandês e da Terra Fria
Por Duarte Soares e 
Liseta Gomes 

Especialistas em 
Cuidados Paliativos; 
Presidente da 
Associação Portuguesa 
de Cuidados 
Paliativos e diretora 
do Departamento de 
Cuidados Paliativos 
da Unidade Local de 
Saúde do Nordeste 
(ULSNE), em Bragança, 
respetivamente.

 APRESENTAÇÃO                                 

O projeto “Unidade Domiciliária 
de Cuidados Paliativos (UDCP) 
do Planalto Mirandês e da Terra 
Fria” funciona na Unidade Local 
de Saúde do Nordeste (ULSNE) 
como Equipas Comunitárias de 
Suporte em Cuidados Paliativos 
(ECSCP). A ULS Nordeste tem 
um Departamento de Cuidados 
Paliativos dotado de diferentes 
tipologias de cuidados organizados 
em rede: Unidade de Internamento 
na Unidade Hospitalar de Macedo 
de Cavaleiros, Equipa Intra-
hospitalar de Suporte em Cuidados 
Paliativos (EIHSCP) nas Unidades 
Hospitalares de Bragança, Macedo 
de Cavaleiros e Mirandela, duas 
Equipas Comunitárias de Suporte 
em Cuidados Paliativos (a ECSCP 
do Planalto Mirandês – Miranda do 
Douro, Mogadouro e Vimioso; e a 
ECSCP da Terra Fria – Bragança, 
Macedo de Cavaleiros e Vinhais), 
Consulta Externa na Unidade 
Hospitalar de Macedo de Cavaleiros 
e o Hospital de Dia nas Unidades de 
Bragança e Macedo de Cavaleiros. 

(nortemédico) – Como nasceu este 
projeto?
Os Cuidados Paliativos começaram no 
Nordeste Transmontano em novembro 
de 2009, com a inauguração da Unidade 
de Internamento, sendo à data respon-
sável pelo projeto a Dra. Teresa Ramos, 
a quem os Cuidados Paliativos muito de-
vem pelo seu esforço e dedicação. A im-
plementação das ECSCP surge através 
de candidatura a projetos financiados 
pela Fundação Calouste Gulbenkian 
em parceria com Câmaras Municipais 
e Santas Casas da Misericórdia. Em fe-
vereiro de 2010 iniciou funções a UDCP 
do Planalto Mirandês pela mão deter-
minada da Dra. Jacinta Fernandes. Já 
em 2014 o projeto da Terra Fria, idea-
lizado pelo Dr. Duarte Soares, é levado 
ao terreno por uma equipa multidisci-
plinar entusiasmada e trabalhadora. 
A EIHSCP inicia atividade em 2013. 
A Consulta Externa e o Hospital de 
Dia passaram, em 2014, a constituir 
mais uma resposta para doentes em 
ambulatório. 

Quem são os responsáveis/intervenien-
tes na sua organização? 
As equipas multidisciplinares das dife-

Os cuidados paliativos são “cuidados 
ativos, coordenados e globais, 
prestados por unidades e equipas 
específicas, em internamento ou no 
domicílio a doentes em situação de 
sofrimento decorrente de doença 
incurável ou grave, em fase avançada 
e progressiva, assim como às suas 
famílias, como principal objetivo 
de promover o seu bem-estar e a 
sua qualidade de vida, através da 
prevenção e alívio do sofrimento 
físico, psicológico, social e espiritual, 
com base na identificação precoce 
e no tratamento rigoroso da dor e 
outros sintomas físicos, mas também 
psicossociais e espirituais.” 

Lei de Bases de Cuidados Paliativos,  
Lei nº 52/2012 de 5 de setembro

Área de abrangência:

UCP Consulta Externa
ECSCP Terra Fria
ECSCP Planalto Mirândes
ECSCP Alfândega da Fé
UCP Internamento
EIHSCP

Área de abrangência:

UCP Consulta Externa
ECSCP Terra Fria
ECSCP Planalto Mirândes
ECSCP Alfândega da Fé
UCP Internamento
EIHSCP

Área de abrangência:

UCP Consulta Externa
ECSCP Terra Fria
ECSCP Planalto Mirândes
ECSCP Alfândega da Fé
UCP Internamento
EIHSCP



rentes tipologias contam com a disponi-
bilidade de um médico, um enfermeiro, 
um psicólogo e um assistente social. 
No internamento dispomos ainda do 
apoio de um educador social, fisiote-
rapeuta, nutricionista, psiquiatra e de 
fisiatria. Salienta-se que a equipa mé-
dica, além das valências referidas, tem 
o apoio de profissionais da área de Me-
dicina Interna, Medicina Geral e Fa-
miliar, Oncologia e de Cirurgia. Estes 
diferentes olhares sobre a doença e o 
doente permitem melhorar o cuidado 
na terminalidade.  

Qual é o público-alvo? 
As Equipas Comunitárias dão 
resposta a uma população de 
aproximadamente 77.643 habi-
tantes, com um índice de enve-
lhecimento superior a 300, num 
território disperso, de baixa den-
sidade populacional e com maus 
acessos viários, já contabilizam 
acima de dez mil consultas e mui-
tos milhares de quilómetros per-
corridos. Continua a ser objetivo 
desta ULSNE alargar a ação das 
equipas comunitárias à região sul 
do distrito de Bragança e garan-
tir a cobertura domiciliária em 
permanência. A sua concretiza-
ção permitirá cumprir integral-
mente a nossa missão de prestar 
cuidados a doentes paliativos, na 
sua casa, apoiando os seus fami-
liares e cuidadores, sempre que 
este seja o desejo do doente e da 
sua unidade familiar/unidade 
cuidadora. Permitirá simultanea-
mente desalocar dos hospitais de 
agudos, doentes para os quais não 
estão vocacionados.  

Considera que este é um projeto 
que se traduz numa melhoria da 
qualidade, eficiência ou huma-
nização dos cuidados de saúde 
prestados aos doentes?
Os Cuidados Paliativos centram-
-se na importância da dignidade 
da pessoa doente, vulnerável e 
limitada. Este é o princípio nor-
teador do nosso trabalho. Tão 
simples: humanizar é apenas 
relacionar-se. Este princípio é 
simples, complicado é organi-
zar equipas multidisciplinares. 

É preciso espaço físico adequado, via-
turas, material e dispositivos médicos, 
ajudas técnicas, recursos humanos com 
formação. Para podermos organizar 
esta estrutura foi necessário desmontar 
a relação médico-doente e envolver na 
relação de cuidado todos os outros inter-
venientes, como psicólogos e assistentes 
sociais. Isto obrigou a revolver menta-
lidades nas instituições de saúde e na 
comunidade. Tivemos de compreen-
der que estar bem até ao fim, carece de 
cuidados físicos, psicológicos, sociais e 
espirituais. 

Qual foi o seu impacto na comunidade 
médica e sociedade em geral? 
A sociedade percebeu que a medicina 
curativa tinha limites. O conceito inde-
finido de medicina de acompanhamento 
veio dar lugar a cuidados diferenciados 
de suporte para doentes com doença pro-
gressiva e incurável. Neste momento, a 
chegada das nossas viaturas às popula-
ções constitui uma visita de esperança 
e já não um presságio de morte. No en-
tanto, suportar estruturas que tiveram 
origem em projetos piloto, corre o risco 
de enraizar a utopia e não dar o salto que 
lhe permita enraizar na realidade. Todas 
as tipologias de cuidados paliativos pre-
cisam ainda de muita atenção e monito-
rização, por parte dos dirigentes que ser-
vem este país, para se afirmarem como 
realidades sustentáveis. As ECSCP, na 
maior parte dos casos, começaram num 
contexto exterior aos serviços de saúde. 
E se o conceito de uma medicina não 
curativa já foi adotado nestes serviços, a 
suspensão dos financiamentos externos 
veio criar a necessidade de instituciona-
lizar estas equipas.  

Como foi divulgado? Quais eram as 
expetativas? 
Desde início, a divulgação foi feita den-
tro da ULSNE, nas instituições públicas 
parceiras, na comunidade em geral, por 
testemunho direto e através dos órgãos 
de comunicação social. Se inicialmente 
os doentes nos chegavam através de cir-
cuitos pouco ortodoxos, através de autar-
cas que conheciam casos sociais gravís-
simos, de carências a todos os níveis, de 
miséria física/psíquica/social, hoje a re-
ferenciação já ocorre essencialmente a 
partir de serviços de saúde, pelos canais 
padronizados. 

Qual é a vossa opinião sobre esta nova 
iniciativa do CRNOM? 
Acreditamos na quimera, acreditamos 
que esta iniciativa do CRNOM será um 
incentivo ao enraizar das sementes, que 
as parcerias referidas acima lançaram 
no território do Nordeste. Queremos es-
tar no caminho dos doentes que de nós 
precisam e que nos permitam reformu-
lar frases como a que um dia um doente 
nos disse: “Já não sou eu que vivo... É a 
vida que passa por mim”.
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PROJETO #4

Avaliação geriátrica peri-operatória 
para doentes oncológicos em 
idade geriátrica: pGA>70
 Por Fernando Osório 
Especialista em Cirurgia Geral/
Centro de Mama e Assistente 
Hospitalar Graduado do Centro 
Hospitalar Universitário de São 
João (CHUSJ), Porto 

 APRESENTAÇÃO                                              

O projeto “Avaliação geriátrica 
peri-operatória para doentes 
oncológicos com idade igual ou 
superior a 70 anos - pGA>70” foi o 
vencedor do concurso hospitalar 
“60 Anos, Novas ideias”, uma 
edição comemorativa dos 60 anos 
do Centro Hospitalar Universitário 
de São João (CHUSJ), no início 
de 2020. Esta iniciativa inédita 
possibilitou que uma ideia 
individual, uma necessidade 
sentida na prática clínica diária, 
apresentada como uma proposta 
de melhoria dos cuidados (onco)
geriátricos peri-operatórios fosse 
transposta, por vontade e insistência 
do Conselho de Administração do 
CHUSJ, num projeto institucional 
coletivo e pluridisciplinar, no 
apoio personalizado e coordenado 
ao doente oncológico em idade 
geriátrica. A pandemia de COVID-19 
transtornou a programação 
inicialmente idealizada e só no 
2º semestre de 2020 foi possível 
criar um grupo de trabalho e, sem 
encargos financeiros acrescidos, 
começar a implementar na prática 
clínica hospitalar o programa 
pGA>70.

(nortemédico) – Qual é o principal obje-
tivo ou inovação deste projeto?
(Fernando Osório) – Resumidamente, 
aquando do diagnóstico de doença onco-
lógica num doente em idade geriátrica, 
o primeiro passo será aplicar a ferra-
menta de rastreio de fragilidade “G8”, 
muito simples, rápida e exequível na 
prática clínica. Já devidamente validada 
e com sabido impacto prognóstico, per-
mite distinguir o doente resiliente (“fit”) 
que poderá ser submetido ao tratamento 
oncológico standard, do doente “frágil” 
que necessitará de uma avaliação ge-
riátrica mais completa e uma eventual 
adaptação do seu tratamento. No doente 
“frágil”, serão identificadas, avaliadas e 
corrigidas, sempre que possível, as vul-
nerabilidades fisiopatológicas limitan-
tes, através de um grupo de suporte in-
ter e multidisciplinar, que se pretendeu 
abrangente, antes da decisão terapêutica 
na reunião de grupo oncológico. Não há 
propriamente uma inovação pois já é, 
há muitos anos, uma recomendação de 
inúmeras sociedades científicas. Há sim 
o propósito de implementar na prática 
clínica, no CHUSJ, uma avaliação ge-
riátrica compreensiva (CGA, em inglês), 
multidimensional, que garanta uma me-
lhor e mais personalizada abordagem 
assistencial no doente oncológico em 
idade geriátrica. 

Quem são os responsáveis/intervenien-
tes na sua organização? 
No 2º semestre de 2020, o objetivo foi 
criar uma equipa pluriprofissional, que 
inclui vários serviços hospitalares e dife-
rentes especialidades médicas. Criamos 
ainda uma metodologia operacional, 
centrada no doente (oncológico) frágil, 
que interligasse todas as valências clí-
nicas indispensáveis, já existentes no 
CHUSJ, com a exceção da Geriatria.
O 1º interveniente será cada médico as-
sistente, na 1ª consulta médica de cada 
unidade funcional/serviço clínico, que 
dará o 1º passo, aquando do diagnóstico 
de doença oncológica num doente com 
idade igual ou superior a 70 anos, com 
a aplicação da ferramenta de rastreio de 
fragilidade “G8”. Se o doente tiver uma 
pontuação ≥15 é considerado “fit”, não 
frágil e, deste modo, será candidato ao 
tratamento oncológico “standard”, ba-
seado nos protocolos terapêuticos esta-
belecidos por cada grupo oncológico. Já 
se for rastreada fragilidade (pontuação 
<15), cada doente será referenciado a 
uma estrutura transversal denominada 
CGA, que compreende 2 níveis de su-
porte: um 1º nível interdisciplinar, onde 
os doentes frágeis serão abordados por 
uma equipa coordenada, que irá confir-
mar, medir e quantificar a fragilidade 
através de uma série de escalas padro-
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nizadas que possibilitarão uma avalia-
ção funcional multidimensional – psi-
cológica, cognitiva, motora, nutricional 
e social, bem como a identificação de 
co-morbilidades limitantes e polimedi-
cação. Conseguir-se-á um diagnóstico 
das vulnerabilidades, uma previsão do 
seu prognóstico e do seu consequente 
impacto no tratamento oncológico. Tam-
bém serão, desde logo, iniciadas as inter-
venções de reabilitação entendidas por 
convenientes, privilegiando a sua con-
certação num mesmo momento para o 
doente, minimizando deslocações repe-
tidas ao hospital ou propondo-lhe avalia-
ções à distância, por telefone, ou mesmo 
no seu domicílio. E um 2º nível multidis-
ciplinar, um suporte mais diferenciado 
da CGA, que inclui o contributo de dife-
rentes especialidades médicas, sempre 
que for necessário corrigir vulnerabili-
dades específicas e limitantes do trata-
mento oncológico e consegui-lo num pe-
ríodo temporal curto que não limite os 
“timings” do tratamento oncológico.

Qual é o público-alvo? 
Os doentes com idade igual ou superior 
a 70 anos a quem é diagnosticada uma 
doença oncológica no CHUSJ. Numa 
primeira fase, avançamos com as doen-
tes com cancro da mama, com as quais 
já trabalhamos neste grupo etário desde 
2014. Estamos agora a iniciar a sua im-
plementação nos doentes com tumores 
do esófago e estômago. Depois queremos 
alargar o suporte geriátrico a todos os tu-
mores digestivos, bem como aos tumores 
hematológicos, para no futuro o genera-
lizar a todos os doentes oncológicos. 

Considera que este é um projeto que se 
traduz numa melhoria da qualidade, efi-
ciência ou humanização dos cuidados 
de saúde prestados aos doentes?

Sem dúvida. Há que re-
pensar a abordagem ao 
doente idoso a quem é 
diagnosticado um can-
cro. Há que evitar o es-
tigma da idade cronoló-
gica. Há que melhorar 
a comunicação clínica 
com o doente idoso (e a 
sua família/cuidador), 
explicar-lhe o diagnós-
tico, o prognóstico e o 

impacto dos diferentes tratamentos na 
sua qualidade e tempo de vida, há que 
conhecer e respeitar as suas convicções 
e diretivas antecipadas de vontade. Mas 
há também que conhecer melhor a sua 
fisiopatologia, a sua idade “biológica”, 
o seu estado cognitivo e nutricional, a 
sua mobilidade, as co-morbilidades, a 
polimedicação, ou seja, conhecer a sua 
resiliência ou, pelo contrário, a sua fra-
gilidade, até no contexto familiar e so-
cial. É consensual na literatura a impe-
riosidade de aplicar na prática clínica 
diária uma avaliação geriátrica multi-
disciplinar nos doentes propostos para 
tratamento oncológico. Sabemos que o 
doente idoso tem uma maior morbi-mor-
talidade pós-operatória. Daí ser funda-
mental prever, antecipar e minimizar 
possíveis complicações operatórias, atra-
vés duma cuidadosa avaliação e suporte 
peri-operatório. Que, por outro lado, até 
nos permite ousar soluções inovadoras 
como a que estamos a preparar que é 
estender a cirurgia de ambulatório no 
cancro da mama (que já é uma rotina no 
CHUSJ) a doentes com mais de 80 anos. 
Poder-se-á assim, em casos selecionados 
e com segurança para todos os interve-
nientes – cirurgião, anestesista, doente, 
família – minimizar as potenciais com-
plicações cognitivas dum internamento 
hospitalar num doente idoso. Outro 
preconceito a evitar é o da doença on-
cológica ser menos agressiva no doente 
idoso. Há que evitar o subtratamento 
no idoso, pois poderá ter impacto na so-
brevivência e na qualidade de vida. Daí 
uma avaliação geriátrica personalizada, 
prévia à discussão terapêutica no grupo 
oncológico, ser essencial para saber pro-
por o tratamento oncológico mais ade-
quado ou, se necessário, saber adaptá-lo. 
No limite, ter fundamentação para ofe-
recer apenas um tratamento de suporte.

Qual será o seu impacto na comunidade 
médica e sociedade em geral? 
Esperamos contribuir para uma refle-
xão sobre o necessário apoio multidi-
mensional a um crescente subgrupo 
etário com uma fisiopatologia mais vul-
nerável. Tivemos nas últimas décadas 
um significativo aumento da esperança 
de vida e um consequente aumento da 
prevalência da doença oncológica, uma 
doença associada ao envelhecimento. 
Por outro lado, a evolução da sociedade, 
da vida familiar e do estatuto económico 
do país trouxe, sobretudo nas grandes 
cidades, um maior número de idosos de-
pendentes, que vivem sozinhos em con-
dições socioeconómicas não ideais. Será 
indispensável dedicar, na área social e 
nas instituições de saúde, uma aten-
ção a práticas há muito implementadas 
noutros países, sobretudo naqueles em 
que a Geriatria, como especialidade mé-
dica, é uma realidade. Concretamente, 
na doença oncológica em doentes com 
idade acima dos 70 anos há que desmis-
tificar, adaptar e melhorar o seu diag-
nóstico e tratamento. Há que minimizar 
barreiras ao diagnóstico. 

Como será divulgado? Quais são as 
expetativas?
Temos tido o apoio institucional do CA 
do CHUSJ e contado com a excelência 
clínica dos múltiplos profissionais e 
serviços envolvido. Estamos a procurar 
criar o indispensável espírito de corpo e 
motivação académica essencial ao bom 
funcionamento de uma nova estrutura 
funcional multidisciplinar e, sobretudo, 
temos apreciado a enorme recetividade 
dos nossos doentes (e seus familiares/
cuidadores), a quem temos proposto o 
nosso programa pGA>70. Posto isto, 
as nossas expetativas com o programa 
pGA>70 no CHUSJ são corresponder 
às boas práticas recomendadas inter-
nacionalmente na área da geriatria 
oncológica. 

Qual é a sua opinião sobre esta nova ini-
ciativa do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CRNOM)? 
Excelente. Gostei muito de ler a pri-
meira reportagem desta iniciativa do 
CRNOM e assim poder conhecer boas 
ideias a bem dos doentes, que são apli-
cadas nos nossos hospitais. n



O Médico é, 
forçosamente, um 
profissional diferente. 

Isto evidenciou-se neste tempo 
de pandemia em que se constatou 
a sua abnegação, 
voluntariedade, empenho, 
(…). Infelizmente os 
nossos decisores políticos 
conhecem toda esta 
realidade e exploram-na 
até o limite.

nossa vida ao serviço da hu-
manidade e que a saúde e o 
bem-estar do nosso doente 
serão sempre as nossas prio-
ridades. Mas muitas vezes, 
demasiadas vezes, isto não 
chega e não conseguimos sal-
var os nossos doentes.

A saúde ocupa um lugar ci-
meiro nas preocupações dos 
cidadãos portugueses. E os 
médicos têm o privilégio de 
serem o seu principal guar-
dião, de poderem exercer o 
conhecimento que adqui-
riram na Faculdade para a 
promoção da saúde e o trata-
mento da doença, que levam 
ao aumento da quantidade 
e da qualidade de vida dos 
cidadãos. Esta é a melhor 
profissão do mundo, a mais 
exigente, a mais impactante 
na vida de quem a exerce e 
na dos seus utentes, mas tam-
bém a mais compensadora 
do ponto de vista moral. 

Para um Médico ser um profissional 
completo, tem que, ao longo da sua vida 
adquirir competências a quatro níveis. 
A nível assistencial, de forma a poder 
exercer a sua profissão, os atos médicos, 
segundo os melhores conhecimentos e a 
melhor prática clínica. A nível do ensino, 
porque muito desse conhecimento práti-
co é transmitido entre os colegas, ensina-
-se fazendo, exemplificando diariamen-
te. A nível da investigação, por todo o 
conhecimento médico deriva da pesqui-
sa científica e esta pode ser feita a todos 
os níveis, em todas as especialidades, 
desde a investigação básica, translacio-
nal ou clínica, e todos temos o dever e a 
realizar durante o nosso percurso profis-
sional. A nível da gestão, porque cada vez 
mais temos a obrigação de administrar o 
mais corretamente possível os recursos 
disponíveis, pois se a saúde não tem pre-
ço, a doença tem sempre um custo. Mas 
de nada servirão estas características se 
as ações do médico não forem enqua-
dradas pela ética e deontologia que nos 
ajudam a balizar os deveres e correto 
comportamento, e se não tivermos como 
alicerce a empatia que deve ser sempre 
estabelecida com os doentes de forma 

https://www.facebook.com/nortemedico/photos/a.202771536
434884/4060475903997742/?type=3

SER MÉDICO
ARTIGO DE OPINIÃO DO  
PROF. ANTÓNIO ARAÚJO, NO 
SUPLEMENTO «PERSPETIVA ATUAL» 
DO SEMANÁRIO SOL
[24 DEZ 2020]

O ntem faleceu uma doente minha, 
uma Amiga, esposa de um gran-
de Amigo. Uma jovem bonita, 

com uma personalidade esfuziante, um 
sorriso contagioso, uma grande vonta-
de de viver, uma visão sempre otimista 
sobre a vida, desportista e envolvida em 
múltiplos projetos pessoais e sociais. 
No auge da sua vida teve a infelicidade 
de desenvolver uma doença grave, que 
motivou o meu envolvimento no seu 
tratamento. Durante estes últimos anos, 
assisti à sua luta heroica, fruto de uma 
personalidade férrea, sempre transmi-
tindo o que sentia a quem dela cuidava 
– confiança e esperança. Infelizmente, 
apesar dos esforços realizados por toda a 
equipa médica que a tratou, a doença foi 
mais resistente do que o corpo. 

Hoje tenho um profundo sentimento de 
tristeza pela perda, um sentimento de 
revolta por não ter conseguido preservar 
a sua vida, um sentimento de frustração, 
porque o conhecimento da Medicina não 
permitiu salvá-la.

Mas exercer Medicina é assim. Quando 
efetuamos o Juramento de Hipócrates 
prometemos solenemente consagrar a 

a poder corresponder integralmente às 
suas necessidades e eles poderem con-
fiar plenamente no seu médico.

O Médico é, forçosamente, um profissio-
nal diferente. Isto evidenciou-se neste 
tempo de pandemia em que se constatou 
a sua abnegação, voluntariedade, empe-
nho, muito para lá do que moralmente 
era exigido, colocando em risco, repeti-
damente, a sua saúde e a dos seus fami-
liares. Infelizmente os nossos decisores 
políticos conhecem toda esta realidade e 
exploram-na até o limite. Trabalham-se 
horas incontáveis em troca de um salário 
que envergonha qualquer sentimento de 
decência, mas exige-se (e bem), elevada 
responsabilidade e qualidade nos atos 
que se praticam, embora sem qualquer 
reconhecimento. É forçoso que se com-
preenda que o Serviço Nacional de Saú-
de (SNS) é excelente devido aos seus 
profissionais de saúde e que apenas se 
poderá manter com esse nível de assis-
tência, particularmente em situações de 
crise, com profissionais que apresentem 
graus de satisfação elevada, que sintam 
que aí estão realizados a nível pessoal e 
profissional.

Vemos com profunda decepção o fac-
to de Portugal ir receber uma avultada 
quantia de fundos europeus e que não se 
projete investir na saúde uma verba equi-
valente ao seu valor para os cidadãos. Re-
lembro que, dos fundos do NORTE2020, 
apenas se destinou à Saúde uma verba 
de 38 milhões, dos 3,4 biliões de euros, o 
que corresponde a cerca de 1,1% do total. 
Infelizmente, tudo indica que, mais uma 
vez, se vai desperdiçar a oportunidade de 
reestruturar os edifícios do SNS, reequi-
pá-los e investir em projetos de desenvol-
vimento, tão necessários para melhor se 
tratar a Saúde da população. 

Sim, somos Médicos e gostaríamos de 
salvar todos os nossos doentes… Mas isso 
é uma impossibilidade. E é muito difícil 
lidar com essa impossibilidade. É mui-
to difícil lidar com a perda de Amigos. 
Neste tempo invulgar, devemos manter a 
resiliência e o foco, para ultrapassarmos 
da melhor forma estas dificuldades. A 
todos um Natal muito feliz e um ano de 
2021 melhor do que o que agora termina, 
com saúde.
António Araújo
Presidente do CRNOM n
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Em tempos de pandemia 
António Araújo equilibra 
a atividade de presidente 

do Conselho Regional do Norte com o 
seu trabalho como oncologista, mas 
percebemos, privilegia, primeiro que 
tudo, o ser médico. Nesta entrevista, 
explica-nos a adaptação dos serviços 
para proteger um dos grupos mais 
frágeis: os doentes oncológicos. 
António Araújo refere ainda a 
preocupação dos especialistas com a 
diminuição da eficácia das estratégias 
terapêuticas quando há atrasos no 
diagnóstico. Só no futuro saberemos – 
frisa - as consequências dessa demora 
nos diagnósticos, uma dificuldade 
exacerbada atualmente por dois 
fatores: medo de recorrer aos serviços 
de saúde e dificuldades de 
acesso, nomeadamente 
por se ter (re)dirigido o 
trabalho nos cuidados de 
saúde primários para a 
área COVID, situação que 
António Araújo espera que 
se reverta com urgência. 

Revista da Ordem dos Médicos, n.º 207, outubro 2020.
Também disponível em : https://ordemdosmedicos.pt/revista-
da-ordem-dos-medicos/

ENTREVISTA AO PROF. ANTÓNIO 
ARAÚJO – REVISTA DA ORDEM DOS 
MÉDICOS
[N.º 207, OUTUBRO 2020]
Texto: Paula Fortunato

“Só o futuro dirá quantos doentes 
oncológicos foram afetados pela pandemia”

(ROM) – Enquanto médico 
numa área tão sensível como 
a Oncologia Médica, como é 
que foi a integração do acom-
panhamento nessa especiali-
dade, que não devia parar, e a 
COVID-19? 
Esta pandemia veio provocar, 
nos serviços de Oncologia, tal 
como em muitos outros, alte-
rações no seu funcionamento 
para salvaguarda da saúde 
dos doentes e dos profissio-
nais de saúde. Assim, logo em 
março e até finais de maio, di-
vidimos as nossas equipas de 
profissionais de saúde a meio 
e implementámos a evicção 
social alternada dessas equi-
pas. Assegurámos circuitos 
independentes para os nos-
sos doentes e tentámos, atra-
vés de contactos telefónicos, 
reduzir a vinda deles ao hos-
pital. No entanto, tentámos 
manter a realização de exa-
mes complementares para o 
diagnóstico e estadiamento 
dos nossos doentes, essen-
ciais para se poder delinear 
uma estratégia terapêutica. 

Que outras prioridades defi-
niram para manter a quali-
dade dos cuidados prestados? 
Os exames complementares 
dos doentes oncológicos e as 
cirurgias oncológicas foram 
tornados prioritários. Manti-
vemos as consultas de grupo 
multidisciplinares de decisão 
clínica, mas na sua maioria 
foram realizadas através dos 

meios digitais. Simultaneamente e de 
acordo com “guidelines” internacionais, 
fomos mais criteriosos nas propostas de 
tratamento sistémicos e adaptámos a pe-
riodicidade de alguns tratamentos, espa-
çando-os mais. Implementámos a dete-
ção sistemática deste vírus aos doentes 
oncológicos que se encontravam a rea-

lizar tratamento sistémico ativo ou ra-
dioterapia, mesmo que assintomáticos. 
Por fim, “educámos” os nossos doentes, 
de forma a que se surgissem sintomas 
que fizessem suspeitar de infeção pelo 
SARS-CoV-2 não viessem ao hospital, 
mas telefonassem para podermos dar 
as orientações necessárias. O conjunto 
destas medidas permitiu mantermos, 
no global, o nível de atendimento dos 
nossos doentes oncológicos nos tempos 
e com a qualidade exigidos. 

Com as falhas no acompanhamento 
dos doentes não COVID, os doentes on-
cológicos que viram os seus diagnósti-
cos ou tratamentos adiados serão dos 
que maiores consequências poderão 
sofrer… 
Em primeiro lugar, os rastreios oncoló-
gicos estiveram parados durante mais 
de 6 meses, o que vai motivar um atraso 
no diagnóstico de cancros precoces e, 
consequentemente, um aumento do 
número de cancros diagnosticados em 
fases mais avançadas. Por outro lado, e 
fruto da atividade dos médicos dos cui-
dados primários de saúde ter sido des-
centrada para darem atenção aos doen-
tes COVID-19 e aos registos inerentes, 
os potenciais doentes oncológicos têm 
tido uma grande dificuldade em aceder 
a esses colegas, o que também dificulta 
o diagnóstico inicial, atrasando-o e atra-
sando a sua referenciação para os cuida-
dos hospitalares. Por outro lado, ainda, 
mesmo doentes com sinais ou sintomas 
evidentes de doença oncológica têm tido 
receio de recorrer a um serviço de ur-
gência e fazem-no quando em situações 
mais graves. 
Por fim, alguns diagnósticos e estadia-
mentos foram atrasados nos hospitais 
pela diminuição do número de exa-
mes realizados, já que a desinfeção das 
salas acaba por demorar muito mais 
tempo e por ter havido alguns colegas 
que tiveram de ficar em isolamento ou 
quarentena. 
Tudo isto vai trazer como consequên-
cia que muitos doentes oncológicos che-
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PANDEMIA ADIA 
MILHARES DE CIRURGIAS 
E EXAMES
Declarações de António Araújo, 
presidente do CRNOM.

  TVI [2020.10.08]

«A mortalidade tem 
aumentado e a 
COVID-19 não explica 
tudo, mas apenas uma 

parte das mortes ocorridas em 
Portugal. A pandemia cancelou 
consultas e cirurgias e há doenças por 
diagnosticar. […] “Neste momento as 
doenças não deixam de ser 
diagnosticadas, porque mais tarde ou 
mais cedo elas vão ser diagnosticadas. 
O grande problema é que vêm em 
estadios mais avançados e, portanto, 
isso dificulta muito o seu controlo e 
tratamento e muitas vezes 
ultrapassa-se aquele degrau do 
tratamento que leva à morte 
prematura dos doentes”».
https://bit.ly/355FLcu

UTENTES CONTESTAM 
FALTA, DE CONSULTAS 
PRESENCIAIS
Declarações de António Araújo, 
presidente do CRNOM.

  TVI [2020.10.09]

«Com o crescimento das 
infeções da COVID-19, 
outras doenças são cada 
vez mais deixadas para 

trás; os utentes dos centros de saúde 
queixam-se de não ter acesso aos 
seus médicos de família e de 

dificuldades também no contacto 
telefónico com as unidades de saúde . 
[…] “O problema é que os colegas de 
Cuidados de Saúde Primários estão 
assoberbados com um sem número 
de tarefas, a maior parte delas 
burocráticas, que os desvia do objetivo 
para o qual eles existem”».
https://bit.ly/3pHNKV1

“HOSPITAIS DE 
CAMPANHA COMO 
OS QUE TIVEMOS 
EM MARÇO E ABRIL 
NÃO SE JUSTIFICAM” 
ALERTA MÉDICO 
QUE COORDENOU 
O HOSPITAL DE 
CAMPANHA DO PORTO 
 Entrevista a António Araújo, 
presidente do CRNOM, no 
programa “A Luz ao Fundo do 
Túnel”, da rádio Observador.

  RÁDIO OBSERVADOR [2020.10.15]

“As condições sociais, 
neste momento, não são 
as mesmas que vivemos 
em março e abril, 

nomeadamente a nível de layoff, 
escolas encerradas, etc.… É evidente 
que passados seis meses espera-se 
que o Ministério da Saúde e a tutela 
tenham já planos de contingência 
preparados para enfrentar esta 
situação. Portanto, neste momento, 
organizar um hospital de campanha 
segundo os moldes que foram 
utilizados em março e em abril, não se 
justifica”.
https://bit.ly/344ehnH

COVID-19. HOSPITAIS 
COMEÇAM A SENTIR A 
PRESSÃO
Declarações de António Araújo, 
presidente do CRNOM.

  RÁDIO OBSERVADOR [2020.10.15]

«Portugal está perto de 
chegar à marca dos mil 
internamentos por 
COVID-19. Os hospitais 

começam por isso a sentir a pressão. 
(…) O presidente do CRNOM, que foi 
quem coordenou o Hospital de 
Campanha na cidade do Porto, no 
pavilhão Rosa Mota, assume que 

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

guem à fase de proposta terapêutica 
em fases mais avançadas do que seria 
expectável e desejável. Só o futuro dirá 
quantos doentes efetivamente terão sido 
potencialmente afetados pela pande-
mia, com uma consequente maior com-
plexidade no seu tratamento e um agra-
vamento do seu prognóstico. 

Como é que se pode combater o medo de 
recorrer aos serviços de saúde? 
É fundamental que os doentes tenham 
a noção de que as unidades de saúde 
já se prepararam para salvaguardar 
todos os envolvidos, profissionais de 
saúde e doentes, de eventuais infeções 
por este vírus. Isto é percetível quando 
se observa a vigilância da temperatura 
e, em algumas unidades de saúde, dos 
questionários que são efetuados a quem 
pretende entrar, a exigência de se usar 
sempre a máscara de proteção, o distan-
ciamento físico que está estabelecido 
nas salas de espera, o tempo de espera 
para desinfeção das salas de realização 
de exames, a necessidade de realização 
do teste de despistagem da infeção pelo 
SARS-CoV-2 a todos os que vão ser in-
ternados ou sujeitos a exames ou tera-
pêuticas invasivas, a proibição de en-
trada de acompanhantes ou de visitas 
que não as estritamente necessárias. 
Os serviços de urgência também se têm 
adaptado para receber os potenciais 
doentes COVID-19 em áreas separadas 
dos outros. 

Em resumo, temos de voltar a uma 
“normalidade” assistencial? 
Temos que rapidamente ganhar a con-
fiança dos doentes e voltar a centrar a 
atividade dos médicos de Medicina Ge-
ral e Familiar nos cuidados que têm de 
prestar aos seus utentes, de forma a vol-
tar a uma normalidade assistencial e a 
garantir que todos os doentes são diag-
nosticados e tratados a tempo. n
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agora já deviam estar em 
funcionamento estruturas que 
permitissem aliviar a pressão 
hospitalar, mas uma solução 
diferente da que foi improvisada 
nos meses de abril e maio. É, pelo 
menos, o que pede António Araújo, 
que acusa o governo de falta de 
estratégia: “Portugal continua 
muito pouco preparado e a valer-se 
dos muitos excelentes 
profissionais de saúde que tem e a 
valer-se da vontade e visão de 
alguns autarcas para ajudar o SNS. 
Se não fossem os profissionais de 
saúde, os presidentes dos 
conselhos de administração de 
algumas unidades de saúde e 
alguns autarcas, isto iria correr 
muito pior. O Ministério da Saúde 
não tem visão estratégica nem tem 
plano algum para fazer face a esta 
pandemia ”».
https://cisn.co/2KYnh6V

COVID-19 NO NORTE. 
COMO VAI O SNS 
RESPONDER AO 
AUMENTO DE CASOS 
NA REGIÃO? 
Declarações de António Araújo, 
presidente do CRNOM

  PORTO CANAL [2020.10.21]

“Nós vemos esta 
escalada de novos 
casos com muita 
preocupação. (…) 

Tivemos um governo que pouco ou 
nada fez para antecipar a resposta à 
pandemia; grande parte do sucesso 
que houve na resposta inicial à 
pandemia teve a ver, primeiro, com 
a atitude da população (…), que se 
auto confinou ; depois porque 
houve uma série de autarcas e 
presidentes de conselhos de 
administração de hospitais que 
tomaram medidas (…) e depois, 
evidentemente, a abnegação e 
empenho de todos os profissionais 
e saúde sem os quais não teria sido 
possível termos vencido aquela 
primeira vaga. O que é facto é que 
nós esperávamos que passados 
seis meses o governo tivesse já 
planos de contingência para esta 
segunda vaga que estamos agora a 
enfrentar”.
https://bit.ly/3pV1sEr

ENCAMINHAMENTO 
DE CASOS SUSPEITOS 
E ASSINTOMÁTICOS 
PARA HOSPITAIS ESTÁ 
A SOBRECARREGAR 
SERVIÇOS 
Declarações de António Araújo, 
presidente do CRNOM.

  PORTO CANAL [2020.10.21]

«A Ordem dos 
Médicos Norte diz que 
a linha SNS 24 está a 
enviar casos 

suspeitos de COVID-19 para a 
realização de testes nos hospitais. 
A situação está a sobrecarregar os 
serviços de urgência […]. “É 
evidente que isto leva a um 
acréscimo muito grande de 
pessoas a recorrerem aos serviços 
de urgência, já sobrelotados, e 
portanto, a serem muito disruptivas 
em termos de funcionamento; isto 
mostra o desnorte em que 
estamos”».
https://bit.ly/3o8QudR

EVOLUÇÃO DA 
PANDEMIA EM 
PORTUGAL 
Declarações de Dalila Veiga, 
presidente do Conselho Sub-
Regional do Porto da OM

  SIC [2020.10.29]

«Portugal regista um 
novo máximo de 
novos casos de 
Covid-19, quase 4 mil, 

a grande maioria no norte do país, 
onde a situação é mais preocupante 
[…]. “As principais unidades de 
saúde na região norte têm estado a 
enfrentar uma enorme pressão na 
sua atividade assistencial, existindo 
aliás uma situação de quase rutura, 
o caso do hospital do Tâmega e 
Sousa, o que evidencia, de facto, 
que não podemos continuar a olhar 
para estes números e esperar que a 
situação se resolva; (…) são 
necessárias e urgentes medidas. 
Diria que a mais importante de 
todas e para a qual todos nós temos 
que dar o nosso contributo é o papel 
da informação e da sensibilização 
das pessoas (…), a linha da frente do 

combate a esta pandemia não se 
esgota nos hospitais, nos cuidados 
intensivos, nas enfermarias. A linha 
da frente começa em cada um de 
nós, individualmente, nas nossas 
casas, no nosso local de trabalho, 
na nossa esfera social. E este é um 
dever cívico que é fundamental”».
https://bit.ly/3b0wiXS

CENTRO HOSPITALAR 
TÂMEGA E SOUSA 
PERTO DA RUTURA 
Declarações de António Araújo, 
presidente do CRNOM.
    LUSA [2020.10.30]

«A pressão no Centro 
Hospitalar Tâmega e 
Sousa é cada vez 
maior, mesmo com a 

transferência de utentes infetados 
para outros hospitais. Há agora 210 
internados com COVID-19 e os 
profissionais de saúde estão 
completamente esgotados […]. 
“Tem-se verificado um número 
muito elevado de casos positivos 
em doentes que, quando entraram, 
eram negativos. Há realmente uma 
taxa de sobreinfeção de Covid nos 
doentes que acorrem ao hospital 
de Penafiel que é mais elevada que 
aquela que seria de esperar. (…) 
Imagine o que é ter praticamente o 
triplo de doentes que um serviço de 
medicina deveria ter para metade 
do pessoal que normalmente tem, 
porque o restante está infetado ou 
de quarentena. É uma sobrecarga 
muito grande… no fim do dia isto 
leva a que os profissionais de saúde 
se sintam desesperados”».  
https://bit.ly/3rIZGrs

TÂMEGA E SOUSA EM 
SITUAÇÃO “DIFÍCIL” 
COM 10% DOS 
INTERNAMENTOS 
NACIONAIS 
Declarações de António Araújo, 
presidente do CRNOM

  LUSA [2020.10.30]

“Estamos muito 
preocupados pela 
situação que aquele 
hospital vive. O CHTS, 

já em tempo normal, está 

subdimensionado para a 
população que serve, mas a 
pandemia agudizou essa 
insuficiência. Tem tido uma 
afluência enorme. Até quinta-feira, 
tinha 180 doentes internados com 
Covid-19. Isto é 10% de todos os 
doentes internados a nível nacional 
com Covid-19”, disse à Lusa o 
presidente da secção regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (…) 
“Estranhamos que, perante uma 
situação destas, de grande pressão 
naquele hospital, a ARS-N e a tutela 
tenham tardado em reagir. O 
hospital até quinta-feira, 
praticamente tentou resolver por si 
as dificuldades que estava a 
encontrar. Tentou encontrar 
soluções a nível estrutural. 
Verificamos isso no local. E 
verificamos também que os 
médicos, os enfermeiros e os 
auxiliares estão exaustos”.
https://bit.ly/3b4TsfC

ORDEM DOS 
MÉDICOS DISTINGUE 
BIOMARCADORES 
PARA IDENTIFICAR 
ASMA EM CRIANÇAS E 
ADULTOS

  LUSA [2020.10.30]

«A Secção Regional 
Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM) vai 
distinguir o 

investigador André Moreira com o 
`Prémio Banco Carregosa/
SRNOM  ̀pelo desenvolvimento de 
biomarcadores no ar exalado 
(expirado) para identificar asma em 
crianças e adultos».  
https://bit.ly/3rOPxJY



A Estupidez 
de Existir

Jaime Milheiro
PSICANALISTA-ENSAÍSTA

serão atónicos e distónicos, todos 

provirão de encordoados alcatruzes, 

como quem acabou de chegar a um 

planeta sem reflexão nem análise. 

A Misteriosidade(1) que desde o pa-

leolítico conduz a profissão de viver 

já nem alarmes desperta. Perdas 

graves de estatuto e de pessoalidade 

parecem organizar-se em torno de 

um Sindrome de incidência multipli-

cada a que chamo: “A Estupidez de 

Existir”(2). 

Omite-se que os seres humanos, en-

quanto seres vivos, jamais deixarão 

de ser corpos biológicos com ADN 

determinante e que jamais deixarão 

de ser indivíduos psicologicamente 

construídos desde o princípio, inva-

riantes sobre as quais assentam as 

componentes socioculturais alterá-

veis do colectivo a que pertencem. 

Omite-se que os seres humanos, 

enquanto seres (in)dependentes, 

jamais serão apenas fotógrafos da 

vida e que inevitavelmente nela participam, 

em pinceladas realistas, surrealistas, hiper-

realistas, impressionistas, expressionistas e 

abstractas, mobilizados pela subjectividade 

que de forma sine qua non os distingue.

Omite-se que os seres humanos, enquanto 

seres socializados, jamais poderão relacio-

nar-se com os outros apenas como objectos, 

porque os transportam dentro de si e com 

eles sofrem, emocionam, idealizam e fer-

mentam a própria Saúde/Doença. Nunca 

os poderão dispensar, sejam quais forem os 

malabarismos preconizados. 

Omite-se que os seres humanos, enquanto 

seres inteligentes, jamais poderão tombar 

em concretudes despidas de imaginação e 

cabeça, mesmo que a actual cultura os afunile 

em estreitezas cada vez mais acentuadas.

Muitos tecnocratas esquecem tudo isso. Al-

guns já nem serão apenas tecnocratas: são 

tecnopatas ou sociopatas, adoradores do 

Sol e das tecnoprofecias. Já nem se sentem 

pessoas ou pensam como pessoas, tornados 

utensílios de uma artificialidade que os en-

clausura e que, num perfil psicótico, lhes 

confere benefícios narcísicos e quadraturas 

defensivas. 

Ensimesmados nas próprias obliquidades, 

porventura brilhantes nos arranjos profissio-

nais, apenas lhes sobram uns vagos resquí-

cios da troca afectivo-emocional-artística que 

aos humanos evolutivamente propiciou as 
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N o peculiar trajecto da cultura em que 

circulamos geraram-se inúmeras 

confusões. Na pressa e no protago-

nismo dos ultimatos tecnológicos, os cida-

dãos comuns já dificilmente distinguem o 

real do virtual, o interno do externo, as regras 

da liberdade democrática das regras da liber-

dade psicológica, os comportamentos expe-

rienciados dos sentimentos incluídos, as inte-

lectualidades racionalizantes das sabedorias 

pensantes. 

Numa desenfreada tentativa de compensar 

os atordoamentos civilizacionais disso decor-

rentes e os vertiginosos receios de futuro que 

em toda a parte se anunciam, todos ansiosa-

mente passaram a saber de tudo e a lançar 

o barro à parede mesmo quando não existe 

barro nem parede, confundindo substâncias 

com insubstâncias, pingos da chuva com 

pingos da solidão, margens de pensamento 

com margens de coisa nenhuma. 

A grande maioria transformou-se num 

acidente de passagem, obedientemente 

ecoando tudo quanto a tecnologia passiviza 

e normaliza. 

Entendem que não passarão de objectos 

digitalmente animados, como se isso fosse 

possível, sem interioridade, sem história, 

sem memória. Sobretudo sem individuação 

do seu próprio património emocional. 

Nas dores, nas alegrias, nos tempos, nas pers-

pectivas, todos serão iguais e amorfos, todos 

benfeitorias mais elementares. Não percebem 

que sem esses elementos jamais teríamos 

obtido o grau de consciência que nos diferencia 

e que permaneceríamos numa pradaria sem 

casa, nada mais sendo do que instintivos mira-

dores e comedores dos objectos e dos outros. 

Esquecem o incontornável livro do desassos-

sego dos seres humanos. Esquecem a eterna 

necessidade de partilha de alegrias e sofri-

mentos. Esquecem o que chamo o “Passo do 

Índio”(3), fundamento da espécie.

Será conveniente lembrar que a sequência 

de: medos acrescidos… misteriosidades em-

baciadas… insatisfações comprometidas… 

vulnerabilidades incumbentes… depressivi-

dades instaladas…, enxameia a funcionalidade 

de todos nós e constitui o trajecto natural da 

Doença. Facto que a minha bisavó, provavel-

mente analfabeta, perceberia bastante bem, 

mas que a actual omnipotência científica-in-

formática-laboratorial procura desconhecer, 

enevoar e entorpecer, obrigando-nos a cogitar 

sobre o que somos e sobre o que andamos por 

aqui a fazer, para não nos deixarmos encarcerar 

nas potenciais destrutividades subjacentes.

Jamais poderemos esquecer que os seres hu-

manos não funcionam como computadores, 

sejam quais forem as biotecnologias expo-

nenciadas. E que a tentativa de ultrapassagem 

das suas próprias capacidades estruturais, não 

representará mais do que uma enlouquecida 

maneira de relevar a Estupidez de Existir.

Hoje, muita da Medicina chamada da evidência 

em tal atitude parece confinada. Percorre ima-

gens, alimenta-se de aritméticas, encharca-se 

de quadriculados, num formato em que os cul-

tivadores não são mais do que instrumentos 

dos seus próprios instrumentos e nada pre-

sumem sobre as humanas sensibilidades. Até 

as desdenham, quando fogem às palavras e 

apenas se revêm nas superfícies espelhadas 

em que se gratificam. 

A Estupidez de Existir, na prática clínica, começa 

nessa altura. Começa nessa “insolvência de si”. 

Se persistir, talvez conduza à insolvência da 

própria Medicina.

Porto, 28/11/2020

JAIME MILHEIRO
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Uma vacina contra a estupidez seria 
um estrondoso fracasso comercial...
Todos a recomendariam;
Ninguém se sentiria receptor 
adequado...

(1) — Misteriosidade é um conceito novo: será uma faceta 
essencial e positiva dos humanos, contraponto do medo do 
desconhecido.
(2) — Longamente caracterizo esse Sindrome no meu livro: 
“Ensaio sobre os Humanos...”
(3) — Os índios da Amazónia são exemplos ainda não 
perturbados nesta questão. Não separam o corpo do espirito, 
nem sabem o que isso será. Tudo neles funciona numa única 
atribuição.



Juro solenemente  consagrar 
a minha  vida ao serviço da 
humanidade…

ὄ μ ν υ μ ι 
Ἀ π ό λ λ ω ν α  ἰ η τ ρ ὸ ν  κ α ὶ 

Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν 
καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας 

ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ 
κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ συγγραφὴν τήνδε: ἡγήσεσθαι 

μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν 
ἐμοῖς, καὶ βίου κοινώσεσθαι, καὶ χρεῶν χρηΐζοντι μετάδοσιν 
ποιήσεσθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινεῖν 

ἄρρεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηΐζωσι μανθάνειν, 
ἄνευ μισθοῦ καὶ συγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς 

λοίπης ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσεσθαι υἱοῖς τε ἐμοῖς καὶ τοῖς τοῦ 
ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθητῇσι συγγεγραμμένοις τε καὶ ὡρκισμένοις 
νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί. διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ᾽ ὠφελείῃ 
καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμήν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ 

εἴρξειν. οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ 
ὑφηγήσομαι συμβουλίην τοιήνδε: ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον 

δώσω. ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην 
τὴν ἐμήν. οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν 

ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ᾽ 
ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, 

τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων 
καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων. ἃ δ᾽ ἂν ἐνθεραπείῃ ἴδω 

ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπείης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ 
χρή ποτε ἐκλαλεῖσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄρρητα ἡγεύμενος εἶναι 

τὰ τοιαῦτα. ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ 
συγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ 
παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον: παραβαίνοντι δὲ καὶ 
ἐπιορκέοντι, τἀναντία τούτων.

ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν καὶ 
θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ 

δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ συγγραφὴν τήνδε: ἡγήσεσθαι μὲν 
τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖς, καὶ βίου 

κοινώσεσθαι, καὶ χρεῶν χρηΐζοντι μετάδοσιν ποιήσεσθαι, 
καὶ γένος τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινεῖν ἄρρεσι, καὶ 

διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηΐζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ 
καὶ συγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοίπης ἁπάσης 

μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσεσθαι υἱοῖς τε ἐμοῖς καὶ τοῖς τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, 
καὶ μαθητῇσι συγγεγραμμένοις τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ 

οὐδενί. διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ᾽ ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν 
ἐμήν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν. οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς 

θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι συμβουλίην τοιήνδε: ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον 
δώσω. ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ 

μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, 
ἐσελεύσομαι ἐπ᾽ ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς 
τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ 
δούλων. ἃ δ᾽ ἂν ἐνθεραπείῃ ἴδω ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπείης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ 
χρή ποτε ἐκλαλεῖσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄρρητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. ὅρκον μὲν οὖν μοι 
τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ συγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ 
παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον: παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκέοντι, τἀναντία τούτων.

ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ 
πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον 

τόνδε καὶ συγγραφὴν τήνδε: ἡγήσεσθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην 
ταύτην ἴσα
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Aceda ao resumo em vídeo  
da cerimónia diretamente 
através do código QR ou vá a  
www.nortemedico.pt
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οὐδενί. διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ᾽ ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν 
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“A partir de hoje 
são médicos de 
corpo inteiro”

Face às restrições 
impostas pela 
situação de 
pandemia que 
assola o país, este 
ano a cerimónia 
do Juramento 
de Hipócrates 
foi realizada 
virtualmente. A 
Secção Regional 
do Norte da Ordem 
dos Médicos 
não quis deixar 
de assinalar o 
momento e os 
jovens médicos 
juraram honrar 
a profissão e a 
vida humana, no 
passado dia 8 de 
dezembro. O ato 
solene contou 
com a presença de 
vários membros 
do CRNOM e uma 
mensagem especial 
do Presidente da 
República. 
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Partilham todos a mesma paixão 
e este momento marca o fim de 
um ciclo e o início de outro. No 

dia 8 de dezembro, a Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) 
abriu a janela virtual e partilhou um 
filme que assinala esta data como a con-
cretização de um sonho para os jovens 
médicos. A cerimónia do Juramento de 
Hipócrates foi celebrada de forma dife-
rente, mas com o mesmo sentimento. Os 
novos médicos juraram honrar a profis-
são e a vida humana, bem como o res-
peito pelos doentes e colegas, sentindo 
as palavras do “Pai da Medicina”. Depois 
de seis anos de estudo, empenho e de-
dicação, chegou a hora de celebrar em 
família, mesmo que à distância, e ouvir 
os conselhos dos dirigentes da OM, seus 
representantes. 

AO SERVIÇO DOS OUTROS
A sessão iniciou-se com uma mensa-
gem do Presidente da República, Mar-
celo Rebelo de Sousa, que em circuns-
tâncias normais estaria a cumprimentar 
os “milhares de novos médicos que ini-
ciam a sua vida profissional”, presen-
cialmente. Ao longo da sua intervenção, 
Marcelo Rebelo de Sousa recordou a sua 
carreira como professor e do quanto gos-
taria de voltar atrás no tempo e reviver 
o início do seu percurso profissional. 
“Esta é uma cerimónia importante para 
todos vós, porque marca o início de uma 
vocação ao serviço dos outros de forma 
contínua até ao fim da vossa vida”, rei-
terou. Reforçando a importância da ce-
rimónia para estes jovens, Marcelo Re-
belo de Sousa formulou votos de sucesso 
e deixou ainda uma nota de esperança 

Texto Catarina Ferreira



na concretização dos seus sonhos. “De-
sejo que façam o que é necessário para 
que possam ficar em Portugal. Perce-
bam que a vossa profissão não é como 
a generalidade das outras, é muito dife-
rente, porque não tem horas, não tem 
dias, semanas, meses ou anos. Vocês es-
tão permanentemente disponíveis para 
os outros. A vossa felicidade vai passar 
pela felicidade dos outros, é feita com os 
outros e para os outros. Se não, não é ne-
nhuma felicidade”, concluiu. 

“SER MÉDICO SEM MEDO”
Quem também esteve presente para dar 
as boas-vindas aos jovens médicos e às 
suas famílias foi o bastonário da Ordem 
dos Médicos. Miguel Guimarães elogiou 
a iniciativa do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) 
ao organizar esta “cerimónia diferente”, 
adaptada à transformação digital e em 
que é possível “passar algumas men-
sagens essenciais” para o exercício da 
medicina. Destacou o percurso destes 

jovens, marcado por valores como 
dedicação, conhecimento, solida-
riedade, humanismo, afeto, es-
perança, inovação, respeito, resi-
liência e coragem. “Agradeço-vos 
por acreditarem na Medicina, nos 
doentes, na dimensão ética, no ser 
médico sem medo”, frisou. Neste 
agradecimento, não esqueceu o 
valioso contributo de todos os mé-
dicos no combate à pandemia, que 
obrigou a uma adaptação perma-
nente na resposta aos desafios e 
que sem eles seria “muito mais 
difícil” ou até mesmo “impossível”. 
No seu discurso, o bastonário re-
cordou um legado construído por 
médicos e implementado por “um 
homem de ampla visão social e 
humana”, António Arnaut. “O 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
alberga a joia da coroa da quali-
dade da medicina e da saúde em 
Portugal”, lembrou, seguindo-se 
a formação pré e pós-graduada 
e a carreira médica, erguida por 
Miller Guerra, “pilar central do 
próprio SNS e da liderança clí-
nica”. Depois, lamentou a ausên-
cia da Ministra da Saúde, Marta 
Temido, reveladora de “falta de 
respeito por todos os médicos, pe-
los doentes e cidadãos, pela ética 
política e pela educação que deve 
prevalecer entre as pessoas”. Para 
Miguel Guimarães, a democracia 
está cada vez mais frágil, “bate-
mos no fundo”, este é o momento 
de “fazer acontecer” disse, citando 
o escritor e médico Miguel Torga.

RELAÇÃO MÉDICO-DOENTE
Enquanto bastonário da Ordem 
dos Médicos, Miguel Guimarães 
evocou ainda a essência da Medi-

cina: a relação médico-doente. Recor-
dou o contributo da instituição que li-
dera para elevar esta relação “tão antiga 
e valorizada” a Património Imaterial 
da Humanidade pela Unesco e fez uma 
comparação com o Juramento de Hipó-
crates, aquele que é conhecido como o 
mais antigo código profissional, “o mais 
tradicional princípio ético e o mais so-
lene repositório de regras deontológi-
cas”, que é feito em proveito dos doentes 
e a favor de terceiros. “A relação médi-
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“Percebam que a 
vossa profissão não é 
como a generalidade 
das outras, é muito 
diferente, porque não 
tem horas, não tem 
dias, semanas, meses 
ou anos. Vocês estão 
permanentemente 
disponíveis para 
os outros. A vossa 
felicidade vai passar 
pela felicidade dos 
outros, é feita com 
os outros e para 
os outros. Se não, 
não é nenhuma 
felicidade.”
Marcelo Rebelo de Sousa

“Hoje abraçam 
a profissão mais 
complexa, de maior 
responsabilidade 
humana, solidária, 
ética, social, jurídica 
e até política, mas 
também a mais bela 
e mais gratificante, 
que nos permite 
cuidar, tratar e 
salvar vidas.”
Miguel Guimarães
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co-doente é a mais propícia à criação de 
laços de dependência. No fundo, entre 
quem procura ser ajudado e quem está 
a ajudar. Além de todos os fatores que a 
condicionam, o essencial da relação en-
tre o médico e o doente mantém-se vivo 
e o mais forte elo da cadeia de saúde. Ao 
médico entregamos a nossa vida”, reite-
rou Miguel Guimarães. 
Dirigindo-se em particular aos recém-
-graduados, o bastonário garantiu ser 
este um dia de festa para a OM, pela 

honra de os receber na “casa de 
todos os médicos”. “Um dia em 
que se renova a inspiração de ser 
médico, em que a relação médi-
co-doente é reforçada e a certeza 
de sabermos que todos e cada um 
de vós está à altura do admirá-
vel percurso que têm pela frente. 
Hoje abraçam a profissão mais 
complexa, de maior responsabi-
lidade humana, solidária, ética, 
social, jurídica e até política, mas 
também a mais bela e mais gra-
tificante, que nos permite cuidar, 
tratar e salvar vidas. Que nos per-
mite cultivar a relação humana. 
E não se esqueçam: não é a pro-
fissão que dignifica o médico, é o 
médico que deve dignificar a pro-
fissão. As palavras que lerão hoje, 
no Juramento de Hipócrates, de-
vem ser o vosso farol, é o texto que 
devem revisitar orgulhosamente 
nos dias de sucesso e em que de-
vem ir buscar forças nos momen-
tos mais difíceis. Não é um cami-
nho para percorrermos sozinhos. 
Estamos juntos!”, declarou Miguel 
Guimarães. 

A IMPORTÂNCIA DE AJUDAR 
António Sarmento foi o convidado 
especial desta sessão e fez uma re-
flexão sobre a importância de aju-
dar os doentes. “Temos inúmeros 
motivos para estar alegres no dia 
de hoje, somos uns privilegiados e 
aqueles, em toda a sociedade, que 
mais podem, de forma direta, ali-
viar o sofrimento a quem sofre. É 
uma tendência que está gravada 
na nossa essência: ajudar o pró-
ximo e fazer algo pelos outros. A 
nossa atividade deve ser essa, do 
princípio até ao fim”, assegurou. 

Para António Sarmento, “competência 
e humanidade” devem ser a fórmula 
para o exercício da Medicina e “deve-
mos muito a grandes figuras ao longo 
da história”, desde a Antiguidade até 
ao presente, tanto em Portugal como no 
resto do mundo. Durante a sua reflexão, 
recordou inúmeros feitos históricos re-
lacionados com descobertas científicas 
e avanços na Medicina e nomes de re-
ferência que marcaram a área da saúde 
para sempre. “Todos eles tiveram ati-

“Simbolicamente, 
hoje são médicos de 
corpo inteiro. Ser 
Médico é a melhor 
profissão que 
existe. Exerçam 
Medicina com 
empenho, orgulho e 
para salvaguarda 
da saúde dos 
cidadãos.”
António Araújo

“A medicina é 
uma atividade 
humana que 
pressupõe muito 
mais do que 
uma profissão, 
mas sim uma 
vocação. Este 
é um percurso 
emocionante, 
com espinhos, 
mas podem 
lutar por ele 
livremente. Vão 
ter momentos 
duros, mas 
também outros 
que serão 
inarráveis de 
emoção.”
António Sarmento



ὄμνυμι Ἀπόλλωνα 
ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ 

Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν καὶ θεοὺς πάντας 
τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα 

ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ 
συγγραφὴν τήνδε: ἡγήσεσθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν 

τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖς, καὶ βίου κοινώσεσθαι, 
καὶ χρεῶν χρηΐζοντι μετάδοσιν ποιήσεσθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ 

αὐτοῦ ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινεῖν ἄρρεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην 
ταύτην, ἢν χρηΐζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ συγγραφῆς, 

παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοίπης ἁπάσης μαθήσιος 
μετάδοσιν ποιήσεσθαι υἱοῖς τε ἐμοῖς καὶ τοῖς τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ 
μαθητῇσι συγγεγραμμένοις τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, 
ἄλλῳ δὲ οὐδενί. διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ᾽ ὠφελείῃ καμνόντων 

κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμήν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν. οὐ 
δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι 
συμβουλίην τοιήνδε: ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. 

ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. 
οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι 

πρήξιος τῆσδε. ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ᾽ ὠφελείῃ 
καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς 

τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ 
ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων. ἃ δ᾽ ἂν ἐνθεραπείῃ ἴδω 

ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπείης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ 
χρή ποτε ἐκλαλεῖσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄρρητα ἡγεύμενος εἶναι 

τὰ τοιαῦτα. ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ 
μὴ συγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ 
παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον: παραβαίνοντι δὲ καὶ 
ἐπιορκέοντι, τἀναντία τούτων.
ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν 
καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν 
κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ συγγραφὴν τήνδε: ἡγήσεσθαι 
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συγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοίπης ἁπάσης μαθήσιος 
μετάδοσιν ποιήσεσθαι υἱοῖς τε ἐμοῖς καὶ τοῖς τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθητῇσι 

συγγεγραμμένοις τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί. διαιτήμασί τε 
χρήσομαι ἐπ᾽ ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμήν, ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ 

ἀδικίῃ εἴρξειν. οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι 
συμβουλίην τοιήνδε: ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως 

διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω 
δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ᾽ ὠφελείῃ 

καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων 
ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων. ἃ δ᾽ ἂν ἐνθεραπείῃ 
ἴδω ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπείης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλεῖσθαι ἔξω, 
σιγήσομαι, ἄρρητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ 
μὴ συγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν 
αἰεὶ χρόνον: παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκέοντι, τἀναντία τούτων.

ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν καὶ θεοὺς πάντας τε 
καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν 

ὅρκον τόνδε καὶ συγγραφὴν τήνδε: ἡγήσεσθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν 
τέχνην ταύτην ἴσα
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tudes de grande humanidade e deram 
a sua vida ao serviço da Medicina. Um 
dos grandes denominadores comuns 
desta atividade é a compaixão”, salien-
tou António Sarmento. 

MÉDICOS POR VOCAÇÃO 
António Sarmento elogiou a capacidade 
de inteligência, entusiasmo, juventude 
e vocação, e partilhou a sua experien-
cia pessoal e profissional. “A medicina 
é uma atividade humana que é muito 
mais do que uma profissão, antes pres-

supõe uma vocação. Este 
é um percurso emocio-
nante, com espinhos, 
mas podem lutar por ele 
livremente. Vão ter mo-
mentos duros, mas tam-
bém outros que serão 
inenarráveis de emoção. 
E quando olharem para 
trás, ao fim de longos anos 
de prática, vão sentir que 
tiveram uma vida plena 
e que valeu a pena. Lem-
brem-se que não há amor 
sem sacrifício”, declarou. 
A terminar, ressaltou 
que ao longo da sua car-
reira, apesar de todas as 
mudanças, existem duas 
coisas que nunca se alte-
raram: “a emoção de ser 
médico e a esperança na 
Medicina, que se man-
tém inalterável e agora 
com mais certeza e ma-
turidade”. Neste sentido, 
António Sarmento ques-
tionou os jovens e incitou 
a uma reflexão sobre “que 
médicos vão querer ser no 
futuro?”. 

ASSUMIR 
RESPONSABILIDADES
Numa cerimónia que 
tanto diz aos médicos em 
geral e aos jovens médi-
cos em particular, o pre-
sidente do CRNOM, An-
tónio Araújo, deixou um 
cumprimento especial às 
suas famílias, “que con-
tribuíram para que estes 
alcançassem o seu sonho 

e merecem por isso o mais profundo re-
conhecimento”. Nesta mensagem espe-
cial e enquanto presidente do CRNOM, 
relembrou ainda que ao efetuarem o Ju-
ramento de Hipócrates os jovens médi-
cos “estão a assumir um grande número 
de responsabilidades, que passam so-
bretudo pela salvaguarda da saúde dos 
cidadãos que a vós acorrem”. Recordou 
a importância de se conhecer o Código 
Deontológico da Ordem dos Médicos, 
de forma a garantir a ética e a deonto-
logia de todos os atos praticados, princi-
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palmente neste contexto de pandemia. 
“Todos nós sabemos que os médicos 
têm sido profissionais de saúde abnega-
dos, empenhados em tratar os doentes, 
muitas vezes em condições extrema-
mente difíceis e até com falta de recur-
sos, colocando em causa a sua própria 
saúde. Estas são as responsabilidades 
que vocês vão assumir para o resto da 
vossa vida, com consciência e de forma 
a desenvolverem o melhor trabalho, a 
praticarem os melhores atos médicos, 
sempre na salvaguarda da saúde dos ci-
dadãos”, alertou. 
Antes de terminar o seu discurso e dese-
jar as maiores felicidades para o futuro 
aos jovens médicos, António Araújo re-
lembrou a essência do que é ser médico. 
“Hoje assumem grandes responsabilida-
des, vão poder cuidar dos vossos doen-
tes, concidadãos, e de todos aqueles que 
mais necessitem de vocês, que tanto o 
agradecem. Simbolicamente, a partir 
de hoje são médicos de corpo inteiro. Ser 
Médico é a melhor profissão que existe. 
Exerçam a Medicina com empenho, 
orgulho e para salvaguarda da saúde 
dos cidadãos”, reiterou o presidente do 
CRNOM. 
Seguiu-se o momento solene de leitura 
do Juramento de Hipócrates, que na im-
possibilidade de ser realizada em unís-
sono e numa sala repleta de emoção, 
como acontece habitualmente, foi feita 
por Miguel Guimarães, Bastonário da 
OM, por António Araújo, Presidente do 
CRNOM, por Júlia Maciel, Lurdes Gan-
dra, Ana Correia de Oliveira, Ana Reis 
Ferreira, Caldas Afonso, Carlos Mota 
Cardoso, Cristina Gavina, Hélio Alves, 
Manuel Gonçalves-Pinho, Francisco 
Mourão, Rui Capucho e Alberto Costa, 
membros do CRNOM, por Dalila Veiga, 
André Santos Luís, Nelson Rodrigues, 
Margarida Faria e António Andrade, 
presidentes dos conselhos sub-regio-
nais e por António Sarmento, orador 
convidado.
O vídeo preparado para assinalar esta 
cerimónia contou ainda com um mo-
mento musical. O Coro da SRNOM não 
quis deixar de marcar a sua presença e 
brindou toda a assistência virtual com 
uma atuação especial. n

As circunstâncias impostas 
pela pandemia não permitiram 
a realização das tradicionais 

cerimónias do Juramento de Hipócrates de 
Porto e Braga. Contudo, para assinalar este 
momento de grande significado para todos os 
jovens médicos recém-graduados, a SRNOM 
preparou uma sessão especial online para 
realizar o Juramento de Hipócrates de 2020. No 
dia 8 de novembro, a sessão emitida através da 
plataforma Youtube chegou a atingir cerca de 
900 visualizações em simultâneo.



Juramento  
de Hipócrates
COMPROMISSO DO MÉDICO

Como membro da profissão médica:

• Prometo solenemente consagrar 
a minha vida ao serviço da 
humanidade;

• A saúde e o bem-estar do meu 
doente serão as minhas primeiras 
preocupações;

• Respeitarei a autonomia e a 
dignidade do meu doente;

• Guardarei o máximo respeito pela 
vida humana;

• Não permitirei que considerações 
sobre idade, doença ou deficiência, 
crença religiosa, origem étnica, sexo, 
nacionalidade, filiação política, raça, 
orientação sexual, estatuto social ou 
qualquer outro fator se interponham 
entre o meu dever e o meu doente;

• Respeitarei os segredos que me 
forem confiados, mesmo após a 
morte do doente;

• Exercerei a minha profissão com 
consciência e dignidade e de acordo 
com as boas práticas médicas;

• Fomentarei a honra e as nobres 
tradições da profissão médica;

• Guardarei respeito e gratidão aos 
meus mestres, colegas e alunos pelo 
que lhes é devido;

• Partilharei os meus conhecimentos 
médicos em benefício dos doentes e 
da melhoria dos cuidados de saúde;

• Cuidarei da minha saúde, bem-estar 
e capacidades para prestar cuidados 
da maior qualidade;

• Não usarei os meus conhecimentos 
médicos para violar direitos 
humanos e liberdades civis, mesmo 
sob ameaça;

Faço estas promessas solenemente, 
livremente e sob palavra de honra.
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Natal 
diferente, 
Natal 
especial 

Este ano, devido às 
limitações impostas 
pela pandemia, o Natal 
foi diferente para todos 
nós. Na Casa do Médico 
não foi exceção e as 
tradicionais Festas de 
Natal não se realizaram 
nos moldes habituais. No 
entanto, o CRNOM não 
baixou os braços e mesmo 
assim assinalou a data, 
apostando num formato 
diferente que levou a 
magia do Natal até à casa 
de todos os médicos, 
sem esquecer o espírito 
solidário que caracteriza 
esta época. 
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SRNOM LEVOU A FESTA DE 
NATAL A CASA DE TODOS 
OS MÉDICOS
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nas para tratar doentes. São membros 
integrantes da sociedade e devem apoiar 
aqueles que mais precisam a todos os ní-
veis, com gestos solidários como este, de 
forma a contribuir para uma sociedade 
mais justa e igualitária, com oportuni-
dades para todos. Para que possamos vi-
ver numa sociedade melhor no futuro”, 
defendeu António Araújo, presidente do 
CRNOM. 
Neste sentido, foi necessário reunir es-
forços e abraçar um conjunto de ideias, 
que contou com um forte contributo 
dos Conselhos Sub-Regionais do Norte. 
“Passou muito por encontrar um cen-
tro de acolhimento temporário em 
Bragança, Vila Real, Viana do Castelo, 
Braga e no Porto. Já tínhamos uma re-
lação de proximidade com o Centro So-
cial de São José, aqui no Campo Lindo. 
Quisemos replicar esta ligação a insti-
tuições que acolhem crianças em cada 
uma das sub-regiões. Através de uma 
entrega simbólica de lanches e presen-
tes, quisemos simbolizar a entrega de 
prendas a todos os filhos e netos dos mé-
dicos”, esclareceu Susana Borges. 
Assim, os presidentes dos conselhos 
sub-regionais disponibilizaram-se de 
imediato a estar presentes em cada 
entrega e levar algum carinho a cada 
criança, através dos representantes das 
instituições. “Tentamos envolver todas 
as sub-regiões nesta causa, com a distri-
buição simbólica destes presentes por 
várias instituições de acolhimento de 
crianças nas regiões. Queremos promo-
ver esta ideia junto de todos os médicos, 
fora dos grandes centros, porque muitas 
vezes é exatamente nessas zonas que 
é ainda mais importante atuar, por se-
rem mais afetadas por estes problemas”, 
acrescentou o presidente do CRNOM. 

DEDICAÇÃO E PROFISSIONALISMO
Também os colaboradores da SRNOM 
agarraram o projeto de imediato, “puse-
ram mãos à obra e quiseram tomar as 
rédeas de forma autónoma”, elogiou Su-
sana Borges. “Prepararam os lanches, 
desde o conteúdo ao embrulho onde foi 
transportado, com motivos de Natal, e 
muitos participaram nesta distribuição 
pelas instituições selecionadas. Foi tudo 
preparado internamente e com toda 
a dedicação. Conseguimos encontrar 
presentes didáticos, na linha dos livros 

CRIATIVIDADE E 
EMPENHO PARA 
SALVAR O ESPÍRITO 
DE NATAL

“Este ano tínhamos 
várias limitações, por 

isso a estrutura teve que re-
pensar em que moldes iria 
assinalar esta época. Fize-
mos um brainstorming para 
perceber de que forma po-
deríamos festejar o Natal, 
num evento dedicado aos 
filhos e netos dos médicos, 
mas que fosse exequível. 
Assim, pensamos numa 
forma construtiva e didática 
para passar a mensagem de 
Natal aos mais novos, evi-
tando contacto e aglomera-
dos, como acontecia no mo-
delo tradicional”, começou 
por explicar a diretora de 
serviços da SRNOM. Em 
declarações à Nortemédico, 
Susana Borges reforçou 
a importância de valores 
como o carinho e a solida-
riedade para justificar a 
solução encontrada. Um 
formato digital foi a melhor 
opção para levar o espírito 
natalício a casa de todos os 
médicos, brindando os seus 
filhos e netos com um vídeo 
muito especial. 

ENTREGA SIMBÓLICA 
“A SRNOM tem distribuído 
todos os anos, durante a 
Festa de Natal, prendas 
aos filhos e netos dos seus 
associados médicos. Este 
ano, não vamos ter a festa 
presencial, por isso decidi-
mos assinalar esta festivi-
dade, entregando prendas a 
crianças desfavorecidas, em 
risco, que vivem um pouco 

sós, sem um suporte familiar. Isto vinca 
a consciência social que o CRNOM con-
sidera que os médicos devem ter e de-
monstrar no seu dia a dia. Não vivemos 
isolados da sociedade, não servimos ape-
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e jogos para estimular o de-
senvolvimento e raciocínio. 
As instituições tinham crian-
ças com faixas etárias dis-
tintas, por isso tivemos que 
adequar e pensar nas pren-
das de acordo com as idades, 
para crianças mais pequenas 
e também para jovens mais 
crescidos”, revelou a diretora 
de serviços. 

04 DEZ :: BRAGA
CENTRO CULTURAL E SOCIAL DE 
SANTO ADRIÃO

O Centro Cultural e Social de Santo 
Adrião, em Braga, foi a instituição esco-
lhida para esta entrega simbólica. Fun-
dada em 1983, começou por desenvolver 
projetos de âmbito sociocultural e re-
creativo, dinamizando algumas respos-
tas de apoio à infância e à terceira idade. 
Mais tarde criou a Creche e Jardim de 
Infância, alargando também o seu âm-
bito de atuação a crianças em situação 
de perigo através do Centro de Acolhi-
mento Temporário. Atualmente aco-
lhe 12 jovens, entre os 8 e os 15 anos de 
idade, e conta com Maria José Lobo na 
direção e com Fernando Paulino Leite 

como presidente. “Achamos 
por bem identificar uma ins-
tituição que tivesse um tra-
balho meritório e contribuir 
de alguma forma para um 
Natal mais feliz. Para nós faz 
todo o sentido que assim seja, 
até porque na sub-região de 
Braga queremos ter um pa-
pel ativo na sociedade. Desde 
a tomada de posse, uma das 
nossas linhas de atuação era 
inserir-nos na vida da cidade. 
Não só a nível político como 
também institucional, de coo-
peração, com diferentes insti-
tuições da cidade. Esta IPSS 
será mais uma para manter a 
ligação no apoio a crianças e 
jovens. Especialmente nesta 
época, que tem um significado 
diferente para as crianças. De-
vemos lembrar-nos de todos 
aqueles que estão longe das 
suas famílias e sendo as crian-
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ças o nosso símbolo natalício de alegria, 
temos que nos lembrar das instituições 
que cuidam dos outros. Isto não é uma 
mera entrega simbólica de presentes, 
não se esgota neste momento, quere-
mos de facto criar pontes com estas ins-
tituições, que desempenham um papel 
fundamental na sociedade”, reforçou 
André Santos Luís, presidente do Con-
selho Sub-Regional de Braga. 
Contribuir para o sorriso e felicidade de 
cada uma das crianças e jovens é o ob-
jetivo da equipa do centro social. Para 
Fernando Paulino Leite, “Natal é parti-
lha e amor e esta entrega, apesar de ser 
um ato simbólico perante estes jovens, 
representa que estão atentos a esta pro-
blemática e que se preocupam com os 
outros. Aqui tentamos sempre propor-
cionar bem-estar, saúde e carinho, as-
semelhando-se a uma família normal. 
Tentamos que o Natal seja todos os dias 
e são gestos como estes que ajudam a fa-
zer a diferença. Sempre com o objetivo 
de que eles voltem a sorrir e tenham 
oportunidade de ser felizes, apesar do 
seu contexto familiar”, afirmou. Como 
forma de agradecimento, o presidente 
da instituição entregou também uma 
imagem simbólica, a Estrela de Natal 
de Santo Adrião. “Agradecemos muito 
à Ordem dos Médicos e é de pequenas 
grandes coisas que tentamos fazer o me-
lhor e dar um dia diferente e feliz a estas 
crianças”, justificou. 

04 DEZ :: VIANA DO CASTELO
BERÇO DE NOSSA SENHORA 
DAS NECESSIDADES

Consciente das dificuldades em reali-
zar as tradicionais celebrações de Natal, 
marcadas por uma elevada afluência de 
crianças e famílias à sede da sub-região 
de Viana do Castelo, também Nelson 

Isto não é uma mera 
entrega simbólica de 
presentes, não se esgota 
neste momento, queremos 
de facto criar pontes 
com estas instituições, 
que desempenham um 
papel fundamental na 
sociedade.
André Santos Luís



Rodrigues enalteceu 
esta iniciativa. “Opta-
mos por marcar a dife-
rença na vida de outras 
crianças, ao fazermos 
uma oferta simbólica 
a estas crianças e jo-
vens com dificuldades 
sociais e proporcionar-
-lhes um Natal mais 
agradável. Esse foi o 
grande objetivo e todos 
os colegas compreen-
derão este gesto, até 
porque a Ordem dos 
Médicos e a sub-região 
de Viana do Castelo 
pretendem também 
ter um papel ativo de 
ajuda a quem mais pre-
cisa. O Natal associa-se 
muito às crianças, mas 
é para todos, e este ano 
em particular, em con-

texto de pandemia, faz muito mais sen-
tido viver esta época de solidariedade 
entre todos nós. Penso que será um mo-
mento que estas crianças vão recordar, 
porque mais do que um presente, é ofe-
recido pela Ordem dos Médicos, numa 
altura em que tanto se fala da importân-
cia dos profissionais de saúde no com-
bate a esta pandemia”. 
Nesse sentido, a entrega simbólica, rea-
lizada no dia 4 de dezembro, teve lugar 
no Centro de Acolhimento Temporá-
rio para Crianças “Berço”, do Centro 
Social e Paroquial de Nossa Senhora 
de Fátima, em Viana do Castelo. Fun-
dado em 1982 e com várias respostas so-
ciais, esta instituição tornou-se em 2015 
numa casa de acolhimento residencial, 
com capacidade para 20 crianças e jo-
vens. Desde o berçário até aos 16 anos de 
idade ou até ingressarem no mundo do 
trabalho, estas 14 crianças e jovens con-

tam com o apoio de uma equipa multi-
disciplinar, liderada pela coordenadora 
Alcinda Ribeiro. “Esta é uma iniciativa 
excelente que nos permite possibilitar 
a estes meninos um Natal mais apro-
ximado daquele que têm quando estão 
com as suas famílias. É muito bom re-
ceber estas dádivas e gestos, é sinal que 
se lembram daqueles que mais necessi-
tam. Eles ficarão muito felizes e agrade-
cidos, são crianças fáceis de satisfazer, 
que agradecem todos os presentes, e 
aqui todos os bens são bem-vindos. Cer-
tamente farão a diferença nas suas vi-
das, principalmente numa altura como 
esta. Felizmente são muitas as pessoas 
e instituições que se lembram de nós e 
é dessa forma que conseguimos propor-
cionar um Natal recheado aos nossos 
meninos. Já têm tantas privações, mas 
tentamos garantir-lhes o melhor Natal 
possível. Vivemos da solidariedade, as 
comparticipações que temos não che-
gam para cobrir todas as despesas e te-
mos que fazer uma gestão eficaz para al-
cançar o equilíbrio. Incutimos a questão 
da gestão financeira nestes jovens que 
estão a crescer para que eles trabalhem 
pelos seus objetivos e não desistam dos 
sonhos”, esclareceu a coordenadora e 
assistente social da instituição. 

10 DEZ :: VILA REAL
LAR-ESCOLA FLORINHAS  
DA NEVE 

Pertencente à Santa Casa da Misericór-
dia de Vila Real, a casa de acolhimento 
residencial Florinhas da Neve recebeu 
a visita do Conselho Sub-Regional de 
Vila Real no dia 10 de dezembro. Ini-
cialmente foi idealizado para receber 
apenas meninas, no entanto as neces-
sidades obrigaram a acolher bebés com 
alguns meses de ambos os sexos. Assim, 
apoiam crianças dos zero aos 25 anos ou 
até à idade em que se autonomizam e in-
gressam no mundo do trabalho, uma vez 
que muitos não têm retaguarda fami-
liar. Neste momento acolhem 42 crian-
ças e jovens e albergam ainda o Centro 
de Apoio à Vida – Florescer, que auxi-
lia mães adolescentes e os seus bebés, 
totalizando mais seis elementos. “Esta 
é uma excelente iniciativa e agradece-
mos muito porque é uma grande ajuda. 
Nesta altura, as nossas crianças estão 

A Ordem dos 
Médicos e a sub-
região de Viana do 
Castelo pretendem 
também ter um 
papel ativo de 
ajuda a quem 
mais precisa.
Nelson Rodrigues
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sempre à espera de alguns 
mimos e costumamos ter 
algumas entidades e ins-
tituições a apoiar com do-
nativos. Para elas é muito 
importante saberem que 
foram lembradas e que se 
preocupam com elas. Este 
ano, devido às circunstân-
cias, ainda não sabemos 
como vamos celebrar esta 
época nem se as crianças 
que estão autorizadas po-
derão passar o Natal com 
as suas famílias. Por isso, 
preparamos sempre um 
momento especial aqui e 
trazemos alguma magia 
aos seus sorrisos”, confi-
denciou Rita Lisboa, dire-
tora técnica da instituição. 
Para a presidente do Con-
selho Sub-Regional de Vila 
Real, Margarida Faria, 
esta é uma iniciativa feliz e 
a solução encontrada para 
celebrar o Natal da melhor 
forma. “A tradição era re-
cebermos os filhos e netos 
dos colegas médicos na 
nossa sede da sub-região 
de Vila Real, mas este ano, 
pelas limitações da situa-
ção de pandemia, não seria 
seguro juntar pessoas de 
tão diferentes faixas etá-
rias num espaço exíguo. 
Assim, encontramos esta 
excelente alternativa, por-
que permite trazer alegria 
a estas crianças que estão 
a ser acolhidas numa ins-
tituição de solidariedade 
social e é também uma 
marca da Ordem dos Mé-
dicos de apoio a estas ins-
tituições que prestam um 
serviço tão útil à sociedade 
e às crianças. Estou muito 

feliz por estar aqui, até porque faz parte 
termos um papel ativo na sociedade. Os 
médicos não exercem só Medicina, es-
tão inseridos numa sociedade e as con-
dições sociais também estão muito re-
lacionadas com as condições de saúde. 
Assim, poderá ser uma iniciativa para 
continuar e quem sabe ficar aqui uma 

tradição muito bonita para complemen-
tar aquilo que já fazemos. É um símbolo 
de que nós também pensamos nelas e 
nesta época tem um significado espe-
cial”, revelou Margarida Faria. 

10 DEZ :: BRAGANÇA
OBRA KOLPING DA DIOCESE  
DE BRAGANÇA-MIRANDA

Jardim de Infância, Lar de Infância 
e Juventude, Centro de Acolhimento 
Temporário e Refeitório são as princi-
pais respostas sociais do Centro Social 
Obra Kolping, da Diocese de Bragança. 
Desde 1984 foi acumulando valências e 
neste momento tem capacidade para 25 
crianças e jovens, dos zero aos 15 anos 
de idade. “Para nós, todas as iniciativas 
desta índole são bem-vindas, principal-
mente para as crianças, porque é desta 
forma que lhes conseguimos propor-
cionar um Natal com muito mais acon-
chego, conforto e alegria. Tentamos 
proporcionar um Natal como temos em 
nossas casas e estas prendas ajudam 
muito. Para eles tem ainda mais simbo-
lismo e deixará uma marca no coração 
de cada um. Normalmente já recebem 
prendas, não lhes falta nada e têm um 
Natal o mais aproximado possível das 
crianças que crescem em famílias sau-
dáveis, mas tem sempre um sentido es-
pecial saberem que é oferecido por uma 
entidade como esta, que cuida de todos 
nós. São miminhos muito valiosos”, ga-
rantiu a diretora técnica, Viviana Flaire. 
Orgulhoso pela iniciativa promovida 
pela SRNOM, António Andrade, presi-
dente do Conselho Sub-Regional deBra-
gança, fez a entrega com todo o gosto e 
destacou o espírito de solidariedade que 
marca a sociedade portuguesa, que se 
une nas horas mais difíceis, como no 
combate à pandemia, para que tudo 
corra pelo melhor. “Tenho orgulho em 
pertencer a uma direção da Ordem dos 
Médicos que tomou esta decisão. É um 
gesto muito bonito darmos um pouco 
de nós a quem tem muito menos e valo-
riza realmente este contributo. É o caso 
desta instituição que acolhe 9 crianças e 
com isto espero que possamos ajudar a 
tornar este Natal um bocadinho melhor 
e mais alegre. Devemos ter uma par-
ticipação ativa na sociedade, além do 
contributo médico que temos dado. A 
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Os médicos não 
exercem só Medicina, 
estão inseridos 
numa sociedade e 
as condições sociais 
também estão muito 
relacionadas com as 
condições de saúde. 
Assim, poderá ser 
uma iniciativa para 
continuar e quem 
sabe ficar aqui uma 
tradição muito bonita 
para complementar 
aquilo que já fazemos.
Margarida Faria



maioria dos elementos que compõem o 
Conselho Sub-Regional encontra-se no 
combate à pandemia e no tratamento 
de doentes infetados. E agora, com esta 
ação, também iremos marcar de alguma 
forma e fazer a diferença na vida destas 
crianças”, declarou António Andrade. 

Com o objetivo de manter esta parceria 
e apoiar outras instituições, o presidente 
do Conselho Sub-Regional de Bragança 
foi ainda brindado com uma pequena 
obra de arte, feita pelas crianças da ins-
tituição utilizando a técnica do berlinde, 
como forma de agradecimento. 

11 DEZ :: PORTO [1]
CENTRO DE ACOLHIMENTO 
TEMPORÁRIO DE S. JOSÉ E 
CAMPO LINDO 

No dia 11 de dezembro foi a vez do Con-
selho Sub-Regional do Porto fazer a en-
trega simbólica de prendas, neste caso 
no Centro de Acolhimento Temporário 
de S. José e Campo Lindo. Uma institui-
ção com quem a SRNOM estabelece já 
uma relação de cooperação, convidando 
todos os anos estas crianças a partici-
parem nas tradicionais Festas de Natal 
na Ordem. Este ano, não sendo possí-
vel juntar todas as crianças e reunir as 
instituições num momento só, a entrega 
de lembranças foi a solução encontrada 
para assinalar este momento de festa. 
“Este é um Natal diferente, no qual es-
tamos mais longe daquilo que é habitual 

e de quem nos é mais que-
rido. No entanto, não qui-
semos deixar de assinalar 
esta data e resolvemos tra-
zer junto das crianças que 
não têm a possibilidade de 
passar o Natal com as suas 
famílias alguns presentes 
para lhes trazer um pouco 
de esperança e felicidade. 
Será um sinal de esperança 
para todos nós para que no 
próximo ano possamos estar 
todos reunidos. Para que es-
tas crianças nos visitem na 
Ordem e celebrem o Natal, 
que é uma festa de união e 
partilha para todos”, confir-
mou Dalila Veiga. 
A presidente do Conselho 
Sub-Regional do Porto des-
tacou ainda a importância de 
desempenhar um papel im-
portante “no âmbito social e 
entre as múltiplas situações 
em que somos chamados a 
ajudar. Consideramos que 
chegar aos mais pequenos e 
àqueles que neste momento 

estão mais sós ou não têm uma família, 
era muito importante. Algo que nos en-
tristece e nos leva a sentir necessidade 
de continuar a trazer um pouco de cari-
nho a estas crianças que tanto precisam 
e fazer votos de que a curto prazo pos-
sam encontrar um lar e uma família que 
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Tenho orgulho em 
pertencer a uma 
direção da Ordem dos 
Médicos que tomou 
esta decisão. É um 
gesto muito bonito 
darmos um pouco de 
nós a quem tem muito 
menos e valoriza 
realmente este 
contributo.
António Andrade

[Sentimos]
necessidade 
de continuar 
a trazer um 
pouco de 
carinho a estas 
crianças e 
fazer votos de 
que a curto 
prazo possam 
encontrar 
um lar e uma 
família que as 
possa acolher 
e devolver a 
alegria de ser 
criança e ter 
uma infância 
feliz.
Dalila Veiga



brindados com um pequeno lanche e en-
trega de prendas, incluindo a lembrança 
da SRNOM. “Será uma surpresa extra 
para todas as crianças e considero esta 
uma iniciativa fantástica. Não só pelo 
ato solidário em si, pela época em que 
estamos, e por, principalmente, aconte-
cer num ano em que sofremos muito. As 
crianças estiveram privadas durante me-
ses do contacto com os seus familiares, 
escola, amigos e tivemos que organizar 
diversas atividades para os distrair e pa-
recer tudo normal. Tentamos proporcio-
nar um ambiente o mais tranquilo possí-
vel, e nesta altura do ano, vamos querer 
preservar a magia do Natal”, assumiu 
Luís Ferraz, presidente da instituição. 
O presidente do CRNOM, António 
Araújo, fez questão de fazer esta entrega 
simbólica presencialmente e contextua-

NOTÍCIAS36

as possa acolher e devolver a 
alegria de ser criança e ter 
uma infância feliz”, completou 
Dalila Veiga. 
Para a diretora técnica do Cen-
tro de Acolhimento do Campo 
Lindo, este será um Natal dife-
rente, mas o gesto da SRNOM 
ficará na memória. “Só tenho 
a agradecer esta iniciativa por-
que já há muitos anos que se 
lembram de nós e das nossas 
crianças. Temos uma colabo-
ração e todos os anos somos 
convidados a participar nas 
festas de Natal organizadas 
pela SRNOM para os filhos e 
netos dos médicos. As nossas 
crianças também assistem e 
sentem-se parte integrante 
daquela grande festa, sem 
qualquer discriminação, e par-
tilham todos os momentos. As 
crianças sentem mesmo uma 
grande alegria por viverem 
momentos de partilha, brin-
cadeira e festa. Este ano não 
vai haver festa, mas irão rece-
ber na mesma um miminho, 
o que é algo de sublinhar”, 
contou Adelaide Alvarenga. 
Apesar de todas as restrições, 
cerca de 20 crianças que vi-
vem nesta instituição, entre os 
zero e os 12 anos, tiveram a tra-
dicional ceia de Natal e a pre-
sença já assídua do Pai Natal 
na distribuição das prendas. “Queremos 
proporcionar-lhes aquilo que fazemos to-
dos os anos, organizando um dia especial 
para que sintam a magia desta época”, 
acrescentou. 

11 DEZ :: PORTO [2]
ASSOCIAÇÃO A CASA DO 
CAMINHO 

Ao longo de 32 anos, a Associação A 
Casa do Caminho já acolheu centenas 
de crianças e jovens em risco. Neste mo-
mento, dá apoio a 28 crianças, entre os 
zero e os 12 anos, que normalmente são 
os protagonistas das suas Festas de Na-
tal, organizando teatros, momentos mu-
sicais e de magia para toda a equipa da 
instituição. Este ano, na impossibilidade 
de celebrar como tanto gostam, serão 

Este ano 
decidimos 
distribuir 
essas prendas 
e lanches por 
algumas casas 
que acolhem 
crianças, em 
todas as sub-
regiões do norte 
da Ordem dos 
Médicos. O 
importante é o 
gesto solidário.
António Araújo

lizou a iniciativa. “Normalmente recebe-
mos na nossa sede os filhos e netos dos 
nossos associados, numa festa de Natal 
em que os brindamos com momentos di-
vertidos, teatro, magia, palhaços e no fi-
nal… as prendas. Este ano, como não po-
díamos fazer isso, decidimos distribuir 
essas prendas e lanches por algumas 
casas que acolhem crianças, em todas 
as sub-regiões do norte da Ordem dos 
Médicos. O importante é o gesto solidá-
rio, que é tão comum e importante nesta 
época, daí oferecer às vossas crianças 
uma lembrança especial, num ano que 
foi tão atípico para todos nós”, explicou. 
O presidente do CRNOM disse acre-
ditar que apesar de este ser “um gesto 
simbólico e muito pequeno”, marcará 
o Natal de cada um, porque “merecem 
todo o nosso carinho, apoio e atenção” 
concluiu. 

19 DEZ :: SRNOM

Magia  
de Natal

No dia 19 de dezembro foi dis-
ponibilizado um filme que ce-
lebrou o Natal na SRNOM e 

permitiu que todos festejassem juntos. 
O ponto alto para as crianças que assis-
tiam em casa foi o Conto de Natal, gra-
vado no Salão Nobre. Saphir Cristal foi 
a contadora de histórias escolhida para 
este momento tão especial. Apesar de se 
realizar em moldes novos e diferentes, 
esta sessão foi pensada para chegar às 
crianças, como se estivessem no cinema 
e contou ainda com alguns momentos 
musicais divertidos. 
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Através do livro “Feliz 
Natal, Lobo Mau”, foi 
contada a história de 
um personagem já fa-
moso, o  Lobo Mau, que, 
neste caso, se encontra 
com o Pai Natal e re-
cebe um coelhinho de 
presente. Nesta trama, 
em vez de seguir a Ca-
puchinho Vermelho ou 
soprar as casas dos Três 
Porquinhos, o Lobo tem 
a oportunidade de prati-
car boas ações e cuidar 
do seu novo amigo, para 
se tornar um bom lobo. 
Saphir Cristal destacou 
valores relacionados 
com esta época, como 
o amor, a família e a 
amizade e transmitiu a 
mensagem de acreditar 
que melhores dias virão. 
Para esta sessão, tra-
balhada em conjunto 
com o músico Celso Mi-
guel na guitarra, a atriz 
trouxe ainda o sapo 
Max, para cantar algu-
mas canções animadas 
e interagir com as crian-
ças a partir de casa. Le-
var a magia desta época 
a cada um foi um ob-
jetivo alcançado com 
sucesso. 
Tudo foi pensado ao detalhe para que 
miúdos e graúdos se sentissem parte in-
tegrante, como se estivessem realmente 
na Casa do Médico. “Montamos um ce-
nário e preparamos a estrutura como se 
fossemos receber a tradicional Festa de 
Natal, por isso o auditório foi decorado 
com o mesmo empenho e entramos no 
espírito natalício. Ainda que não as pos-
samos receber, simbolicamente estamos 
cá a pensar nelas e mostramos que há 
esperança para os anos futuros. Este ano 
teve que ser feita nestes moldes, mas a 
Festa de Natal na Ordem, que é já uma 
tradição, não vai terminar e estaremos 
aqui para abraçar a próxima festivi-
dade”, concluiu a diretora de serviços da 
SRNOM, Susana Borges. n

MENSAGEM DE NATAL 
Presidente do CRNOM 

Olá. Hoje, a Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos 
comemora o Natal. Habitual-

mente, recebemos todos os colegas, filhos e 
netos aqui na Casa do Médico para a tradicio-
nal Festa de Natal. Nos tempos que correm, 
num contexto de pandemia, não foi possível 
encontrarmo-nos presencialmente, por isso 
tivemos que nos reinventar e transformar este 
momento em algo importante para vocês e 
para as vossas crianças. Não quisemos deixar 
de marcar a festividade e organizamos um 
evento digital. Contaremos com uma conta-
dora de histórias que vai levar a magia do Natal 
até vossas casas. 

A SRNOM decidiu também entregar prendas, 
não aos vossos descendentes, mas a crian-
ças que delas necessitam todos os dias. Em 
conjunto com os conselhos sub-regionais 
distribuímos prendas a instituições que aco-
lhem crianças que estarão sós neste Natal, que 
precisam do nosso apoio enquanto cidadãos. 

Espero que apreciem esta sessão e que para 
o próximo ano possamos reunir-nos de novo 
presencialmente. 

Termino desejando umas Festas Felizes, umas 
excelentes entradas em 2021 e que o próximo 
ano seja muito melhor que este que está a 
terminar. 

Um grande abraço para todos vós, 
António Araújo 



30.OUT.2020
VISITA AO 
HOSPITAL PADRE 
AMÉRICO – CENTRO 
HOSPITALAR DO 
TÂMEGA E SOUSA

Face ao aumento do número de 
casos de Covid-19 na região, o 
Centro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa (CHTS) tem vivido uma 
situação de pressão e sobrecarga 
dos profissionais de saúde. 
Preocupado com esta realidade, o 
CRNOM visitou o Hospital Padre 
Américo, em Penafiel, e denunciou 
a falta de planeamento estratégico 
na segunda vaga de pandemia. 

O CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA PRESTA ASSISTÊNCIA A UMA POPULAÇÃO DE 519.769 HABITANTES. 
AO LONGO DO MÊS DE OUTUBRO, EM PLENA SEGUNDA VAGA DA PANDEMIA, O HOSPITAL PADRE AMÉRICO ESTEVE À 
BEIRA DA RUTURA DANDO SINAIS EVIDENTES DO RISCO DE COLAPSO QUE O SNS ENFRENTA. 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Depois de percorrerem alguns serviços, 
como Medicina, Urgência e Ortopedia, 
os membros do CRNOM reuniram com 
Filipa Carneiro, diretora clínica, José 
Ribeiro Costa Nunes, enfermeiro dire-
tor, André Silva e Augusta Morgado, do 
Conselho de Administração, para ten-
tarem perceber melhor as dificuldades 
que enfrenta este hospital. Na reunião, 
os representantes do Conselho de Ad-
ministração abordaram a “falta de es-
paço e de recursos humanos” nesta uni-
dade de Saúde, que tem uma “grande 
área de referência”, e realçaram o es-
forço dos profissionais, principalmente 
durante a pandemia, “que tornou to-
dos os problemas ainda mais visíveis”. 
Dada a dimensão e a área geográfica 
coberta pelo hospital, que presta cuida-

COVID-19 
Hospital sob pressão 

“O Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos está preocu-

pado com a situação que se vive no Cen-
tro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Este 
é um hospital que está francamente 
subdimensionado para a população 
que serve e agora, em tempos de pan-
demia, este facto é ainda mais evidente 
e revela as suas carências estruturais e 
de recursos humanos”, revelou António 
Araújo, dando mote a esta visita que 
aconteceu no dia 30 de Outubro. Neste 
encontro, que teve lugar no Hospital Pa-
dre Américo, em Penafiel, o presidente 
do CRNOM foi acompanhado por Ana 
Reis Ferreira, vogal do Conselho Regio-
nal do Norte e recebido por Carlos Al-
berto Silva, presidente do Conselho de 
Administração da instituição. 
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Quem também demonstrou preocu-
pação foram os representantes do CR-
NOM, que no final da visita apontaram 
algumas críticas à tutela e outras enti-
dades da área da saúde. “A Administra-
ção Regional de Saúde do Norte (ARS 
Norte) não tem estado no terreno a dia-
logar nem com os profissionais de saúde 
nem com os conselhos de administra-
ção para tentar encontrar soluções. So-
luções de nível institucional que per-
mitam lidar com este grande número 
de doentes, nomeadamente a colocação 
em rede de todos os hospitais da região 
norte, de forma a facilitar a transfe-
rência de doentes entre unidades, das 
mais afetadas para as menos afetadas. 
E caso o circuito esteja saturado, encon-
trar soluções junto dos hospitais priva-
dos ou do setor social”, sugeriu António 
Araújo. O presidente do CRNOM des-
tacou o esforço e dedicação dos profis-
sionais de saúde, mas também do con-
selho de administração desta unidade, 
que à semelhança do que aconteceu na 
primeira vaga da pandemia, têm sido 
os principais atores face aos problemas 
provocados pela infeção. 
“A tutela tem continuado no seu timbre 
de afastamento e de decidir em função 
apenas do que vai acontecendo no dia 
a dia. Sem qualquer planeamento es-
tratégico para lidar com esta situação. 
Neste hospital em particular, é funda-
mental que se olhe em termos de estru-
tura, porque é um hospital subdimen-
sionado para a população que serve. 
Mas também em termos de profissio-
nais, em que o número é insuficiente e 
não está de acordo com as reais neces-
sidades da população. Têm sido criados 
pavilhões e enfermarias para receber 
estes doentes, mas é necessário ter re-
cursos humanos para os tratar”, denun-
ciou António Araújo. n

pacidade de gerir e tomar 
decisões, de forma com-
patível com as responsa-
bilidades que temos. Este 
hospital não tem o mesmo 
enquadramento que outros 
hospitais do norte do país, 
o que representa uma difi-
culdade acrescida”, revelou 
o presidente do Conselho 
de Administração. 

GRANDE PRESSÃO 
Em declarações à Nortemé-
dico, Carlos Alberto Silva 
voltou a realçar que este 
é um dos hospitais com 
maior dimensão do norte 
do país e que tem estado 
“num foco de atenção” de-
vido à força da incidência 
da pandemia de Covid-19 
nesta região. “Estamos a vi-
ver uma situação de grande 
pressão, que tem merecido 
um acompanhamento per-
manente e diário, até por-
que neste momento temos 
10% dos doentes com Co-
vid-19 a nível nacional in-
ternados no nosso hospital. 
É uma situação comple-
tamente inesperada e até 
mesmo desnecessária por-
que deve-se muito a com-
portamentos menos pró-
prios na comunidade que 
fizeram com que a infeção 
se espalhasse e tivesse esta 
dimensão na região. Temos 
vindo a encontrar algumas 
soluções ao longo do tempo, 
como a transferência de 
doentes para outros locais, 

como hospitais públicos e instituições 
privadas. Além da colaboração estreita 
com muitas instituições, fizemos adap-
tações internas a vários níveis, desde a 
reorganização de serviços a mudanças 
e construção de instalações provisórias. 
A partir do momento em que a pres-
são começou a aumentar, paramos de 
imediato toda a atividade cirúrgica não 
urgente para termos camas suficientes 
e disponíveis para poder acolher doen-
tes infetados”, contou, visivelmente 
preocupado. 

dos de saúde a cerca de 520 mil pessoas 
de uma região que inclui Paços de Fer-
reira, Lousada, Paredes e Felgueiras, a 
situação revelou-se “caótica”. António 
Araújo comentou a falta de interesse da 
tutela, bem como a falta de diálogo com 
os profissionais para conhecer as “reais 
necessidades” das instituições de saúde. 
Já Carlos Alberto Silva defendeu o pa-
pel dos gestores hospitalares e lamen-
tou a falta de autonomia. “O país tem 
de dar um grito de alerta porque estas 
instituições têm que ter uma outra ca-

“CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E 
SOUSA ESTÁ À BEIRA DA RUTURA. Neste 
momento é o hospital do Norte com maior 
número de doentes internados por Covid-19”

  SIC [2020.10.27]

   
https://bit.ly/3b2R8Wn



Sediada no Centro Hospitalar Universitário de São João 
(CHUSJ), a Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto 
continua a enfrentar sérias dificuldades. A acompanhar a 
situação com alguma preocupação, o presidente do CRNOM 
reuniu com o Conselho de Administração do hospital e vários 
médicos da especialidade no dia 17 de dezembro. 

Urgência 
Metropolitana  
de Psiquiatria

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

20. DEZ.2020
VISITA 
URGÊNCIA 
PSIQUIATRIA 
CHUSJ

Implementar soluções de melhoria é o objetivo 
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“Maior fluidez na coordenação de 
processos, na informação e no en-

caminhamento de doentes” foi o repto 
deixado por António Araújo, aquando a 
visita ao Hospital de Magalhães Lemos, 
no passado dia 22 de julho. Depois de 
conhecer as principais dificuldades re-
lacionadas com a transferência de doen-
tes entre hospitais, os longos tempos de 
espera em salas exíguas a que estão su-
jeitos e as fracas condições de trabalho 
dos profissionais de saúde, o presidente 
do CRNOM alertou para a situação e 
fez questão de acompanhar a evolução 

ao longo dos meses. Dividida em dois 
locais, o Centro Hospitalar Universitá-
rio de São João (CHUSJ), que recebe os 
doentes urgentes, e o Hospital de Maga-
lhães Lemos, que trata o internamento 
de agudos de curta duração, a Urgência 
Metropolitana de Psiquiatria do Porto 
(UMPP) continua a ser foco de alguns 
problemas, como a segurança dos doen-
tes e profissionais de saúde. 
“Temos vindo a acompanhar com al-
guma preocupação a situação da Ur-
gência Metropolitana de Psiquiatria do 
Porto. Já há alguns meses, em julho, 
chegamos a visitar o Hospital de Ma-
galhães Lemos porque recebemos vá-
rias queixas e relatos de colegas que nos 
sensibilizaram para as condições de tra-
balho e para a transferência de doentes 
psiquiátricos entre hospitais. Para além 
disso, face ao tempo que muitas vezes 
demora essa articulação e mesmo o 
equilíbrio clínico dos pacientes, junta-se 
o facto da sala de espera ser exígua para 

PRESIDENTE DO CRNOM 
PEDE MAIOR FLUIDEZ, 
COORDENAÇÃO 
E SEGURANÇA 
NA ASSISTÊNCIA 
PSIQUIÁTRICA



vários profissionais revelaram de que 
forma têm lidado com os constrangi-
mentos e o que tem sido feito no sentido 
de melhorar. Para Nelson Pereira, inter-
nista e diretor da Unidade Autónoma 
de Gestão da Urgência e Medicina In-
tensiva do CHUSJ, a “Urgência de Psi-
quiatria sofre problemas estruturais, 
tivemos uma grande dificuldade em es-
coar os doentes e o espaço não é o ideal 
em termos de monitorização”, o que se 
acentuou mais neste ano tão atípico. No 
entanto, “tudo faremos para melhorar 
o processo e corrigir as dificuldades o 
mais rápido possível, porque ninguém 
quer os doentes e os profissionais insa-
tisfeitos”, acrescentou. Quem também 
reconheceu esse esforço foi Márcia 
Mota. A coordenadora da Urgência Me-
tropolitana de Psiquiatria do Porto iden-
tificou todos os problemas, reportados à 
ARS Norte, que se agudizaram com a 
pandemia. 
Cristina Marujo, diretora do serviço de 
Urgência, Rosário Curral, diretora do 
serviço de Psiquiatria, e Paulo Mota, en-
fermeiro-chefe do serviço de Urgência, 
também partilharam a sua visão nesta 
reunião. Apesar de admitirem não te-
rem as condições desejadas, mostraram-
-se confiantes em “melhorar a resposta” 
e sublinharam que comparativamente 
a alguns anos atrás, assistiram a uma 
“evolução estrondosa” deste serviço. Por 
isso, foi com este espírito de missão que 
Fernando Araújo encerrou o tema: “Fa-
zer mais e melhor é o objetivo de todos 
nós. O apoio do CRNOM e dos profissio-
nais é benéfico e motiva-nos ainda mais. 
Acredito que podemos ter uma UMPP 
melhor, que responda com mais segu-
rança e qualidade aos desafios”, rema-
tou o presidente do Conselho de Admi-
nistração do CHUSJ. 
No final da reunião, António Araújo e 
Manuel Gonçalves Pinho foram condu-
zidos numa visita ao serviço de Urgên-
cia, ficando a conhecer a parte nova da 
Urgência Geral e o espaço onde se rea-
lizam as consultas de Psiquiatria. Jorge 
Sousa, engenheiro responsável pela 
obra, comentou os constrangimentos 
associados à pandemia e a forma como 
os contornaram e adiantou que “no fim 
da reestruturação haverá mais circuitos 
e conforto, melhorando a circulação e o 
atendimento”. n

as necessidades e a falta de profissionais 
de saúde para determinados horários, 
em que os utentes ficam desacompanha-
dos”, contextualizou o presidente do CR-
NOM no início da reunião no CHUSJ, 
que se realizou no dia 17 de dezembro. 
António Araújo fez-se acompanhar por 
Manuel Gonçalves Pinho, membro do 
CRNOM e Interno de Formação Espe-
cífica de Psiquiatria, e foi recebido pelo 
presidente do Conselho de Administra-
ção do Hospital de S. João, Fernando 
Araújo, e pela diretora clínica, Maria 
João Baptista, para um encontro com 
médicos e profissionais de saúde envol-
vidos nesta especialidade e serviços. 

DIFICULDADES
Rui Coelho, especialista em Psiquiatria 
e professor da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto (FMUP) foi 
o primeiro a intervir e a levantar algu-
mas questões. Recordou a criação da 
Urgência Metropolitana e os esforços 

necessários para a sua im-
plementação no CHUSJ e 
comparou com o estado atual, 
alertando para as necessárias 
obras de requalificação. “A re-
gião Norte é muito grande e 
o acesso à Urgência é exces-
sivo, as equipas que aqui co-
laboram não conseguem dar 
suporte. Os cuidados de saúde 
primários deveriam dar outra 
resposta e temos uma série de 
hospitais aqui no Norte com 
ausência de internamento”, 
lamentou. Sobre este aspeto, 
António Araújo informou 
que teve a garantia, já em 
2020, por parte do Conselho 
de Administração do CHUSJ, 
de que iriam avançar para 
um processo de obras para 
ampliar e remodelar o espaço 
da Urgência de Psiquiatria. 
Fernando Araújo confirmou, 
adiantando que a primeira 
parte das obras já se iniciou, 
com resultados visíveis, e que 
a segunda fase arranca já em 
março, para melhorar o seu 
funcionamento. 
“A Urgência de Psiquiatria é 
extremamente sensível, com-
plexa e tem um forte impacto 

na dinâmica do serviço de Urgência do 
Hospital. Mas enquanto cá estiver loca-
lizada, vamos tratá-la com a maior de-
dicação e empenho. Queremos sempre 
proporcionar as melhores condições, 
mas temos que respeitar questões legais. 
As obras estão a avançar dessa forma, 
mediante o que é possível, com prazos, 
verbas e tempo. Sabemos que é difí-
cil arranjar espaço, mas vamos fazê-lo, 
porque cumprimos o que prometemos”, 
adiantou o presidente do Conselho de 
Administração do CHUSJ. Fernando 
Araújo assumiu a possibilidade de trans-
ferirem a Urgência Metropolitana para 
outro hospital para aliviar a pressão no 
CHUSJ, mas enumerou vários esforços 
que têm sido feitos no sentido de garan-
tir a maior segurança dos doentes e pro-
fissionais de saúde, garantindo que “os 
resultados têm sido os melhores”. 

SOLUÇÕES 
Conscientes das condições deste espaço, 
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Ao abrigo do 
artigo 154º 
do Estatuto 

da Ordem dos Médi-
cos, foi convocada a 
Assembleia Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos para o dia 9 de Novembro 
de 2020, no Salão Nobre da SRNOM. Pe-
dro Teixeira Bastos, presidente da Mesa 
da Assembleia Regional, abriu a sessão 
e passou a palavra a Joana Monteiro, se-
cretária do mesmo órgão, que leu a Ata 
da Assembleia Regional Ordinária de 8 
de junho de 2020. Após ter sido colocada 
à discussão, votada e aprovada por una-
nimidade, passou-se ao segundo ponto 
da Ordem de Trabalhos, a discussão e 
votação do Plano de Atividades e Orça-
mento para o ano de 2021. 
O presidente do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (CRNOM) 
iniciou a sua intervenção com uma notícia 
que enche a instituição de orgulho. “Em 
breve, irá ser publicado um artigo sobre 

Manter o ritmo 
é a aposta do 
CRNOM

n 09 NOV 2020
ASSEMBLEIA 
REGIONAL 
ORDINÁRIA

O Plano de Atividades e 
Orçamento para 2021 não 
deixará de ter em consideração 
o contexto de pandemia, mas 
o ritmo traçado pelo CRNOM 
irá manter-se. Esta foi a ideia 
chave comunicada na última 
Assembleia Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos, 
agendada para o dia 9 de 
novembro e realizada com as 
restrições impostas pela atual 
pandemia. 

o Hospital de Campanha Porto numa 
revista médica científica, a Ata Médica 
Portuguesa. Um artigo que espelha as 
atividades que marcaram o funciona-
mento do Hospital de Campanha, bem 
como as fraquezas e a força dessa ini-
ciativa”, explicou António Araújo. Re-
lativamente ao Plano de Atividades e 
Orçamento para o ano de 2021, assu-
miu uma posição firme e prudente. 
“Este ano está muito condicionado 
pela situação que vivemos atualmente 
e não sabemos até quando perdurará, 
por isso será um plano muito prudente. 
Tentamos espelhar aqui uma série de 
atividades que pensamos que podemos 
realizar, com um orçamento adequado, 
mas tudo estará dependente e condi-
cionado pela pandemia. Vamos tentar 
manter o mesmo ritmo, traçado desde 
o início, tendo em conta as restrições 
atuais”, argumentou. 
Depois de analisar e proceder às veri-
ficações que considerou pertinentes, o 
Conselho Fiscal deu a sua concordân-
cia e aprovou o Plano de Atividades e 
Orçamento para 2021 apresentado pelo 
CRNOM. “O Conselho Fiscal saúda o 
equilíbrio financeiro apresentado no 
documento, que apesar das condicio-
nantes atuais reflete uma normalidade 
futura e expectável”, referiu Pedro Tei-
xeira Bastos ao ler o parecer daquele 
órgão. 
Aproveitando a oportunidade, Edgar 
Lopes, presidente do Conselho Fiscal 
Regional, fez a sua intervenção habi-
tual e comentou a situação institucio-

nal. “Esta é uma perspetiva que reflete 
a normalidade institucional e financeira 
que a SRNOM tem vindo a viver nos úl-
timos anos, com esforço de todos, no sen-
tido de permitir que, no meio de toda esta 
turbulência, consigamos cumprir os obje-
tivos. Continuamos com esperança para 
esta nova normalidade da estrutura, que 
resulta da forma como estamos organiza-
dos e da saúde financeira e institucional 
que temos. Espero que esta tranquilidade 
se traduza no orçamento, bem como a es-
perança de que esta pandemia termine 
para que possamos continuar a trabalhar 
da forma que melhor sabemos”, escla-
receu o presidente do Conselho Fiscal. 
A Assembleia terminou com a votação 
do Plano, que foi aprovado por unanimi-
dade. n

“Vamos tentar manter 
o mesmo ritmo, traçado 
desde o início, tendo em 
conta as restrições atuais”
António Araújo
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Uma 
experiência 
única

A adrenalina e a paixão pelo desporto automóvel fazem 
parte da vida de André Santos Luís há já alguns anos. Além 
de deter a certificação para acompanhar como médico 
provas de campeonatos mundiais, como o FIA World Touring 
Car Cup (WTCR) e o FIA World RallyCross Championship 
(WRX), marcou presença no Grande Prémio de Portugal de 
Fórmula 1, no Algarve, como Deputy Chief Medical Officer. 

ANDRÉ SANTOS LUÍS
DEPUTY CHIEF MEDICAL OFFICER
Formula 1 Heineken Portuguese Grand Prix

Entre 23 e 25 de outubro de 2020, o pre-
sidente do Conselho Sub-Regional de 
Braga da Ordem dos Médicos esteve 
presente no Autódromo Internacio-
nal do Algarve, em Portimão para um 
grande evento, o Fórmula 1 World Cham-
pionship, como Deputy Chief Medical 
Officer, ou seja, médico chefe assistente, 
numa das maiores provas do Mundo. 
Em declarações à Nortemédico, André 
Santos Luís partilhou a sua experiência 
nesta área e revelou ter sido um privilé-
gio assumir um cargo desta importância. 

O INÍCIO :: “A minha ligação a este meio 
começa há alguns anos atrás, a convite do 
Dr. Rui Capucho, que era o médico che-
fe do Circuito Internacional de Vila Real. 
Eu na altura trabalhava já na VMER, 
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Aliar a paixão pelo desporto au-
tomóvel à profissão médica é 
uma realidade cada vez mais 

presente na vida de André Santos Luís, 
Cirurgião Maxilo-Facial e Estomatolo-
gista. Depois de longos anos a integrar 
várias equipas de Viaturas Médicas de 
Emergência e Reanimação (VMER), 
surgiu em 2014 o convite para incorpo-
rar as equipas médicas do Circuito In-
ternacional de Montalegre e do Circuito 
Internacional de Vila Real. Mais recente-
mente, seguiu-se um novo desafio. Para 
que cada prova seja de facto um grande 
espetáculo, é importante a performance 
dos pilotos e seus automóveis, mas tam-
bém de toda uma logística que, longe 
dos holofotes, é crucial para o sucesso, 
como a segurança e o apoio médico.

mas uma vez que precisavam de 
mais pessoas para colaborar na cor-
rida, integrei a equipa. Entretanto fui 
progredindo na organização e neste 
momento sou o atual médico che-
fe do Circuito Internacional de Vila 
Real e do Circuito Internacional de 
Montalegre. Sou médico da Comis-
são Médica da Federação Portuguesa 
de Automobilismo e Karting e tenho 
a credenciação da Federação Inter-
nacional de Automobilismo para 
poder fazer algumas provas de cam-
peonatos mundiais e para formar 
membros das equipas de extração.”

O CONVITE :: “O convite para a Fór-
mula 1 surgiu através do médico che-
fe do Circuito do Algarve, o Dr. Mar-
celo Vilares. Já nos conhecíamos 
destas andanças e convidou-me para 
ser o seu número 2 na equipa médica 
de apoio à Fórmula 1, no Grande Pré-
mio de Portugal. Foi um convite que 
muito me honrou e tive todo o gosto 
em aceitar. Houve toda uma prepa-
ração prévia das equipas médicas, 
tanto as de coordenação como as de 
extração, que estão em pista e remo-
vem os pilotos de dentro dos carros 
em caso de acidente. Em Portugal 
só existem duas equipas certificadas 
pela Federação Internacional do Au-
tomobilismo para o fazer: a equipa 
do Dr. Marcelo Vilares e a nossa, do 
Circuito Internacional de Vila Real. 
Todos os anos levamos equipas ao 
Circuito das 24 horas de Le Mans 

para ter essa certificação.”

A EXPERIÊNCIA :: “Foi uma experiência 
única. Principalmente para quem gosta 
muito do desporto automóvel como eu 
gosto, é um privilégio poder estar numa 
prova de Fórmula 1. É o reconhecimento 
de um trabalho que temos vindo a fazer 
ao longo destes anos. Fazer parte de toda 
aquela organização, sobretudo como mé-
dico, é um privilégio enorme. É certo que 
a atividade enquanto médico chefe as-
sistente, em termos de atuação em pista 
é muito reduzida. Fiquei no posto de co-
mando que coordena a intervenção das 
equipas que estão no terreno, sem atua-
ção direta em pista. Assumo que sinto 
falta dos tempos em que era um médico 
de pista, e talvez ainda regresse para ma-
tar saudades.” n
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SRNOM PROCURA  
BENEFÍCIOS 
EM SOLUÇÕES 
MAIS AMIGAS DO 
AMBIENTE

“O Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos 

Médicos tem tentado estabe-
lecer parcerias com múltiplas 
entidades, de forma a trazer 
benefícios aos associados da 
SRNOM. No caso do Entre-
posto Rótor, concessionário 
da Nissan, este é um proto-
colo muito mais alargado. 
Por um lado, assinala a nossa 
preocupação com o meio am-
biente e a utilização de carros 
mais ecológicos. Por outro 
lado, traz vantagens acresci-
das aos associados na aquisi-
ção e manutenção de viaturas 
desta marca”, explicou Antó-
nio Araújo. 
A parceria entre as duas en-
tidades foi formalizada no 
dia 26 de janeiro, na sede da 
SRNOM, pelo presidente do 
CRNOM, António Araújo, 
e por Rogério Barbosa e Mi-
guel Paixão, representantes 
do Entreposto Rótor. Com 
instalações no Porto e em 
Vila Nova de Gaia, este con-
cessionário da marca Nissan 
garante aos seus clientes que 
“nunca conduzirão sozinhos”. 
“Aconteça o que acontecer, 
seja onde for e quando for es-
taremos ao seu lado. Esse é o 

compromisso que define o nosso serviço 
exclusivo: cuidar de si onde quer que 
vá”, afirmaram os representantes do En-
treposto Rótor. 

VANTAGENS MÚTUAS 
No momento da assinatura do protocolo, 
os representantes das entidades envolvi-
das mostraram-se confiantes em relação 
ao sucesso desta parceria e assumiram 
um esforço conjunto para dar a conhe-
cer aos médicos todas as vantagens do 
mesmo. Consulte na página ao lado as 
condições exclusivas para os médicos 
inscritos na SRNOM. n

Estabelecer parcerias de modo a 
beneficiar os médicos com vantagens 
comerciais em produtos e serviços 
faz parte do compromisso do 
CRNOM. Nesse sentido, assinou um 
protocolo com o Entreposto Rótor – 
Concessionário Nissan, no passado 
dia 26 de janeiro. Fique a conhecer as 
condições especiais que temos para 
lhe oferecer. 

PROTOCOLO  
SRNOM/RÓTOR

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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Vantagens 
sobre rodas 
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Premiar 
o que de 
melhor se 
faz pela 
saúde em 
Portugal
Fernando Araújo foi escolhido 
como Personalidade do Ano 
2020, no âmbito da 9.ª edição do 
Prémio Saúde Sustentável. Uma 
iniciativa do Jornal de Negócios, 
em parceria com a Sanofi, que ao 
longo dos últimos oito anos tem 
divulgado e incentivado boas 
práticas para a sustentabilidade 
da saúde em Portugal. 

ENTREVISTA
PROF. DOUTOR 
FERNANDO ARAÚJO, 
VENCEDOR DA 
9ª EDIÇÃO DO 
PRÉMIO SAÚDE 
SUSTENTÁVEL 
NA CATEGORIA 
PERSONALIDADE  
DO ANO

Este ano, por decisão unânime 
do júri, a 9ª edição do Prémio 
Saúde Sustentável foi dedicada 

às “Boas Práticas em contexto de CO-
VID-19”, com o objetivo de reconhecer 
e distinguir projetos ou instituições que 
se destacaram na luta contra a pande-
mia que enfrentamos. A cerimónia de 
entrega dos prémios aconteceu a 27 de 
outubro, no Museu do Oriente, em Lis-
boa. Até agora foram já atribuídos 84 
prémios e entre as várias instituições 
premiadas, muitas já receberam mais 
do que um galardão ao longo dos anos. 
Além do Centro Hospitalar Universi-
tário de São João (CHUSJ), que se sa-
grou vencedor na categoria “Resultados 
em Saúde” com o projeto “São João Co-
vid-19”, também o seu presidente foi re-
conhecido. “Este é o ano que vai exigir o 
melhor de todos nós e esperamos estar à 
altura”, referiu Fernando Araújo, depois 
de ter recebido o Prémio Saúde Susten-
tável – Personalidade do Ano. 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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A estratégia 
do CHUSJ na 
primeira vaga 

O Centro Hospitalar Uni-
versitário de São João co-
meçou a traçar a sua estra-
tégia contra a Covid-19 no 
início de fevereiro de 2020 
com a criação de um gabi-
nete de crise e os seus re-
sultados acabaram por ser a 
referência para muitas deci-
sões centrais e o modelo de 
organização para outras es-
truturas hospitalares. 
A pandemia começou no 
Norte e o Hospital de São 
João foi a unidade que rece-
beu mais doentes e os mais 
graves de covid-19 durante a 
primeira vaga de pandemia. 
No centro da estratégia esteve o gabinete 
de crise que foi constituído no início de 
fevereiro, composto pela estrutura diri-
gente do CHUSJ, dos serviços clínicos e 
não clínicos, considerados prioritários 
na resposta imediata à covid-19. Em 
reuniões diárias, foi definindo e ajus-
tando estratégias, de acordo com o co-
nhecimento progressivo da doença, da 
dinâmica da epidemia e da variação das 
necessidades clínicas, estruturais e lo-
gísticas. Como refere Fernando Araújo, 
presidente do Centro Hospitalar Uni-
versitário São João, “a dimensão da ges-
tão, muito próxima do processo, ao nível 
das lideranças e com grande autonomia 
e flexibilidade, permitiu um controlo 
adequado às necessidades e uma adap-
tação única à evolução imprevisível da 
epidemia, mantendo o CHUSJ sempre 
adiantado em relação às complexas exi-
gências deste processo”. A que se acres-
centou o planeamento atempado e a 
utilização dos sistemas de informação 

que garantiram previsi-
bilidade e alarmística, 
e foram determinantes 
na resposta e a divulga-
ção da informação, in-
terna e externa, o que 
permitiu manter uma 
ligação e envolvimento 
das pessoas, com clareza 
e transparência, trans-
mitindo confiança aos 
profissionais e envolvi-
mento nas prioridades 
estabelecidas. Fernando 
Araújo sublinha que a 
área da logística, num 
quadro de insuficiência 
internacional de equi-
pamentos e dispositivos 
médicos, “constituiu-se 
como um dos maiores 
desafios que tivemos de 
enfrentar e que poderia 
ter posto em causa toda 
a resposta da instituição. 
Mas foi sem dúvida a 
forma como os profissio-
nais lidaram com este 
evento, com elevado pro-
fissionalismo e huma-
nismo, com dedicação e 
generosidade, alinhados 
nas decisões e medidas 

adotadas e com enorme orgulho em per-
tencer ao CHUSJ, que fez realmente a 
diferença”. “Os resultados obtidos com 
a implementação deste projeto traduzi-
ram o desempenho global do CHUSJ, 
que foi referência para muitas decisões 
centrais e o modelo de organização para 
outras estruturas hospitalares”, con-
cluiu Fernando Araújo. 

ENTREVISTA ::  
FERNANDO ARAÚJO

(nortemédico) – Foi escolhido como Per-
sonalidade do Ano 2020, no âmbito dos 
Prémios Saúde Sustentável. O que re-
presenta este prémio para si? 
(Fernando Araújo) – Este prémio repre-
senta o esforço de uma equipa de ex-
celentes profissionais de saúde, a qual 
tenho o privilégio de liderar. Trata-se 
do reconhecimento não do trabalho 
pessoal, mas do trabalho da instituição, 
do Hospital de São João, na luta contra 

esta epidemia, da dedicação, da compe-
tência, da coragem e do humanismo, 
de mulheres e homens que, de uma 
forma altruísta, estiveram disponíveis 
para responder ao desafio que lhes foi 
colocado.

A edição deste ano focou-se no tema 
“Boas práticas em contexto de CO-
VID-19”. Como lidou com a pandemia 
no Centro Hospitalar Universitário de 
São João (CHUSJ)?
As questões mais relevantes deste pro-
cesso, resumo em quatro dimensões: ga-
rantir a resposta clínica a doentes com 
infeção por SARS-CoV-2 e manter a ati-
vidade programada para doentes urgen-
tes; dotar o CHUSJ de meios adequados 
e capacidade técnica diferenciada; en-
volver os profissionais e autonomizar as 
lideranças; assegurar as áreas da infor-
mação e da gestão, como fundamentais 
na plasticidade da resposta.

O que diferenciou o seu método de ges-
tão dos restantes? 
Penso que a marca de água e o perfil da 
instituição é a forma como os profissio-
nais se empenham todos os dias, focados 
no interesse dos utentes, com elevado 
conhecimento e experiência, mas com 
um humanismo ímpar. Neste contexto, 
a gestão torna-se mais fácil e simples.

É conhecido como “o médico que gosta 
de gerir a saúde” e elogiado pela sua ca-
pacidade de liderança. Concorda com 
esta afirmação? Em que medida? 
Talvez o mais adequado seria ‘o médico 
que temporariamente gere a saúde’, mas 
que pretende voltar rapidamente à clí-
nica e ao laboratório.

Como perspetiva o futuro da saúde em 
Portugal? 
Sempre com otimismo. Temos um ex-
celente SNS, naturalmente com pro-
blemas e constrangimentos, mas com 
resultados incríveis, dos quais nos pode-
mos orgulhar. n

Saiba mais em:  
https://cofinaeventos.com/premiosaudesustentavel

Numa pequena entrevista à 
Nortemédico, o presidente 
do Conselho de Adminis-
tração do CHUSJ abordou a 
importância desta distinção 
e elogiou o empenho e o ele-
vado sentido de humanismo 
da equipa que lidera. 



O C o n s e l h o  d e 
Escolas Médi-
cas Portugue-

sas (CEMP) é um órgão 
constituído pelas oito es-
colas médicas portugue-
sas, nele representadas 
pelos seus diretores ou 
presidentes, que procura 
promover a harmoniza-
ção da atuação das Esco-
las de Medicina do país 
em matérias de interesse 
comum, com vista ao de-
senvolvimento da dimen-
são académica e da qua-
lificação da Medicina 
Portuguesa. Henrique 
Cyrne de Carvalho é o 
novo presidente deste ór-
gão desde 1 de janeiro de 
2021, e espera “conseguir 
concretizar as propostas 
apresentadas como li-

nhas de ação principais, gerir a agenda 
das condições que surgirão durante este 
período e representar com dignidade e 
elevação o CEMP”. 
O diretor do ICBAS vai ocupar o lugar 
até agora ocupado por Fausto J. Pinto, 
diretor da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa. A sede do 
CEMP passará, assim, para o Porto e 
Henrique Cyrne de Carvalho pretende 
“dar continuidade ao excelente trabalho 
iniciado pelos presidentes do CEMP” 
que o antecederam, “reforçando o foco 
na melhoria contínua da educação mé-
dica a nível nacional”, como confiden-
ciou em entrevista à Nortemédico. 

(nortemédico) – Foi o nome escolhido 
para liderar o CEMP para o biénio 2021-
2022. Como surgiu e como vê este cargo?

Henrique Cyrne 
de Carvalho foi o 
nome escolhido para 
liderar o órgão que 
representa as oito 
escolas médicas 
portuguesas no 
biénio 2021-2022. O 
diretor do Instituto de 
Ciências Biomédicas 
Abel Salazar (ICBAS), 
foi eleito, no passado 
dia 9 de dezembro, e 
ambiciona representar 
“com dignidade e 
elevação” o Conselho 
de Escolas Médicas 
Portuguesas. 

“Manter  
um legado de 
excelência”

ENTREVISTA
HENRIQUE CYRNE 
DE CARVALHO
PRESIDENTE DO 
CONSELHO DE 
ESCOLAS MÉDICAS 
PORTUGUESA
[2021-2022]
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(Henrique Cyrne de Carvalho) – A Coor-
denação do Conselho das Escolas Mé-
dicas Portuguesas (CEMP) é um órgão 
que associa os diretores e presidentes 
das escolas médicas portuguesas. Existe 
já há vários anos e tem tido como coor-
denador um dos referidos diretores, que 
é escolhido entre os pares. O meu nome 
surgiu de uma proposta do anterior 
coordenador, Professor Fausto Pinto, re-
unindo o consenso de todos os restantes 
diretores. Este ano e, após a assinatura 
da escritura de constituição do CEMP 
como uma “Associação Privada Sem 
Fins Lucrativos”, em 28 de dezembro de 
2020 na FMUL, a coordenação passou 
a ser denominada presidência, tendo 
em conta os estatutos da recém-cons-
tituída associação. Este é um cargo de 
enorme responsabilidade, uma vez que 
tem o dever de representar todas as es-
colas médicas do país junto 
de todo o tipo de interlocu-
tores, desde os de natureza 
académica, aos de naturezas 
profissional, política e social. 
Tenho um legado de desem-
penho de excelência de todos 
os colegas que me antecede-
ram, que me esforçarei para 
manter.

Neste primeiro mandato, 
quais são os objetivos 
traçados? 
Em termos estratégicos, 
defini três objetivos essen-
ciais. O primeiro será o de 
manter o foco primordial no 
fortalecimento da qualidade 
do ensino da medicina a ní-
vel nacional, reforçando a 
posição de destaque que já 
assume no plano europeu. 
Nestes anos que se seguem 
a 2020, é necessário estabilizar opções 
de orientação pedagógica diferentes das 
do passado, iniciadas em muitos dos ca-
sos muito recentemente, reforçando os 
componentes das competências trans-
versais e do humanismo, que se associa-
rão a um componente cognitivo revisto 
e atualizado. A participação das novas 
tecnologias no modelo formativo, de que 
destacamos a simulação médica, passa-
rão a ser um componente de reforço à 
formação, mas nunca serão substitutos 

de uma relação médico-doente que dese-
jamos que seja estabelecida e enraizada 
na formação dos jovens médicos. O se-
gundo refere-se a um acompanhamento 
interventivo sobre a saúde física e, so-
bretudo, psíquica de estudantes e res-
tante comunidade académica, num mo-
mento em que as condições associadas à 
pandemia vieram agravar situações de 
stress emocional, depressão, isolamento 
e “burnout”, que já adquiriam impor-
tância preocupante antes do agrava-
mento provocado pela atual pandemia e 
das condições sociais a que se associa. 
Em terceiro lugar, pretendemos incluir 
nas nossas preocupações e iniciativas 
enquanto CEMP, a introdução do pro-
jeto associado ao conceito “One Health”, 
procurando cruzar a realidade da saúde 
humana com a saúde animal e do am-
biente, na intenção de constituir um mo-

delo único do “olhar 
para a saúde”, num 
contínuo, cuja falha 
está bem ilustrada 
pela presença da 
atual pandemia.

Tem já alguns pro-
j e t o s / i n i c i a t i v a s 
programados?
Há assuntos que, 
além dos que antes 
indiquei, que corres-
pondem a interven-
ções estratégicas, 
necessitam de con-
tinuar a ser geridos, 
porque são muito im-
portantes e estavam 
já em agenda. Des-
tes destaco um que 
está atualmente em 
discussão, que é re-
lativo à possibilidade 

de acesso dos estudantes de Medicina 
ao processo clínico eletrónico. Outros, 
como a gestão da organização das Es-
colas Médicas de acordo com evolução 
da pandemia, serão prioritários. Deseja-
mos que os modelos adotados na forma-
ção dos nossos estudantes não a compro-
metam pelas atuais condições adversas, 
mas, pelo contrário, possam ser encon-
tradas mais-valias de oportunidade, que 
transformem os nossos atuais estudan-
tes, em médicos capazes de entender a 

sua profissão além da doença. Estamos 
a desenvolver modelos que permitam fe-
char com sucesso estes assuntos.

Como vê o futuro do ensino médico em 
Portugal?
Estamos num importante momento de 
reflexão sobre o ensino médico. As con-
dições mundiais atuais mostram à evi-
dência que a formação dos médicos do 
século XXI não se pode cingir à aquisi-
ção de competências técnicas dependen-
tes de uma formação de carácter cogni-
tivo, como se passava anteriormente. Os 
médicos do futuro terão que associar 
conhecimento transversal que os inclua 
na realidade do meio global e, simulta-
neamente, no meio específico em que se 
enquadram. Temos responsabilidade de 
os ajudar a sentir a importância da sua 
intervenção na sociedade como elemen-
tos de ação e reflexão, que inclua a rea-
lidade da doença no âmbito mais vasto 
de saúde global. Para que tais objetivos 
se concretizem, é necessário que o mo-
delo formativo, centrado no estudante, 
seja também constituído pela aquisição 
de soft skills e de outras competências, 
como as de gestão em saúde, entre ou-
tras, que associem um core curriculum 
robusto a um componente optativa com-
plementar inovadora. Devemos, no en-
tanto, enquanto formadores e médicos, 
conseguir mostrar à evidência a impor-
tância do ato médico no tratamento da 
doença, humanizando e valorizando o 
modelo. A importância da relação mé-
dico-doente e a valorização do ato mé-
dico, devem ser das nossas principais 
prioridades. Claro que temos também 
que atualizar modelos e, aqui, a simu-
lação médica, constitui-se como uma 
enorme mais-valia complementar na 
formação dos futuros médicos. Devemos 
ser capazes de adicionar à componente 
de relação humana que caracterizou a 
medicina nos séculos anteriores, as no-
vas metodologias educativas e as novas 
tecnologias associadas à formação. O 
CEMP, sob coordenação do ICBAS, está 
a concluir um documento que será pu-
blicado ainda durante este ano, que en-
quadra a definição curricular e as com-
petências nucleares para a formação 
em medicina, refletindo a nossa visão 
sobre o que deve ser o médico do século 
XXI. n

Estamos num 
importante 
momento de 

reflexão sobre o ensino 
médico (…) A formação 
dos médicos do século 
XXI não se pode 
cingir à aquisição de 
competências técnicas 
(…) Os médicos do 
futuro, terão que 
associar conhecimento 
transversal que os 
inclua na realidade 
do meio global e, 
simultaneamente, no 
meio específico em que 
se enquadram.
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08 OUT 2020
CERIMÓNIA DE 
COMEMORAÇÃO DO 
20.º ANIVERSÁRIO 
DA ESCOLA DE 
MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DO 
MINHO

“O futuro é 
melhor quando 
o sucesso 
depende  
de nós”

NOTÍCIAS50

Num ano especial 
e com vários 
constrangimentos, 
a Escola de 
Medicina da 
Universidade do 
Minho não deixou 
passar em branco 
um grande marco 
para a instituição: 
os vinte anos 
de “construção 
do ensino, da 
investigação e 
da amizade”. A 
cerimónia reuniu 
professores, 
estudantes e 
familiares no Altice 
Fórum Braga e foi 
transmitida em 
direto, no dia 8 de 
outubro.

“Ao longo destes 20 anos, as pessoas con-
tinuam a ser o centro do nosso projeto. 
Há coisas que nunca mudam. Fortale-
cemos os nossos valores. Entram por 
esta porta há 20 anos, todos os dias, pro-
fessores, investigadores, colaboradores, 
estudantes – todos para construir um 
futuro melhor. Um futuro melhor no 
ensino, na investigação, na saúde, para 
todos nós”. Foi desta forma que Nuno 
Sousa, presidente da Escola de Medi-
cina da Universidade do Minho, deu as 
boas-vindas a todos os presentes, através 
de um vídeo promocional da instituição. 
A cerimónia de aniversário convidou 
investigadores, docentes e funcionários, 
mas também estudantes e familiares 
para assistirem à graduação dos que 
terminaram agora os cursos que inte-
gram a Escola. André Santos Luís, pre-
sidente do Conselho Sub-Regional de 
Braga da Ordem dos Médicos, marcou 
presença no evento, reforçando a ligação 
das instituições. 

MÉDICOS DO FUTURO
O Altice Fórum Braga abriu as suas 
portas para receber estes protagonistas, 
mas muitos outros optaram por acompa-
nhar esta sessão a partir de casa, atra-
vés da transmissão em direto que acon-
teceu no dia 8 de outubro. O presidente 
da instituição, Nuno Sousa, afirmou que 
“a missão da Escola é de melhorar os 
cuidados de saúde através da educação”. 
Confessou ter total confiança nos alunos 
e que o sucesso destes no exame nacio-
nal de seleção de internato médico foi 
uma prova da qualidade da formação. A 
procura pelo futuro é um dos objetivos, 
pois “estamos a preparar médicos do fu-
turo e não do presente”. Algumas ques-
tões como o facto de esta Escola de Me-
dicina ser a única do país que não tem 
um hospital universitário surgiram no 
decorrer do discurso. No entanto, a ideia 
de que “somos construtores do futuro e 
que este depende de nós” sobressaiu ao 
longo da sua intervenção. 
Rui Vieira de Castro, reitor da Uni-
versidade do Minho, salientou a quali-
dade formativa dos alunos, revelando 
que este projeto é “uma referência do 
sistema de educação médica no nosso 
país”. Segundo Vieira de Castro, a cria-
ção de uma escola na área das ciências 
da saúde “foi um sonho de sempre da 
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universidade”, pois tal 
feito iria traduzir-se 
num auxílio ao bem-
-estar da população da 
região. Os diversos pro-
jetos de investigação 
que são desenvolvidos 
na Escola foram ainda 
referidos, salientando-
-se a importância e o 
impacto dos mesmos.

“FIZEMOS 
HISTÓRIA”
A cerimónia dos 20 
anos da Escola de Me-
dicina ficou marcada 
pela aposta no digital, 
em que foram divul-
gados diversos vídeos 

com testemunhos de pessoas ligadas à 
instituição. Foi o caso de Cecília Leão 
e Sérgio Machado dos Santos, docentes 
da Escola, que relembraram a sua edifi-
cação, pelo Prof. Pinto Machado, “como 
uma escola médica de excelência” e fe-
licitaram o seu percurso, as direções 

motivadoras e vários fatores de sucesso 
como a qualidade, o trabalho e rigor do 
ensino médico que a distinguem. Para 
José Miguel Pêgo, Jorge Pedrosa e tan-
tos outros professores e investigadores 
“fizeram história com este projeto que 
transformou a educação médica em 
Portugal”, e elogiou ainda a inovação, 
capacidade de resposta às necessidades 
e desafios, e a identidade da Escola de 
Medicina da UM.
José Diogo Soares, presidente do Núcleo 
de Estudantes de Medicina da Univer-
sidade do Minho (NEMUM), mostrou o 
“orgulho em frequentar esta casa”, en-
quanto Marina Gonçalves, presidente 
da Alumni Medicina, destacou que “a 
inovação, a perseverança e a teimosia 
em mostrar que é sempre possível fa-
zer mais e melhor pautam esta Escola 
de Medicina”. O sucesso e o orgulho 
pelo percurso percorrido foram alguns 
dos denominadores comuns dos depoi-
mentos, que relevaram a qualidade da 
formação da Escola de Medicina e o 
sentimento de que “temos os melhores 
alunos do mundo”. 

O LADO HUMANO DA FORMAÇÃO
Num ano em que a segurança e a saúde 
de todos tem tido especial relevância, a 
Escola de Medicina da UM, além de ter 
assegurado a transmissão em direto da 
cerimónia, intercalou os discursos pre-
senciais com outros em formato digital 
e não esqueceu os momentos mais sim-
bólicos, como a graduação e entrega de 
lembranças aos estudantes. O professor 
catedrático Peter Scoles dirigiu-se aos 
estudantes graduados este ano, numa 
mensagem de grande significado, onde 
contou como é que começou o projeto de 
criação da Escola. Recordou que quando 
foi fundada, o ensino da medicina em 
Portugal e no mundo era muito teórico, 
com pouca observação do doente. Os de-
safios da criação de uma Escola como 
esta, com um projeto inovador, foram 
destacados, bem como as conquistas a 
nível nacional e internacional, que pro-
vam a excelência do ensino na institui-
ção. “As pessoas são mais importantes 
do que a doença”, explicou, salientando 
a importância do lado social que se en-
contra bem vincado na formação dos fu-
turos profissionais de saúde da Escola 
de Medicina da Universidade do Minho.

RECONHECIMENTO 
Também os presidentes das Câmaras 
Municipais de Braga, Viana do Castelo, 
Guimarães e Paredes de Coura, Ricardo 
Rio, José Maria Costa, Domingos Bra-
gança e Vítor Pereira, respetivamente, 
quiseram felicitar a instituição e enalte-
cer a relação estreita que mantêm com 
a Escola de Medicina da UM. Nesse sen-
tido, foi assinado um protocolo entre o 
Centro de Medicina Digital P5 e a Câ-
mara Municipal de Paredes de Coura. 
“O P5 apoiará a população deste conce-
lho, numa parceria entre as instituições 
com funções na saúde e qualidade de 
vida da população, através de tecnolo-
gias digitais”, informou Nuno Sousa. 
A tomada de posse da presidência da 
instituição foi outro momento alto da ce-
rimónia. Nuno Sousa voltou a assumir 
o cargo para o triénio 2020/2023, com 
José Miguel Pêgo, Jorge Pedrosa e Pe-
dro Morgado a vice-presidentes. Houve 
ainda espaço para a atribuição de dis-
tinções anuais aos membros da comuni-
dade académica que se destacaram pelo 
seu trabalho, empenho e competência. 
Assim, o Prémio Professor Joaquim 
Pinto Machado foi atribuído a Joana 
Palha, o Prémio Professor Manuel Tei-
xeira da Silva a João Cerqueira e Su-
sana Monteiro, o Prémio de Incentivo e 
Valorização a Mónica Gonçalves, e por 
fim o Prémio de Incentivo à Docência 
foi dado a todos os docentes da Escola.
Na comemoração dos seus 20 anos, a 
Escola de Medicina da UM implementa 
um novo currículo, com maior flexibi-
lidade e autonomia para os estudantes, 
“com o objetivo de formar ‘os médicos 
do futuro’”. No seu percurso destacam-
-se as parcerias com as universidades de 
Columbia e Thomas Jefferson (EUA); a 
afirmação da investigação através de vá-
rios projetos financiados com fundos eu-
ropeus; a realização de um terço dos en-
saios clínicos em Portugal; os galardões 
individuais e coletivos recebidos, como 
o recente Prémio de Criatividade Tec-
nológica da SPA, pelo ventilador pul-
monar Atena; os certificados “Orpheus” 
(atribuídos aos doutoramentos) e “As-
pire” (pela qualidade do ensino e envol-
vimento dos alunos); e o primeiro lugar 
nacional desde 2008 (ano dos primeiros 
graduados) nos exames de seriação para 
o internato de especialidade. n
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“O presente e o futuro 
de Medicina Geral e 
Familiar num mundo 
em mudança” foi o 
slogan escolhido para 
este encontro que é 
já uma referência na 
zona Norte. O tema 
não poderia ser mais 
atual e, atendendo 
à situação de 
pandemia, a comissão 
organizadora decidiu 
inovar e apostar num 
formato virtual, que 
aconteceu nos dias 5 e 
6 de novembro.

“Dita a tradição que esta 
seja a altura do ano em que 

médicos internos e especialistas 
de Medicina Geral e Familiar de 
vários pontos do país, mas espe-
cialmente do Norte, se reúnam 
num evento de partilha de co-
nhecimento e experiências. Este 
ano não será exceção. Uma das 
características da Medicina Ge-
ral e Familiar que faz da mesma 
uma especialidade profunda-
mente fascinante e desafiante é 
a capacidade e a necessidade de 
se reinventar com o avanço da 
evidência científica, da evolução 
tecnológica e das circunstâncias 
em que se insere. À semelhança 
da nossa especialidade, também 
este encontro se adaptou às cir-
cunstâncias da atual pandemia, 
neste que vai ser o primeiro En-

contro do Internato de Medicina Geral 
e Familiar da Zona Norte totalmente 
online”. Foi desta forma que a comissão 
organizadora deu as boas-vindas a mais 
um Encontro do Internato de Medicina 
Geral e Familiar da Zona Norte, nesta 
que é já a sua 27ª edição.

MUDANÇA E RESILIÊNCIA 
Organizado por Internos e Orientadores 
de Formação da Coordenação de Inter-
nato de MGF da Zona Norte, o evento, 
presidido este ano por Santiago Figue-
roa, médico especialista em MGF, tem 
como objetivo promover a troca de ex-
periências formativas, clínicas, orga-

Deixar a 
marca deste 
presente 
incerto num 
horizonte 
melhor

Texto Catarina Ferreira 
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nizacionais, proporcionando a atuali-
zação técnico-científica e a divulgação 
de trabalhos científicos entre todos os 
que estão ligados à formação na área 
de especialização em Medicina Geral e 
Familiar. Mais uma vez contaram com 
a participação ativa de “médicos que 
conjugam a sua presença com as tare-
fas assistenciais” e fazem o esforço de 
“manter este desafio, integrando-o num 
formato digital, sem prejuízo formativo 
para os médicos internos”, como frisou 
Maria da Luz Loureiro. A coordena-
dora do Internato Médico de MGF da 
Zona Norte inaugurou a sessão de aber-
tura explicando o tema do evento, que 
mais “autêntico” não poderia ser, disse. 
Abordou as dificuldades com que estes 
profissionais lidam no dia-a-dia para 
reforçar a “inspiração com que recome-
çam e se reinventam, para fazer o me-
lhor pelo doente e por todos nós”, dei-
xando a marca deste presente incerto 
“num horizonte melhor”. Para Maria 
da Luz Loureiro, “tudo fica facilitado se 
nos focarmos no objetivo a atingir, inde-
pendentemente do percurso que tenha 

sido feito e é isto que 
se chama caminhar 
para o futuro. Por esse 
motivo aqui estamos, 
a fazer ciência, a par-
tilhar conhecimento. 
É este futuro que fará 
de vós os médicos de 
família melhor pre-
parados de sempre. É 
neste presente e para 
este futuro que quero 
ir convosco”, concluiu. 

27 ANOS, 27 
EVENTOS 
Para esta sessão, a or-
ganização convidou o 
presidente do Conse-
lho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos 
(CRNOM) a estar pre-
sente e deixar algumas 
palavras aos médicos 
participantes. “São 27 
anos, 27 eventos, é já 
uma tradição no pano-
rama da formação de 
internos de MGF da 
zona Norte, o que acar-

reta uma enorme responsabilidade”, co-
meçou por enaltecer. “Esta pandemia 
veio exigir do SNS e dos médicos, prin-
cipalmente os de MGF, um empenho 
e uma abnegação muito grandes, para 
lá do que é exigível a um profissional. 
Trouxe à MGF uma série de outras ati-
vidades que acabaram por descentrar a 
vossa atividade central assistencial”, de-
clarou António Araújo. Consciente dos 
ataques que estes profissionais de saúde 
têm sofrido, com acusações de estarem 
de “costas voltadas” para os seus doen-
tes, o presidente do CRNOM sublinhou 
o esforço e a dedicação que os médicos 
de MGF têm demonstrado para tratar 
da saúde dos cidadãos que acorrem às 
unidades de saúde. 
Na sua intervenção, António Araújo não 
esqueceu os internos em formação, que 
também têm vivido tempos difíceis. “A 
pandemia colocou em causa a forma-
ção e até a avaliação final. Temos de 
encontrar soluções que salvaguardem 
a formação, ou seja, que consigam obter 
uma formação de qualidade e adequada 
às funções futuras que vão exercer. Mas 

também uma avaliação que vos proteja 
e coloque todos em termos de igual-
dade, para que na colocação ninguém 
saia prejudicado”. Apesar de se mostrar 
preocupado com o futuro destes jovens, 
o presidente do CRNOM deixou uma 
mensagem de esperança. “Não percam 
o foco da vossa formação. Para poderem 
exercer medicina têm que ser médicos 
com um nível de formação excelente, 
com um nível superior de capacidade de 
decisão e orientação dos vossos utentes. 
A pandemia vai passar e têm que olhar 
para o futuro no sentido de recentrarem 
novamente a vossa atividade nos cuida-
dos de saúde prestados à população em 
geral. Olhem o futuro com otimismo, 
com o mesmo nível de empenho que 
têm tido até agora”, pediu. 
Antes de terminar, o presidente do CR-
NOM salientou ainda a “coragem” da 
comissão organizadora ao promover 
eventos que são fundamentais para a 
formação e partilha de conhecimentos. 
Maria da Luz Loureiro encerrou a ses-
são reconhecendo o apoio de António 
Araújo e do CRNOM: “Sei que estão do 
nosso lado, que lutam por nós e pelo in-
ternato. Muito obrigada”. n

Do programa da 27.ª edição do Encontro do 
Internato de MGF da Zona Norte constaram, 
para além da apresentação de numerosos 
trabalhos científicos (comunicações orais 
e posters), dois simpósios e duas sessões 
plenárias: 

SIMPÓSIOS:
n Psicofarmacologia das Perturbações da 
Ansiedade com foco nas boas práticas da 
utilização das benzodiazepinas
Dra. Ana Silva Pinto

n Prevenir os eventos trombóticos nos doentes 
de maior risco cardiovascular
Dr. Jorge Martinez

SESSÕES PLENÁRIAS:
n Internato em tempos de COVID-19
Dra. Joana Monteiro, Dr. Luís Gonçalves, Dra. Maria da Luz,  
Dr. Nuno Santos Sousa, Dra. Luísa Fonte (moderadora)

n Atualizações na área cardiovascular
Prof. Dr. Ricardo Fontes de Carvalho (orador)
Dr. Rui Oliveira (moderador)

Saiba mais em: https://27encontroimgfzonanorte.pt

A Sessão de Abertura do 
27.º Encontro do Internato 
de Medicina Geral e Familiar 
da Zona Norte contou com 
a participação de Maria da 
Luz Loureiro, Coordenadora 
Regional do Internato de 
Medicina Geral e Familiar 
Zona Norte, e António Araújo, 
presidente do CRNOM.
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“AEICBAS  
está do 
lado dos 
estudantes”

NOVOS ORGÃOS SOCIAIS 
DA AEICBAS
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O Salão Nobre do 
Complexo ICBAS/
FFUP acolheu 
a cerimónia de 
Tomada de Posse 
dos novos órgãos 
sociais da Associação 
de Estudantes do 
Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel 
Salazar (AEICBAS) 
no passado dia 8 
de outubro. João 
Pedro Silva, reeleito 
presidente, assumiu 
a responsabilidade 
de defender e 
representar os 
estudantes do 
ICBAS em todas as 
vertentes da sua vida 
universitária. 

JOÃO PEDRO 
SILVA VOLTOU 
A SER ELEITO 
PRESIDENTE

A tomada de posse 
dos novos órgãos 
sociais da Associa-

ção de Estudantes do Insti-
tuto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar (AEICBAS) 
para o mandato 2020-2021 
foi assinalada com uma 
cerimónia simbólica que 
reuniu diversos membros 
da instituição. Miguel Vi-
deira, presidente cessante 
da Mesa da Assembleia Ge-
ral da AEICBAS conduziu 
a sessão, que contou com a 
presença do reitor da Uni-
versidade do Porto, António 
Sousa Pereira, Corália Vi-
cente, presidente do Conse-
lho Pedagógico do ICBAS, 
António Mira da Fonseca, 
em representação do Con-
selho Executivo do ICBAS, 
representantes do Conse-
lho Executivo, diretores de 
curso, professores, estu-
dantes e parceiros sociais e 
políticos. 

ESPÍRITO DE 
COLABORAÇÃO
António Sousa Pereira foi o 
primeiro a intervir e deixou 
algumas palavras aos estu-
dantes eleitos. Recordou os 
tempos que passou nesta es-
cola, agradeceu ter sido con-
vidado “para esta casa que 
me diz muito” e garantiu 
apreciar a atividade dos es-
tudantes nestes tempos di-
fíceis de pandemia, que têm 
lidado com sabedoria. “A 
participação dos estudantes 
da UP e a atitude que têm 
tido perante as adversidades 

tem sido verdadeiramente exemplar, tal 
como a ação das Associações de Estu-
dantes. Desejo que este mandato que 
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ferentes. “Estou convicto de que é nas 
alturas de maior dificuldade que a Hu-
manidade se junta e encontra soluções 
geniais para resolver os problemas e é 
isto que nos faz evoluir. Portanto, o de-
safio leva à mudança! Foi este o mote 
para a construção do projeto da Lista 
M, candidata à Direção da AEICBAS 
para o mandato 2020-2021 que toma 
hoje posse e assume a responsabilidade 
de defender e representar os estudantes 
do ICBAS em todas as vertentes da sua 
vida universitária. Este é um projeto 
de continuidade, que surgiu com a ex-
periência de um mandato em funções”, 
recordou. 
O presidente da AEICBAS salientou 
algumas iniciativas que desenvolveram 
ao longo do mandato e o trabalho árduo 
da direção da AEICBAS, bem como a 
participação ativa em fóruns importan-
tes, que foram “as maiores bandeiras 
do mandato”. Neste sentido, pediu um 
forte aplauso para os “43 valentes diri-
gentes que encaram as adversidades de 
frente e estiveram à altura dos desafios 
com que nos deparamos”, dirigindo-se 
à equipa que o acompanhou de perto. 
“Obrigado pela loucura de assumirem 
uma responsabilidade como esta no ano 
em que estamos, tendo em conta a ambi-
ção daquilo a que nos propomos. Garan-
to-vos que não se irão arrepender, e jun-
tos chegaremos ao fim do mandato com 
um sentimento de missão cumprida”, 
declarou. 
João Pedro Silva partilhou a história 
que inspira este projeto, a frase célebre 
de Abel Salazar, “Caça ao Urso”. Fez 
um paralelismo com a caça à ignorân-
cia e ao desconhecido, relacionando 
este lema com a razão da construção 
do programa eleitoral do próximo ano, 
“com plena consciência” do significado 
das mudanças. No entanto, sustenta que 
“a postura da AEICBAS será sempre 
de colaboração para com todos os seus 
parceiros, no sentido de alcançar os me-
lhores resultados a curto, médio e longo 
prazo. A AEICBAS está do lado dos es-
tudantes”, rematou o presidente deste 
órgão. n

agora se inicia seja feliz, apesar de difí-
cil, e podem contar com a colaboração 
da Universidade do Porto para ultrapas-
sar esta fase da melhor maneira possí-
vel”, reafirmou o reitor. 
António Mira da Fonseca começou por 
dirigir-se aos elementos da Associação 
de Estudantes cessante, com quem teve 
a oportunidade de trabalhar ao longo do 
último mandato e “que souberam juntos 
ir ao encontro das melhores soluções 
para a escola”. Felicitou os membros 
eleitos para os órgãos sociais da AE, em 

particular o seu presidente 
João Pedro Silva, que tem 
responsabilidades acres-
cidas, decorrentes de um 
mandato de continuação. “A 
direção do ICBAS continua 
a promover uma relação de 
proximidade e de compro-
misso com a AE, temos 
muito trabalho pela frente”, 
frisou o representante do 
Conselho Executivo. Mira 
da Fonseca destacou ainda 
a boa articulação entre as 
entidades e a importância de 
saber acolher os estudantes, 
num “espírito multidiscipli-
nar” que caracteriza esta 
escola. Também Corália Vi-
cente congratulou a equipa e 
pediu “entreajuda para que 
tudo corra bem”, desejando 
as maiores felicidades neste 
trabalho em conjunto.

TRABALHO DE 
PROXIMIDADE 
Enquanto presidente da 
Federação Académica do 
Porto (FAP), Marco Alves 
Teixeira começou por dei-
xar algumas palavras a João 
Pedro Silva, presidente ces-
sante e reempossado nesta 
sessão. “Temos feito um tra-
balho muito próximo e con-
tribuímos para as soluções 
que vamos encontrando. O 
importante é nunca perder 
a vontade de fazer melhor 
e trabalhar para resolver 
os problemas que surgem. 
É uma equipa a trabalhar 
para um objetivo comum, 

neste ano que não é fácil, mas tivemos 
que nos readaptar”. O representante da 
FAP sublinhou a “força e coragem desta 
equipa para mais um ano”, ao abraçar o 
desafio de liderar a AEICBAS.
Ana Maria Santos, nova presidente da 
Mesa da Assembleia assumiu o cargo 
que era de Miguel Videira e empossou 
todos os membros da AEICBAS. João 
Pedro Silva iniciou o seu discurso agra-
decendo a presença dos que quiseram 
testemunhar a renovação dos órgãos 
sociais, apesar de vivermos tempos di-
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“Ajudem-nos  
a ir mais 
longe”

NOVOS ORGÃOS 
SOCIAIS DA ANEM
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O formato híbrido foi 
a opção escolhida 
pela Associação 
Nacional de 
Estudantes de 
Medicina (ANEM) 
para assinalar a 
tomada de posse 
dos novos órgãos 
sociais para o 
mandato de 2021. 
Catarina Dourado é 
a nova presidente 
e recebeu todo o 
apoio da Ordem 
dos Médicos na 
defesa da qualidade 
da formação e 
da Medicina em 
Portugal. 

A Associação Nacional 
de Estudantes de Me-
dicina (ANEM) as-

senta numa estrutura federa-
tiva, através da qual pretende 
representar todos os estudan-
tes de Medicina portugueses, 
reunindo as oito Associações e 
Núcleos de Estudantes de Me-
dicina existentes em Portugal. 
Liderada por Maria do Mar 
Mateus da Costa durante o úl-
timo ano, a organização conta 
agora com uma nova direção. 
Para garantir as melhores con-
dições de segurança, a ANEM 
apostou num formato híbrido, 
nesta tomada de posse dos no-
vos órgãos sociais para o man-
dato de 2021. A cerimónia rea-
lizou-se no dia 21 de dezembro, 
no auditório da Faculdade de 
Medicina da Universidade de 
Coimbra (FMUC) e foi transmi-
tida online na página do Face-
book da ANEM. Enquanto al-
guns representantes marcaram 
presença no local, outros parti-
ciparam de forma virtual na 
sessão a partir de vários pontos 
do país. Foi o caso de António 
Araújo, presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (CRNOM), Carlos 
Cortes, Alexandre Valentim 
Lourenço, Serafim Guimarães, 
Fernando Araújo e Rui Nunes, 
entre outros. 

PLATAFORMA DE 
FORMAÇÃO MÉDICA
O vice-presidente cessante da 
Mesa da Assembleia Geral, 
Bruno Paiva, conduziu a ses-
são e passou a palavra a Car-
los Robalo Cordeiro. O diretor 
da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra des-
tacou a importância da “criação 
da plataforma de formação mé-
dica em Portugal”, que engloba 

a Ordem dos Médicos, o Conselho de Es-
colas Médicas Portuguesas (CEMP) e a 
ANEM. “Agradeço a postura coerente e 
firme que caracteriza a Ordem dos Mé-
dicos, principalmente nestes tempos 
mais difíceis. Temos que estar unidos 
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tos na especialidade objetivamente rigo-
rosos, exigentes e que nos ajudam a for-
mar especialistas que estão aptos para 
exercer a sua profissão em pleno. Por 
isso, deixo um desafio à ANEM: esten-
dam a vossa área de ação, ajudem-nos a 
ir mais longe naquilo que é a defesa da 
carreira, do SNS e da qualidade da Me-
dicina”, rematou. 
Após o momento da tomada de posse 
da nova direção da ANEM, Catarina 
Dourado iniciou o seu discurso. Para 
a nova presidente, “hoje assistimos ao 
virar de mais uma página da história 
da ANEM” e salientou “a responsabi-
lidade, o compromisso e a coragem da 
equipa ao apresentar a candidatura” à 
representação dos estudantes de Medi-
cina. “A área da saúde tem vindo a ser 
colocada à prova constantemente nos 
últimos tempos. A pressão e exigência 
sobre os cuidados de saúde em tempos 
de pandemia veio evidenciar proble-
mas que cronicamente existiam já no 
nosso SNS, prejudicando a saúde dos 
portugueses e que se encontram devi-
damente identificados: uma falta de or-
ganização no SNS no que concerne ao 
planeamento dos recursos humanos, a 
insuficiente valorização dos profissio-
nais, a inexistência de um acesso igual 
aos cuidados de saúde e a ameaça cons-
tante à qualidade da formação médica”, 
lamentou a ex-presidente do Núcleo de 
Estudantes de Medicina da Faculdade 
de Medicina da Universidade de Coim-
bra. No entanto, “evidencia-se também 
uma necessidade urgente de mudança”, 
por isso, “cabe à ANEM espelhar a po-
sição dos estudantes, através de uma 
postura ativa, dialogante e colaborante 
na luta pela qualidade da formação, 
juntamente com os parceiros da plata-
forma para a formação médica, a OM e o 
CEMP”. Consciente dos desafios que se 
avizinham, Catarina Dourado vê os es-
tudantes como “verdadeiros agentes de 
transformação, da mudança”, e acredita 
que a união deve ser um dos principais 
trunfos nesta luta pelos seus direitos. 
“Para mim, a ANEM é e vai ser sempre 
uma casa de estudantes para estudan-
tes, em que os alunos se reveem nos seus 
princípios e aquela que é porto de abrigo 
dos cerca de 10500 estudantes de Medi-
cina a nível nacional, espalhados pelas 
oito escolas médicas”, encerrou. n

para enfrentar todos os desafios que te-
mos pela frente e conhecer uma nova 
escola de Medicina. É com este espírito 
de coesão que temos de encarar os tem-
pos que se seguem”, reforçou. Orgulhoso 
deste esforço comum, Carlos Robalo 
Cordeiro estendeu o apoio a Catarina 
Dourado, enquanto nova presidente da 
ANEM, assegurando que as estruturas 
que compõem a “plataforma” irão acom-
panhar todo o processo. 
Presente nesta cerimónia, também Mi-
guel Guimarães elogiou o trabalho de-
senvolvido por Carlos Robalo Cordeiro, 
Fausto Pinto, enquanto presidente do 
Conselho de Escolas Médicas Portugue-
sas, e Jorge Roque da Cunha, secretá-
rio-geral do Sindicato Independente dos 

Médicos (SIM), pelas “pontes 
que estabeleceram entre os es-
tudantes, os médicos e as esco-
las médicas”, seja no combate 
à pandemia, seja nas “funções 
que exercem de defesa dos 
médicos, da educação e qua-
lidade da formação”. Referin-
do-se à ANEM, o bastonário 
da Ordem dos Médicos afir-
mou: “Esta é uma estrutura 
que serve os estudantes de 
Medicina, mas vai mais longe, 
serve também a sociedade, 
através de vários aspetos, no 
âmbito dos direitos humanos, 
da educação continuada, da 
qualidade da formação dos in-
ternos. Tem mantido uma par-
ceria com a Ordem dos Médi-
cos e o Conselho Nacional do 
Médico Interno que não posso 
deixar de realçar e espero que 
este mandato tenha reflexo no 
futuro. Vocês serão os dirigen-
tes de amanhã e esta escola de 
aprendizagem e as associações 
são muito importantes pelo 
que representam na Medicina 
e na saúde em geral”. 

DEFESA DA FORMAÇÃO E 
DO SNS 
Após felicitar Mar Mateus da 
Costa pelo “trabalho magní-
fico” e pela “suavidade” com 
que liderou esta estrutura, 
Miguel Guimarães reiterou o 
apoio da Ordem dos Médicos a 

Catarina Dourado nesta nova aventura, 
elogiando a sua “visão ampla sobre os 
desafios que os estudantes vão enfrentar 
no futuro” e a sua capacidade de desem-
penhar “um papel brilhante”. Antes de 
terminar, o bastonário sublinhou ainda 
a importância que a formação, o SNS e 
as Carreiras Médicas têm na qualidade 
da Medicina no nosso país. “Devemos 
todos defender estes princípios, não só 
quando já somos médicos, mas todos os 
estudantes têm um papel importante. O 
SNS foi construído por médicos e cen-
trou-se na carreira médica, que é o prin-
cipal motor da qualidade da formação 
dos médicos. É graças à existência de 
carreira médica que temos os melhores 
médicos do mundo, que temos interna-



“O utente no centro 
do Universo”

Um pouco por todo o país assistimos 
a várias homenagens aos 
profissionais de saúde pelo esforço 
e dedicação no combate à pandemia. 
Quer em forma de aplausos, quer 
de elogios ou pinturas em murais, o 
sentimento foi geral: de gratidão. Um 
dos exemplos foi a obra de Miguel 
Mazeda, conhecido por “Guel Do It”, 
no acesso à nova urgência do Centro 
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho (CHVNG/E). O CRNOM não 
quis deixar passar este tributo em 
branco e recebeu o artista na Casa do 
Médico para lhe agradecer o trabalho 
realizado. 
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de 2020. Ganhou forma durante o con-
finamento e em julho o betão deu lugar 
a uma homenagem a utentes e profis-
sionais de saúde. Tem mais de 200 me-
tros quadrados e foi criado pelo artista 
urbano Miguel Mazeda, conhecido por 
“Guel Do It”. Conta uma história de re-
sistência e superação no combate à pan-
demia e coloca “o utente no centro do 
Universo”, que é o lema desta instituição 
de saúde. Perante este facto, o CRNOM 
quis enaltecer o tributo prestado e rece-
beu Miguel Mazeda na Casa do Médico. 
O encontro aconteceu no dia 16 de de-
zembro, na sede da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos (SRNOM) 
e António Araújo reconheceu e agrade-
ceu o trabalho desenvolvido pelo artista, 
em nome de todos os médicos. 
Miguel Mazeda é licenciado em Som e 
Imagem, com especialização em Mul-
timédia, e tem um Mestrado em Ges-
tão de Indústrias Criativas. Começou a 

O convite para colorir o acesso à 
nova urgência do Centro Hospi-
talar de Vila Nova de Gaia/Espi-

nho (CHVNG/E) surgiu no início do ano 

MURAL REPRESENTA O LEMA DA UNIDADE HOSPITALAR DE GAIA E, AO MESMO TEMPO, 
HOMENAGEIA TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO COMBATE À PANDEMIA. 

“GUEL DO IT”

CRNOM RECEBEU 
AUTOR DO MURAL 
DE HOMENAGEM 
AOS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE, PINTADO 
NO CHVNG/E

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“A arte traz 
humanismo” 
MIGUEL MAZEDA 
(GUEL DO IT) CONTOU À 
NORTEMÉDICO OS VÁRIOS 
DETALHES DA CRIAÇÃO 
DESTA OBRA.



pintar com apenas 15 anos e 
sempre demonstrou interesse 
pela informática e pelas artes, 
principalmente pela arte ur-
bana e por intervenções mais 
complexas em murais. Neste 
momento, dedica-se inteira-
mente a estas peças artísticas, 
tanto no âmbito cultural como corpora-
tivo, uma vez que trabalha com várias 
marcas, empresas, municípios e outras 
instituições que solicitam as suas obras. 
Em entrevista à Nortemédico partilhou 
alguns detalhes deste mural, divulgado 
em vários meios, pela mensagem trans-
mitida. Para Miguel Mazeda, também “a 
arte traz humanismo”, um valor essen-
cial nos cuidados de saúde, por isso sen-
tiu necessidade de “fazer algo mais e de 
ajudar quem mais precisa, contribuindo 
para um mundo melhor”. O artista des-
tacou ainda a esperança no poder virar 
de página face a esta pandemia. 

(nortemédico) – Como surgiu a oportuni-
dade de criar este mural?
(Miguel Mazeda) – Eu já tinha uma li-
gação com o Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho, em 2019 já tinha 
feito uma intervenção interessante em 
caixotes do lixo para dar outro ar a estes 
objetos colocados em várias entradas do 
hospital. Logo no início de 2020 voltei 
a ser contactado pela empresa respon-
sável pela construção do novo serviço 

de Urgência porque existia 
o interesse de colorir uma 
zona que estava em cons-
trução, ainda em betão. Na 
primeira visita fui ver o 
espaço para ter uma ideia 
daquilo que poderia fazer 
e iniciei o trabalho no ve-
rão. Existia entusiasmo por 
parte do hospital para ter a 
obra concluída a coincidir 
com a inauguração do novo 
serviço de Urgência. A con-
ceção da obra foi muito rá-
pida, demorei dois dias a 
perceber o que ia fazer e já 
tinha algumas ideias. De-
pois a produção demorou 
cerca de um mês.

Como desenvolveu o pro-
cesso criativo?
Tive bastante liberdade. A 
única coisa que reforçaram 
foi que o lema do hospital 
estivesse bem patente: “Co-
locar o utente no centro do 
Universo”. Este foi o prin-
cipal mote para o mural e a 
partir daí comecei a ter al-
gumas ideias. Comecei por 
utilizar um primário para 
o tratamento da parede e 
para garantir maior resis-
tência e depois uma tinta 
plástica de fundo. Fiz pri-
meiro o esboço do mural, 
esquematizei todos os dese-
nhos que ia fazer e depois 
foi tudo pintado a spray. Os 
profissionais de saúde são 

a cara da instituição e foram os princi-
pais protagonistas deste trabalho. Ao 
longo de todo o mural há um claro uso 
da cor azul. Primeiro porque são as co-
res associadas ao CHVNG/E, e tinham 
que estar presentes, e depois por aquilo 
que a cor transmite, pelo espírito de con-
fiança associado. Entretanto fomos asso-
lados pela pandemia e isso afetou direta-
mente aquilo que eu fiz no mural. Está 
muito focado nos profissionais de saúde, 
mas tem muitos elementos que estão 
relacionados com a pandemia, como as 
luvas em forma de coração, que repre-
senta o amor como resposta para a supe-
ração de uma doença. Sentimos como o 
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MIGUEL MAZEDA  
(“GUEL DO IT”)



médicos do futuro. Na altura foi o 
que fez mais sentido para mim e 
penso que a mensagem principal 
foi transmitida

Quais  foram as  principais 
dificuldades? 
O mural foi pintado entre os meses 
de junho e julho, com temperatu-
ras muito elevadas, entre os 30 e os 
40 graus. Foi o que mais custou, ter 
que andar em andaimes o dia in-
teiro com muito calor. Tive ainda 
que me adaptar às medidas do mu-
ral porque não tinha uma altura 

constante, o que me obrigou a arranjar 
algumas alternativas para controlar o 
ângulo e a sequência sem perder o equi-
líbrio e harmonização do desenho. 

Sente que o nosso país valoriza e aposta 
na arte urbana?
A arte urbana tem evoluído ao longo 
dos anos e assistimos a um crescimento 
claro. Temos já grandes trabalhos e ar-
tistas no nosso país, que são reconheci-
dos internacionalmente. É um contri-
buto que tem valorizado cada vez mais a 
arte urbana que chega além-fronteiras. 
E depois esta aposta por parte de insti-
tuições é um incentivo e valorização que 
dá mais credibilidade ao trabalho que é 
feito. São as instituições a pedir, a re-
conhecer o nosso trabalho e as pessoas 
também olham com maior credibilidade 
e respeito. Há muito talento em Portugal 

e devemos continuar o nosso trabalho e 
a acreditar no reconhecimento, porque 
temos muito potencial para crescer.

Como vê este reconhecimento por parte 
da SRNOM? 
É uma valorização extra. Encaro todos os 
reconhecimentos como uma medalha, 
uma avaliação positiva do meu trabalho, 
e este recebi-o com alguma surpresa, 
mas muito agrado. Principalmente por 
ser uma instituição que representa to-
dos os médicos, tem um valor acres-
cido. Foi um mural feito para eles, como 
forma de agradecimento e não poderia 
estar mais satisfeito com o reconheci-
mento do meu trabalho. Aos médicos e 
profissionais de saúde deixo um agrade-
cimento especial e uma mensagem de 
força, porque esta pandemia ainda não 
terminou. Todos temos que fazer a nossa 
parte e devemos valorizar o esforço 
dos profissionais que tem sido fulcral.

Termina com o sentido de missão 
cumprida?
Sem dúvida. Primeiro porque é um 
mural grande e um trabalho muito exi-
gente. E depois por aquilo que ele sim-
boliza nesta altura. A minha área, tal 
como muitas outras, foi afetada pela 
pandemia e foi muito bom ter um traba-
lho desta dimensão nesta altura e com 
um significado tão grande. Além disso, 
por ser na cidade onde nasci e cresci, 
tem um sabor especial. E o feedback 
que fui recebendo por parte dos profis-
sionais de saúde, responsáveis pela ins-
tituição, utentes e pessoas que passaram 
pelo mural foi muito positivo. n
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…Uma história que 
começa mesmo com 
a representação do 
edifício do hospital, 
para situar no tempo 
e no espaço. Depois 
surgem os profissionais 
de saúde, quase como 
numa sequência, desde 
o processo de colocar 
as luvas, as máscaras 
e todo o equipamento 
de proteção individual. 
Destaquei alguns 
elementos como a 
união dos médicos 
e a resiliência que 
demostraram. 

amor e a união estão presentes devido à 
pandemia, que nos recordou valores im-
portantes durante o confinamento. 

Este mural conta assim uma história …
Sim, uma história que começa mesmo 
com a representação do edifício do 
hospital, para situar no tempo e no es-
paço. Depois surgem os profissionais 
de saúde, quase como numa sequência, 
desde o processo de colocar as luvas, as 
máscaras e todo o equipamento de pro-
teção individual. Destaquei alguns ele-
mentos como a união dos médicos e a 
resiliência que demostraram. E acaba 
com as crianças com capas de super-
-heróis, que representam a superação 
da doença e o fim do processo. A me-
táfora de que um dia poderão ser elas a 
salvar vidas e a terem o sonho de serem 

GUEL DO IT é Miguel 
Mazeda, um artista de 
Vila Nova de Gaia que 
conta no currículo com 
trabalhos para institui-
ções e marcas como a 
Adidas, BMW, H&M, 
Prozis, Zippy e Vitória 

Sport Clube, com o qual transformou o aspeto 
visual interior do Estádio D. Afonso Henriques, 
em Guimarães. Tem também trabalhado com as-
sociações que prestam apoio à população, como 
a HELPO, com quem colabora na reabilitação do 
Empreendimento de Habitação Social das Sai-
breiras, em Ermesinde, e com a Casa do Caminho, 
associação de Matosinhos que acolhe, cuida e 
protege crianças em perigo.



Atividades
Sub-Região de Viana do Castelo

■ 15 OUT 
Palestra
A Ordem Mostra as 
Especialidades

■ 03 DEZ 
Webinar
Covid-19: Abordagem 
Multidisciplinar  
(Alto-Minho)O Conselho Sub-Regional 

de Viana do Castelo da 
Ordem dos Médicos 
realizou, na sua sede, no 
passado dia 15 de outubro, 
uma palestra intitulada 
“A Ordem Mostra as 
Especialidades”, destinada 
aos médicos Internos 
da Formação Geral. A 
sessão contou com a 
colaboração de Internos 
da Formação Específica de 
várias especialidades que 
mostraram aos colegas 
como está organizado e 
decorre o internato nos 
seus serviços. A iniciativa 
tem como objetivo auxiliar 
os internos na escolha 
da sua especialidade 
médica através da 
partilha de experiências e 
esclarecimento de dúvidas.

O Conselho Sub-Regional 
de Viana do Castelo da 
Ordem dos Médicos 
organizou no passado dia 3 
de dezembro um Webinar 
sobre o combate ao SARS 
CoV-2/COVID-19 na região 
do Alto Minho. Na sessão, 
em que participaram vários 
profissionais de saúde da 
região, foi possível abordar 
a visão e a intervenção 
de várias especialidades 
na luta contra a atual 
pandemia.

A iniciativa permitiu não só a 
partilha de conhecimentos 
e da experiência de cada 
valência, como também 
refletir sobre o modo de 
atuação de cada uma delas, 
propondo novas soluções 
para os muitos desafios que 
o contexto de pandemia 
está a colocar. 

■ 18 DEZ – 31 JAN
Exposição 
Exposição de 
Presépios - Coleção 
de Manuel Domingos 
Cunha da Silva

A 18 de dezembro 
inaugurou na galeria 
da sede do Conselho 
Sub-Reginal de Viana do 
Castelo da Ordem dos 
Médicos a “Exposição de 
Presépios” – Coleção de 
Manuel Domingos Cunha 
da Silva. A exposição 
reuniu um conjunto 
limitado de peças que 
fazem parte de um vasto 
acervo do colecionador 
e permitiu apreciar, 
de modo diverso, as 
muitas representações 
e interpretações da 
Natividade, desde o 
presépio tradicional ao 
presépio mais criativo, 
curioso ou bizarro. A 
exposição esteve patente 
até 31 de janeiro.
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■ 23 OUT – 30 NOV
Exposição
A arte de Jéssica 
Peixoto
Inaugurou no dia 23 de 
outubro, na galeria da sede 
do Conselho Sub-Regional 
de Viana do Castelo da 
Ordem dos Médicos, a 
exposição “A arte de Jéssica 
Peixoto”. A artista reuniu 
naquele espaço peças de 
artesanato, a maior parte 
de cerâmica, decoradas 
com técnicas diversas, com 
inspiração em Gustav Klimt 
e Antoni Gaudi. A exposição 
esteve patente até ao dia 30 
de novembro.

Natural de Niterói, Rio de 
Janeiro, Brasil, Jéssica 
Peixoto tem o seu atelier 
em Viana do Castelo, onde 
também expõe o seu 
trabalho e realiza oficinas 
de artesanato ( reutilização 
de materiais, pintura sobre 
tela e madeira, pátina, 
decoupage, entre outros).

“Designer de interiores, 
artista plástica, artesã e 
facilitadora em oficinas 
de artesanato. Sua maior 
inspiração é a natureza, 
onde encontra formas e 
cores que lhe encantam. 
Flores, folhas, arabescos 
e formas geométricas são 
a marca de seu trabalho.
Transforma espaços sem 
vida em ambientes alegres 
através de sua pintura.”
http://jessicapeixotoatelier.blogspot.com/



■■ DESPACHO N.º 9655/2020	–	Finanças	e	Saúde	
-	Gabinetes	do	Ministro	de	Estado	e	das	Finanças	
e	da	Ministra	da	Saúde
Determina que o membro do Governo responsá-
vel pela área da saúde pode autorizar o recruta-
mento, pelos estabelecimentos do Serviço Nacio-
nal de Saúde com a natureza de entidade pública 
empresarial, através da celebração de contratos 
de trabalho sem termo, de até 30 profissionais 
para as equipas comunitárias de saúde mental 
para a população adulta [DR n.º 195/2020, Série II 
de 2020-10-07)]

■■ DESPACHO N.º 9715/2020	–	Finanças,	Moder-
nização	do	Estado	e	da	Administração	Pública	e	
Saúde	-	Gabinetes	do	Ministro	de	Estado	e	das	
Finanças	e	dos	Secretários	de	Estado	da	Admi-
nistração	Pública	e	Adjunto	e	da	Saúde
Determina que os serviços e estabelecimento 
integrados no Serviço Nacional de Saúde podem 
preencher até 48 postos de trabalho de pessoal 
médico, na área de medicina intensiva, durante o 
ano de 2020 [DR n.º 196/2020, Série II de 2020-
10-08]

■■ DECRETO-LEI N.º 89/2020	–	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros
Estabelece um regime excecional de constituição 
de relações jurídicas de emprego na área da saúde 
[DR n.º 202/2020, Série I de 2020-10-16]

■■ DESPACHO N.º 10002/2020	–	Saúde	-	Gabi-
nete	da	Ministra
Designa para o cargo de diretor executivo do 
Agrupamento de Centros de Saúde Grande Porto 
I - Santo Tirso/Trofa, pelo período de três anos, o 
licenciado Nuno Alberto Videira da Costa Carvalho 
[DR n.º 202/2020, Série II de 2020-10-16]

■■ LEI N.º 62-A/2020 –	Assembleia	da	República
Imposição transitória da obrigatoriedade do uso de 
máscara em espaços públicos [DR n.º 209/2020, 
2º Supl, Série I de 2020-10-27]

■■ PORTARIA N.º 256/2020	–	Trabalho,	Solidarie-
dade	e	Segurança	Social
Simplifica o processo de reconhecimento do Es-
tatuto do Cuidador Informal, aprovado em ane-
xo à Lei n.º 100/2019, de 6 de setembro [DR n.º 
210/2020, Série I de 2020-10-28]

■■ DESPACHO N.º 10496/2020	–	Saúde	-	Gabi-
nete	da	Ministra
Determina que a título excecional e temporário os 
profissionais de saúde que se encontrem auto-
rizados a desempenhar funções de triagem no 
Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS24) podem gerar requisições de testes labo-
ratoriais para SARS-CoV-2, mediante aplicação de 
algoritmo clínico aprovado pela Direção-Geral da 
Saúde [DR n.º 210/2020, Série II de 2020-10-28]

■■ PORTARIA N.º 257-A/2020	–	Saúde
Estabelece o regime excecional de comparticipa-
ção do Estado no preço dos medicamentos con-
tendo adrenalina, na apresentação em autoinjeto-
res, destinados ao tratamento de emergência de 
reações alérgicas agudas graves (anafilaxia) [DR 
n.º 212/2020, 1º Supl, Série I de 2020-10-30]
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62 LEGISLAÇÃO

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 92/2020	–	Presidência	do	Conselho	de	Mi-
nistros
Autoriza a realização da despesa com a aquisição 
de doses de tratamento de Remdesivir [DR n.º 212-
A/2020, Série I de 2020-10-31]

■■ REGULAMENTO N.º 964/2020	–	Entidade	Re-
guladora	da	Saúde
Transferência de utentes entre os estabelecimen-
tos prestadores de cuidados de saúde [DR n.º 
214/2020, Série II de 2020-11-03]

■■ DECRETO-LEI N.º 96/2020	–	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros
Prevê a dispensa de cobrança de taxas modera-
doras nas consultas e em todos os exames com-
plementares de diagnóstico e terapêutica prescri-
tos no âmbito da rede de prestação de cuidados 
de saúde primários [DR n.º 215/2020, Série I de 
2020-11-04]

■■ DESPACHO N.º 10833/2020	–	Saúde	-	Gabi-
nete	do	Secretário	de	Estado	da	Saúde
Determina a adoção de procedimento de livre 
adesão a um clausulado tipo para a celebração de 
convenções de âmbito nacional na área da endos-
copia gastrenterológica [DR n.º 215/2020, Série II 
de 2020-11-04]

■■ DESPACHO N.º 10921/2020	–	Saúde	-	Gabi-
nete	da	Ministra
Determina que os hospitais do SNS garantem a 
ativação do nível dos planos de contingência insti-
tucionais, previamente aprovados, que assegure a 
resposta às necessidades epidemiológicas locais e 
equilibre o esforço assistencial regional e inter-re-
gional, designadamente, suspendendo, durante o 
mês de novembro de 2020, a atividade assisten-
cial não urgente que, pela sua natureza ou priorida-
de clínica, não implique risco de vida para os uten-
tes, limitação do seu prognóstico e/ou limitação de 
acesso a tratamentos periódicos ou de vigilância 
[DR n.º 217/2020, Série II de 2020-11-06]

■■ DESPACHO N.º 10942-A/2020	–	Administra-
ção	 Interna,	Trabalho,	Solidariedade	e	Segu-
rança	Social	e	Saúde	-	Gabinetes	do	Ministro	da	
Administração	Interna	e	das	Ministras	do	Traba-
lho,	Solidariedade	e	Segurança	Social	e	da	Saúde
Cria estruturas de apoio de retaguarda (EAR), em 
todos os distritos do território continental, para 
acolher pessoas infetadas com SARS-CoV-2 e 
utentes de estruturas residenciais para pessoas 
idosas (ERPI), infetados com SARS-CoV-2, que 
careçam de apoio específico, sem necessidade de 
internamento hospitalar [DR n.º 217/2020, 2º Supl, 
Série II de 2020-11-06]

■■ PORTARIA N.º 677/2020	–	Finanças	e	Saúde	
-	Gabinetes	da	Secretária	de	Estado	do	Orça-
mento	e	do	Secretário	de	Estado	da	Saúde
Autoriza o aumento de (euro) 1 500 000 em cada 
um dos anos económicos seguintes ao da aber-
tura do procedimento, respeitante ao reforço da 
resposta de medicina intensiva [DR n.º 224/2020, 
Série II de 2020-11-17]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 99/2020	–	Presidência	do	Conselho	de	Mi-
nistros
Autoriza a Administração Regional de Saúde do 
Norte, I. P., a realizar despesa relativa aos acordos 
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de cooperação referentes à aquisição de pres-
tações de saúde com as misericórdias [DR n.º 
225/2020, Série I de 2020-11-18]

■■ DESPACHO N.º 11418-A/2020	–	Administra-
ção	Interna,	Modernização	do	Estado	e	da	Ad-
ministração	Pública,	Trabalho,	Solidariedade	e	
Segurança	Social	e	Saúde	-	Gabinetes	do	Minis-
tro	da	Administração	Interna	e	das	Ministras	da	
Modernização	do	Estado	e	da	Administração	
Pública,	do	Trabalho,	Solidariedade	e	Segurança	
Social	e	da	Saúde
Determina a operacionalização do reforço da ca-
pacidade de rastreio das autoridades e serviços de 
saúde pública para realização de inquéritos epide-
miológicos, para rastreio de contactos de doentes 
com COVID-19 e seguimento de pessoas em vi-
gilância ativa [DR n.º 225/2020, 1º Supl, Série II de 
2020-11-18]

■■ PARECER (EXTRATO) N.º 18/2020	–	Ministério	
Público	-	Procuradoria-Geral	da	República
Pagamento de trabalho suplementar aos médicos 
com formação especializada em Saúde Pública 
sujeitos ao regime de disponibilidade permanente 
[DR n.º 229/2020, Série II de 2020-11-24]

■■ DESPACHO N.º 11556/2020	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Ministra
Determina que os membros do Conselho de Ad-
ministração da Unidade Local de Saúde do Alto Mi-
nho, E. P. E., mantêm-se em exercício de funções 
até 31 de dezembro de 2021 [DR n.º 228/2020, 
Série II de 2020-11-23]

■■ DESPACHO N.º 11555/2020	–	Saúde	-	Gabinete	
da	Ministra
Determina que os membros do Conselho de Ad-
ministração do Centro Hospitalar e Universitário do 
Porto, E. P. E., mantêm-se em exercício de funções 
até 31 de dezembro de 2021 [DR n.º 228/2020, 
Série II de 2020-11-23]

■■ DESPACHO N.º 11680/2020	–	Saúde	-	Gabi-
nete	da	Ministra
Designa, em regime de comissão de serviço, por 
um período de cinco anos, renovável por igual pe-
ríodo, para exercer o cargo de presidente do con-
selho diretivo da Administração Regional de Saúde 
do Norte, o licenciado Carlos Alberto de Jesus Nu-
nes [DR n.º 230/2020, Série II de 2020-11-25]

■■ DESPACHO N.º 11737/2020	–	Defesa	Nacional,	
Administração	Interna	e	Saúde	-	Gabinetes	dos	
Ministros	da	Defesa	Nacional	e	da	Administra-
ção	Interna	e	da	Ministra	da	Saúde
Determina a constituição de uma task force para 
a elaboração do «Plano de vacinação contra a 
COVID-19 em Portugal», integrada por um núcleo 
de coordenação e por órgãos, serviços e organis-
mos de apoio técnico [DR n.º 231/2020, Série II de 
2020-11-26]

■■ DESPACHO N.º 11790-A/2020	–	Modernização	
do	Estado	e	da	Administração	Pública,	Educa-
ção,	Trabalho,	Solidariedade	e	Segurança	Social	
e	Saúde	-	Gabinetes	da	Ministra	da	Moderniza-
ção	do	Estado	e	da	Administração	Pública,	do	
Ministro	da	Educação	e	das	Ministras	do	Traba-
lho,	Solidariedade	e	Segurança	Social	e	da	Saúde
Determina a operacionalização do reforço da ca-
pacidade de rastreio das autoridades e serviços 
de saúde pública para a realização de inquéritos 

epidemiológicos, rastreio de contactos de doen-
tes com COVID-19 e seguimento de pessoas em 
vigilância ativa, através da mobilização de docen-
tes com ausência de componente letiva [DR n.º 
232/2020, 2º Supl, Série II de 2020-11-27]

■■ DECRETO-LEI N.º 101-B/2020	–	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros
Atribui uma compensação aos trabalhadores do 
Serviço Nacional de Saúde envolvidos no com-
bate à pandemia da doença COVID-19 [DR n.º 
235/2020, 1º Supl, Série I de 2020-12-03]

■■ DECRETO-LEI N.º 102-A/2020	–	Presidência	do	
Conselho	de	Ministros
Altera as prescrições mínimas de proteção da se-
gurança e da saúde dos trabalhadores contra os 
riscos da exposição a agentes biológicos durante 
o trabalho e transpõe as Diretivas (UE) 2019/1833 
e 2020/739 [DR n.º 238/2020, 1º Supl, Série I de 
2020-12-09]

■■ DESPACHO N.º 12078-E/2020	–	Saúde	-	Gabi-
nete	do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde
Identifica, na área de medicina geral e familiar, os 
serviços e estabelecimentos de saúde e respeti-
vas unidades funcionais com comprovada carên-
cia de pessoal médico [DR n.º 240/2020, 2º Supl, 
Série II de 2020-12-11]

■■ DESPACHO N.º 12078-B/2020	–	Finanças,	Mo-
dernização	do	Estado	e	da	Administração	Pú-
blica	e	Saúde	-	Gabinetes	do	Ministro	de	Estado	
e	das	Finanças	e	dos	Secretários	de	Estado	da	
Administração	Pública	e	Adjunto	e	da	Saúde
Autoriza o Ministério da Saúde a desenvolver o 
procedimento simplificado de seleção, tendo em 
vista a constituição de 140 relações jurídicas de 
emprego na base da respetiva carreira, mediante 
celebração de contratos de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para a área 
de medicina geral e familiar [DR n.º 240/2020, 2º 
Supl, Série II de 2020-12-11]

■■ DESPACHO N.º 12078-C/2020	–	Finanças,	Mo-
dernização	do	Estado	e	da	Administração	Pú-
blica	e	Saúde	-	Gabinetes	do	Ministro	de	Estado	
e	das	Finanças	e	dos	Secretários	de	Estado	da	
Administração	Pública	e	Adjunto	e	da	Saúde
Autoriza o Ministério da Saúde a desenvolver o 
procedimento simplificado de seleção, tendo em 
vista a constituição de 322 relações jurídicas de 
emprego na base da respetiva carreira, mediante 
celebração de contratos de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, das quais 15 
para a área de saúde pública e 307 para a área hos-
pitalar [DR n.º 240/2020, 2º Suplemento, Série II 
de 2020-12-11]

■■ DESPACHO N.º 12078-D/2020	–	Saúde	-	Gabi-
nete	do	Secretário	de	Estado	Adjunto	e	da	Saúde
Identifica, nas áreas hospitalar e de saúde públi-
ca, os serviços e estabelecimentos de saúde com 
comprovada carência de pessoal médico, nos ter-
mos que constam do quadro anexo ao presente 
despacho, e que dele faz parte integrante [DR n.º 
240/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-12-11]

■■ DESPACHO N.º 12086/2020	–	Saúde	-	Gabi-
nete	do	Secretário	de	Estado	da	Saúde
Nomeia membros da Comissão de Avaliação de 
Medicamentos o Professor Doutor Daniel Pinto, 
a Dr.ª Susana Luísa Augusto Esteves e o mestre 

Nuno Miguel Rocha Pereira [DR n.º 241/2020, Sé-
rie II de 2020-12-14]

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 108/2020	–	Presidência	do	Conselho	de	Mi-
nistros
Autoriza a realização da despesa referente à par-
ticipação portuguesa do Instrumento de Apoio a 
Emergências, para efeito da estratégia europeia de 
vacinas no âmbito do combate à COVID-19 [DR n.º 
242/2020, Série I de 2020-12-15]

■■ PORTARIA N.º 288/2020 –	Saúde
Estabelece um regime excecional de incentivos à 
realização de atividade assistencial não realizada 
ou adiada por força da situação epidemiológica 
provocada pela COVID-19 [DR n.º 243/2020, Série 
I de 2020-12-16]

■■ DESPACHO N.º 12396/2020	–	Ciência,	Tecno-
logia	e	Ensino	Superior	e	Saúde	-	Gabinetes	do	
Ministro	da	Ciência,	Tecnologia	e	Ensino	Supe-
rior	e	do	Secretário	de	Estado	da	Saúde
Determina a nomeação de membros da Comissão 
de Avaliação de Medicamentos [DR n.º 246/2020, 
Série II de 2020-12-21]

■■ AVISO N.º 20735/2020	–	Saúde	-	Administra-
ção	Central	do	Sistema	de	Saúde,	I.	P.
Nomeação da comissão de avaliação dos adminis-
tradores hospitalares [DR n.º 248/2020, Série II de 
2020-12-23]

■■ PORTARIA N.º 298-B/2020	–	Saúde
Procede à criação e estabelece a implementação 
do Plano Nacional de Vacinação contra a CO-
VID-19 (PNV COVID-19) através do Serviço Na-
cional de Saúde (SNS) [DR n.º 248/2020, 2º Supl, 
Série I de 2020-12-23]

■■ PORTARIA N.º 302/2020	–	Trabalho,	Solidarie-
dade	e	Segurança	Social
Procede à terceira alteração da Portaria n.º 82-
C/2020, de 31 de março, que criou a medida de 
Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamen-
tos Sociais e de Saúde, um regime extraordinário 
de majoração das bolsas mensais do «Contrato 
emprego-inserção» (CEI) e do «Contrato empre-
go-inserção+» (CEI+), bem como um incentivo 
de emergência à substituição de trabalhadores 
ausentes ou temporariamente impedidos de tra-
balhar nos equipamentos sociais de saúde [DR n.º 
249/2020, Série I de 2020-12-24]

■■ PORTARIA N.º 307/2020	–	Finanças,	Trabalho,	
Solidariedade	e	Segurança	Social	e	Saúde
Aprova um regime excecional e temporário de pa-
gamento dos cuidados de saúde e de apoio social 
prestados nas unidades de internamento da Rede 
Nacional de Cuidados Continuados Integrados, 
decorrente dos ajustamentos organizacionais 
motivados pela pandemia de COVID-19 [DR n.º 
252/2020, Série I de 2020-12-30]

Consulte a listagem completa da legislação mais 
relevante publicada no Diário da República no site 
da SRNOM, em: 

http://nortemedico.pt/
documentacao-legislacao/legislacao
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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 

Hotel D. Luís***
Santa Clara · 3040-091 Coimbra
Tel. 239802120
www.hoteldluis.pt
DESCONTOS ESPECIAIS

Santanahotel & Spa****
Monte Santana · Azurara
4480-188 Vila do Conde
Tel. 252640460
www.satanahotel.net
DESCONTOS ESPECIAIS

Continental Hotels
www.continentalhotels.eu
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 15%

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%

 EDUCAÇÃO/ FORMAÇÃO 

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).

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

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.

 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).

 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%*

* Sobre os preços de tabela. A receita certa
para si

Protocolo
Ordem dos Médicos

Para mais informações contacte 
protocolos@santander.pt

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

centro  
de cultura  
e congressos

Ordem dOs médicOs
secçãO regiOnal dO nOrte

A Galeria, situada junto ao Salão 

Nobre, é um espaço amplo, que 

beneficia de intensa luz natural 

e se debruça sobre o espelho de 

água exterior. Ideal para acolher 

exposições, é, simultaneamente, 

a área utilizada para apoio aos 

congressos na colocação de stands 

promocionais e/ou disponibilização 

de refeições.

CapaCidade: 200 pessoas

CaraCterístiCas: Área: 280 m2 | 

Climatização 

equipamento: Rede sem fios/Wireless 

(livre e gratuita) | Sistema de iluminação 

progressiva e multissectorial

Galeria

O Salão Nobre é o principal auditório do 

Centro de Cultura e Congressos. Com 

dimensões apropriadas para a realização 

de eventos de média e grande dimensão, 

está particularmente vocacionado para 

acolher conferências ou seminários das 

mais diversas entidades. 

O espaço assegura uma grande 

variedade de opções técnicas, desde 

o sistema de iluminação, à projeção 

audiovisual ou à configuração do palco. 

Dispõe ainda de um foyer para receção 

dos convidados e uma sala de apoio 

(Sala Porto), ideal para a colocação 

do secretariado. O palco tem acesso 

próprio.

CapaCidade: 300 pessoas (máx.) 

CaraCterístiCas: Área: 330 m2 | Área de 

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

Climatização | Cabine de audiovisuais 

(Régie)

equipamento: Rede sem fios/Wireless 

(livre e gratuita) | Sistema de iluminação 

progressiva e multissectorial | Tela de 

grande formato (4,80 largura) | Projetor 

multimédia | Sistema de som ambiente | 

Microfones de palco e de lapela | Mesa 

presidencial com 2 ou 5 módulos | 

Gravação de Vídeo e de Som | Computador 

| Relógio conta-minutos

Salão Nobre

Eventos
à medida

Espaços

CENTRO  
DE CULTURA E 
CONGRESSOS

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

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

Salão Nobre do Centro de Cultura e Congressos
O Salão Nobre é o principal auditório do Centro de Cultura e Congressos. Com 
dimensões apropriadas para a realização de eventos de média e grande dimensão, 
está particularmente vocacionado para acolher conferências ou seminários das mais 
diversas entidades. O espaço assegura uma grande variedade de opções técnicas, desde 
o sistema de iluminação, à projeção audiovisual ou à configuração do palco. Dispõe ainda 
de um foyer para receção dos convidados e uma sala de apoio (Sala Porto), ideal para a 
colocação do secretariado. O palco tem acesso próprio. 

CAPACIDADE: 300 pessoas (máx.) CARACTERÍSTICAS: Área: 330 m2 | Área de palco: 25 m2 | Área de foyer: 40 m2 | 
Climatização | Cabine de audiovisuais (Régie) EQUIPAMENTO: Rede sem fios/Wireless (livre e gratuita) | Sistema de 
iluminação progressiva e multissectorial | Tela de grande formato (4,80 largura) | Projetor multimédia | Sistema de 
som ambiente | Microfones de palco e de lapela | Mesa presidencial com 2 ou 5 módulos | Gravação de Vídeo e de Som 
| Computador | Relógio conta-minutos

Travessa da Prelada, nº 516
4250 380 Porto
Tel. 22 606 20 57
info@pallco.pt
DESCONTO DE 20% NO VALOR DA 
INSCRIÇÃO



Satisfação, reconhecimento,
confiança, empatia, inovação.
É o que faz uma Superbrand.

Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100. 
Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 503 454 109.
Conservatória de Registo Comercial do Porto. Capital Social 7.500.000 Euros.

Ageas Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Sede: Edifício Ageas, Av. do Mediterrâneo, 1, Parque das Nações, Apart. 8063, 
1801-812 Lisboa. Tel. 21 350 6100.
Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 502 220 473. Conservatória de Registo Comercial 
de Lisboa. Capital Social 10.000.000 Euros.
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EM CONTEXTO DE PANDEMIA, 
A SRNOM ADAPTOU-SE PARA 
MANTER O MELHOR ATENDIMENTO 
AOS MÉDICOS.

Ao serviço 
de todos os 
médicos

ORDEM DOS MÉDICOS – SECÇÃO REGIONAL DO NORTE
Rua Delfim Maia, 405 · 4200-256 PORTO 
Tel. 225 070 100 / Fax. 225 502 547
secretaria@nortemedico.pt 
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