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Projetos Inovadores em Saúde
 «Unidade de Hospitalização Domiciliária», da ULSAM, e  

 «Programa de Transplantação Pancreática», do CHUP, são 
 os projetos em destaque neste trimestre 

Armanda Passos
 A sua última entrevista à «nortemédico», como  

 “singela homenagem aos médicos do Norte”

MostrEM 2021
 48 apresentações para auxiliar processo de escolha da 

 especialidade pelos jovens médicos internos

Obras na SRNOM
 CRNOM levou a cabo profundas obras de 

 restauro e conservação no edifício-sede e 
 renovou os espaços sociais
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ENTREVISTA  A 
ARMANDA PASSOS 
Armanda Passos tornou-se 
uma das mais notáveis artistas 
plásticas portuguesas e a sua 
ligação à SRNOM estende-se 
para além da admiração pelo 
seu trabalho. É no gabinete 
do presidente do CRNOM que 
se encontra umas das suas 
mais emblemáticas obras, 
oferecida pela Fundação BIAL 
em setembro de 2005. Não 
sendo hábito seu expor-se 
pessoalmente ao público, 
poucas semanas antes de 
morrer, Armanda Passos 
concedeu uma entrevista à 
«nortemédico» como uma 
“singela homenagem aos 
médicos do Norte”. pág. 12

12
CONCERTO DE VERÃO 
O Coro da SRNOM, o grupo 
Ensemble Vocal Pro Música e a 
Orquestra “Ópera na Academia 
e na Cidade” juntaram-se para 
proporcionar um momento 
musical de grande qualidade. 
Por questões climatéricas não foi 
possível a realização do Concerto 
de Verão nos jardins da SRNOM. 
O espetáculo foi gravado no 
Salão Nobre e posteriormente 
partilhado em vídeo. pág. 54
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DESTAQUE:
PROJETOS 
 INOVADORES  
EM SAÚDE
“Projetos Inovadores em 
Saúde” é uma iniciativa que 
resulta de uma parceria entre 
a SRNOM e as sub-regiões 
do Porto, Braga, Viana do 
Castelo, Vila Real e Bragança 
e pretende dar a conhecer 
projetos inovadores de gestão 
clínica desenvolvidos na 
região Norte do país. Neste 
trimestre, os projetos em 
destaque são: «Unidade de 
Hospitalização Domiciliária», 
da Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho (ULSAM), 
apresentado por Diana 
Guerra, e “Programa de 
Transplantação Pancreática”, 
do Centro Hospitalar 
Universitário do Porto (CHUP), 
apresentado por José Davide. 
pág. 06

MOSTREM 2021
Organizada pelo Conselho 
Nacional do Médico Interno 
(CNMI) em colaboração com o 
CRNOM, a 16ª edição da Mostra 
de Especialidades Médicas 
(MostrEM) realizou-se entre 
29 de setembro e 1 de outubro 
no Salão Nobre do Centro 
de Cultura e Congressos da 
SRNOM. Ajudar os jovens 
médicos internos de Formação 
Geral no processo de escolha 
da especialidade é o grande 
objetivo desta iniciativa. 
Além de apresentações 
sobre as 48 especialidades 
médicas abrangidas pelo 
Regime do Internato Médico, 
os participantes tiveram a 
oportunidade de conhecer 
algumas formações e saídas 
profissionais alternativas. 
pág. 26
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OBRAS NA SRNOM
CRNOM decidiu levar a cabo 
obras de restauro e conservação 
no edifício-sede e renovação 
dos espaços sociais. Após 
uma remodelação completa, 
Restaurante, Esplanada, Bar 
e Sala de Conferências são 
agora espaços mais funcionais 
e aprazíveis. À espera da sua 
visita! pág. 36
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 24	 Inscrição na Ordem dos Médicos 
	 	 Em	agosto	e	setembro,	foram	

muitos	os	jovens	médicos	que	
se	deslocaram	à	sede	da	SRNOM	
para	oficializarem	o	pedido	da	
sua	cédula	profissional.	Após	
seis	anos	de	estudo,	os	jovens	
estão	cada	vez	mais	perto	de	
ver	o	seu	sonho	concretizado:	
serem	oficialmente	médicos

	 	
	 26		 MostrEM 2021
	 	 Organizada	pelo	Conselho	Nacional	

do	Médico	Interno	(CNMI)	em	
colaboração	com	o	CRNOM,	a	16.ª	
edição	da	Mostra	de	Especialidades	
Médicas	realizou-se	entre	29	
de	setembro	e	1	de	outubro	no	
Centro	de	Cultura	e	Congressos	da	
SRNOM.	Depois	do	evento	virtual	
em	2020,	este	ano	o	formato	
híbrido	foi	a	opção	escolhida.	
Além	de	apresentações	sobre	
as	48	especialidades	médicas	
abrangidas	pelo	Regime	do	
Internato	Médico,	os	participantes	
tiveram	a	oportunidade	de	
conhecer	algumas	formações	e	
saídas	profissionais	alternativas

	 	
 35	 Direções dos Colégios: 

Nova consulta eleitoral
	 	 Após	as	eleições	para	as	Direções	

dos	Colégios	de	Especialidades	e	
de	Competências	e	das	Secções	de	
Subespecialidade	que	marcaram	o	
início	do	ano	de	2021,	o	ato	eleitoral	
voltou	a	repetir-se	para	aquelas	
a	que	não	foram	apresentadas	
candidaturas	naquela	ocasião.	

	 04	 EDITORIAL
	 	 António	Araújo,		

Presidente	do	CRNOM	

	 	 DESTAQUE:
	 	 PROJETOS	INOVADORES	

EM	SAÚDE

	 	
	 06	 «Unidade	de	Hospitalização	

Domiciliária»,	da	Unidade	
Local	de	Saúde	do	Alto	Minho	
(ULSAM),	apresentado	por	
Diana	Guerra,	e	“Programa	de	
Transplantação	Pancreática”,	do	
Centro	Hospitalar	Universitário	
do	Porto	(CHUP),	apresentado	
por	José	Davide,	são	os	projetos	
em	destaque	neste	trimestre	

	 	 ENTREVISTA

	 	
	 12		 Armanda Passos
	 		 Armanda	Passos	nasceu	em	1944,	

no	Peso	da	Régua.	Licenciou-se	em	
Artes	Plásticas	na	Escola	Superior	
de	Belas	Artes	do	Porto	e	tornou-
se	uma	das	mais	notáveis	artistas	
plásticas	da	sua	geração.	A	SRNOM	
guarda	com	orgulho	uma	das	
suas	obras	mais	emblemáticas.	
Poucas	semanas	antes	de	morrer,	
concedeu	uma	entrevista	à	
«nortemédico»:	“uma	singela	
homenagem	aos	médicos	do	Norte”	

		 	 TRIBUNA	DO	CRN

	 	
 16 Formação ‘simplificada’ para 

médicos de família? 
	 	 Declarações	de	Manuel	Heitor,	

ministro	da	Ciência,	Tecnologia	e	
Ensino	Superior,	desencadearam	
uma	onda	de	reações.	Do	Conselho	
de	Escolas	Médicas	Portuguesas	
(CEMP)	e	do	Fórum	Médico,	
à	Associação	de	Estudantes	
da	Faculdade	de	Medicina	da	
Universidade	do	Porto	(AEFMUP),	
Associação	Portuguesa	de	Medicina	
Geral	e	Familiar	(APMGF),	Associação	
Médica	Britânica	(BMA),	União	
Europeia	de	Clínicos	Gerais/	Médicos	
de	Família	(UEMO)	e	Federação	
Europeia	de	Médicos	Assalariados	
(FEMS),	entre	tantas	outras.
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 48	 16.º YES Meeting 
	 	 A	Faculdade	de	Medicina	da	

Universidade	do	Porto	voltou	
a	ser	o	palco	principal	do	mais	
antigo	congresso	universitário	
na	área	biomédica,	em	Portugal.	
Entre	os	dias	16	e	19	de	setembro,	
o	YES	(Young	European	Scientist)	
Meeting	foi	oportunidade	de	
encontro	para	mais	de	600	
participantes	internacionais	
e	renomados	cientistas,	
incluindo	dois	Prémio	Nobel

	 	
 51	 Cerimónia da Bata Branca – ICBAS
	 	 Um	momento	de	grande	

simbolismo	para	os	estudantes	do	
3.º	ano	do	Mestrado	Integrado	em	
Medicina	do	ICBAS.	Este	ano,	os	
estudantes	do	4.º	ano	juntaram-
se	aos	colegas	mais	novos	e	
oficializaram	também,	com	um	
ano	de	atraso,	a	sua	passagem	
para	o	ciclo	clínico.	A	Associação	
de	Estudantes	dividiu	a	cerimónia	
em	quatro	sessões	distintas,	
mas	a	emoção	e	o	orgulho	
estiveram	sempre	presentes
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 54	 Concerto de Verão 
	 	 Apesar	de	todos	os	

constrangimentos,	o	tradicional	
Concerto	de	Verão	da	SRNOM	
aconteceu	e	levou	a	música	até	à	
casa	de	todos	os	médicos.	O	Coro	
da	SRNOM,	o	grupo	Ensemble	
Vocal	Pro	Música	e	a	Orquestra	
“Ópera	na	Academia	e	na	Cidade”	
trabalharam	em	conjunto	para	
proporcionar	um	momento	
musical	de	elevada	qualidade.	Os	
maestros	José	Manuel	Pinheiro	e	
José	Ferreira	Lobo	destacaram	a	
importância	de	manter	a	tradição	
e	revelaram	os	detalhes	desta	
colaboração	enriquecedora

	 	
 36	 Obras na SRNOM 
	 	 CRNOM	decidiu	levar	a	cabo	

profundas	obras	de	restauro	e	
conservação	no	edifício-sede,	
com	grande	intervenção	no	
telhado	e	renovação	dos	espaços	
sociais.	Atualmente,	além	de	
assegurar	todas	as	condições	de	
isolamento,	segurança	e	conforto,	
o	edifício	dispõe	de	espaços	
de	convívio	mais	modernos	e	
acolhedores.	Venha	comprovar	
esta	renovação,	em	especial,	o	
“novo	restaurante”	da	SRNOM

	 	
 40	 Med Start 
	 	 Apresentou-se	com	um	novo	

nome,	como	marco	de	celebração	
do	seu	10.º	aniversário,	mas,	ainda	
assim,	com	objetivos	semelhantes	
aos	das	edições	anteriores.	O	
Med	Start	–	Congresso	Nacional	
do	Interno	de	Formação	Geral	
realizou-se	entre	13	e	15	de	
setembro,	em	Guimarães,	e	contou	
com	a	presença	do	presidente	
do	CRNOM,	António	Araújo,	no	
debate	“Saúde	no	Século	XXI”
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e Metabolismo

	 	 43	anos	após	a	primeira	
edição,	o	Curso	Pós	Graduado	
de	Endocrinologia,	Diabetes	
e	Metabolismo	mantém-se	
ativo	e	rejuvenesce,	após	uma	
edição	virtual	no	ano	passado.	O	
presidente	do	CRNOM	presidiu	à	
mesa	da	sessão	de	abertura,	que	
ficou	marcada	por	um	momento	
de	homenagem	ao	Professor	
Manuel	Sobrinho	Simões

	 	
 58	 “Dicionário Toponímico 

Ilustrado do Porto”
	 	 Reúne	mais	de	1700	entradas	

com	nomes	de	ruas,	fontes,	
esculturas,	pontes	e	obras	de	arte	
da	cidade	do	Porto.	“Dicionário	
Toponímico	Ilustrado	do	Porto”	
dá	nome	à	mais	recente	obra	de	
Rosalvo	Almeida	e	foi	apresentada	
no	dia	16	de	setembro,	na	Casa	
do	Médico.	O	autor	criou	ainda	
a	palavra	“portocidade”	numa	
declaração	de	amor	à	Invicta
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O s últimos meses têm sido 
marcados por ataques à Me-
dicina e aos médicos por 

parte do governo. Tenho aqui afir-
mado inúmeras vezes que, por não 
haver liderança nem estratégia para 
o SNS e para o sistema de saúde por-
tuguês por parte do Ministério da 
Saúde e por esse facto ser reconhe-
cido pelo governo, este tem tentado 
atacar a Medicina e os profissionais 
de saúde, de forma a diminuir-lhes a 
sua importância social, a retirar-lhes 
o poder de criticar e a limitar o seu 
papel a meros funcionários do estado 
ou de uma qualquer empresa privada. 
A fraqueza, a fragilidade, a ignorân-
cia, a falta de ideias dos nossos líderes 
reflecte-se na agressividade oca das 
suas intenções.
Depois de tudo o que os profissionais 
de saúde demonstraram no combate 
à pandemia que atravessamos – ab-
negação, resiliência, dedicação ao de-
ver para lá da sua própria saúde – o 
governo agradece menorizando-nos e 
banalizando-nos.
Foram os propósitos expressos pelo 
Ministro do Ensino Superior, a 02 
de Setembro, em criar várias escolas 
para formar médicos “de segunda”, 
em número substancial e sem de-
monstrar qualquer intenção em as-
segurar o mínimo de qualidade na 
formação. Depreciou, em parcos mi-
nutos, toda a classe médica e, em es-
pecial, os nossos colegas de Medicina 
Geral e Familiar. A falta de médicos 
e a incapacidade em fixá-los no SNS 
demonstrada por este governo, na 
visão por si declarada, resolver-se-ia 
formando estes profissionais até ao 
infinito, condicionando mão-de-obra 
barata e fomentando o desemprego e 

António Araújo
Presidente	do	CRNOM
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2. Pretende-se criar uma Direcção 
Executiva do SNS, que coordenará 
e representará o SNS (para que fica-
rão a servir as ARSs e a ACSS? para 
que fica a servir o próprio Ministério 
da Saúde? ou é apenas mais um or-
ganismo intermédio que servirá ape-
nas para complicar ainda mais o seu 

funcionamento?) e 
os futuros Sistemas 
Locais de Saúde (ser-
virão para o quê? e a 
sua criação será ge-
neralizada? ficando 
na dependência das 
ARSs?).
3. Pretende-se, ainda, 
criar um regime de 
dedicação plena para 
os médicos, que ser-
virá para aumen-
tar o vencimento (?) 
com um aumento 
do número de horas 
de trabalho semanal 
(??) e que será obri-
gatório para os direc-
tores dos serviços e 
dos departamentos. 
Permite-se um re-
gime excepcional de 
contratação e de rea-
lização de trabalho 
suplementar? Mas o 

primeiro apenas para os casos em que 
“a insuficiência de profissionais de 
saúde possa comprometer a presta-
ção de cuidados de saúde” pelo prazo 
máximo de 12 meses e renovável por 
um único igual período, ou para subs-
tituir profissionais temporariamente 
ausentes. O regime excepcional de 
trabalho suplementar permitirá vir 
a ultrapassar todos os limites actuais 
para o trabalho suplementar e substi-
tuir os médicos tarefeiros por outros 
médicos tarefeiros. Aborda generica-
mente os incentivos financeiros e não 
financeiros para fixar os médicos em 
zonas geográficas carenciadas. Mas… 
deverá esta matéria ser parte inte-

grante do estatuto ou deveria antes 
ser parte de um regulamento de fun-
cionamento do SNS, nomeadamente 
que aborde as condições de trabalho? 
Abordam-se, nos estatutos do SNS, 
regimes excepcionais de contratação 
de profissionais e de trabalho suple-
mentar, porque se pensa que o SNS 
vai continuar a necessitar de regimes 
extraordinários de trabalho?
4. No que concerne aos cuidados de 
saúde primários, nada se refere à 
evolução que se devia registar no seu 
funcionamento, nomeadamente na 
evolução do número de USFs para o 
modelo B e para o modelo C, nem se 
aborda a questão da homogeneização 
dos vencimentos dos colegas nesses 
múltiplos modelos.
5. Os estatutos definem basica-
mente as competências do Minis-
tro da Saúde e, na área da saúde, do 
Ministro das Finanças…?? Não é 
compreensível.
Mas nada é abordado sobre o fun-
cionamento transversal e vertical do 
SNS, do modo de interligação dos vá-
rios níveis de cuidados de saúde ou 
de como se promover a satisfação dos 
profissionais de saúde e da população.
A Medicina e o SNS vivem tempos 
conturbados, apesar de todas as pro-
vas dadas durante a pandemia, tudo o 
que o governo faz é desprezar os seus 
profissionais de saúde.

António Araújo
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a emigração, sem qualquer respeito 
pela qualidade do produto final, pela 
qualidade de que todos nos orgulha-
mos de ter.
Há umas semanas atrás, o Partido 
Socialista apresentou um Projecto de 
Lei para alteração das Leis nº 2/2013 
e nº 53/2015, que regulamentam o 
funcionamento das associa-
ções públicas profissionais, 
das Ordens Profissionais. 
Este projecto pretende si-
lenciar as ordens profissio-
nais, pretende descaracte-
rizá-las, diminuir os seus 
âmbitos e as suas funções. 
No caso específico da Or-
dem dos Médicos, além de 
a silenciar e descaracteri-
zar, permitirá a formação 
de especialistas sem qual-
quer barreira ou respeito 
pela qualidade, apenas com 
o intuito de formar especia-
listas em número que per-
mita mão-de-obra barata.
Não havendo ideias ou so-
luções para reformar o SNS 
ou para fixar os médicos, 
pretende-se optar pela via 
mais simples e menos one-
rosa – formação de médi-
cos (licenciados ou mestres 
em Medicina…) em número tão exa-
gerado, independentemente da sua 
qualidade, que os leve a trabalhar por 
vencimentos reduzidos, a enfrentar a 
ideia do desemprego ou a emigrar.
Não há ideias por parte do Ministério 
da Saúde para reformar o SNS? Per-
doem a minha imensa mentira ou 
ignorância.
Afinal, há uns dias atrás foi apresen-
tado, com pompa e circunstância, o 
novo Estatuto do SNS. O que é que 
ele traz de novo? Parece que menos 
de meia dúzia de ideias:
1. Curiosamente, não se engloba nos 
estabelecimentos e serviços do SNS a 
DGS e a ACSS.



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

6 DESTAQUE: PROJETOS INOVADORES EM SAÚDE

A iniciativa “Projetos Inova-
dores em Saúde” resulta de 
uma parceria entre a Secção 

Regional do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (SRNOM) e as respetivas sub-
-regiões do Porto, Braga, Viana do 
Castelo, Vila Real e Bragança e pre-
tende dar a conhecer projetos inova-
dores de gestão clínica desenvolvidos 
por médicos da região Norte do país, 
que partilham a sua experiência e 
dão a conhecer trabalhos que se tra-
duzem numa melhoria da qualidade, 
eficiência ou humanização dos cui-
dados de saúde prestados aos nossos 
doentes. 
Nesta edição, destacamos dois novos 
projetos: 

i) “Unidade de Hospitalização Domi-
ciliária”, da Unidade Local de Saúde 
do Alto Minho (ULSAM), Viana do 
Castelo e;

ii) “Programa de Transplantação 
Pancreática”, do Centro Hospitalar 
Universitário do Porto (CHUP).

O Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos reitera o convite a 
todos os colegas para participarem e  
divulgarem esta iniciativa nos respe-
tivos locais de trabalho. “Esta é uma 
forma de estarmos mais próximos, de 
partilharmos as nossas experiências, 
enriquecer a nossa prática clínica e 
lançar pontes para desafios futuros. 
Assim que a pandemia o permitir, gos-
taríamos de poder contar com a pre-
sença de todos os participantes desta 
iniciativa numa sessão a realizar na 
SRNOM, promovendo o debate e o in-
tercâmbio de ideias e projetos inovado-
res em Saúde”.
Dalila Veiga (Presidente do Conselho Sub-Regional 
do Porto) e António Araújo (Presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos Médicos)

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. 
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PROJETO #9

Unidade de Hospitalização  
Domiciliária da ULSAM

 APRESENTAÇÃO                                 

A hospitalização domiciliária é um 
modelo assistencial alternativo 
ao internamento hospitalar 
convencional, com capacidade de 
dispensar no domicílio cuidados 
e tratamentos semelhantes 
aos proporcionados no hospital 
a determinados doentes e 
patologias. Este modelo já é 
amplamente usado noutros 
países, como em Espanha, França, 
Brasil e Canadá. Em Portugal, o 
Hospital Garcia da Orta foi pioneiro 
neste tipo de internamento. Foi 
a partir do conhecimento do que 
era feito noutros países e dos 
resultados encorajadores que a 
primeira Unidade de Hospitalização 
Domiciliária (UHD) em Portugal 
apresentou que nos surgiu a 
vontade de implementar este 

modelo de prestação de 
cuidados no distrito de 
Viana do Castelo.

Por: 
 Diana Guerra  – Diretora do 
Serviço de Medicina I do Hospital 
de Santa Luzia, Unidade Local de 
Saúde do Alto Minho (ULSAM), 
Viana do Castelo

atitude de negação em vários níveis da 
instituição. Nesse processo de cultura 
da mudança foi essencial o profundo 
compromisso de todos os elementos 
da UHD na partilha dos objetivos e 
resultados.

Qual é o público-alvo?
De acordo com a Norma da UHD, esta 
Unidade tem por missão proporcionar 
uma alternativa ao internamento hos-
pitalar convencional, capaz de propor-
cionar, em determinadas patologias, 
o tratamento e cuidados exigentes de 
forma eficiente e segura, em ambiente 
domiciliário (residência numa distân-
cia não superior a 15 km da base da 
equipa). O público-alvo é constituído 
pelos doentes com diagnóstico esta-
belecido, sendo composto maiorita-
riamente por descompensação de pa-
tologias crónicas (Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crónica, Insuficiência Car-
díaca, Diabetes Mellitus, Cirrose hepá-
tica), doenças infeciosas agudas (adqui-
ridas na comunidade ou hospitalares) 
que requerem tratamento antibiótico 
parentérico, intercorrências em doen-
tes oncológicos e doença oncológica ou 
processo orgânico degenerativo em si-
tuação terminal que requerem cuida-
dos paliativos intensivos e/ou especia-

(nortemédico) – Quando se iniciou e 
como surgiu esta iniciativa?
(Diana Guerra) – De forma a desenvol-
ver este modelo foi criado um grupo 
de trabalho no Serviço de Medicina do 
Hospital de Santa Luzia de Viana do 
Castelo. Na época – estávamos no iní-
cio de 2018 – ainda não havia muitas 
experiências nesta área. Cientes da im-
portância da hospitalização domiciliá-
ria, sabíamos que tínhamos um longo 
caminho a percorrer de aprendizagem. 
O desenvolvimento deste processo não 
se delimitou à equipa da UHD. Foi ne-
cessário percorrer todos as etapas para 
a sua implementação, desde a apre-
sentação e aprovação pelo Conselho de 
Administração, ao envolvimento dos 
colaboradores do serviço e criação de 
pontes com os outros serviços direta-
mente envolvidos no projeto, até aos 
doentes e família. É conhecida a difi-
culdade no planeamento e implemen-
tação de projetos que impliquem uma 
profunda alteração das estruturas tra-
dicionais. Esta foi, também, a perceção 
da equipa que esteve no início da ati-
vidade desta Unidade: depois de apre-
sentado este novo projeto de gestão em 
cuidados de saúde, foi necessário enca-
rar e lidar com a propensão para a re-
sistência à mudança e mesmo alguma 



lizados – nestas situações em estreita 
articulação com a Equipa Intra-hospi-
talar de Suporte em Cuidados Palia-
tivos (EIHSCP). Os requisitos para a 
admissão são elencados de forma rigo-
rosa, pois os cuidados a prestar no do-
micílio têm de atingir os objetivos sem 
nunca prejudicarem o doente, ou seja, 
nunca poderá haver qualquer redução 
no desempenho. Pelo contrário, pro-
curamos obter melhores resultados, 
ao contribuir para a diminuição de al-
gumas complicações decorrentes de 
internamento em enfermaria.

Qual é o principal objetivo ou inovação 
deste projeto?
É uma mais valia com ganhos em qua-
lidade nas vertentes sociofamiliares, 
com maior comodidade para o doente 
e para a família, com ganhos em efi-
ciência, com outcomes clínicos favo-
ráveis: proteção do risco de infeções 
adquiridas em ambiente hospitalar, 
causadoras de morbi-mortalidade sig-
nificativa e de prolongamento dos tem-
pos de internamento, a prevenção da 
síndrome confusional, diminuição da 

taxa de reinternamentos e uma 
melhor gestão de recursos – li-
bertação de camas hospitalares 
para outras situações clínicas. 
Estes foram, aliás, alguns dos 
itens propostos e incluídos no 
projeto inicial, como indicado-
res para a avaliação e monito-
rização do desempenho, passo 
indispensável na gestão de 
qualquer projeto e, ainda mais, 
num com caraterísticas inova-
doras. Também constituiu um 
contributo para a mudança da 
organização hospitalar, aumen-
tando a disponibilidade de ca-
mas tanto para admissão pro-
gramada quanto para admissão 
urgente em hospitalização 
convencional.

Considera que este é um pro-
jeto que se traduz numa melho-
ria da qualidade, eficiência ou 
humanização dos cuidados de 
saúde prestados aos doentes?
A Hospitalização Domiciliária 
insere-se nos novos modelos 
da prestação de cuidados de 

saúde, que abrangem as vertentes que 
constituem os seus pilares: segurança, 
efetividade, eficiência, equidade, aces-
sibilidade, continuidade de cuidados 
e o respeito pelas características in-
dividuais dos doentes. Estes são os 
pilares da qualidade, que já não pode 
ser considerada uma opção, mas sim 
uma exigência na gestão na saúde em 
geral e com especial relevo no SNS. A 
Medicina Interna da ULSAM e toda a 
equipa das várias áreas que integram 
a UHD querem fazer parte ativa dos 
avanços desta nova medicina.

Qual tem sido o seu impacto na comu-
nidade médica e sociedade em geral? 
Tivemos sempre uma forte motiva-
ção dos profissionais envolvidos e 
uma significativa aceitação por parte 
dos doentes e seus familiares. No en-
tanto, apesar dos resultados positivos, 
fomos confrontados, no decurso da 
pandemia pelo SARS-CoV-2, com a 
orientação por parte dos órgãos de ges-
tão da ULSAM de suspender a ativi-
dade, baseada numa preocupação de 
centralizar todos os recursos huma-
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nos na resposta às necessidades dos 
internamentos pela COVID-19. Com-
preendendo que possa ter sido uma 
preocupação legítima, como diretora 
de um dos serviços que foram reorga-
nizados para o internamento destes 
doentes, senti e assisti ao esforço de 
toda a equipa do serviço, sem exceção. 
Assim, baseada na atividade desenvol-
vida por outras unidades que se man-
tiveram abertas, acredito que a UHD 
poderia ter sido parte da solução des-
ses internamentos. Esse não foi o ca-
minho escolhido pela Direção Clínica 
e, nas semanas seguintes, assistimos, 
também, à realocação de Internistas 
noutros departamentos hospitalares.

Que balanço faz? Quais são as expeta-
tivas para o futuro? 
Agora estamos no momento de olhar 
o futuro. E esse pode ser vislumbrado 
pelo enorme desenvolvimento de ou-
tras Unidades que nasceram noutras 
Instituições e se desenvolveram de 
forma muito positiva, apesar de todas 
as dificuldades que vão tendo. Não 
posso deixar de sublinhar a Medicina 
Interna como especialidade chave na 
organização e prestação de cuidados 
específicos em situação de doença 
aguda e a doentes complexos, de forma 
inovadora e desafiante – afinal estamos 
a tratar doentes com elevados níveis 
de exigência de cuidados médicos.  As 
entidades e os sistemas de saúde ma-
nifestam uma preocupação crescente 
com a melhoria contínua da qualidade 
e o desenvolvimento de elevados pa-
drões de desempenho, que englobam a 
transparência, a responsabilização e a 
promoção da satisfação das necessida-
des dos profissionais e dos utilizadores 
dos serviços. 

Qual é a sua opinião sobre esta 
nova iniciativa do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM)? 
A iniciativa do CRNOM de divulgar 
novos projetos implementados nos 
organismos de saúde revela-se como 
uma forma de dar a conhecer e promo-
ver a inovação. Este é um dos papéis 
fundamentais da Ordem dos Médios, 
atenta à atividade dos médicos, em de-
fesa dos doentes, afinal de todos nós.



PROJETO #10

“Programa de Transplantação 
Pancreática” do CHUP

 APRESENTAÇÃO                                 

O Programa de Transplantação 
Pancreática do Centro Hospitalar 
Universitário do Porto (CHUP) ocupa 
um lugar ímpar e histórico no panorama 
da transplantação em Portugal. Foi 
reconhecido, pelo Ministério da Saúde, 
como Centro de Referência para a área 
do Transplante do Pâncreas, em 8 de 
outubro de 2015. Centro pioneiro e, 
durante vários anos, único em Portugal, 
dotado duma experiência inestimável, 
acumulada ao longo de 21 anos, conta, 
até à data, com 266 transplantes de 
pâncreas efetuados. Encontra-se, 
atualmente, integrado no âmbito do 
Centro de Transplantação, interagindo 
com o Gabinete de Coordenação 
de Colheita e Transplantes e 
com os restantes Programas de 
Transplantação, nomeadamente de 
Fígado, Rim e Córnea. O Programa de 
Transplantação Pancreática do CHUP 
inclui a colheita e o transplante de 
órgão nas suas diversas modalidades 
disponíveis: transplante pâncreas-rim 
simultâneo, transplante de pâncreas 
após rim, transplante de pâncreas 
isolado, retransplante de pâncreas. 
Duma forma genérica, o transplante 
pâncreas-rim simultâneo está 

indicado na diabetes insulinodependente 
com insuficiência renal, a modalidade 
pâncreas após rim tem indicação nos 
diabéticos insulinodependentes que já 
fizeram transplante renal, o transplante 
de pâncreas isolado tem indicação na 
diabetes lábil ou com hipoglicemias 
assintomáticas e o retransplante é 
destinado aos doentes que perderam 
o enxerto pancreático. Os enxertos 
pancreáticos são provenientes de dadores 
cadáveres. Os cirurgiões são oriundos 
da Unidade Hépato-biliar e Pancreática 
do Serviço de Cirurgia Geral e comuns 
à Equipa de Colheita e Transplantação 
de Pâncreas e Fígado, com todas as 
vantagens inerentes à experiência 
alcançada nas vertentes abraçadas.
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Por: 
 José Davide  – Assistente 
Hospitalar Graduado Sénior de 
Cirurgia Geral e diretor do Serviço de 
Cirurgia Geral do Centro Hospitalar 
Universitário do Porto

dente. O Centro Hospitalar Univer-
sitário do Porto, já com a capacidade 
totalmente instalada para a transplan-
tação renal e hepática, comungando 
dum espírito permanentemente ino-
vador, implementou o Programa de 
Transplantação Pancreática, edificado 
e organizado em torno de profissio-
nais que partilhavam a paixão pela 
transplantação, símbolo cintilante da 
solidariedade humana. Assim nascia 
o Programa de Transplantação Pan-
creática do Centro Hospitalar Univer-
sitário do Porto, que iniciou a sua ativi-
dade no dia 3 de maio de 2000, o qual 
tenho o privilégio de integrar desde a 
sua génese. Fundador do Programa 
de Transplantação Pancreática, o Dr. 
Manuel Teixeira exerceu as funções 
de Diretor até 7 de julho de 2011, data 
a partir da qual assumi as funções de 
Diretor, cargo que mantenho até ao 
presente.

Quem são os responsáveis/interve-
nientes na sua organização?
O Programa de Transplantação Pan-
creática do Centro Hospitalar Univer-
sitário do Porto engloba uma equipa 
multidisciplinar representada por 
múltiplas especialidades que unem es-
forços em prol dum objetivo comum: 
a obtenção de resultados de excelên-
cia na transplantação pancreática. 
Integra, harmoniosamente, profis-
sionais de várias áreas: Cirurgia Ge-
ral, Nefrologia, Angiologia e Cirurgia 
Vascular, Urologia, Anestesiologia, 
Infeciologia, Medicina Intensiva, He-
matologia, Imuno-hemoterapia, Pato-
logia Clínica, Imunologia, Microbiolo-
gia, Anatomia Patológica, Radiologia, 
Endocrinologia, Medicina Interna, 
Cardiologia, Neurologia, Oftalmologia, 
Psiquiatria, Nutrição, Coordenação de 
Colheitas e Transplantes, Enferma-
gem, Assistência Social, Informática, 
Estatística, Serviços Administrativos 
e Auxiliares de Ação Médica. A ex-
periência é partilhada e integrada, 

(nortemédico) – Quando se iniciou e 
como surgiu esta iniciativa?
(José David) – O aumento da esperança 
média de vida, inerente ao progresso 
científico, deu origem ao incremento 
da prevalência de doenças crónicas. 
A diabetes é uma dessas entidades e 
constitui um significativo problema de 
Saúde Pública a nível nacional e para 
além-fronteiras. O advento do trans-
plante de pâncreas, preconizado por 
William Kelly e Richard Lillehei, em 
17 de dezembro de 1966, na Universi-
dade de Minnesota, brindou a comuni-
dade médica com a opção, ainda hoje, 
mais atrativa para substituir a função 
endócrina da glândula em Doentes 
portadores de diabetes insulinodepen-

Imagem intraoperatória da implantação dum enxerto 
pancreático durante um transplante de pâncreas realizado no 
Centro Hospitalar Universitário do Porto.



O Diretor do Programa de Transplantação Pancreática do 
Centro Hospitalar Universitário do Porto e Coordenador do 
Centro de Referência para a área do Transplante do Pâncreas 
a receber a distinção, no Centro Cultural de Belém, no dia 11 de 
março de 2016.

Participação na First World Consensus Conference On 
Pancreas Transplantation, que decorreu em Pisa, Itália, de 17 
a 19 de outubro de 2019.

morbilidade e mortalidade aos porta-
dores da doença: nefropatia, retinopa-
tia, cardiopatia, neuropatia e arterio-
patia. A descoberta dos antidiabéticos 
orais e da insulina não significou a 
cura, mas, apenas, o controlo parcial 
da doença. As restrições e limitações 
impostas aos doentes alimentaram a 
procura de alternativas terapêuticas. 
A transplantação pancreática flores-
ceu e permaneceu como a alternativa 
mais efetiva. 

Considera que este é um projeto que se 
traduz numa melhoria da qualidade, 
eficiência ou humanização dos cuida-
dos de saúde prestados aos doentes?
A introdução da imunossupressão, 
marco indelével e ímpar na Medicina, 
a par dos avanços na técnica cirúrgica 
e anestésica, culminou com a obtenção 
de resultados de excelência no que diz 
respeito às sobrevivências de enxerto 
e recetor. A questão fulcral perma-
nece, apesar dos valiosos progressos, 
na doação de órgãos. Nos últimos 25 
anos, tem-se assistido a um aperfeiçoa-
mento dos resultados obtidos na trans-
plantação pancreática, fruto de múlti-
plos fatores que incluem refinamento 
na técnica cirúrgica, melhoria nos 
cuidados prestados ao doente, avanços 
na imunossupressão e nas soluções de 
preservação.

Qual tem sido o seu impacto na comu-
nidade médica e sociedade em geral?
Os resultados do Programa de Trans-
plantação Pancreática do Centro Hos-
pitalar Universitário do Porto são de 
excelência, ao nível dos obtidos nos 
melhores centros internacionais. O 
impacto desses resultados traduz-se 
no constante e evidente reconheci-
mento dos nossos doentes, da nossa 
sociedade em geral e da nossa comuni-
dade médica, nacional e internacional. 
O expoente deste reconhecimento foi o 
convite que nos endereçaram (a mim e 
à Dra. Donzília Sousa Silva) para inte-
grar o Comité de Validação, composto 
por 14 peritos, da First World Consen-
sus Conference On Pancreas Transplan-
tation, que decorreu em Pisa, Itália, 
de 17 a 19 de outubro de 2019, acon-
tecimento histórico ímpar no campo 
da transplantação pancreática, que 

culminou, muito recentemente, com 
a publicação de dois manuscritos na 
revista “American Journal of Trans-
plantation”, os quais, honrosamente, 
integramos. Os laços de amizade que 
nos unem ao Professor Ugo Boggi, fi-
gura eminente da transplantação pan-
creática a nível mundial, que trabalha 
na Universidade de Pisa, são também 
reflexo do impacto do nosso trabalho 
além-fronteiras.

Que balanço faz? Quais são as expeta-
tivas para o futuro?
O balanço do Programa de Transplan-
tação Pancreática do Centro Hospita-
lar Universitário do Porto é, acima de 
tudo, recompensador pelo contributo 
que vislumbramos na melhoria da vida 
dos nossos doentes. As expetativas são 
múltiplas. O incremento da casuística 
e a expansão de modalidades são me-
tas a alcançar. Estas só serão alcança-
das se aliarmos, à nossa permanente 
disponibilidade, a promoção da refe-
renciação e a expansão de potenciais 
dadores para pâncreas. No domínio 
da expansão de dadores elegíveis para 
pâncreas, o trabalho é árduo, mas a ca-
minhada já foi iniciada. A investiga-
ção dos fatores preditivos de perda do 
enxerto pancreático permite-nos esta-
belecer uma estratégia rigorosa de se-
leção de dadores com critérios expan-
didos, ponderando variáveis de risco e 
evitando associações potencialmente 
letais para o enxerto. O progresso 
científico ditará novas metas que esta-
remos dispostos a abraçar sempre com 
o horizonte no lema da Transplantação 
Pancreática, que se vislumbra na frase 
que reflete a sua doutrina: “We work for 
that day when the word diabetes will hold 
neither meaning nor power”. 

Qual é a sua opinião sobre esta 
nova iniciativa do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM)?
Trata-se de uma iniciativa revestida de 
indiscutível mérito, que permite dar 
voz e visibilidade à missão que, humil-
demente, cultivamos, dia-a-dia, numa 
busca incessante de mais e melhor 
Saúde para todos. O conhecimento 
deve ser partilhado para a edificação 
dum futuro de excelência. n
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em benefício de todos, profissionais e 
utentes. Qualquer outra especialidade 
não mencionada, por não se encontrar 
na estrutura central, mas disponível 
no Centro Hospitalar Universitário 
do Porto, poderá colaborar com o Pro-
grama de Transplantação Pancreática, 
nomeadamente Cirurgia Maxilofacial, 
Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Es-
tética, Dermato-Venereologia, Esto-
matologia, Genética Médica, Fisia-
tria, Imunoalergologia, Neurocirurgia, 
Neurorradiologia, Oncologia Médica, 
Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pe-
diatria, Pneumologia, Reumatologia, 
entre outras.

Qual é o público-alvo?
A principal população-alvo é consti-
tuída por portadores de diabetes tipo 
1. Pode, também, ser preconizada para 
doentes com diabetes tipo 2 devida-
mente selecionados, outras formas de 
diabetes após pancreatectomia e fi-
brose cística. De acordo com o relató-
rio do Observatório Nacional da Dia-
betes, em 2015, a prevalência estimada 
da diabetes na população portuguesa, 
com idades compreendidas entre os 20 
e os 79 anos, foi de 13,3%, o que significa 
que mais de 1 milhão de portugueses, 
nesse grupo etário, tinha diabetes. A 
diabetes encontra-se associada a com-
plicações devastadoras que acrescem 
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A Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos retoma 
este ano a cerimónia do Juramento de Hipócrates em formato 
presencial, acentuando o simbolismo deste momento para os 
jovens médicos.

Nos dias 21 e 23 de novembro, no Porto e em Braga, todos os 
jovens que se inscreveram este ano na SRNOM, essencialmente 
provenientes das Universidades do Porto e do Minho, vão poder 
juntar-se em emblemáticos espaços daquelas cidades para 
solenemente jurar honrar a sua profissão.



n ARMANDA PASSOS faleceu 
no passado dia 19 de Outubro, 
em sua casa, no Porto. 

Numa atitude rara, umas 
semanas antes concedeu 
à «nortemédico» uma 
entrevista que assumiu como 
“uma singela homenagem 
aos médicos do Norte” e em 
particular ao presidente do 
CRNOM: “por ele aceitei esta 
entrevista”, confidenciou na 
ocasião.

O Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos 
lamenta com profundo pesar 
o desaparecimento de uma 
das mais notáveis artistas 
plásticas portuguesas, e honra 
a sua memória partilhando 
com todos os colegas as 
palavras que nos deixou.

ENTREVISTA12



TRAÇO INCONFUNDÍVEL DA ARTISTA 
ESTÁ PRESENTE NA SRNOM

Armanda 
Passos
Mulher, artista plástica, 
defensora da cultura, 
comendadora da Ordem do 
Mérito. Armanda Passos nasceu 
em 1944, no Peso da Régua. 
Licenciou-se em Artes Plásticas 
na Escola Superior de Belas 
Artes do Porto e começou a 
expor o seu trabalho em 1976.  
É possivelmente uma das 
artistas mais apreciadas entre 
os médicos. A SRNOM guarda 
com orgulho uma das suas 
obras mais emblemáticas, à 
qual ninguém fica indiferente.

Texto Catarina Ferreira

Uma das mais 
emblemáticas obras 
de Armanda Passos é 
o quadro que tem sido 
visto frequentemente 
como “pano de fundo” 
em algumas iniciativas 
da SRNOM. A obra, 
que decora o gabinete 
do presidente do 
CRNOM, foi oferecida 
pela Fundação BIAL 
em setembro de 
2005.

Armanda Passos é uma 
figura incontornável da 
arte em Portugal e a sua 
ligação à Secção Regio-

nal do Norte da Ordem dos Médicos 
(SRNOM) estendeu-se para além da 
admiração pelo seu trabalho. É no 
gabinete do presidente do CRNOM 
que se encontra umas das suas mais 
grandiosas obras, oferecida pela Fun-
dação BIAL em setembro de 2005. 
Em toda a sua obra, de uma lingua-
gem única, habitam as figuras de 
mulheres e animais, representadas 
a cores vivas e sólidas e o traço in-
confundível do desenho, linear, pre-
to-duro, figurativo e espontâneo… de 
“reconhecimento imediato”. Um es-

tilo bem definido e tão próprio que di-
ficilmente se confunde com trabalhos 
de outros artistas. 
A artista começou a expor o seu tra-
balho em 1976, tendo participado em 
diversas mostras individuais e co-
letivas e representado Portugal em 
diversas bienais internacionais. Ao 
longo deste percurso e de 77 anos de 
vida, colecionou memórias especiais 
e momentos que ficaram para sempre 
registados.  
Ainda este ano, foi homenageada 
pelo Museu do Douro, com a criação 
de um espaço dedicado à sua obra. Ao 
todo, a artista ofereceu 83 obras a esta  
unidade museológica, que assume ser 
“a oferta mais valiosa até hoje rece-
bida”. O novo Espaço Armanda Pas-
sos, que aumenta o circuito de visita 
do Museu do Douro, reúne um espólio 
que vai de desenhos a tinta-da-china 
e guaches, a óleos, gravuras e serigra-
fias. Ver o seu trabalho perpetuado na 
terra onde nasceu (o edifício-sede do 
Museu do Douro situa-se na cidade de 
Peso da Régua, resultado da obra de 
reabilitação do emblemático edifício 
da antiga “Companhia Geral da Agri-
cultura das Vinhas do Alto Douro”), 
teve um sabor diferente e ainda mais 
especial para a artista. 
Nesta entrevista à Nortemédico, Ar-
manda Passos assumiu-se como uma 
“mulher igual às outras”, que se ques-
tiona todos os dias, fez algumas confi-
dências sobre o seu percurso e ainda 
homenageou os médicos do norte do 
país.

ENTREVISTA
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Fotos: cortesia de Fabíola Valença

igual ao viver. Pinto sempre de sur-
presa em surpresa. Ou de curiosidade 
em curiosidade.
 
Quais foram e quais são as suas 
maiores inspirações?
As minhas maiores inspirações serão 
o vazio de mim própria, a minha filha 
Fabíola e os animais que aparecem. 
 
Expõe desde 1976, tendo participado 
em diversas exposições individuais e 
coletivas e representado Portugal em 
bienais internacionais. Qual é a me-
mória mais especial ao longo da sua 
carreira?
Talvez a minha primeira exposição, 
no Museu de Aveiro. A alegria de ser 
a primeira.

Este ano, foi homenageada pelo Mu-
seu do Douro, com um espaço dedi-
cado à sua obra. Ver o seu trabalho 
perpetuado na terra onde nasceu, 
tem um sabor diferente?...
Tem. Nasci do Douro pela simples 
razão de a minha mãe querer que eu 
fosse lá nascer, porque acreditava na 
parteira que a tinha feito nascer tam-
bém. Na minha infância, passava lá 
as férias de verão, com a minha avó 
(fui a única neta) e brincava naquela 
terra ardente, debaixo das videiras, 
com os zumbidos dos insetos que voa-
vam sobre as uvas e eu, sem as lavar, 
comia-as. Gostava do Rio Douro e ti-
nha pavor às trovoadas. 
Há uns anos atrás, o Museu do Douro 
organizou uma exposição gráfica mi-
nha e agora construiu uma ala, a que 
deram o nome Espaço Armanda Pas-
sos, inaugurada no âmbito das come-
morações do Dia Internacional dos 
Museus, onde se encontram cerca de 
oitenta obras a óleo, desenhos, tintas 
da china, guaches, gravuras e serigra-
fias, ficando expostas permanente no 
circuito do Museu.

Entre as distinções que recebeu, des-
taca-se o prémio do Ministério da 
Cultura, em 1984, e a atribuição da 
Comenda da Ordem do Mérito (2012) 
da República Portuguesa. Como foi 
receber este galardão?
Com um carvão enorme, foi-me atri-
buído o prémio do Ministério da 
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Não sendo hábito seu 
expor-se pessoalmente 
ao público, Armanda 
Passos acedeu 
responder às questões 
da «nortemédico» como 
uma “singela homenagem 
aos médicos do Norte”. 
A SRNOM agradece a 
generosidade da artista e 
a honra de poder partilhar 
alguns aspetos menos 
conhecidos da sua vida, 
conforme a própria nos 
confidenciou.

Pinto 
sempre 

de surpresa em 
surpresa. Ou de 
curiosidade em 
curiosidade.

(nortemédico) – Como caracteriza a 
sua arte e as suas obras?
(Armanda Passos) – A caracterização 
e catalogação nunca me interessou, 
porque não sou crítica nem historia-
dora e, principalmente, não sou nar-
cisa. E essa não é a minha função. 
Pinto com a alegria de olhar para 
uma tela branca e, ao lançar as pri-
meiras manchas, encontrar nelas a 
figuração que vai aparecendo. E acho 
que a minha primeira sensação e as 
seguintes é de surpresa. Até costumo 
dizer interiormente: “bem-vindos”. 
Gosto de os conhecer e fico como uma 
espectadora, que olha para o meu tra-
balho. Essa frescura de personagens 
diferentes, que eu não conheço, es-
ses animais que tanto amo, que apa-
recem nas minhas telas vindos de 
um espaço, é um mistério para mim 
própria. Por isso, até agora, é sempre 
uma continuidade de trabalho que 
faço com uma alegria superior, quase 
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Espaço Armanda Passos, Museu do Douro, Peso da Régua. 
(Fotos: cortesia de Fabíola Valença)

ARMANDA PASSOS 
licenciou-se em artes 
plásticas pela Escola 
Superior de Belas-Artes 
do Porto (ESBAP), atual 
Faculdade de Belas Ar-
tes da Universidade do 
Porto (FBAUP), cidade 
onde vive e trabalha 

e onde realizou a sua primeira exposição 
individual. Entre as distinções que recebeu, 
destaca-se o prémio do Ministério da Cul-
tura, em 1984, e a atribuição da Comenda da 
Ordem do Mérito da República Portuguesa, 
em 2012.

Foi professora de Tecnologia da Serigrafia no 
Centro de Reabilitação Vocacional da Granja, 
monitora de Tecnologia da Gravura na ESBAP 
(1977-1979) e membro do grupo “Série Artis-
tas Impressores”. Ao longo da sua carreira, 
tem alcançado importantes distinções, tais 
como o 2º Prémio do Ministério da Cultura 
na Exposição “Homenagem dos artistas 
portugueses a Almada Negreiros”, Lisboa, 
1984; a Menção Honrosa no “VIII Salão de 
Outono - Paisagem portuguesa”, Galeria do 
Casino de Estoril, 1987; a Menção Honrosa 
no “III Prémio Dibujo Artístico J. Pérez Villaa-
mil”, Museu Municipal Bello Piñeiro, Ferrol, 
Corunha, 1990; e o Prix Octogne, Charleville 
(Mezières, França), 1997.

A artista plástica representou Portugal em 
vários certames internacionais, como por 
exemplo na V Biennal of European Graphic 
Art (1988), em Heidelberg, Alemanha; na 
Exposition Internationale de la Gravure – 
“Intergrafia 91”, no Pawilon Wystawowy, 
em Katowice, Polónia; e, em 1992, no Centre 
de la Gravure et de l’Image Imprimée, La 
Louvière, na Bélgica. Tem participado em 
inúmeras exposições nacionais e interna-
cionais e vários dos seus trabalhos integram 
coleções de prestigiadas instituições públi-
cas e privadas como a Fundação Calouste 
Gulbenkian, a Fundação Oriente, a Fundação 
de Serralves, a Fundação Champalimaud, o 
Museu Nacional de Arte Contemporânea - 
Museu do Chiado, o Ministério da Cultura, o 
Ministério da Justiça (Palácio da Justiça do 
Porto; Palácio Ratton), o Museu da FBAUP 
ou a Reitoria da Universidade do Porto, e 
relevantes coleções privadas.

Intensa e complexa, a sua obra tem suscitado 
reflexões e textos produzidos não apenas 
por críticos da especialidade, mas também 
por escritores de várias sensibilidades, 
artistas e até historiadores. Entre os muitos 
intelectuais que se debruçaram sobre o seu 
trabalho podem citar-se Fernando Pernes, 
Mário Cláudio, José Saramago, Vasco Graça 
Moura, Urbano Tavares Rodrigues, Eduardo 
Prado Coelho, António Alçada Baptista, David 
Mourão-Ferreira, Armando Silva Carvalho, 
José-Augusto Seabra, Lídia Jorge, Luís de 
Moura Sobral, Raquel Henriques da Silva e 
José Augusto-França. n

Cultura, dado presencialmente pela 
coligação do governo Mário Soares 
e Mota Pinto, com um valor muito 
elevado, num cheque. No final da ex-
posição dos premiados, trouxe para 
casa o meu quadro, e não o deixei lá 
ficar!… Trouxe-o porque em todos os 
jornais que lia, eu era mencionada 
com o nome de “Armando”. Como 
se fosse um homem que tivesse ga-
nho o prémio! Fiquei tão zangada que 
num ápice pensei: o quadro volta para 
mim! Talvez naquela época não fosse 
normal uma mulher, e mais nova do 
que eles todos, ganhar um prémio. E 
para mais do Porto!…  Só agora é que o 
carvão vai regressar ao Ministério da 
Cultura, lugar que lhe pertencia, pois 
ficou acordado numa conversa com a 
atual Ministra da Cultura, numa vi-
sita que fez recentemente a minha 
casa/atelier.
Quanto à Comenda do Mérito, estava 
eu numa bomba de gasolina, quando 
me telefonaram. Não atendi, porque é 
hábito meu não atender telefonemas 
em gasolineiras. Depois, voltaram a 
insistir e, já afastada, consegui aten-
der. De lá, perguntaram o meu nome. 
Informaram-me que tinha de ir a Lis-
boa receber a Comenda da Ordem 
do Mérito das mãos do Presidente da 
República, no Dia de Portugal. O Pre-
sidente era o Professor Cavaco Silva. 

Eu disse que tinha muita pena e que 
a enviassem pelo correio. E a minha 
filha, estava a meu lado, começou 
a rir-se, dizendo-me: “temos de ir, 
Mãe!”. Como nunca tinha assistido a 
nenhuma cerimónia dessas, fomos e 
correu bem. 

O reconhecimento pelo seu trabalho 
é de âmbito nacional. Ao longo des-
tes anos, que palavras guarda com 
especial carinho sobre as suas obras 
e/ou trajeto? Como gostaria de ser 
recordada?
Ao longo da minha vida, tive a sorte 
de contactar pessoalmente com to-
das as pessoas que escreveram sobre 
o meu trabalho e ficarmos amigas. 
Muitos já morreram, mas guardo com 
ternura bons momentos de conversa 
e almoços no meu atelier. Quero dei-
xar aqui este meu testemunho: gos-
tei de conhecer o Professor António 
Araújo, embora o tenha conhecido 
tardiamente, numa circunstância 
dramática da minha vida, e por ele 
aceitei esta entrevista, o que não faço 
há muitos e muitos anos. Mas aceitei 
por ser uma singela homenagem mi-
nha aos médicos do Norte. E, muito 
particularmente, aos médicos que me 
estão agora a amparar. Se não fosse 
a atenção permanente deles para co-
migo, eu já cá não estaria.
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Formação ‘simplificada’ para 
médicos de família?
Declarações polémicas de Manuel Heitor 

Em entrevista ao “Diário de 
Notícias” no passado dia 2 de 
setembro, o ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, 
Manuel Heitor, lançou a ideia 
de,  num futuro próximo, a 
formação dos médicos de família 
poder vir a ser abreviada – de 
forma a aumentar o número de 
profissionais e, assim, suprir 
as necessidades existentes. 
“Para formar um médico de 
família experiente não é preciso, 
se calhar, ter o mesmo nível, a 
mesma duração de formação, 
que para um especialista em 
oncologia ou um especialista em 
doenças mentais”, disse.
E assim deu origem a uma 
enorme polémica, com críticas 
unânimes das estruturas 
profissionais e do ensino médico 
em Portugal, e não só.

…para formar um 
médico de família 

experiente não é preciso, 
se calhar, ter o mesmo 
nível, a mesma duração 
de formação, que para um 
especialista em oncologia 
ou um especialista em 
doenças mentais…

02 setembro

O Conselho de Escolas Médicas Por-
tuguesas vem pelo presente tornar 
pública a sua estupefação com as re-
centes declarações do Senhor Minis-
tro da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, Professor Doutor Manuel 
Heitor, a propósito da formação mé-
dica em Portugal. Parece-nos fun-
damental clarificar aspetos sobre a 
realidade da formação médica em 
Portugal, que em nada se asseme-
lha às referidas declarações. Assim, 
cingindo-nos a condições factuais e 
sem nos imiscuirmos em questões 
políticas, cumpre-nos esclarecer o 
seguinte:

“Vê-se que nós em Portugal, por opção 
das próprias instituições e também das 
ordens profissionais, formamos todos 
os médicos da mesma forma.”

Esta afirmação é totalmente falsa, 
porquanto:
• Todas as Escolas Médicas Portu-
guesas têm o dever de, nos termos 
das normas legais para a formação 
profissionalizante, dotar os seus es-
tudantes com um conjunto de com-
petências nucleares (curriculum 
core) nas áreas das especialidades 
médicas legalmente reconhecidas. 
No entanto, o curriculum da for-
mação pré-graduada em Medicina, 
com uma duração de 6 anos, não se 
resume, de forma alguma, à forma-
ção nas áreas das referidas especiali-
dades. No âmbito da sua autonomia 
científica, as Escolas Médicas Portu-
guesas incluem, nos seus planos de 
estudos, formação, quer obrigatória, 
quer optativa, adequada às que são 
as áreas de formação que, de acordo 
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https://www.dn.pt/sociedade/a-partir-de-outubro-
a-oferta-de-ensino-superior-sera-em-134-
localidades-14080918.html

Entrevista de Manuel Heitor, Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ao 
“Diário de Notícias” (02 de setembro 2021)

02 set.COMUNICADO

Reação do CEMP às 
declarações do Senhor 
Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino 
Superior



com o seu perfil institucional, conside-
ram ser prioritárias, quer na formação 
global dos médicos, quer na formação 
para percursos alternativos à carreira 
assistencial;

• Como deve também ser do conheci-
mento de todos aqueles que têm um pa-
pel na educação, em qualquer área de 
formação, as metodologias de ensino, 
aprendizagem e avaliação têm um pa-
pel absolutamente nuclear no perfil 
dos graduados. Ora, as Escolas Médi-
cas Portuguesas, gozando da sua auto-
nomia pedagógica, promovem mode-
los de formação e avaliação totalmente 
distintos, usufruindo de uma enorme 
diversidade de metodologias, diversi-
dade essa visível no volume de conhe-
cimento produzido por todo o mundo 
no âmbito da Educação Médica.

A diversidade formativa nas metodo-
logias de ensino, aprendizagem e ava-
liação, que viram um grande cresci-
mento com a criação de novas Escolas 
Médicas no Pós 25 de abril, elevaram, 
aliás, a qualidade da formação médica 
em Portugal, reconhecida hoje a nível 
mundial, não só no seio da Educação 
Médica, como também nos sistemas 
nacionais de saúde.

“Parece-me que hoje é claro que são pre-
cisos mais médicos em Portugal.”

Conforme temos vindo procurar aler-
tar das mais diversas formas, atual-
mente, há uma oferta formativa pré-
-graduada muito mais elevada do que 
a oferta formativa pós-graduada, con-
ducente à especialização médica. Com 
efeito, o número de graduados em 
Medicina pelas Escolas Médicas Por-
tuguesas tem sido sistematicamente 
superior ao número de vagas disponi-
bilizadas pela Tutela da Saúde para a 
formação pós-graduada, no âmbito do 
internato médico, daí resultando um 
número cada vez mais elevado de mé-
dicos indiferenciados em Portugal, que 
não possuem a formação especializada 
necessária à supressão das necessida-
des do país. Importa, por isso, clarifi-
car de forma definitiva que aumento 
de médicos em Portugal não depende 
do aumento de vagas para os cursos de 
Medicina, tutelados pelo MCTES, mas 
sim do aumento de vagas para a forma-
ção especializada, tutelada pelo Minis-
tério da Saúde.

Esta é, aliás, uma das principais razões 
pelas quais as Escolas Médicas Portu-
guesas têm decidido sistematicamente 
não aumentar vagas para o concurso 
nacional de acesso ao ensino superior, 
porquanto estão também obrigadas, 
pela sua natureza, a garantir o equilí-
brio entre a oferta formativa e o mer-
cado de trabalho. Têm, por outro lado, 
e tal como quaisquer outras áreas de 
formação, de garantir a qualidade da 
formação, que depende em grande 
medida, não só de financiamento ade-
quado (que não tem acompanhado as 
pressões relacionadas com o aumento 
sistemático de vagas), como também 
da capacidade instalada das institui-
ções de saúde, maioritariamente pú-
blicas, nas quais se realiza a formação 
clínica.
Ainda a este propósito, e não obstante 
as Escolas Médicas Portuguesas não 
terem sido, em momento algum, cha-
madas a apoiar a decisão a este res-
peito, permitimo-nos referir que a dis-
tribuição de médicos com formação 
especializada tem vindo a descurar a 
necessidade de, tal como em qualquer 
área de formação, serem criados incen-
tivos que os mobilizem para áreas mais 
carenciadas.
“Para formar um médico de família ex-
periente não é preciso, se calhar, ter o 
mesmo nível, a mesma duração de for-
mação, que um especialista em oncologia 
ou um especialista em doenças mentais”
As Escolas Médicas Portuguesas têm o 
dever de esclarecer que a especialidade 
em medicina geral e familiar é uma 
das especialidades mais importantes 
de qualquer sistema de saúde e que 
dela depende, em grande medida, a 
qualidade geral dos cuidados de saúde, 
porquanto a avaliação da doença e do 
doente e a relação adequada com as 
restantes especialidades médicas re-
quer, não só um conhecimento muito 
aprofundado todas as áreas médicas, 
como também um grande conjunto de 
competências, nomeadamente de ges-
tão clínica.
Entendemos, por isso, ser um tre-
mendo equívoco considerar que seria 
benéfica a precarização de modelos de 
formação consoante a especialidade 
médica.
Não podemos, por fim, deixar de la-
mentar uma total ausência de diálogo 

entre o MCTES e as Escolas Médicas 
Portuguesas, que poderia auxiliar a 
Tutela numa compreensão global e 
informada sobre a formação médica 
em Portugal. Contudo, estamos, como 
sempre estivemos, disponíveis para 
contribuir para esse diálogo.
Portugal, 02 de setembro de 2021. O Conselho de Es-
colas Médicas Portuguesas,

Henrique Cyrne Carvalho, Presidente do CEMP e Diretor 
do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Uni-
versidade do Porto; Altamiro da Costa Pereira, Diretor da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; Carlos 
Robalo Cordeiro, Diretor da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra; Fausto J. Pinto, Diretor da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de Lisboa; Isabel 
Palmeirim, Diretora da Faculdade de Medicina e Ciências 
Biomédicas da Universidade do Algarve; Jaime Branco, 
Diretor da Nova Medical School | FCM da Universidade 
Nova de Lisboa; Miguel Castelo Branco, Presidente da 
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da 
Beira Interior; Nuno Sousa, Diretor da Escola de Medicina 
da Universidade do Minho n
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“As medidas que  
[o Senhor Ministro] propõe 
resultam diretamente num 
decréscimo da qualidade 
da formação médica”

Numa entrevista recente dada ao Diá-
rio de Notícias, o Senhor Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Doutor Manuel Heitor, insiste (pela ter-
ceira vez num curto espaço de tempo) 
na sua narrativa salvadora do Ensino 
Médico em Portugal, alegando ser ne-
cessário aumentar o número de estu-
dantes de Medicina no nosso País a 
todo o custo.
A verdade é que continua a percorrer 
este caminho sozinho, na direção exa-
tamente oposta a todas as Associações 
e Federações representativas dos es-
tudantes de Medicina, ao Conselho de 
Escolas Médicas Portuguesas e ainda à 
Ordem dos Médicos. Vamos tentar per-
ceber porquê.
Há uma série de argumentos que nos 
fazem acreditar que um Ensino Médico 
(e, consequentemente uma Prática Clí-
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Médicos de Família 
perplexos com 
declarações de Manuel 
Heitor que menosprezam 
formação em MGF

A  Direção Nacional da Associação 
Portuguesa de Medicina Geral e Fa-
miliar (APMGF) foi surpreendida pela 
recente entrevista do ministro da Ciên-
cia, Tecnologia e Ensino Superior, Ma-
nuel Heitor, ao Diário de Notícias, na 
qual este afirma que no “Reino Unido 
o sistema está diversificado, sobretudo 
aquilo que é a medicina familiar, que 
tem um nível de formação menos exi-
gente do que a formação de médicos es-
pecialistas”. O governante acrescenta 
que “para formar um médico de famí-
lia experiente não é preciso, se calhar, 
ter o mesmo nível, a mesma duração de 
formação, que um especialista em on-
cologia ou um especialista em doenças 
mentais”.

Tais declarações são profundamente 
desrespeitosas para com os Médicos 
de Família Portugueses e surgem em 
completa contradição com a tendên-
cia verificada nas ultimas décadas em 
Portugal, que assistiu ao consolidar da 
especialidade de Medicina Geral e Fa-
miliar (MGF), hoje associada a um rigo-
roso – e elogiado internacionalmente – 
programa de Internato Médico de MGF 
de quatro anos, garantia para o nosso 
país de Médicos de Família com eleva-
das competências técnicas e clínicas e 
grande resolutividade. Esta evidência 
é comprovável, aliás, pela enorme pro-
cura que os Médicos de Família portu-
gueses têm no mercado global de tra-
balho médico, cada vez mais atento à 
excelente formação e ao potencial des-
tes profissionais de saúde. A Medicina 
Geral e Familiar deve ser respeitada 
enquanto especialidade médica autó-
noma, com aptidões e conhecimentos 
próprios, com uma abordagem genera-

nica) ideal em nada se relacionam com 
o aumento descarado e descontrolado 
das vagas nos cursos de Medicina. Po-
demos começar a discussão com argu-
mentos do âmbito educacional, mas 
não será por aí que me vou debruçar. 
Existem entidades competentes nes-
sas matérias (falo da A3ES ou da OM) 
que têm feito relatórios extensivos de-
monstrando a sua preocupação com a 
qualidade formativa de algumas ten-
tativas de cursos de Medicina em vá-
rias Universidades, um deles aprovado 
recentemente.
Foquemo-nos num argumento que é tão 
básico quanto sensato: o planeamento 
de recursos humanos em Saúde. Vamos 
a factos:
A formação em Medicina divide-se 
globalmente em duas componentes: a 
pré-graduada (os 6 anos em Mestrado 
Integrado), sob a tutela do Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Su-
perior e uma vertente pós-graduada (5 
a 7 anos, dependente da especialidade 
médica) sob a tutela do Ministério da 
Saúde.
Segundo o último relatório da OCDE, 
Portugal é o 3.o país com o maior nú-
mero de médicos por 100000 habitan-
tes (5.0). Também na formação de no-
vos médicos estamos acima da média, 
com 16.1 médicos formados por 100000 
habitantes.
Apesar destes números, o passado re-
cente mostra-nos uma constante pres-
são governamental para que se au-
mente ainda mais o numerus clausus, 
levando a uma situação de não retorno 
onde há mais estudantes do que vagas 
legitimamente reconhecidas para ga-
rantir a continuidade da sua formação 
enquanto médicos especialistas.
Este ciclo vicioso faz com que hoje em 
Portugal existam já centenas de mé-
dicos indiferenciados, ou seja, profis-
sionais de saúde que tendo terminado 
os 6 anos de Faculdade não tiveram a 
possibilidade de continuar o seu ensino 
numa especialidade médica.
Para estes profissionais, o futuro tem 
uma de duas caras: ou repetem a Prova 
Nacional de Acesso à Especialidade 
(perpetuando o problema de acesso aos 
vindouros) ou sujeitam-se a uma prá-
tica médica totalmente limitada em 
procedimentos e em carreira, normal-
mente com turnos em vários serviços 

de urgência, curiosamente mais dispen-
diosos para o Estado.
A tudo isto, o Senhor Ministro chama 
de “diversidade formativa”, dando 
exemplos vazios de realidades dema-
siado distantes da nossa. Acrescenta 
ainda a sua visão de que algumas es-
pecialidades não precisam de tanta 
exigência como atualmente, podendo 
o sistema integrar médicos com menor 
formação.
É neste ponto da entrevista que o Se-
nhor Ministro reconhece o inevitável: 
as medidas que propõe resultam dire-
tamente num decréscimo da qualidade 
da formação médica e, consequente-
mente, dos cuidados de saúde presta-
dos no futuro. O Sistema tem os seus li-
mites formativos e éticos e a insistência 
neste aumento de estudantes de Medi-
cina ultrapassa esses mesmos limites, 
sendo verdadeiramente prejudicial 
para a prática médica do futuro.
Para que fique também claro, todos nós 
reconhecemos problemas estruturais 
na distribuição dos recursos huma-
nos em saúde no nosso país, nomeada-
mente no óbvio gradiente Litoral-Inte-
rior e até mesmo entre especialidades 
que resultam em dificuldades claras no 
acesso a certos cuidados de saúde em 
Portugal.
Isto não significa que há falta de cursos 
de Medicina ou de estudantes de Medi-
cina em Portugal. Essa retórica, classi-
camente utilizada pelo atual MCTES, 
tem de ser desmistificada.
A atitude do Senhor Ministro Manuel 
Heitor em querer aumentar indiscrimi-
nadamente as vagas do Ensino Médico 
pré-graduado reveste-se de uma grande 
irresponsabilidade, pretendendo única 
e exclusivamente responder politica-
mente com números que não se mani-
festam (nem se manifestarão) em mais/
melhores cuidados de saúde. Pelo con-
trário, arrasta esta sobrecarga humana 
para os Hospitais, que além das filas de 
espera de doentes têm agora de gerir as 
filas de espera de Estudantes e Médicos 
Internos que procuram algo tão simples 
como dar continuidade à sua formação.
O Senhor Ministro quer mais Estu-
dantes de Medicina. Não quer mais 
Médicos. Nem tão pouco quer Médi-
cos formados com qualidade. E isso é 
preocupante.

Da Direção da AEFMUP. n
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intellectually rigorous medical training 
programme, which enables doctors to 
gain the skills and experience required 
to make a huge and vital contribution 
to healthcare in the UK, providing ex-
pert care and treatment to millions of 
patients.
“We must recognise the highly specia-
lised field of family medicine, and push 
back on any suggestions that expert ge-
neralists are in any way less qualified 
than their colleagues in other fields.”

Ends. n

04 set.COMUNICADO

Declaração do Fórum 
Médico

O Fórum Médico, reunido com caráter 
extraordinário na sequência da entre-
vista de dia 02 de setembro do Senhor 
Ministro da Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior, considera que:
– É totalmente inaceitável e desrespei-
tosa a forma como o Senhor Ministro 
desvalorizou a formação e a qualidade 
dos médicos especialistas em Medi-
cina Geral e Familiar e lamenta que 
seja um governante sem competência 
nesta matéria a equacionar um recuo 
na organização do Serviço Nacional de 
Saúde para padrões existentes antes da 
democracia;
– Alerta que os especialistas em Medi-
cina Geral e Familiar são um dos pila-
res do SNS e asseguram a resposta na 
sua principal porta de entrada, pelo que 
reduzir ou condicionar a qualidade dos 
cuidados aqui prestados é prejudicar di-
retamente os doentes na promoção da 
saúde, na prevenção da doença e no tra-
tamento das doenças crónicas, em par-
ticular nos grupos mais desfavorecidos;
– Rejeita liminarmente a possibili-
dade de criação de níveis de exigência 
distintos para a mesma especialidade, 
criando médicos, e doentes, de primeira 
e de segunda;

lista que não a torna menos complexa 
e exigente do que qualquer outra espe-
cialidade médica, antes pelo contrário.
A APMGF refuta, por completo, a ideia 
de que a MGF não necessita de uma for-
mação tão exigente como outras espe-
cialidades médicas, como parece alegar 
o ministro Manuel Heitor. Isto apesar 
de o próprio governante utilizar na en-
trevista a expressão “se calhar”, facto 
que indicia um preocupante nível de 
desconhecimento sobre o panorama da 
formação clínica em Portugal, em parti-
cular da especialidade de Medicina Ge-
ral e Familiar, assim como rudimentar 
capacidade de compreender o que se 
passa no terreno e definir estratégias a 
longo prazo em consonância com a rea-
lidade, contribuindo assim para a falta 
de planeamento e concursos desade-
quados que deixam milhares de portu-
gueses sem médico de família.
Face às desconcertantes palavras do 
ministro Manuel Heitor, a APMGF so-
licita ao governo que clarifique as suas 
propostas e intenções relacionadas com 
a formação médica e, em particular, a 
formação na especialidade de MGF, 
com vista a entender se o executivo 
pretende continuar a ser um agente de 
progresso na formação médica de qua-
lidade em Portugal e na construção de 
um Serviço Nacional de Saúde (SNS) 
bem apetrechado de recursos humanos 
ou se, em alternativa, pretende reduzir 
o internato de MGF apenas e só com 
fins políticos, adotando uma lógica de 
formação “fast-food” sem compreender 
que tal colocará em causa a qualidade 
técnico-científica da mesma e em nada 
ajudará a atingir o objetivo de atribuir 
um Médico de Família a todos os portu-
gueses, dado que este retrocesso aumen-
tará ainda mais as dificuldades de re-
tenção de Médicos de Família no SNS.
Na eventualidade deste último cená-
rio ser o eleito pelo governo, a APMGF 
deixa desde já bem claro que os fins nem 
sempre justificam os meios e que, pese 
embora deseje mais do que ninguém 
uma cobertura universal da população, 
não pactuará com qualquer tentativa de 
abreviar e aligeirar a formação dos Mé-
dicos de Família portugueses, algo que 
colocaria em causa a sua abrangência 
de ação e a qualidade de prestação de 
cuidados de saúde que os utentes mere-
cem e se habituaram a reconhecer no 
seu Médico de Família. n

03 set.PRESS RELEASE

BMA responds to 
Portuguese minister’s 
comments about UK 
general practice training

Responding to comments from Manuel 
Heitor, Portugal’s minister for Science, 
Technology and Higher Education, in 
which he claims that GP training in the 
UK is less demanding than for other 
medical specialties, Dr Samira Anane, 
BMA GP committee policy lead for 
education, training and workforce, said: 
“It’s completely inaccurate to describe 
GP training in the UK as less deman-
ding than for other medical specialties, 
which does a severe disservice to our 
highly-skilled family doctors working 
in practices across the country.
“The British Medical Association, the 
Royal College of General Practitio-
ners, and the General Medical Coun-
cil (GMC) recognise UK-trained GPs 
as expert medical generalists and spe-
cialists in general practice. To practice 
as a GP in the UK, medical graduates 
– who receive the same university edu-
cation regardless of which branch of 
medicine they wish to pursue - must 
complete two years of foundation trai-
ning which forms the bridge between 
learning as an undergraduate in me-
dical school and the transition into ca-
ring for patients on the frontline of the 
NHS. Completion of a minimum of 
three years General Practitioner Spe-
cialty Training on a GMC approved 
programme, passing the Membership 
of the Royal College of General Practi-
tioners assessments, and gaining a Cer-
tificate of Completion of Training from 
the GMC are then required.
“Assurance processes are in place to 
ensure doctors who move to the UK 
from abroad, or demonstrate equiva-
lent knowledge, skills and experience, 
also meet these high standards. UK Ge-
neral Practice Specialty Training is an 
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PRESS RELEASE

PRESS RELEASE

Reação da União Europeia 
de Clínicos Gerais/ 
Médicos de Família 

European Union of General Practitio-
ners considers that similar standards 
of training between general practi-
tioners and hospital-based specialists 
justify European-wide recognition of 
general practice / family medicine as a 
specialty.
The British Medical Association (BMA) 
issued a response to the comments 
made by the Portuguese Minister of 
Science, Technology and Higher Edu-

Motion on Portuguese 
Family Medicine

The FEMS General Assembly that 
took place in Dubrovnik on 24-25 Sep-
tember 2021 adopted a motion of su-
pport for the situation in Portugal re-
garding family medicine. 
--------
FEMS (European Federation of Sala-
ried Doctors) became aware of the po-
sition taken by the Minister of Science, 
Technology and Higher Education of 
Portugal, stating that the training of 
doctors specialized in General and Fa-
mily Medicine should be less deman-
ding than in other medical specialties. 
He went even further by declaring 
that a specialist in Family Medicine 
does not need to have the same level 
or the same training period as other 
specialists.
This statement is especially serious at 
a time when medicine and scientific 
development have evolved at a level ne-
ver seen before, shows lack of respect 
and knowledge of what the specialty of 
Family Medicine requires nowadays 
and may jeopardize patient safety and 
quality of care.
The FEMS General Assembly, repre-
senting European doctors trade unions 
and medical associations, meeting in 
Dubrovnik on September 24, 2021, 
reaffirms the importance of the qua-
lity of medical training in all European 
countries and deeply regrets the Por-
tuguese minister’s statement which, 
if put into practice, would represent a 
huge step backwards in doctors’ quali-
fications, consequently in the quality of 
medicine. Portuguese citizens, like all 
European citizens, deserve the highest 
level of health care provided by highly 
qualified doctors. n

cation regarding general practice in the 
UK (https://www.bma.org.uk/bma-
-media-centre/bma-responds-to-portu-
guese-minister-s-comments-about-uk-
-general-practice-training). The BMA 
explained very clearly how GPs in the 
UK are trained to the very same stan-
dards of any hospital-based specialist. 
In fact, GP’s / Family Physicians un-
dergo rigorous training throughout Eu-
rope as well.
The European Union of General Prac-
titioners (UEMO) supports the need to 
maintain rigorous training standards 
of GP’s / Family Physicians throughout 
Europe and refutes any suggestions 
or attempts to lower those standards, 
which would jeopardize the quality 
of medical care provided to European 
citizens.
The fact that General Practice / Family 
Medicine has robust training programs 
and is recognized as a specialty in most 
European countries already reflects its 
equal standing compared to hospital-
-based specialists.
Therefore, UEMO considers that the 
European Union needs to acknowledge 
that, at European level, the current dis-
tinction between specialized doctors 
training and specific training in gene-
ral medical practice in the Directive 
2005/36/EC of the European Parlia-
ment and of the Council on the recog-
nition of professional qualifications, no 
longer reflects the current European 
landscape of general practice / family 
medicine, where most GP’s / family 
physicians are specialists in general 
practice / family medicine.
UEMO thus calls on the European 
Commission to recognize that GP’s / 
family physicians also undergo spe-
cialist medical training and to include 
their formal qualifications in the An-
nex 5.1.3 of the aforementioned Direc-
tive. The recognition of GP’s / Family 
Physicians as specialists by the Euro-
pean Commission is a necessary step to 
value their role and importance to Eu-
ropean healthcare systems and society 
at large. n

Federação Europeia de 
Médicos Assalariados

20 TRIBUNA

– Reafirma que o principal problema 
da atual carência de Médicos de Famí-
lia reside no facto do Governo não con-
seguir tornar o SNS atrativo e compen-
sador, fazendo com que não sejam para 
ele captados 40% dos recém-especialis-
tas. De lembrar que estão em formação 
2000 médicos de família, a que acres-
cem cerca de 500 em janeiro.
Perante o acima exposto, os signatários 
exigem um pedido de desculpas pú-
blico e inequívoco do Senhor Ministro 
da Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-
rior, e não abdicam de uma clarificação 
da Senhora Ministra da Saúde e do Go-
verno em matéria de formação médica 
e cuidados de saúde.

Lisboa, 04 de setembro de 2021. Federação Nacional 
dos Médicos; Sindicato Independente dos Médicos; As-
sociação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar; As-
sociação Nacional dos Médicos de Saúde Pública; Fede-
ração Portuguesa das Sociedades Científicas Médicas; 
Associação Portuguesa dos Médicos de Carreira Hos-
pitalar; Associação Nacional de Estudantes de Medicina; 
Ordem dos Médicos n
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U
m diagnóstico correto exige que as 
queixas e as alterações que o utente 
apresenta, bem como a anamnese e 
o exame físico, sejam interpretadas 

e valorizadas de acordo com a literacia e a 
situação psicossocial daquele, e também à luz 
dos conhecimentos científicos e do entendi-
mento que o médico fizer da situação relatada. 
É compreensível que as mesmas queixas 
possam significar uma doença importante, 
uma doença menos relevante ou serem a 
consequência de uma patologia psicológica. 

Para se fazer a destrinça entre os múltiplos 
diagnósticos diferenciais, o médico tem que ser 
capaz de estabelecer uma relação de confiança 
com o seu utente, uma ligação empática, que 
permita entender e valorizar corretamente o 
contexto e o quadro apresentados, dar-lhes 
suporte científico e estabelecer um programa 
de tratamento. Esta conexão pode ser, por si 
só e ainda, razão da melhoria do quadro clínico, 
dispensando a utilização de medicação ou 
de exames complementares de diagnóstico. 
Pelo que, quanto mais o médico compreender 

emocionalmente o seu utente, em-
patizar com ele, maior é a probabi-
lidade de ter sucesso no processo 
curativo. Por todos estes motivos, 
a relação médico-doente, que se 
estabelece numa consulta, é uma 
relação estritamente humana, 
insubstituível, estabelecida entre 
quem sofre e quem procura aliviar 
esse sofrimento. 

Atualmente, assistimos a uma 
intensa transformação digital na 
área da saúde. Já não é apenas a 
digitalização do processo clínico 
ou da imagiologia, a requisição e 
relatórios dos meios complemen-
tares de diagnóstico, a existência 
de bases de dados sobre a saúde 

dos cidadãos, ou o apoio que pode conferir à 
gestão das unidades de saúde. A digitalização 
na saúde incrementou muito o seu âmbito, 
como a utilização da robótica em cirurgias 
minimamente invasivas e com o cirurgião à 
distância, a aplicação da sequenciação gené-
tica para a personalização da terapêutica, a 

introdução da inteligência artificial para criar 
algoritmos que permitem um diagnóstico 
mais rápido e preciso ou simplificar os tempos 
de pesquisa e de desenvolvimento de novos 
medicamentos, assim como a utilização de dis-
positivos eletrónicos vestíveis para melhorar o 
controlo e a monitorização de doentes crónicos 
ou para melhorar e incentivar os cidadãos a 
ter hábitos de vida saudáveis. É evidente, no 
entanto, que toda esta tecnologia, quantas 
vezes disruptiva, apresenta, ainda, algumas 
fragilidades. Entre estas, podem-se salientar 
as questões da privacidade, da segurança, da 
interoperabilidade ou da integridade dos dados, 
bem como a possibilidade de se generalizar 
a informação recolhida e os assuntos da sua 
governação.

Se todo este cenário poderá fazer parte do 
futuro mais ou menos próximo, com grandes 
vantagens para os doentes e para os médicos, 
também não é menos certo que existe muita 
confusão sobre o que deve ser a digitalização 
em saúde e quais os seus limites.

Muito se tem falado nas vantagens da teleme-
dicina e do seu uso generalizado, particular-
mente pela poupança de tempo, de despesas e 
de deslocação para os médicos e seus utentes. 
Mas se isto pode ser verdade para pessoas 
que vivem em lugares remotos ou com um 
limitado acesso aos serviços de saúde, ou para 
casos pontuais, evitando-se, assim, a vinda à 
unidade de saúde apenas para observação 
de uma análise de rotina ou para a prescrição 
de uma receita, particularmente nos utentes 
idosos ou frágeis, tal é completamente erróneo 
quando se pretende substituir amplamente as 
consultas médicas presenciais por contactos 
telefónicos ou videochamadas.

A digitalização em saúde deve ser comple-
mentar à relação médico-doente, permitindo 
melhorar a monitorização dos doentes, forne-
cer-lhes mais informação e ajudando a adquirir 
hábitos de vida saudáveis, possibilitando a 
tomada de decisão clínica pelo médico, me-
lhorando a eficiência das unidades de saúde 
e promovendo um sistema de saúde mais 
acessível e equitativo. n

Relação médico-doente: 
a gestão da doença na 
transformação digital

António Araújo
Diretor do Serviço de Oncologia Médica do 
Centro Hospitalar Universitário do Porto

Professor Catedrático Convidado do Instituto 
de Ciências Biomédicas Abel Salazar, 
Universidade do Porto

Presidente do Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos

A relação 
médico-doente, 
que se estabelece 
numa consulta, 
é uma relação 
estritamente 
humana, 
insubstituível, 
estabelecida entre 
quem sofre e quem 
procura aliviar 
esse sofrimento. 
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Licenciado pela Faculdade de Medicina 
do Porto em 1952, trabalhou com Corino 
de Andrade no Hospital de Santo António 
de 1954 a 1960. 
Convidado para leccionar nessa facul-
dade, em 1954, por Hernâni Monteiro, 
torna-se assistente de Histologia e 
Embriologia em 1955 (o professor era, à 
altura, Manuel da Silva Pinto). Doutorado 
em 1962 com a tese “A célula nervosa — 
aspetos citoquímicos”. 
Bolseiro da Gulbenkian, de 1963 a 1965, 
em Montreal, onde trabalhou com C. 
P.  Leblond na síntese do glicogénio no 
fígado e músculo. Em 1971 passou a traba-
lhar em tempo exclusivo como professor 
catedrático de Histologia, embora já fosse 
especialista em Neurologia pela Ordem, 
desde 1959. Identificou, pela primeira vez, 
os aferentes dolorosos à medula espinal 
e formou um grupo de investigação em 
Neurociências sobre as vias de condução 
da dor, com o qual, até à jubilação, em 
1998, publicou numerosos trabalhos e 
orientou muitas teses de doutoramento. 
Com Corino de Andrade, publicou no 
«Brain» os primeiros estudos sobre a 
ultra estrutura do nervo periférico na pa-
ramiloidose. Foi presidente do conselho 
diretivo da mesma faculdade no difícil 
período de normalização pós-revolu-
cionária de 1976-1977. 
Depois da aposentação, realizou vários 
trabalhos sobre a carreira científica de 
Abel Salazar e a história da medicina 
no Porto. 

Nascido no Porto a 12 de março de 1965, 
licenciou-se em Medicina pela Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto 
(FMUP) em 1989, tendo completado o 
seu doutoramento em 2001. Em 2004, 
apresentou Provas de Agregação. De-
tentor de uma intensa carreira académica 
e científica, o professor de Medicina foi 
autor de cerca de três centenas de artigos, 
tendo publicado trabalhos em revistas de 
referência, como a Circulation. Entre 2010 
e 2014, pertenceu ao Conselho Executivo 
da Faculdade de Medicina. Paulo Betten-
court foi também diretor do Serviço de 
Medicina Interna do Centro Hospitalar 
Universitário de São João (CHUSJ) durante 
uma década (2006-2016), tendo perten-
cido à Direção Clínica do referido hospital. 
Mais recentemente, ocupava o cargo de 
coordenador da Unidade de Medicina 
Interna do Hospital CUF-Porto. Médico 
internista e cientista de referência, Paulo 
Bettencourt destacou-se como uma das 
maiores autoridades, em Portugal, na 
área da Insuficiência Cardíaca, sendo fre-
quentemente considerado, pelos pares, 
como um dos médicos mais brilhantes 
da sua geração. Paulo Bettencourt foi 
um dos grandes mentores do registo 
nacional de insuficiência cardíaca, um 
protocolo entre a Sociedade Portuguesa 
da Medicina Interna (SPMI) e a Sociedade 
Portuguesa de Cardiologia (SPC) e foi um 
dos fundadores do Núcleo de Estudos de 
Insuficiência Cardíaca (NEIC) da SPMI, 
sendo o coordenador atual.

Nos últimos  meses 
assistimos à partida 
de cinco ilustres 

colegas: os Professores 
António Coimbra (28 
julho), Paulo Bettencourt 
(4 setembro) e Nuno 
Montenegro (22 setembro) 
e, já este mês, os doutores 
Noémia Afonso (20 outubro) 
e Manuel Fernandes 
Pinheiro (24 outubro). 
Médicos que se destacaram 
no exercício da sua profissão 
e que muito dignificaram a 
classe médica.
O Conselho Regional do 
Norte deixa aqui a sua 
homenagem e apresenta 
às famílias as suas sentidas 
condolências.
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Nascido a 2 de julho de 1955, licenciou-
-se em Medicina (1978) pela Faculdade 
de Medicina da Universidade do Porto 
(FMUP), tendo concluído o doutoramento 
em 1993. Também na FMUP, em 2000, 
apresentou as Provas de Agregação na 
área da “Circulação Placentar Hemocrial”.  
Natural do Porto especializou-se nas 
áreas da Ginecologia e Obstetrícia, com 
uma subespecialização em “Fetal Me-
dicine”, sendo reconhecido pelos seus 
pares como um exemplo de dedicação 
e empenho em todas as diversas cau-
sas que abraçou ao longo da sua vasta 
carreira. Ao longo da carreira, Nuno 
Montenegro participou em mais de 150 
palestras e foi autor de mais de 200 
publicações em revistas internacionais.
Ainda na Faculdade de Medicina, Nuno 
Montenegro desempenhou os cargos 
de professor catedrático, vice-presi-
dente do conselho diretivo (2007-2014) 
e de subdiretor (2014-2018). A par da 
intensa atividade enquanto académico e 
cientista, conciliou ainda a prática clínica, 
tendo sido chefe de serviço e diretor do 
serviço de Ginecologia e Obstetrícia do 
Centro Hospitalar Universitário de São 
João. Foi membro da direção do Colégio 
da Especialidade de Ginecologia-Obste-
trícia da Ordem dos Médicos, no triénio 
2000-2003. Integrou o primeiro grupo de 
subespecialistas em Medicina Materno-
-Fetal e foi um dos principais promotores 
do que veio a ser a atual Competência em 
Ecografia Obstétrica Diferenciada.

Nascida em 1968, licenciou-se em Medi-
cina na Faculdade de Medicina da Univer-
sidade do Porto (FMUP), tendo realizado 
o internato geral no Centro Hospitalar 
Universitário de São João e o internato 
complementar no Instituto Português 
de Oncologia do Porto, onde trabalhou 
como oncologista durante uma década 
(2006-2016).
Presidente eleita da Sociedade Portu-
guesa de Oncologia (SPO) – na qual iria 
também integrar o grupo de trabalho 
Dados em Oncologia e PRO – e membro 
da Direção da Sociedade Portuguesa de 
Senologia (SPS), a especialista em On-
cologia Médica desempenhava funções 
como diretora do Serviço de Oncologia 
Médica do Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia/Espinho e como Oncologista e 
Coordenadora da Unidade da Mama no 
Hospital CUF Porto.
Descrita pelos seus pares como uma figura 
acarinhada na comunidade oncológica 
nacional, Noémia Afonso destacou-se 
também pelo seu trabalho na investigação 
do cancro da mama, apresentou diversos 
ensaios clínicos enquanto investigadora 
principal, tendo deixando um enorme 
contributo para a luta contra o cancro.
Membro da European Society for Medical 
Oncology (ESMO), foi uma figura muito 
presente nos eventos nacionais e interna-
cionais de Oncologia, com o seu empenho 
e dedicação a servirem de inspiração para 
as gerações presentes e futuras da sua 
especialidade médica.

Nascido a 28 de março de 1947, natural e 
residente no concelho de Chaves, distrito 
de Vila Real, Manuel Fernandes Pinheiro 
licenciou-se em Medicina na Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto (FMUP), 
em 1977. Médico da carreira de Saúde Pública 
com a categoria de Chefe de Serviço de 
Saúde Pública, foi colocado na Sub-Região 
de Saúde de Vila Real, Centro de Saúde de 
Chaves nº 2, da Administração Regional de 
Saúde do Norte (ARS Norte). Realizou ainda 
o Serviço Médico à Periferia entre 1980 e 
1981, no Centro de Saúde de Vila Pouca de 
Aguiar, ARS de Vila Real. Em 1994 passou a 
assumir funções como Delegado de Saúde 
do concelho de Chaves. Foi substituto do 
Adjunto do Delegado regional de Saúde da 
Zona Norte, distrito de Vila Real, de 1 a 20 de 
Agosto de 1995 e foi nomeado, em regime 
de acumulação, Chefe de Serviço da carreira 
médica de saúde pública, para o cargo de Ad-
junto do Delegado Regional de Saúde, para a 
Sub-Região de Saúde de Vila Real, mantendo 
as funções de Delegado de Saúde Concelhio. 
Ainda em 1995 tornou-se presidente das 17ª 
e 18ª Juntas Médicas distritais de Avaliação do 
Grau de Incapacidade de deficientes civis da 
área geográfica correspondente à sub-região 
de Saúde de Vila Real. Foi coordenador da Uni-
dade de Saúde Pública do Distrito de Vila Real. 
Manuel Fernandes Pinheiro desempenhou o 
cargo de presidente da Mesa da Assembleia 
Distrital de Vila Real, atual Mesa da Assem-
bleia Sub-Regional de Vila Real da Ordem 
dos Médicos durante mais de seis mandatos, 
desde 2005 até ao seu falecimento. 
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A inscrição na Ordem 
dos Médicos é uma 
condição legal neces-

sária para o exercício da Medi-
cina em Portugal. Por isso, con-
cluído mais um ano letivo nas 
escolas médicas, muitos foram 

os jovens que se deslocaram até às se-
des regionais do Norte, Centro e Sul 
da Ordem dos Médicos para oficiali-
zarem o seu pedido da célula profis-
sional. A Nortemédico acompanhou 
o processo de inscrição de alguns es-
tudantes das três escolas médicas do 
Norte do país: Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto (FMUP), 
Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar (ICBAS) e Escola de 
Medicina da Universidade do Minho.
Num misto de felicidade e alguns re-
ceios, os recém-diplomados fizeram 
um balanço positivo do seu percurso 
académico e abordaram o estado da 
formação médica em Portugal, prin-
cipalmente a questão da diminuição 
do número de vagas para ingresso 
na formação especializada e a Prova 
Nacional de Acesso (PNA), que se 
realiza já no mês de novembro. A 
SRNOM dá as boas vindas aos novos 
médicos que iniciam agora esta nova 
jornada, que se deseja repleta de desa-
fios e conquistas. 

Desafios 
de uma 
nova etapa

Entre agosto e setembro, 
foram muitos os jovens 
médicos que se deslocaram 
à sede da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos 
Médicos para oficializarem 
o pedido da sua cédula 
profissional. Após seis 
anos de estudo e prestes 
a realizarem a nova Prova 
Nacional de Acesso (PNA), 
os jovens estão cada vez 
mais perto de ver o seu 
sonho concretizado: serem 
oficialmente médicos. 

INSCRIÇÃO NA  
ORDEM DOS MÉDICOS 

SECÇÃO REGIONAL DO NORTE

SRNOM DÁ AS 
BOAS VINDAS AOS 
NOVOS MÉDICOS

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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n GONÇALO DOS SANTOS
FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DO PORTO

“Este dia simboliza o fecho de um 
ciclo e o início de outro, que começa 
agora. É um dia muito importante 
nas nossas vidas pessoais e profis-
sionais. Este foi um percurso muito 
desafiante, com alguns altos e baixos, 
mas tudo valeu a pena e está na hora 
de passar para a nova fase. Esta nova 
etapa começa já em novembro com a 
Prova Nacional de Acesso e espero 
dar o meu melhor para alcançar uma 
posição confortável e ter uma maior 
variedade e liberdade de escolha da 
especialidade. Gosto muito da área 
de Ortopedia e vamos ver se consigo.  
(...) O acesso à especialidade tem sido 
marcado pela diminuição de vagas e 
cada vez mais conhecemos casos de 
colegas que ficam sem especialidade, 
o que não me parece admissível.  Mas 
são as circunstâncias que temos e 
devemos fazer com que isso mude, é 
um longo caminho a percorrer, mas 
podemos fazer melhor. Trabalhar em 
conjunto para fazer aquilo que mais 
ambicionamos: cuidar das pessoas e 
cumprir a nossa missão.”

n CATARINA GUEDES VAZ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 
ABEL SALAZAR

“Este dia pode ser designado como ‘o 
fim de um princípio e o princípio de 
um fim’. Marca o fim de um grande 
e desafiante percurso, mas também o 
início de outro grande percurso, que 
é seguir a carreira médica e trabalhar 
naquilo que realmente quero. Foram 
seis anos cansativos, com muito tra-
balho e esforço, mas compensou e cá 
estamos para outros voos. Estamos já 
na fase de preparação para a Prova 
Nacional de Acesso, que exige muito 
de nós pela sua complexidade e que 
até pode ser vista como um pouco 
injusta. Isto porque não nos garante 
o acesso e as condições que nos são 
oferecidas não são as ideais. Realizar 
uma prova tão difícil e que, neste mo-
mento, não garante vagas para todos 
é um peso acrescido. Penso que toda 
a gente sente esta dificuldade e afeta a 
preparação para a prova. No entanto, 
o objetivo é sempre fazer mais e me-
lhor. Gostava de seguir Neurologia, 
desde o segundo ano que é a área que 
mais interesse me despertou, mas va-
mos ver o que o futuro nos reserva. 

n JULIANA FREIXO
ESCOLA DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DO MINHO 

“Hoje é o início de tudo. É um dia 
com que qualquer estudante de Me-
dicina sonha e ambiciona, para po-
der começar a vida profissional. As-
sinala também um percurso que foi 
difícil, com muito estudo, trabalho e 
sacrifício, mas que no final se revelou 
gratificante. O desafio ainda não ter-
minou e segue-se a Prova Nacional 
de Acesso, em que vou tentar aplicar 
os meus conhecimentos, fazer o me-
lhor que sei para conseguir alcançar 
também a melhor classificação. Há 
já alguns anos que nos deparamos 
com um problema que se tem vindo 
a agravar cada vez mais: as condições 
da formação médica e a escassez de 
vagas no acesso à especialidade. Para 
nós, jovens médicos, é uma preocu-
pação acrescida. Ainda assim, con-
sidero que se trabalharmos e dermos 
o nosso melhor, podemos atingir me-
lhores resultados e alcançar o que de-
sejamos.” n
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A assinalar a sua 16ª edição, 
a Mostra de Especialidades 
Médicas (MostrEM) 
voltou ao Salão Nobre da 
SRNOM para auxiliar os 
jovens médicos internos 
de Formação Geral no 
processo de escolha de 
especialidade. Além de 
apresentações sobre 
as 48 especialidades 
médicas abrangidas pelo 
Regime do Internato 
Médico, os participantes 
tiveram a oportunidade de 
conhecer algumas saídas 
profissionais alternativas. 

Médicos 
internos 
podem ser 
“a chave e o 
motor para 
a mudança”

16
.ª
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Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

NOTÍCIAS

A MostrEM 2021 no 
Norte realizou-se 
em formato híbrido, 
com participantes 
presenciais e 
participantes por via 
telemática. As sessões 
decorreram ao longo de 
3 dias, no Salão Nobre 
da SRNOM.

Os	vídeos	das	sessões	
estão	disponíveis	no	
canal	«nortemédico»	da	
plataforma	Vimeo.	Aceda	
diretamente	através	
do	código	QR	ou	vá	a	
vimeo.com/nortemedico



PARTILHA DE 
EXPERIÊNCIAS
Com o objetivo essencial 
de auxiliar os jovens mé-
dicos no processo de es-
colha da especialidade, a 
edição 2021 da MostrEM 
foi estruturada em três 
dias, com a apresenta-
ção das 48 especialida-
des médicas abrangidas 
pelo Regime do Internato 
Médico.
Três sessões adicionais 
apresentaram percursos 
profissionais  alternativos.  
Na sessão de abertura do 
evento, André Guima-
rães agradeceu aos médi-
cos internos de Formação 
Específica que se mos-
traram disponíveis para 
dar a conhecer aos mais 
novos as suas especiali-
dades. “Aprende-se a ou-
vir, sabe-se questionando 
e só as questões trazem 
respostas”, alertou, dando 
mote ao evento. Hugo Al-
meida, coordenador da 
região Norte do CNMI e 
interno do 3º ano de Me-
dicina Geral e Familiar, 
também deixou palavras 
de agradecimento a todos 
os que “aceitaram parti-
cipar e partilhar as suas 
experiências” e a todos 
os que se inscreveram na 
MostrEM. “O futuro de-
pende muito de nós e, por 
isso, devemos empenhar-

-nos naquilo que queremos ver con-
cretizado e é preciso que nos envolva-
mos para alcançar um futuro melhor 
na Medicina”, aconselhou. Presente 
nesta sessão, agendada para o pri-
meiro dia do evento, António Araújo, 
presidente do CRNOM, fez uma refle-
xão sobre “ser médico” e deixou aos 
jovens médicos uma mensagem de 
alerta; “Os próximos tempos serão 
muito desafiantes e muito cinzentos 
para vocês e para a sociedade por-
tuguesa em geral. (…) Mas vocês são 
importantes e podem ser a chave e o 
motor para a mudança”.

dico-cirúrgicas e meios complemen-
tares de diagnóstico. E foi assim que 
distribuímos e fizemos a gestão des-
tes fatores para proporcionar esta 
partilha de três dias”, revelou André 
Guimarães no primeiro dia da Mos-
trEM. O responsável pela comissão 
organizadora e membro do Conselho 
Nacional do Médico Interno (região 
norte) confidenciou que o modelo on-
line teve maior adesão, por ser “a via 
mais prática e cómoda” mas espera 
que, nas próximas edições, os jovens 
médicos possam regressar “à casa de 
todos os médicos”. 
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“Em momentos 
de partilha com 
internos de for-

mação especializada das 
diferentes especialidades, 
podes ouvir testemunhos 
de internato, esclarecer as 
tuas questões e encontrar 
quem te poderá ajudar 
numa tomada de decisão 
mais consciente e ponde-
rada no momento de es-
colheres a tua especiali-
dade”. Esta foi a proposta 
do Conselho Nacional do 
Médico Interno (CNMI), 
em colaboração com o 
CRNOM para a 16ª edi-
ção da Mostra de Espe-
cialidades Médicas (Mos-
trEM). O evento decorreu 
de 29 de setembro a 1 de 
outubro no Salão Nobre 
do Centro de Cultura e 
Congressos da Secção Re-
gional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM).

MODELO ONLINE: 
“A VIA MAIS PRÁTICA E 
CÓMODA”
Depois da mostra virtual 
em 2020, este ano, em 
virtude das limitações 
impostas pela pandemia 
de COVID-19, optou-se 
por um evento híbrido, 
com participantes pre-
senciais e participantes 
por via telemática. “Foi 
um trabalho de alguns 
meses, que tem vindo a 
ser desenvolvido desde o início do 
ano, mas muito gratificante. Estamos 
a fazê-lo para que estes jovens inter-
nos saibam quais são as dificuldades 
que podem encontrar até chegar a 
este processo de tomada de decisão. 
Este acaba por ser o nosso mote: faci-
litar o processo e ajudar na organiza-
ção de um evento que seja útil e que 
auxilia a desconstruir e desmistificar 
questões que não têm uma resposta 
tão clara relativamente a algumas es-
pecialidades. Organizamos o evento 
de acordo com a área de intervenção, 
sejam áreas médicas, cirúrgicas, mé-



DISCURSO DE 
ANTÓNIO ARAÚJO,
PRESIDENTE DO 
CRNOM
MostrEM 2021 (16.ª edição)  
Sessão de Abertura, 29.SET. 2021

diferenciarem na Medicina. É evidente que 
um médico não deve ser só médico, não deve 
estar restringido só ao âmbito da Medicina. O 
médico deve transcender a Medicina e deve 
intervir na sociedade onde está inserido. Um 
médico deve ter uma voz ativa na política, 
nas estruturas associativas, porque é uma 
pessoa importante na sociedade, que tem 
voto e que é ouvido e respeitado por isso. 

Portanto, vocês, jovens médicos, têm um 
longo caminho a percorrer. Principalmente 
numa altura extremamente difícil. Recordo 
que os próximos tempos serão muito desa-
fiantes e muito cinzentos para vocês e para a 
sociedade portuguesa em geral. Há falta de 
liderança a nível político, consequentemente 
há falta de estratégia na área da saúde. Não 
se conhece qualquer estratégia para os 

próximos anos neste setor. 
Portanto, sem líderes e sem 
estratégia, as coisas só po-
dem correr mal. A isto, junta-
-se uma falta de autonomia, 
nomeadamente nas unida-
des de saúde, em que para 
se comprar um prego tem 
que se pedir autorização ao 
Ministério das Finanças. Para 
se desenvolver um projeto 
numa unidade de saúde tem 
que ter múltiplas aprovações, 
incluindo a do Ministério das 
Finanças. O que é um obstá-
culo ao desenvolvimento das 
unidades de saúde. Não ha-

vendo liderança, estratégia nem autonomia, 
também não há financiamento. Não contem 
com um grande investimento no Serviço 
Nacional de Saúde, apesar do que dizem 
os políticos sobre o valor e a importância 
do SNS para a sociedade. Vamos ter mais 
restrições dentro do SNS e, por esse motivo, 
ele já não consegue responder aos anseios 
da população, que acaba por procurar o setor 
privado. Além disso, o SNS também não 
corresponde às expetativas dos profissio-
nais de saúde, que acabam por emigrar ou 
procurar o setor privado. Temos assistido à 
sangria dos profissionais de saúde do SNS 
para o setor privado. 

Portanto, em vez de uma palavra de espe-
rança, deixo-vos aqui os meus sentimentos 
de desilusão e pessimismo face ao que se 
está a passar na saúde em Portugal. Mas 
vocês são importantes e podem ser a chave 
e o motor para a mudança. Vocês podem ser 
os responsáveis por virmos a ter no futuro 
uma sociedade mais justa, equitativa e com 
um SNS forte. Escolham a especialidade em 
consciência, escolham com o coração. É im-
portante que gostem, porque é para o resto 
da vida. As maiores felicidades para o vosso 
futuro, que se sintam realizados na profissão 
e na especialidade que escolherem”. 

Este é um evento que se tem vindo 
a repetir ao longo dos anos e que 
é da maior importância para os 

jovens médicos que vão escolher a sua es-
pecialidade em consciência e de acordo com 
as suas expetativas. Parabéns à organização, 
principalmente por o terem organizado numa 
altura em que atravessamos um período difícil 
de incerteza. Torna-se um 
desafio muito grande. 

“Mas afinal, o que é ser 
médico?” – Hoje em dia, 
ser médico requer quatro 
competências estruturais. 
Primeiro, a competência 
assistencial porque todos 
vocês, para serem bons 
médicos, devem adquirir 
conhecimentos específicos 
na área que vão exercer. 
Por isso é fundamental 
que estudem, aprendam 
e aproveitem este tempo 
para adquirir o maior nú-
mero possível de conheci-
mentos e experiências na área. Em segundo, 
está a educação, no sentido em que vão ser 
ensinados por colegas mais velhos, mas 
devem adquirir essas competências porque 
daqui a alguns anos serão vocês a ensinar 
os mais novos. A Medicina faz-se não só da 
leitura de livros e de aprendizagem técnica, 
mas sobretudo de aprendizagem prática. Essa 
é feita através da partilha de conhecimentos 
transmitidos entre colegas, por isso é funda-
mental que saibam ensinar. O terceiro pilar é a 
investigação. Sabemos que a Medicina avança 
a um passo cada vez mais rápido porque o 
conhecimento científico e a investigação 
vão progredindo. Todos nós, independente-
mente do nível ou da especialidade, temos a 
obrigação de investigar. Fazer investigação 
permite avançar no conhecimento, tratar 
melhor os nossos doentes, e devemos ter 
competências nesse sentido. Por fim, uma 
área que tem vindo a ganhar cada vez mais 
importância nos nossos dias, é a competência 
de gestão. Cada vez mais os médicos são 
chamados a dirigir serviços, departamentos 
e unidades de saúde. Por isso é fundamental 
que tenham competências de gestão, para que 
possam ser líderes nessa área. Só com estas 
quatro grandes competências é que realmente 
somos médicos completos, capazes de se 
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“O internato médico 
é um período de for-

mação médica, da atri-
buição do Ministério da 
Saúde, que visa habilitar 
o médico ao exercício au-
tónomo da medicina bem 
como ao exercício tecni-
camente diferenciado de 
uma área de formação es-
pecializada”. A definição 
do número de vagas dis-
ponibilizadas para essa 
formação tem por base a 
verificação da idoneidade 
e capacidade formativa dos 
diversos serviços de saúde, 
o que é uma competência 
da Ordem dos Médicos, 
através dos Conselhos Re-
gionais e das direções dos 
Colégios. 

NÚMERO REDUZIDO 
DE VAGAS PREOCUPA 
JOVENS MÉDICOS 
CANDIDATOS
Esses números não são 
ainda conhecidos e os in-
ternos enfrentarão ainda, 
previamente, a Prova Na-
cional de Acesso, agendada 
para o mês de novembro. 
Nesta edição da MostrEM 
este foi um dos temas mais 
abordados pelos internos 
de Formação Específica, 
principalmente o número 
reduzido de vagas e o e 
facto de muitos jovens irem 
ficar sem acesso à especia-
lidade. Questionado sobre 
o assunto, André Guima-
rães esclareceu: “Em cada apresen-
tação será abordado esse tema, no-
meadamente a evolução das vagas ao 
longo do tempo e aquilo que se pers-
petiva para a própria especialidade 
no final do internato de Formação 
Específica. Não podemos traçar um 
perfil transversal, apesar de saber-
mos que, infelizmente, o número de 
vagas que abrem para o concurso fica 
aquém do número de candidatos. As 
apresentações serão realistas e procu-
ram espelhar aquilo que é a realidade 
nacional”. 

Há falta de 
liderança a 
nível político, 
consequentemente 
há falta de 
estratégia na 
área da saúde. 
(…) A isto, junta-
se uma falta de 
autonomia…



29

Cada período, manhã ou tarde, foi 
constituído por dois blocos de 1h30 
cada, que contou com a apresentação 
em direto de quatro especialidades 
diferentes. Os 48 palestrantes, todos 
internos de Formação Específica de 
unidades de saúde do Norte do país, 
abordaram o programa de formação, 
a evolução das vagas, as áreas de in-
tervenção, o horário e semana-tipo, os 
locais de formação, os aspetos positi-
vos e negativos de cada especialidade, 
as perspetivas futuras, partilhando 
sempre a sua experiência pessoal.

48 especialidades, 48 apresentações

n 29 DE SETEMBRO – 1ª SESSÃO

ANESTESIOLOGIA
[5 anos / 80 vagas]
Ana Sofia Tomás – Interna de 
3º ano no Centro Hospitalar e 
Universitário do Porto

“As áreas de intervenção são uma grande 
vantagem desta especialidade, porque po-
demos intervir, desde logo, no bloco opera-
tório, com todas as especialidades que vão ao 
bloco e precisam do nosso apoio.  Destaco 
a visão global e integrada do doente. A espe-
cialidade prima pela interdisciplinaridade, fa-
zemos a gestão do doente no intraoperatório, 
é uma especialidade com muitas técnicas e 
contactamos com vários especialistas.  Os 
procedimentos realizados com o apoio da 
Anestesiologia estão em crescimento franco 
e por isso a especialidade vai tendo cada vez 
mais solicitações, principalmente nos hospi-
tais centrais”.

MEDICINA INTENSIVA
[5 anos / 52 vagas]
Mafalda Mourisco – Interna de 
3º ano no Centro Hospitalar de 
Entre o Douro e Vouga

  “A ausência de monotonia, em que todos 
os dias há um desafio novo; é um privilégio 
gerir a fisiologia do doente em estado puro 
para uma intervenção benéfica; trabalhamos 
em equipa e permite o desenvolvimento de 
soft skills e capacidade de liderança; realiza-
ção diária de técnicas.  A pandemia trouxe a 
importância da medicina intensiva na presta-
ção de cuidados de saúde e percebemos que 
somos o país com menos camas de Medicina 
Intensiva por 100 mil habitantes.  Assisti-
mos a um aumento de forma permanente e 
consequente de intensivistas nos serviços. 
Acho que o futuro é promissor, esta é uma 
especialidade que está em expansão e as-
sistimos a um investimento progressivo do 
setor privado na Medicina Intensiva”.

GASTRENTEROLOGIA
[5 anos / 22 vagas] 
Vítor Macedo Silva – Interno de 
3º ano no Hospital Senhora da 
Oliveira, Guimarães

“É uma especialidade tanto com uma grande 
componente clínica como técnica. Acaba por 
ter um equilíbrio muito interessante entre as 
duas áreas de intervenção.  É uma espe-
cialidade com alguma procura, que conse-
gue segurar alguns médicos. Saliento que 
devido à evolução tecnológica, a aprendiza-
gem é constante, e se quiserem continuar 
a desenvolver técnicas, especializarem-se, 
fazerem estágios, podem continuar a fazê-lo 
e os serviços fomentam isso.  Se gostam 
de especialidades com diversidade clínica e 
técnica e que possam desenvolver técnicas 
para melhorar os serviços, a gastrenterolo-
gia é uma boa escolha”.

PNEUMOLOGIA 
[5 anos / 33 vagas] 
Mariana Martins – Interna de 3º 
ano no Centro Hospitalar Uni-
versitário de São João

“É uma especialidade extremamente completa 
no que toca à multiplicidade de subespecia-
lidades e áreas de intervenção. É permitido 
aliar o raciocínio clínico à capacidade técnica 
e diagnóstica.  Possibilidade de realização 
de técnicas pleurais e broncóspicas, inovação 
crescente em termos de técnicas diagnósticas 
e terapêutica, reuniões multidisciplinares para 
discussão de casos clínicos, investigação clí-
nica, qualidade de vida.  A oferta profissional 
centra-se no SNS. Embora exista um número 
variável de vagas nos diferentes concursos, 
com maior oferta de contratação no contexto 
da pandemia, existe também alguma impre-
visibilidade a médio e curto prazo. Já no setor 
privado existem raras oportunidades de tra-
balho a tempo inteiro”.

2ª SESSÃO

SAÚDE PÚBLICA 
[4 anos / 58 vagas]
Ana Catarina Rodrigues – In-
terna de 3º ano na Unidade de 
Saúde Pública Grande Porto I

“A Saúde Pública ganhou uma grande visibi-
lidade com a pandemia, perante a resposta 
que foi desenvolvida, mas esta é uma espe-
cialidade ‘muito abrangente’, que se distingue 
por um público alvo constituído por grupos e 
subgrupos de cidadãos que podem ser sau-
dáveis ou doentes.  A nossa organização 
faz-se a nível local, regional e nacional, e é 
bastante transversal, porque nos dedicamos 
ao planeamento em saúde, com diagnóstico 
da situação de saúde da nossa comunidade, à 
vigilância de doenças de notificação obrigató-
ria, à saúde ambiental e promoção da saúde”.

MEDICINA DO TRABALHO
[4 anos / 15 vagas]
André Aguiar – Interno de 2.º 
ano no Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho

 “Os nossos colegas ainda olham para a es-
pecialidade de Medicina do Trabalho como 
sendo algo menor. Isto reflete aquilo que a 
Medicina do Trabalho tem sido nos últimos 
anos em Portugal, em que se faziam especia-
listas em cima do joelho, e esta formação era 
feita por colegas de outras especialidades que 
olhavam para a Medicina do Trabalho apenas 
para irem lá fazer uns trocos ao fim do dia. Hoje 
em dia, a coisa está a mudar, mas ainda temos 
má fama no mercado.  O facto de ser uma 
especialidade nova traz um grande potencial 
de crescimento, com muitas oportunidades na 
área da investigação. Ainda há muita matéria 
em bruto a ser explorada.  A Administração 
Pública tem como objetivo ter um Médico do 
Trabalho em todos os organismos públicos. 

 Aspetos positivos   Aspetos negativos   Perspetivas futuras
O número de vagas indicado corresponde às vagas no concurso de 2020.
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Tudo o que for Administração Pública terá de 
ter um Médico do Trabalho e há a necessidade 
de preencher essas lacunas”.

MEDICINA GERAL E 
FAMILIAR 
[4 anos / 501 vagas]
Hugo Silva Almeida – Interno de 
3º ano no ACES Porto Oriental 

“É a especialidade que habitualmente abre 
mais vagas e será a mais escolhida por grande 
parte dos participantes deste MostrEM. A es-
colha do local de formação é muito importante 
e devem ter em conta o orientador de forma-
ção, o ambiente de trabalho, o número de in-
ternos, a tipologia da unidade, as oportunida-
des de formação pós-graduada, o contacto 
com estudantes da pré-graduação, a carteira 
adicional de serviços e as características de-
mográficas da população.
  A relação médico-doente, cuidados lon-
gitudinais que enriquecem o médico, diversi-
dade de patologia observada, gestão da vida 
pessoal. Existe um grande boom de reformas 
na MGF, temos um conjunto de médicos muito 
perto da idade da reforma, por isso não vamos 
ter médicos de família para toda a gente.  Vai 
existir uma grande necessidade e espera-se a 
abertura de mais vagas, muitas vezes em lo-
cais com poucos incentivos para nos fixar. Por 
isso, é essencial formar médicos de família nos 
próximos anos”.

MEDICINA FÍSICA E 
REABILITAÇÃO 
[5 anos / 41 vagas]
Gonçalo Engenheiro - Interno 
de 3º ano no Centro Hospitalar 

de Entre Douro e Vouga

“A Medicina Física e de Reabilitação é conside-
rada por muitos a Medicina Interna da funciona-
lidade. Isso deve-se à tremenda abrangência 
da nossa especialidade e à forma como os fi-
siatras abordam o doente. É uma especialidade 
holística na forma como aborda a pessoa, não 
só a doença, mas como ela se traduz ou afeta 
a qualidade de vida do utente.  Destaco a 
abrangência e expansão das nossas áreas 
de intervenção, a capacidade de liderança e 
gestão de equipas multidisciplinares e multi-
profissionais de reabilitação, a oportunidade 
de fazer estágios nacionais e internacionais 
e a estabilidade de horários.  Ainda há um 
grande desconhecimento da especialidade, 
que gera entraves na nossa atuação, carências 
de recursos humanos, manter o doente moti-
vado durante o processo de reabilitação.  O 
futuro é entusiasmante porque há uma nova 
onda no sentido de criar novas unidades fun-
cionais, introduzir MFR nos Cuidados de Saúde 
Primários e reforçar o ensino da MFR no ensino 
médico pré e pós-graduado”.

3ª SESSÃO

ANGIOLOGIA E CIRURGIA 
VASCULAR
[6 anos / 8 vagas]
António Neves – Interno de 4.º 
ano do Centro Hospitalar Uni-

versitário de São João

“É uma especialidade com uma intervenção 

muito global.  As técnicas e materiais estão 
cada vez melhores, é possível fazer coisas que 
há 10 anos não era possível fazer.  Começa 
também por existir um défice, a nível nacional, 
mas, ao mesmo tempo, acaba por haver um 
excesso de internos por Centro, e isso depois 
tira-nos algumas hipóteses de aprendizagem.”

CIRURGIA CARDÍACA
[6 anos / 3 vagas]
João Pedro Monteiro – Interno 
de 6.º ano no Centro Hospita-
lar Vila Nova de Gaia/Espinho

“A formação é gratificante, é uma especiali-
dade que requer muito de nós e de dedica-
ção.  Como fazemos a produção adicional e 
é dividido de forma equitativa entre os espe-
cialistas, sempre temos margem económica 
para trabalhar na função pública.  Para já, 
todos os internos são colocados, mas esta 
realidade claramente não está para ficar. Isto 
não depende dos diretores de serviço, nem dos 
hospitais, depende de quem está lá em cima”.

CIRURGIA TORÁCICA
[5 anos / 2 vagas]
Rita Costa – Interna de 4.º ano 
no Centro Hospitalar Universi-
tário de São João

 Nas perspetivas futuras, na cirurgia torá-
cica fala-se no rastreio do cancro do pulmão. 
Se essa ideia avançar, não vai faltar trabalho a 
nenhum cirurgião torácico.  Os aspetos ne-
gativos é o tempo que passamos no hospital, 
é a privação de sono, é a privação de comida... 
Depois, todos os internos com quem falei já 
passaram pela fase do: ‘Passo muito tempo 
aqui, ninguém me valoriza...”

CIRURGIA PEDIÁTRICA 
[6 anos / 5 vagas] 
Inês Braga – Interna de 4º ano 
no Hospital de Braga

“A cirurgia pediátrica é o mundo, 
é a verdadeira cirurgia geral.  Somos incen-
tivados a ir a congressos nacionais e interna-
cionais, a fazer os cursos, publicações e inves-
tigação. Acima de tudo, a especialidade é das 
melhores que podemos ter, os doentes são 
dos melhores que podemos ter. Mesmo es-
tando mal, eles conseguem sempre com que 
nós nos sintamos melhor”.

4ª SESSÃO

CARDIOLOGIA
5 anos / 35 Vagas
Carla Marques Pires – Interna 
de 4.º ano no Hospital de Braga

“Quem entrar agora no inter-
nato da cardiologia vai ser abarcado por um 
novo currículo, que foi agora atualizado, em 
dezembro de 2020, no qual a atividade cien-
tífica que exige é muito elevada, e isso torna a 
especialidade mais cansativa.  Continua a ha-
ver oferta no sector público e no privado, ape-
sar de a remuneração, comparada com a de há 
anos atrás, ser claramente inferior.  O aspeto 
mais positivo é a grande diversidade da própria 
especialidade. Independentemente dos gostos 
particulares, encontramos uma zona em que 

ficamos mais completos. Ela está associada ao 
avanço tecnológico, o que acaba por ser muito 
motivante, porque vemos que as nossas inter-
venções terapêuticas estão a evoluir”.

CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 
[5 anos / 4 vagas]
Marisa Pereira – Interna de 3.º 
ano no Centro Hospitalar Uni-
versitário de São João

“O facto de lidarmos com doentes pediátri-
cos é uma vantagem na medida que lidamos 
com uma população, regra geral, com menos 
comorbilidades e que tem uma capacidade 
incrível de evoluir e de melhorar.  A espe-
cialidade é independente apenas em Portu-
gal e Reino Unido, e mesmo entre estes dois 
locais pode ser difícil obter uma equivalência, 
e também há muita falta de apoios da indús-
tria farmacêutica.   Não conheço um cardio-
logista pediátrico que esteja desempregado. 
Esta especialidade pode dar qualidade de vida”.

OTORRINOLARINGOLOGIA
[5 anos / 24 vagas]
André Carção – Interno de 3.º 
ano no Hospital Pedro His-
pano – Unidade Local Saúde 

de Matosinhos

 “É uma especialidade extremamente ver-
sátil, atingimos um espetro muito variado de 
doentes, com múltiplas patologias. É extrema-
mente técnico-cirúrgica, acabamos por estar 
sempre a aprender conceitos novos.  Em 
termos de empregabilidade, estamos todos 
no limbo, não sabemos bem aquilo que nos 
espera. Tem sido cada vez mais difícil ficar a 
trabalhar no local onde tiramos a formação. A 
curva de aprendizagem é um bocadinho de-
morada e pode ser desmotivante sentir que 
não estamos a evoluir de acordo com aquilo 
que desejávamos”.

OFTALMOLOGIA
[4 anos / 21 vagas]
Ricardo Soares – Interno de 4.º 
ano no Centro Hospitalar de Vila 
Nova de Gaia/Espinho

 “Nós, na oftalmologia, temos muita tecnologia 
e uma evolução tecnológica do outro mundo. 
O que é hoje novidade, daqui a dois anos pode 
já estar completamente obsoleto.  A parte da 
renumeração é bastante satisfatória, nomea-
damente na parte do privado, mas hoje em dia 
já não é como antigamente, e existem menos 
ofertas de trabalho, principalmente no litoral”.

n 30 DE SETEMBRO – 1ª SESSÃO

HEMATOLOGIA CLÍNICA
[5 anos / 21 vagas]
Isabel Marques – Interna de 4.º 
ano no IPO-Porto

 “O facto de termos muita di-
versidade obriga-nos a percorrer vários hos-
pitais e faz com que não nos sintamos afins 
da área em que vamos fazer estágio, e isso às 
vezes pode desmotivar.  A nossa patologia é 
tão diversa e sistémica que é um desafio nós 
chegarmos ao diagnóstico, e este processo é 
muito desafiante.  É uma área que tem vindo 
a inovar muito nos últimos anos. Cada vez sa-
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bemos mais das doenças e isso dá-nos mais 
conhecimento e capacidade de procurar novas 
armas terapêuticas”.

IMUNOHEMOTERAPIA
[5 anos / 18 vagas]
Diana Cibele Gonçalves – Interna 
de 3.º ano no Centro Hospitalar 
Universitário de São João

“É uma especialidade clínico-laboratorial e às 
vezes os colegas esquecem-se disso. Muitas 
vezes os colegam tentam focar-se na parte do 
clínico, mas nenhum imuno-hemoterapeuta 
pode ser muito bom se não perceber a parte 
laboratorial.  A parte da interdisciplinaridade 
acaba por ser, para muitos colegas, um ponto 
negativo. Nós podemos aconselhar, mas não 
somos nós que decidimos, e isso pode ser 
muito frustrante”.

FARMACOLOGIA CLÍNICA
[4 anos / 6 vagas]
Gonçalo Cordeiro – Interno de 
3.º ano no Centro Hospitalar 
Universitário de São João

 “A especialidade, por ser muito recente, tem 
um potencial de crescimento enorme. São áreas 
de crescimento novas, que nenhuma especia-
lidade da Medicina aborda e, como tal, pode-
mos ser uma mais-valia em qualquer contexto 
hospitalar.  Para quem quer uma especiali-
dade muito clínica, a farmacologia clínica não 
é a melhor opção, apesar de no programa de 
formação termos uma grande aplicação nas 
áreas clínicas. No futuro, não creio que vá acon-
tecer, a não ser em Centros de Ensaios Clínicos 
bem desenvolvidos, o farmacologista clínico 
ter uma intervenção mais clínica, semelhante 
a uma enfermaria. Infelizmente, em Portugal, 
atualmente isso não acontece”.

PATOLOGIA CLÍNICA
[4 anos / 41 vagas]
Sara Braga – Especialista em 
Patologia Clínica no Centro Hos-
pitalar de Vila Nova de Gaia/

Espinho

“A Patologia Clínica é uma área muito abran-
gente da Medicina. Costumamos dizer que so-
mos a Medicina Interna de laboratório, porque 
temos de saber um pouco de tudo para, efeti-
vamente, do outro lado, dar apoio aos colegas 
das especialidades clínicas.  É uma área em 
que é necessário novos especialistas, porque 
tem um conjunto de colegas já com bastante 
idade e, portanto, tem que ser renovada. En-
tre 2012 a 2025 está prevista a saída de 246 
especialistas”.

2ª SESSÃO

NEUROLOGIA
[5 anos / 28 vagas]
Paulo Ferreira – Interno de 3.º 
ano de Neurologia no Hospital 
Pedro Hispano – Unidade Local 

Saúde de Matosinhos

 “Não somos a especialidade em que as 
oportunidades a nível de trabalho no público e 
no privado sejam as que dão uma maior renu-
meração.  É uma especialidade abrangente. 
Temos muitas subespecialidades. É um ponto 

positivo haver muito por descobrir.  É uma 
área que está em permanente expansão, tanto 
no conhecimento, como no diagnóstico e te-
rapêuticas. Daqui a 20 anos a trabalhar nesta 
especialidade vamos estar sempre a desa-
fiar-nos e a descobrir coisas novas”.

PSIQUIATRIA
[5 anos / 73 vagas]
Lucas Lopes – Interno de 4.º 
ano no Centro Hospitalar de 
Vila Nova de Gaia/Espinho

 “Vai havendo uma crescente investigação 
nas ciências básicas e na neurociência. Vão 
aparecendo novos fármacos, novas propostas 
de tratamento e que vão dando mais qualidade 
de vida aos nossos doentes. A psiquiatria é uma 
especialidade que não esquece o organismo 
como um todo, a pessoa no seu aspeto mais 
global e a inserção no seu ambiente social e 
cultural. Isto é fundamental à psiquiatria, não 
podemos tirar a pessoa do seu contexto.  
Frustração face à escassez de recursos para 
integração do doente na comunidade. Isto é 
uma realidade que não tinha presente, mas 
que é algo que não mata mas mói. É preciso 
termos presente que é preciso mais apoios 
e estimular a criação desses recursos para 
uma integração efetiva dos doentes nas suas 
comunidades”.

MEDICINA INTERNA
[5 anos / 232 vagas]
Catarina Carvoeiro – Interna 
de 3.º ano na Unidade Local 
de Saúde Alto Minho

 “A Medicina Interna é tida como a ‘mãe’ das 
especialidades médicas. O internista é aquele 
que compreende todas as inter-relações e 
corresponde ao modelo ideal daquilo que 
pensamos ser um médico. É o que trata com 
respeito, que escuta, que se preocupa, sem-
pre com um elevado sentido ético.  É uma 
especialidade muito exigente. Mais ainda se 
tiver o peso daquilo que são as funções buro-
cráticas. Às vezes o internista acaba a ver-se 
a resolver uma multiplicidade de problemas. 

 A Medicina Interna está aqui para ficar. É, 
sem dúvida, um pilar basilar do SNS, tem esta 
atividade integradora e o reforço desta espe-
cialidade é imprescindível”.

ONCOLOGIA MÉDICA 
[5 anos / 38 vagas]
José Nuno Silva – Interno de 
3.º ano no IPO-Porto

  “A Oncologia Médica é uma 
área em constante evolução e tem-se novo 
conhecimento todos os dias. Temos um im-
pacto imenso na vida das pessoas, quer a nível 
da sua sobrevivência, quer da sua qualidade 
de vida, não só dos doentes que tratamos, 
mas também das famílias que os acompa-
nham.  Obviamente que no outro polo está 
a imensa carga emocional que isso traz as-
sociada.  Pelo envelhecimento da popula-
ção, há a sensação de os hospitais periféricos 
poderem abrir serviços ou reforçá-los e te-
rem uma maior força. Na atividade privada, é 
possível que ela vai evoluindo, sobretudo na 
zona de Lisboa”.

3ª SESSÃO

NEUROCIRURGIA
[6 anos / 11 vagas]
Tiago Costa – Interno de 3.º ano 
no Centro Hospitalar Universitá-
rio do Porto

 “Sabemos que a cirurgia tem um impacto 
importante e ter essa capacidade de mudar a 
história natural da doença é algo muito pecu-
liar nas especialidades cirúrgicas. Estamos a 
abranger cada vez mais doentes, com maior 
idade, mais patologias, mais ferramentas e isso 
é muito fascinante.  Existem oportunidades 
a crescer no setor privado. Naturalmente que 
no privado vamos ter um leque de patologias 
diferente do público, mas, no futuro, terão de 
ser ponderados todos estes aspetos, nomeada-
mente se estamos à vontade para tratar dessas 
patologias, de aceitar as condições de trabalho 
e as diferenças na renumeração”.

NEURORRADIOLOGIA
[5 anos / 10 vagas]
Rúben Maia – Interno de 4.º ano 
no Centro Hospitalar Universitá-
rio de São João

 “Não há grande regulamentação do nosso vo-
lume de trabalho. Não há nada que diga quantos 
exames podemos ver por semana, por mês, em 
segurança, para que estejamos a fazer um tra-
balho de qualidade.  Fala-se que poderá haver 
uma especialidade de neurorradiologia de inter-
venção. Quero que fiquem com a noção que nem 
toda a gente vai conseguir fazer intervenção. É 
uma área que, neste momento, tem capacidade 
de absorver neurorradiologistas de intervenção, 
mas, num futuro próximo, já não será assim.  
Neste momento, o que nós vemos é que há uma 
boa mobilidade profissional. O SNS tem capa-
cidade para absorver os recém-especialistas, 
os quadros ainda estão deficitários, estamos a 
precisar de neurorradiologistas.”

RADIOLOGIA
[5 anos / 26 vagas]
Margarida Morgado – Interna de 
3.º ano no Centro Hospitalar Uni-
versitário de São João

 “Cada vez mais temos um papel ativo nas re-
uniões multidisciplinares. Quase todas as espe-
cialidades têm reuniões multidisciplinares em 
que precisam de um ou dois radiologistas para 
rever os exames. Podemos ter outro diagnós-
tico.  Temos muita falta de apoio da indús-
tria, praticamente não lidamos com fármacos. 
A não ser que participemos em algum projeto 
de investigação, quase tudo é pago por nós.”

RADIONCOLOGIA
[4 anos / 12 vagas]
André Pires – Interno de 3.º ano 
no IPO-Porto

 “Prevê-se 125 a 141 especialis-
tas em 2025. Não me parece, de todo, que exista 
a possibilidade de especialistas de Radionco-
logia no desemprego.  Somos uma especia-
lidade clínica, nunca vamos perder o contacto 
com o doente, temos uma elevada componente 
tecnológica e temos uma boa qualidade de vida, 
porque não fazemos urgências, noites ou fins 
de semana.  A Radioncologia exige muitas 



infraestruturas. Não estamos dependentes 
apenas do nosso trabalho, exige o trabalho 
de técnicos, físicos, equipamentos, entre 
outras coisas”.

4ª SESSÃO

CIRURGIA MAXILOFACIAL
[6 anos / 6 vagas]
Sara Martins – Interna de 4.º 
ano no Centro Hospitalar Uni-
versitário de São João

 “O desconhecimento que os doentes e 
mesmo alguns colegas têm daquilo que fa-
zemos é uma grande barreira. Outra são as 
áreas cinzentas e a sobreposição de realiza-
ção de procedimentos entre diferentes es-
pecialidades.  Neste momento, não existe 
desemprego na cirurgia maxilofacial, no en-
tanto, somos cada vez mais internos, o que 
significa que haverá menos oportunidade 
de ficarmos no serviço onde realizamos a 
formação”.

ESTOMATOLOGIA
[4 anos / 14 vagas]
Rita Martins – Interna de 4.º 
ano no Centro Hospitalar Uni-
versitário de São João

 “Tem muito potencial de crescimento. Há 
muitos recéns especialistas a serem colo-
cados em outros hospitais, o que vai fazer 
com que se aprofundem algumas áreas de 
intervenção.  A empregabilidade no SNS é 
praticamente de 100%, já que há muita ca-
rência de estomatologistas”.

REUMATOLOGIA
[5 anos / 17 vagas]
Diogo Fonseca – Interno de 
4.º ano no Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia/Espinho

“Ainda existe uma escassa oferta de reu-
matologia no setor público. Na zona Norte, 
há muitos hospitais em que a especialidade 
não existe.Existe, de facto, algum confronto 
com a Medicina Interna, o que tem limitado 
a criação de novos serviços de Reumatolo-
gia.  Passando um bocadinho pela comu-
nicação, pela entreajuda entre as especiali-
dades, é uma coisa que facilmente se pode 
ultrapassar.”

MEDICINA DESPORTIVA 
[4 anos / 1 vaga] 
Diogo Santos – Especialista 
em Medicina Desportiva

 “Há uma incerteza quanto 
ao futuro da especialidade. Nunca houve 
nenhum concurso público para contratação 
de médicos especialistas em Medicina Des-
portiva. Todos os que acabam o internato ou 
conseguem prolongar nos Centros de Me-
dicina Desportiva em regime de avença ou 
acabam a trabalhar para clubes ou federa-
ções. Os Centros de Medicina Desportiva es-
tão moribundos, não há uma aposta válida 
na Medicina Desportiva.  A ideia é sermos 
cada vez mais independentes, mas também 
passará pela integração no SNS”.

n 01 DE OUTUBRO – 1ª SESSÃO

GENÉTICA MÉDICA
[5 anos / 6 Vagas]
Ana Grangeia – Interna de 4.º 
ano no Centro Hospitalar Uni-
versitário de São João

 “Por não termos Urgência, por não termos 
permanência como outras especialidades, aca-
bamos por ter apenas o nosso salário base e não 
temos aquele trabalho adicional.  A Genética 
é muito vasta e podemos fazer especialização 
em outras áreas e, na minha perspetiva, é uma 
especialidade com muito futuro. Cada vez mais 
se começa a pedir mais estudos genéticos, 
mesmo de colegas de outras especialidades”.

MEDICINA LEGAL
[4 anos / 8 vagas]
Ângela Santos – Interna de 3.º 
ano no Instituto Nacional de 
Medicina Legal e Ciências Fo-

renses, I.P.

 “É importante referir que, na Medicina Le-
gal, os concursos, em termos de progressão na 
carreira estão bastante atrasados. O edifício da 
Delegação Norte, em comparação com as de-
legações do Centro e do Sul, tem grandes defi-
ciências. O facto de termos muitos casos acaba 
por nos dar uma grande carga de trabalho”.

MEDICINA NUCLEAR
[4 anos / 5 vagas]
Sofia Castro – Interna de 3.º ano 
no IPO-Porto

 “Há muito desconhecimento 
por parte dos colegas. Muitos não sabem o que 
é Medicina Nuclear, não sabem o que fazemos 
e, muitas vezes, não sabem os exames de que 
podem dispor.  O que tem acontecido é que 
os colegas que acabam a especialidade nor-
malmente têm vaga no público. Tem havido 
sempre empregabilidade e há procura no pri-
vado, nos grandes centros”.

IMUNOALERGOLOGIA 
[5 anos / 10 vagas]
Daniela Brandão – Interna de 3.º 
ano no Centro Hospitalar Uni-
versitário de São João

 “Estima-se que haja um aumento da pre-
valência das doenças alérgicas ainda maior 
na próxima década. Se isso significa mais em-
prego, mais locais de formação e futuro risonho, 
são tudo perguntas em aberto, mas, de facto, 
eu acredito que sim. Se surgem mais doen-
tes com esta patologia, é importante que haja 
alguém que esteja formado na área e que os 
acompanhe mais proximamente.  Isto da es-
pecialidade ser pequena e não ser totalmente 
reconhecida, é um aspeto negativo. Os doen-
tes acabam por chegar, mas apenas andam um 
bocadinho perdidos até saberem que existe a 
especialidade e, infelizmente, ainda há cole-
gas que não sabem que há esta possibilidade”.

2ª SESSÃO

ORTOPEDIA
[6 anos / 48 vagas]
João Reis – Interno de 3.º ano 
no Centro Hospitalar de Trás-
-os-Montes e Alto Douro

“Atualmente, existe emprego para todos os 
ortopedistas. As áreas mais urbanas acabam 
por estar sobrecarregadas, porque existe muita 
oferta, mas na periferia existe uma escassez, e 
há mais oportunidades.  Temos a vantagem de 
oferecer qualidade de vida aos doentes. Todas 
as nossas atitudes terapêuticas, a curto prazo, 
conseguem trazer um aumento de qualidade 
de vida ao doente.  A ortopedia exige muito 
trabalho. É preciso um espírito de sacrifício e 
capacidade de trabalho acima da média. Não 
queremos que quem escolher Ortopedia venha 
com a ideia de que vai ter um mar de rosas”.

UROLOGIA
[6 anos / 14 vagas]
Catarina Tinoco – Interna de 3.º 
ano no Hospital de Braga

A maioria das pessoas ainda 
me pergunta: ‘Tu és rapariga, como é estar na 
Urologia, sendo rapariga?’ Cada vez menos 
é um problema. Os doentes não se queixam, 
acho que já estão habituados a serem vistos 
por médicas.  Há uma boa empregabilidade, 
porque há muita necessidade de urologistas. 
São muitos doentes, muitas patologias, e não 
somos muitos a ser formados em cada ano.  
A atividade privada é interessante, mas está a 
ser cada vez mais mal renumerada”.

CIRURGIA PLÁSTICA E 
RECONSTRUTIVA
[6 anos / 8 vagas] 
Larissa Lanzaro – Interna de 3.º 
ano no Centro Hospitalar Vila 

Nova de Gaia/Espinho

 “Apesar de termos doentes jovens, temos 
de saber fazer uma grande gestão de expe-
tativas dos doentes. Muitas vezes, a cirurgia 
plástica é uma especialidade em que o doente 
não entra doente, fica ‘doente’ após estar con-
nosco, o que pode gerar processos médico-
-legais.  Há um crescente número de cirur-
giões plásticos em Portugal mas também há 
bastante oferta de trabalho. Não é algo que 
seja de preocupar se temos ou não emprego 
após o internato, para já. Não sei como será no 
futuro, mas ainda há bastante oferta tanto no 
público como no privado”.

GINECOLOGIA  
E OBSTETRÍCIA
[6 anos / 49 vagas] 
Mário Moura – Interno de 2.º ano 
no Centro Hospitalar de Trás-os-

-Montes e Alto Douro

 “Na grande maioria dos casos, temos bons 
desfechos maternos, fetais e neonatais.  Por-
tanto, a morbilidade é realmente muito baixa na 
nossa especialidade, ou seja, há o sentimento 
de que realmente estamos a melhorar a qua-
lidade de vida das pessoas.  O Serviço de 
Urgência de ‘porta aberta’ traz muitas vezes 
situações não urgentes, que são desneces-

32 NOTÍCIAS



sárias, o que pode tornar-se desgastante. 
 Vai sempre continuar a haver nascimen-

tos e os obstetras vão ser sempre precisos. 
Não há nenhuma outra especialidade que 
esteja encarregada da assistência ao parto”.

3ª SESSÃO

ENDOCRINOLOGIA
[5 anos / 18 vagas]
Sara Lopes – Interna de 4.º 
ano no Hospital de Braga

 “Existem vários hospitais 
que não têm serviços de Endocrinologia, 
portanto, no final do internato, não abrem 
vagas em muitos hospitais, ao contrário do 
que acontece com outras especialidades. 

 Mas também acho que isso é um aspeto 
positivo, porque, no futuro, o desafio será 
abrir essas mesmas vagas.  Em geral, 
pode dizer-se que a Endocrinologia tem um 
futuro promissor. Dá para trabalhar, neste 
momento, no SNS, com vagas em hospitais, 
com e sem serviço da especialidade, com o 
intuito de começar a criar serviços, sobre-
tudo em lugares periféricos”.

DOENÇAS INFECIOSAS
[5 anos / 21 vagas] 
António Carujo – Interno de 
3.º ano no Centro Hospitalar 
Universitário do Porto

 “Antes da Covid-19, se perguntassem a 
alguém o que era um infeciologista, ninguém 
sabia. Tendo em conta o último concurso, to-
dos os internos que não escolheram a vaga 
foi porque não quiseram, ou seja, havia um 
número maior de vagas do que internos e, 
neste momento, não há desemprego nesta 
especialidade”.

ANATOMIA PATOLÓGICA
[5 anos / 17 vagas]
Carolina Fleming – Interna de 
4.º ano no Centro Hospitalar 
Universitário do Porto

 “O volume de trabalho na Anatomia Pato-
lógica tem vindo a aumentar exponencial-
mente. Na minha opinião, há boas perspeti-
vas de emprego, com oportunidades tanto 
no público como no privado devido às ne-
cessidades crescentes em todo o país.  Na 
Anatomia Patológica há um ‘generation gap’ 
bastante elevado entre recém-especialis-
tas e especialistas mais velhos”.

NEFROLOGIA
[5 anos / 22 vagas] 
Francisco Gonçalves – In-
terno de 3.º ano no Centro 
Hospitalar Universitário de 

São João

 “A atividade privada, neste momento, é 
praticamente garantida e isso é, sem dú-
vida, um aspeto positivo, dado que come-
çamos, de forma universal, a trabalhar nos 
primeiros anos de internato.  O número de 
internos a terminar a formação é cada vez 
maior e vai obrigar, certamente, a que uma 
grande parte acabe por ficar em hospitais 
onde não fizeram a formação”.
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Sessões 
transversais
Durante os três dias da MostrEM, 
além da apresentação das diferentes 
especialidades médicas, foi oferecida 
aos jovens médicos internos a pos-
sibilidade de ouvirem profissionais 
a exercer noutras áreas, no sentido 
de mostrar que é possível ao médico 
exercer outros tipos de actividades. 
“Este ano, temos sessões transver-
sais, em que se tenta apresentar car-
reiras alternativas ou complementa-
res ao internato médico. A ideia é dar 
a conhecer aos internos de Formação 
Geral que não precisam obrigatoria-
mente de cingir o seu internato de 
Formação Especializada à porta na 
qual vão entrar e que existem outras 
portas que se vão abrindo pelo cami-
nho. Cada sessão transversal abor-
dará um tema diferente e propõe-se 
a apresentar algumas alternativas 
no internato”, acrescentou André 
Guimarães.

1ª SESSÃO
“O futuro da Medicina: 
Inteligência Artificial e 
Robótica Médica” 
Por Inês Dutra  

A sessão do dia 29 de setembro foi 
conduzida por Inês Dutra, professora 
do Departamento de Informática da 
Faculdade de Ciências da Universi-
dade do Porto (FCUP), que abordou 
o tema “O futuro da Medicina: In-
teligência Artificial e Robótica Mé-
dica”. Dedicando a sua apresentação 
à questão do cancro da mama, e a 
um exame em particular, as mamo-
grafias, a oradora salientou que está 
estimado que em Portugal “1800 pes-
soas morram desta doença por ano”. 
Fazendo notar que a mamografia é o
exame mais comum para deteção de 
casos de cancro da mama, Inês Dutra 
destacou a existência de programas 
informáticos, como é o caso do BI-
-RADS® (de Breast Imaging Repor-
ting and Data System) que permite 
padronizar a comunicação entre os 

4ª SESSÃO

DERMATOVENEREOLOGIA
[5 anos / 12 vagas] 
Miguel Nogueira – Interno de 
3.º ano no Centro Hospitalar 

Universitário do Porto

 “Esta especialidade, com a saída de mui-
tos profissionais para o setor privado, com a 
aposentação e redução de salários no SNS, 
está muito deficitária nos hospitais públicos. 

 Tem vindo a ser a realidade nos últimos 
anos e na próxima década penso que va-
mos assistir também a este cenário. O setor 
público mantém-se com carência de espe-
cialistas, o setor privado está em constante 
adaptação e a remuneração será sempre 
adaptada à realidade do momento”.

PEDIATRIA
[5 anos / 102 vagas]
Beatriz Andrade – Interna de 
2.º ano no Centro Hospitalar 
do Médico Ave

 “Um grande ponto negativo da Pediatria 
é a colocação no SNS. Este ano, na Região 
Norte, o número de vagas foi bastante in-
ferior ao número de internos que termina-
ram a especialidade.  Apesar de tudo, há 
uma grande necessidade no privado. Com 
a pandemia, os pais estão muito insegu-
ros e têm tendência a procurar pediatras, 
porque sentem que os filhos estarão mais 
protegidos”.

CIRURGIA GERAL
[6 anos / 74 vagas] 
Diana Matos – Interna de 4.º 
ano no Hospital da Senhora 
da Oliveira Guimarães 

  “Operar é divertido, é uma arte. É ciência e 
faz bem aos outros. Nós temos que ver este 
lado positivo em qualquer especialidade.  
A especialidade tem vindo a trabalhar num 
ajuste do programa formativo no sentido 
de eliminar as discrepâncias entre núme-
ros cirúrgicos e outras oportunidades entre 
os diferentes hospitais do país. No entanto, 
para já ainda não houve qualquer alteração”.

PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA 
E DA ADOLESCÊNCIA
[5 anos / 13 vagas]
Márcia Rodrigues – Interna 
de 2.º ano no Centro Hospi-

talar Universitário do Porto

 “A Psiquiatria da Infância e da Adoles-
cência ainda é uma especialidade bastante 
carenciada, e estamos sempre a ser procu-
rados para o setor privado. A maior parte 
dos nossos colegas acaba por começar a 
trabalhar no terceiro ano do internato.  A 
perspetiva futura passará por descentrali-
zar, ou seja, criar bastantes centros a nível 
periférico para conseguirmos atuar cada vez 
mais nos Serviços de Cuidados Primários”.



médicos, possibilitando a comparação 
dos resultados dos exames em qual-
quer lugar do mundo.
Alertando para o facto de que muitas 
vezes as mulheres são alvo de cirur-
gia, após biópsia inconclusiva, sem 
de facto necessitarem de a realizar, 
já que não existia um tumor maligno, 
Inês Dutra salientou que, com o sis-
tema BI-RADS®, a taxa de sucesso 
na deteção de tumor maligno nas 
mamografias passou de 70 para 85%. 
“Nós trabalhamos nesse sentido, utili-
zar a tecnologia para fazer o diagnós-
tico e descobrir os padrões nas ima-
gens das mamografias que possam 
fazer com que não levemos essas mu-
lheres a uma cirurgia desnecessária”, 
afirmou.

2ª SESSÃO
“Pós-Graduação: Medicina 
Desportiva”
Por José Ramos

No segundo dia, a sessão transversal 
ficou a cargo de José Ramos, especia-
lista em Medicina Desportiva
e membro da Direção da Pós-Gradua-
ção em Medicina Desportiva na Fa-
culdade de Medicina da Universidade 
do Porto (FMUP), cuja intervenção se 
centrou na explicação do curso e das 
vantagens do mesmo. Indo já para a 

sua 31.ª edição, o orador salientou o 
crescimento que o curso teve ao
longo dos anos, bem como “a procura 
diversificada, passando dos 20 inscri-
tos inicialmente para 154 – números 
de 2021/22”. Em particular destacou 
o facto de parte significativa dos alu-
nos serem provenientes da América 
Latina e Espanha. Ao longo da sua in-
tervenção, explicou que o curso
funciona em sistema de B-Learning, 
em que o objetivo passa por “fornecer 
os conhecimentos e as competências 
necessárias para uma boa prática 
na área da Medicina Desportiva”. O 
convidado confidenciou desejar uma 
maior interatividade no futuro, e que 
ela se torne na imagem de marca da
pós-graduação: “Ter essa interativi-
dade com os nossos alunos, chegar até 
eles em qualquer ponto do mundo e 
podermos ir ao encontro daquilo que 
eles querem, dentro da área da Medi-
cina do Desporto”. 

3ª SESSÃO 
“Indústria Farmacêutica”
Por Diogo Magalhães

A última das sessões transversais da 
MostrEM, no dia 1 de outubro, teve 
como orador Diogo Magalhães, Global 
Medical Affairs Manager na BIAL, 
que abordou o tema “O médico na in-

dústria farmacêutica”. Realçando que 
a investigação de novos medicamen-
tos cresceu mesmo com o surgimento 
da pandemia, Diogo Magalhães fez 
notar que que “ainda assim, o sucesso 
tem sido baixo e os custos têm vindo 
a aumentar”, o que tem levado a mu-
danças na forma como a investigação 
e o desenvolvimento são conduzidos. 
“Cada vez mais somos obrigados a 
procurar obter mais cedo o chamado 
‘Proof of Concept’ (POC), ou seja, al-
guma prova de que, realmente, de-
terminado fármaco funciona nos hu-
manos. Isso faz com que se tenha de 
desenvolver a mentalidade de tentar 
ganhar rapidamente, mas também 
de aceitar perder rapidamente, se 
não for aquele o caminho”, explicou. 
Em relação à sua área de atuação, os 
Medical Affairs, o convidado garan-
tiu que “é uma área em que é preciso 
muito querer, numa especialidade 
para a qual não somos preparados na 
faculdade e que traz muita incerteza 
nos primeiros tempos”, defendendo a 
ideia de que o futuro médico necessi-
tará de mais bases formativas: “Ser
médico ainda é extremamente valo-
rizado, mas daqui a cinco anos, ser 
apenas médico não será suficiente. 
Ter uma especialidade ou um PhD 
são fatores que contribuem para que 
sejamos mais atrativos”, concluiu. n
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de Medicina Paliativa, Peritagem 
Médica da Segurança Social; e para 
as Secções das Subespecialidades de 
Dermatopatologia e Neuropatologia.
O mandato das direções dos Colégios 
tem a duração de três anos, as quais 
mantêm-se em exercício até à sua 
substituição. Para a eleição de cada 
uma das novas direções são chamados 
a votar os médicos especialistas ins-
critos nos respetivos Colégios. No caso 
de, no segundo ato eleitoral, continuar 
a não haver qualquer candidatura 
para a direção do Colégio, o Conse-
lho Nacional nomeia a direção deste.

Por uma 
participação ativa
Em representação do Conselho Re-
gional do Norte da Ordem dos Médi-
cos, Francisco Mourão destacou a im-
portância deste “órgão essencial que 
congrega as especialidades médicas e 
o seu corpo de conhecimentos”. Nesse 
sentido, ao votarem nas direções dos 
Colégios, os médicos estão também a 
garantir a qualidade da sua especiali-
dade, de boas práticas e de condições 
de segurança. Após este ato eleitoral, 
será nomeada uma direção “nova e 
motivada” com o objetivo de atingir os 
melhores resultados nesta estrutura 
da Ordem dos Médicos. A votação 
foi realizada, mais uma vez, de forma 
exclusivamente eletrónica. O modelo 
foi inaugurado nas eleições para as 
Direções dos Colégios em novembro 
de 2017 e, desde então, tem demons-
trado a sua fiabilidade e inúmeras 
vantagens. Com uma adesão bastante 
superior à votação presencial, o voto 
eletrónico garante o bom funciona-
mento de todo o processo e tem-se 
revelado uma mais-valia. Francisco 
Mourão alertou ainda para a impor-
tância de uma participação ativa de 
todos os médicos nas atividades da 
Ordem, começando naturalmente 
pela sua participação nos processos 
eleitorais. n

Nova 
consulta 
eleitoral

DIREÇÕES  
DOS COLÉGIOS

Após as eleições para as 
Direções dos Colégios 
de Especialidades e de 
Competências e das Secções 
de Subespecialidade que 
marcaram o início do ano de 
2021, o ato eleitoral voltou 
a repetir-se para aquelas a 
que não foram apresentadas 
candidaturas naquela 
ocasião. Uma vez mais, o 
voto eletrónico, “online”, não 
presencial, provou ser o modo 
preferido de participação 
da quase totalidade dos 
votantes.

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

Os Colégios 
“são órgãos 
t é c n i c o s 

consultivos da Or-
dem dos Médicos 
e congregam os 
médicos qualifica-
dos nas diferentes 
especialidades ou 
competências. (…) 
Têm como obje-
tivo a valorização 
e desenvolvimento 
do conhecimento 
e exercício da Me-
dicina de forma a 
atingir os padrões 
m a i s  e levados, 
para benefício da 
Saúde dos cida-
dãos.” Atendendo 
ao contributo es-
sencial destes ór-
gãos para o pleno 
funcionamento da 
Ordem dos Mé-
dicos, através das 
competências es-
pecíficas que lhes 
estão atribuídas, os 
atos eleitorais que 
elegem as respe-
tivas direções são 
momentos extre-
mamente impor-
tantes para a classe 
médica.  
Nos termos do n.º 
9 do art. 32º do Re-
gulamento Eleito-
ral da Ordem dos 
Médicos, o Conse-

lho Nacional convocou  para o dia 15 
de julho de 2021 uma nova consulta 
eleitoral para as direções dos Colé-
gios de Especialidades e de Compe-
tências e das Secções de Subespe-
cialidades para as quais não houve 
nenhuma lista candidata nas eleições 
de 14 de janeiro. 
Assim, esta segunda consulta aca-
bou por eleger novas direções para 
os Colégios das Especialidades de 
Anatomia Patológica, Cirurgia Car-
dio-Torácica, Genética Médica e 
Pneumologia; para as Competências 



Obras  
na SRNOM

EDIFÍCIO-SEDE 
RENOVADO

CRNOM DECIDIU LEVAR A CABO OBRAS DE RESTAURO E 
CONSERVAÇÃO NO EDIFÍCIO-SEDE, COM UMA GRANDE INTERVENÇÃO 
NO TELHADO E RENOVAÇÃO DOS ESPAÇOS SOCIAIS.
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Obras  
na SRNOM

Durante os últimos 
meses, o edifício-
-sede da Secção Re-
gional do Norte da 

Ordem dos Médicos sofreu pro-
fundas obras de restauro e con-
servação, com renovação de al-
guns dos seus espaços, para os 
tornar ainda mais aprazíveis. 
Consciente da importância de 
conservar o seu património 
e infraestruturas, o CRNOM 
apostou numa intervenção 
profunda a nível do telhado do 
edifício, de modo a corrigir de-
ficiências que se agravaram ao 
longo dos anos. Atualmente o 
edifício assegura todas as con-
dições de isolamento, segu-
rança e conforto. Mas não só. 
O CRNOM apostou também na 
renovação dos espaços comuns 
e sociais, como o restaurante, 
o bar e a Sala de Conferências. 
Tudo está agora mais moderno 
e confortável.

“VOLTAR” COMO SE FOSSE A 
PRIMEIRA VEZ
Localizado no centro da cidade 
do Porto, rodeado de amplos 

jardins e dispondo de um parque de 
estacionamento privativo, o restau-
rante da SRNOM é um espaço desti-
nado a servir não só os médicos como 
também o público em geral. Agora, 
após uma moderna remodelação está 
ainda mais preparado para surpreen-

Se a Casa do Médico era 
já um local não apenas de 
trabalho mas também de 
convívio e partilha, agora 
tem ainda mais motivos 
para a visitar. A pensar no 
bem-estar e segurança de 
todos, o CRNOM apostou 
na renovação de alguns 
espaços e fez profundas 
obras de restauro e 
conservação no edifício-
sede. Venha comprovar 
como todos os espaços 
estão mais acolhedores e 
sinta-se em casa. 
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der os mais variados paladares. 
À entrada do piso térreo aprecie 
o ambiente acolhedor e confor-
tável preparado especialmente 
para si. Os tons claros e pasteis 
contrastam com as cores da ma-
deira que ornamentam este es-
paço. Aproveite para descansar, 
ter uma reunião informal ou con-
viver enquanto desfruta de uma 
bebida no Bar da casa de todos os 
médicos, com uma vista privile-
giada para o jardim. Respeitando 
a traça original, de modo a preser-
var a identidade da Casa do Mé-
dico, a nova decoração, escolhida 
de forma cuidada, confere-lhe 
agora um ar mais sofisticado e 
moderno, sem no entanto romper 
com o passado e a história deste 
espaço. A iluminação é também 
um aspeto chave, e a SRNOM 
apostou em apontamentos de luz, 
em locais estratégicos, para real-
çar a beleza e harmonia do espaço 
de convívio. 
Nessa mesma linha harmoniosa, 
encontra-se o Restaurante, que 
merece uma visita especial. Além 
do requinte que caracteriza a sala 
de refeições, a esplanada constitui 
um dos locais mais atrativos, pela 
sua generosa área e vistas amplas 
para os espaços verdes. Atual-
mente dispõe de uma cobertura, 
o que convida à sua utilização em 
qualquer altura do dia ou do ano, 
sempre com grande conforto. 
Depois de usufruir de uma agra-
dável refeição, percorra os cor-
redores desta zona e descubra a 
nova Sala de Conferências. Um 
espaço requintado e acolhedor, 
de traça clássica, que comunga 
com os jardins exteriores. Dotada 
de grande versatilidade, a Sala de 

Conferências é um espaço com condi-
ções únicas para a realização de pales-
tras, colóquios, reuniões, recepções e 
eventos da mais variada índole. Pela 
proximidade com o restaurante reúne 
também as condições perfeitas para 
refeições de grupo ou de celebração. 
A aposta num design elegante, garan-
tindo a preservação das linhas clássi-
cas, tornaram este espaço ainda mais 
atrativo. Tudo à sua espera! n

BAR E 
RESTAURANTE 
DA SRNOM 
PRONTOS 
PARA O 
RECEBER
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Congresso Nacional do 
Interno de Formação Geral
A PREVENÇÃO COMO BASE DE 
SUSTENTABILIDADE DO SNS
Apresentou-se com um novo nome, como marco de 
celebração do seu 10.º aniversário, mas, ainda assim, com 
objetivos semelhantes aos das edições anteriores. O Med 
Start – Congresso Nacional do Interno de Formação Geral 
realizou-se entre 13 e 15 de setembro, em Guimarães, e 
contou com a presença do presidente do CRNOM, António 
Araújo, no debate “Saúde no Século XXI”.

Inicialmente designado Con-
gresso Nacional do Interno do 
Ano Comum (CNIAC), depois 
Congresso Nacional do Interno 

de Formação Geral (CNIFG), após 
um ano de interlúdio, o Med Start 
– Congresso Nacional do Interno de 
Formação Geral realizou-se de 13 a 
15 de setembro, no Centro Cultural 
Vila Flor, em Guimarães. O evento 
apresentou-se com um novo nome, 
como marco de celebração do seu 
10º aniversário, mas, ainda assim, 
com objetivos semelhantes aos das 
edições anteriores. Um congresso de 
médicos para médicos em início de 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

MED 
START
GUIMARÃES · 13-15 SET 2021



carreira, tem como principais obje-
tivos “promover o crescimento pro-
fissional, auxiliando a construção da 
identidade profissional dos jovens 
médicos e reforçando competências 
necessárias ao bom exercício da me-
dicina humana, centrada no doente e 
atenta à inovação e avanços científi-
cos e tecnológicos”. Para a comissão 
organizadora, o Med Start “pretende 
não só esclarecer e informar sobre 
o internato de formação específica, 
como também alargar horizontes e 
abranger diferentes carreiras mé-
dicas, debatendo ainda os desafios 
atuais e futuros da medicina”.

“SAÚDE NO  
SÉCULO XXI”
O dia 15 de setembro fi-
cou marcado pelo debate 
“Saúde no Século XXI”, 
que abordou os desafios 
atuais da Medicina e o que 
reserva o futuro à nova 
geração de médicos. Mo-
derado por João Leitão, 
professor de Gestão e Eco-
nomia na Universidade da 
Beira Interior (UBI), o de-
bate contou com a partici-
pação de António Araújo, 
Susana Vargas, Isabel Vaz, 
Fábio Borges e José Calhei-
ros no painel. 

QUALIDADE  
DA MEDICINA  
E SUSTENTABILIDADE  
DO SNS
Para João Leitão, a “saúde 
no nosso país deve ir mais 
além e incluir o empreen-
dedorismo, a inovação e 
o desenvolvimento tecno-
lógico”. Uma ideia corro-
borada pela engenheira e 
investigadora Isabel Vaz. 
“A educação médica e a 
saúde no século XXI são, 
de facto, desafios magnífi-
cos que temos pela frente. 
A Medicina está já a ser di-
ferente, tal como a própria 
tecnologia, que vai mu-
dar radicalmente e ter um 
impacto brutal na forma 
como prestamos cuidados 

de saúde. Mas relembro que o ativo 
mais importante que temos são as 
pessoas. Acredito que ainda vamos 
dar cartas e transformar a educação 
médica num aspeto transacionável 
para o país, pela sua qualidade e re-
gulação”, adiantou. 
Ao defender uma Medicina e for-
mação “personalizada”, os oradores 
comentaram ainda a questão do au-
mento da oferta pública e privada 
de formação de médicos. “Aquilo 
que vamos vendo é que, claramente, 
há uma assimetria muito grande na 
sua distribuição. Em Portugal, te-
mos profissionais médicos altamente 

qualificados que, quando se prestam 
a ir para o estrangeiro, muito rapida-
mente encontram empregos e traba-
lhos mais bem pagos e conceituados, 
precisamente pela nossa formação. 
Por isso, não me parece que este au-
mento de oferta vá resolver os proble-
mas que, atualmente, se estão a sentir 
na saúde. Reter profissionais no SNS 
é um imperativo obrigatório e isso é 
que não está a ser feito. O que atrai 
os médicos do público para o privado 
não é só a parte remuneratória, há ou-
tras condições que nos faltam e nos 
levam a sair”, partilhou Fábio Borges, 
especialista em Medicina Geral e Fa-
miliar e representante do Sindicato 
Independente dos Médicos (SIM). 

MÉDICOS NO EIXO DA MUDANÇA
O debate prosseguiu com João Leitão 
a questionar Susana Vargas sobre a 
sustentabilidade do Serviço Nacional 
de Saúde. Em representação do Cen-
tro Hospitalar Universitário de São 
João, a anestesiologista e diretora do 
Bloco Operatório do CHUSJ confir-
mou que “o SNS não foi criado para 
dar lucro, mas obviamente que tem 
que ser sustentável, se não acaba”. 
“Há imenso que fazer em termos 
de gestão. Sou do tempo em que ne-
nhum médico se lembrava de olhar 
para o preço daquilo que receitava, 
porque não era isso que nos pediam. 
A verdade é que a mentalidade dos 
profissionais de saúde foi mudando 
e temos cada vez mais médicos a fa-
zer cursos de Gestão, eu própria es-
tou nesse trajeto, e somos tão capazes 
de fazer isso como qualquer outro 
profissional. Faz falta no SNS que se 
olhe para aquilo que se faz, mas isso 
não pode impedir, de forma alguma, 
que se pratique Medicina com quali-
dade. É esse equilíbrio que temos que 
adquirir: praticar uma Medicina de 
qualidade, não olhar só a números. O 
SNS é um sistema sustentável, desde 
que estejamos todos a trabalhar para 
o mesmo lado e no mesmo segui-
mento”, acrescentou. 
José Calheiros, professor catedrático 
da Faculdade de Ciências da Saúde 
da Universidade da Beira Interior 
(UBI) e da Universidade Fernando 
Pessoa (UFP), no Porto, fez uma re-
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LIDERANÇA, ESTRATÉGIA E 
AUTONOMIA NO SNS
No dia em que se assinalam os 42 
anos do SNS, o presidente do Conse-
lho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM) destacou que esta 
é uma data que “convém relembrar” e 
comentou os assuntos abordados pe-
los elementos do painel. “A Medicina 
é sempre um ato humano, que se es-
tabelece entre o médico e o doente. É 
preciso que, para lá das capacidades 
técnicas e conhecimentos científicos, 
que adquiram competências huma-
nas que permitam criar empatia en-
tre o médico e o doente. Não existem 
teleconsultas, como hoje em dia se 
fala, existem contactos telefónicos. A 
consulta implica ver o doente, obser-
var o doente, auscultar o doente. Por-
tanto, por mais avanço que haja das 
técnicas médicas, nenhum de nós 
deve fugir a estabelecer relação hu-
mana e empatia com o nosso doente”, 
aconselhou os jovens médicos. An-
tónio Araújo assegurou ainda que “o 
número de especialistas no SNS é, 
neste momento, claramente insufi-
ciente para as necessidades de saúde 
da população e estamos muito abaixo 
da média da União Europeia”. Sobre 
a sustentabilidade do SNS, considera 
que “temos que abordar esta questão 
pela saúde, pela prevenção, temos que 
tentar diminuir a carga da doença e 
educar o cidadão para hábitos de vida 
saudável”. Para o orador convidado, 
um dos grandes problemas do SNS, 
neste momento, é a “falta de lide-
rança”, e consequente “falta de estra-
tégia”. “Para podermos ter uma saúde 
para o século XXI, vem a questão da 
autonomia. Nós temos conselhos de 
administração de unidades hospita-
lares que para comprar um prego ne-
cessitam ter a autorização não só do 
Ministério da Saúde, mas também do 
Ministério das Finanças. Para con-
tratar mais médicos, de acordo com 
as necessidades que eles sentem que 
existem nos seus hospitais, têm de ter 
autorizações especiais do Ministério 
das Finanças. Para desenvolver áreas 
estratégicas de serviço à sua popula-
ção, tem que ter autorização do Mi-
nistério das Finanças. Portanto, te-
mos conselhos de administração que 
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flexão sobre a “prática médica tra-
dicional e isolada no SNS” e alertou 
para a importância da relação entre 
profissionais de saúde, empresas e 
académicos. “Ser-se saudável é, ine-
quivocamente, uma mais-valia para 
o país, para a sociedade e para as fa-
mílias e deve ser o desígnio do SNS”, 
concluiu.

“A saúde no nosso 
país deve ir mais 
além e incluir o 
empreendedorismo, 
a inovação e o 
desenvolvimento 
tecnológico”.
João Leitão

“O ativo mais 
importante que 
temos são as 
pessoas”.
Isabel Vaz

“Reter profissionais 
no SNS é um 
imperativo 
obrigatório e isso 
não está a ser feito”.
Fábio Borges

“Ser-se saudável 
é uma mais-valia 
para o país, para a 
sociedade e para as 
famílias e deve ser 
o desígnio do SNS”.
José Calheiros

“Faz falta no SNS 
que se olhe para 
aquilo que se faz, 
mas isso não pode 
impedir, de forma 
alguma, que se 
pratique Medicina 
com qualidade. É 
esse equilíbrio que 
temos que adquirir”.
Susana Vargas
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PROGRAMA

SESSÕES PLENÁRIAS
 Guia de sobrevivência para o Internato. 
André Guimarães, IFE de Doenças Infeciosas 
no CHUSJ.  Ver, ouvir e sentir... Em conjunto! 
Joana Monteiro, Médica de Família na USF 
Odisseia. Elizabete Loureiro, especialista em 
Psicologia Clínica e da Saúde.  Pack up - Me-
dicina Humanitária.  Back in the Game - Me-
dicina Desportiva. Sérgio Rodrigues Gomes, 
médico Radiologista. Ricardo Bastos, Médico 
Ortopedista. Rogério Pereira, Fisioterapeuta. 
 Percursos em Saúde.  Saúde 5G. Paula 
Martins de Jesus, Diretora Médica da MSD. 
André Albergaria, Investigador em Onco-
biologia. Francisco Velez Roxo, Diretor de 
Programas de Gestão de Saúde na UCP

WORKSHOPS
 Escrita de Artigo Científico – My precious!  
Laparoscopia by First Touch Academy  Lín-
gua Gestual Portuguesa – Não te Silencies!  
Prescrição de Exercício Físico  Suporte Avan-
çado de Vida by Ocean Medical  Transporte 
de Doente Crítico by Ocean Medical  Trauma 
Pré-Hospitalar  Via Aérea by Ocean Medical 
 Suturas  Ética na Saúde  Olho Clínico em 
Gastroenterologia  Infeções Superficiais da 
Pele by Ferrer   Introdução prática à Gineco-
logia e Obstetrícia  Saúde Trans by Anémona 
 Suporte Avançado de Vida by Ocean Medical 
 Ventilação Não Invasiva no doente agudo  
Via Aérea by Ocean Medical  Antibioterapia 
– Casos Práticos  Como ler um talão de ven-
cimento by SIM  Conhecimentos básicos de 
SU by Body Interact  Deep Brain Stimulation 
by Medtronic  Direito e Saúde  Ecografia 
com POCUSx  Feridas e Enxertos  Gestão 
de equipas by Nobox  Princípios básicos de 
fluidoterapia by Body Interact  SU de Psiquia-
tria – All we want is Mental Health!  Urgências 
em Pediatria by Body Interact

FONTE: https://cnifg.pt n

não têm autonomia nenhuma”, 
justificou. António Araújo cha-
mou ainda a atenção para o 
“subfinanciamento do SNS” e 
para a importância da “reorga-
nização das estruturas de saúde 
e da relação entre os cuidados 
de saúde primários e os cuida-
dos hospitalares, dos cuidados 
terciários e, por fim, a educação 
da população”. 
A complementaridade entre a 
rede pública e privada, a Me-
dicina Geral e Familiar como 
“base de sustentação” da saúde, 
o papel da investigação cientí-
fica e clínica para o desenvolvi-
mento da medicina, do SNS e 
do país e o empreendedorismo 
tecnológico foram alguns dos 
temas debatidos nesta sessão. 
Para terminar, o moderador so-
licitou sugestões de “futuras li-
nhas de ação relacionadas com 
a formação dos profissionais de 
saúde, a fixação dos jovens mé-
dicos e ainda o papel do interno 
no SNS”. Para Fábio Borges, 
“precisamos de líderes na saúde 
e muitas vezes os médicos vão 
ter que ser esses líderes”, desa-
fiando os jovens médicos a “es-
pecializarem-se logo na forma-
ção pré-graduada”. Já Susana 
Vargas defendeu os “incenti-
vos e a possibilidade de inova-

ção” como formas de fixar médicos 
em hospitais mais periféricos. Neste 
sentido, e a título de exemplo, Antó-
nio Araújo comparou as necessidades 
dos cidadãos do distrito de Bragança 
com os da zona da Grande Lisboa e 
alertou que, “para modelos diferen-
tes, têm que ser encontradas soluções 
diferentes, e isto só se consegue com 
autonomia”, com o que se encerrou o 
debate. 

Ao longo dos seus 10 anos de existência, o 
Congresso Nacional do Interno de Forma-
ção Geral (CNIFG) recebeu mais de 2400 
participantes, que aí encontraram oradores 
de excelência e inúmeras oportunidades de 
aprendizagem, debate e discussão de ideias 
e temáticas relevantes para um Interno de 
Formação Geral. Na sua última edição, em 
2019, o CNIFG contou com 420 participantes. 
A edição de 2021 deu continuidade a esse 
percurso de excelência, com a participação 
de cada vez mais jovens médicos. O evento 
incluiu diversos workshops, sessões ple-
nárias, competições e momentos únicos de 
aprendizagem, contribuindo para afirmar o 
CNIFG como uma referência para os Internos 
de Formação Geral.

“A sustentabilidade do 
SNS preocupa-nos a todos…
Temos que abordar esta 
questão pela saúde, pela 
prevenção, tentar diminuir 
a carga da doença e educar 
o cidadão para hábitos de 
vida saudável”
António Araújo



São mais de quatro décadas 
de trabalho, colaboração, 
esperança e otimismo. O 
Curso Pós-Graduado de 
Endocrinologia, Diabetes e 
Metabolismo assinalou, entre 
os dias 16 e 18 de setembro, 
a sua 26ª edição. A sessão de 
abertura ficou marcada por 
um momento de homenagem 
ao Professor Manuel 
Sobrinho Simões. 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

XXVI CURSO PÓS-GRADUADO 
ENDOCRINOLOGIA, DIABETES E METABOLISMO

Organização prestou 
homenagem a  Manuel 
Sobrinho Simões

A Associação dos Amigos 
do Serviço de Endocri-
nologia do Hospital São 
João voltou a organizar 

mais uma edição de um evento que é 
uma referência nesta área e que tem 
como grande objetivo aproximar a 
Medicina Geral e Familiar da Endo-
crinologia. O XXVI Curso Pós-Gra-
duado de Endocrinologia, Diabetes 
e Metabolismo realizou-se de 16 a 18 
de setembro, no Centro de Congres-
sos do Hotel Porto Palácio, e contou 
com a presença do Professor Manuel 
Sobrinho Simões como presidente de 
honra. Com a colaboração do Serviço 

EVENTO CIENTÍFICO PROMOVE 
A FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO 
CLÍNICA, COM PROGRAMA 
EXTENSO DE CONFERÊNCIAS, 
SIMPÓSIOS, MESAS-REDONDAS, 
CASOS CLÍNICOS, CURSOS E 
WORKSHOPS
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“Um legado 
que muito nos 
orgulha”

de Endocrinologia, Diabe-
tes e Metabolismo do Cen-
tro Hospitalar Universitá-
rio de São João (CHUSJ) e 
da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto 
(FMUP), o encontro reu-
niu muitos especialistas em 
conferências, simpósios e 
mesas redondas, com parti-
lha de casos clínicos e atri-
buição de prémios. 
Davide Carvalho, presidente 
do evento, começou por 
agradecer aos palestrantes e 
participantes a sua presença 
e destacou a importância da 
colaboração entre os cuida-
dos de saúde primários e os 
cuidados hospitalares em 
áreas tão sensíveis como a 
obesidade e a diabetes, de-
fendendo o trabalho em 
equipa. “Após uma pande-
mia que inicialmente nos 
paralisou pelo medo do des-
conhecido e do risco, ensaia-
mos os passos do regresso ao 
normal. Sabemos um pouco 
mais desta situação, mas, 
citando Santo Agostinho: 
‘Enquanto houver vontade 
de lutar, haverá esperança 
de vencer’ e por isso, todos 
temos de lutar pelo regresso 
ao ensino, à aprendizagem, à 
investigação. É o desafio que 
se coloca também ao SNS, 
que tão bem soube enfrentar 
esta situação tão complexa: 
saber fazer escolhas”, afir-
mou. Ao inaugurar a sessão 
de abertura, agendada no 
dia 16 de setembro, o diretor 
do Serviço de Endocrinolo-
gia, Diabetes e Metabolismo 
do CHUSJ e professor da 
FMUP, revelou que ao longo 
destes anos têm tentado “di-
versificar as áreas de forma-

ção da Endocrinologia mais clássica, 
à Nutrição e à Sexologia, mantendo 
viva a ideia original dos responsá-
veis pelo evento que o precederam, 
como Manuel Pinheiro Hargreaves, 
Emílio Peres, Luísa Vila-Nova e José 
Luís Medina”. 

Homenagem a 
Sobrinho Simões 
A cerimónia de abertura foi ocasião 
para uma homenagem a Manuel So-
brinho Simões. “Um exemplo de in-
vestigador, de professor insigne, de 
defensor da cultura na sua dimensão 
mais ampla. Especialista de Anato-
mia Patológica, é, pelo coração, endo-
crinologista. Apaixonou-se por essa 
linda borboleta que repousa no nosso 
pescoço, que se empertiga ameaçada 
por uma tumefação, que potencial-
mente pode levantar voo e que, por 
tantas vias, pode destruir todo o or-
ganismo. Toda uma geração de mé-
dicos, investigadores, passou pelas 
suas mãos, quer nas aulas, quer nas 
reuniões anatomo-clínicas, quer no 
São João, quer no IPATIMUP, quer 
mais recentemente no i3S. O Profes-
sor Sobrinho Simões é um exemplo 
de mestre, que criou uma escola que 
perdura: de investigadores com preo-
cupação de responder às questões 
suscitadas pela clínica, e de clínicos 
com preocupação de investigação das 
razões que só a Medicina Molecu-
lar pode explicar”, enalteceu Davide 
Carvalho. 

“O QUE ELE GOSTA É DE ENSINAR…”

Assumindo ser um privilégio prestar 
homenagem a uma “figura tão ilus-
tre da nossa sociedade, médico, pro-
fessor, investigador e, no entanto, um 
homem simples, afável, de proximi-
dade imediata e genuíno”, Elisabete 
Rodrigues apresentou a biografia de 
Manuel Sobrinho Simões. A especia-
lista em Endocrinologia do CHUSJ 
traçou o percurso do homenageado, 
desde a infância, o trajeto académico 
e profissional, bem como as distin-
ções e grandes obras que se traduzem 
hoje num legado para uma nova gera-
ção de médicos. “O que ele gosta é de 
ensinar. Se ele tiver de definir aquilo 



uma pessoa carismática, gene-
rosa, simpática e atenta aos ou-
tros. As suas contribuições para 
o diagnóstico do cancro da tiroide 
são excecionais e os patologistas 
de todo o mundo seguem as re-
gras que ele estabeleceu”, enalte-
ceu Elisabete Rodrigues. 

“É UMA HONRA E ORGULHO 
TÊ-LO COMO MÉDICO”
A presidir a mesa, António 
Araújo, presidente do Conselho 
Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM), deu os pa-
rabéns à comissão organizadora 
pelas 26 edições marcadas pela 
“resiliência e excelência” na or-
ganização. Depois, relembrou as 
quatro principais competências 
de um “bom médico”. “A primeira 
tem a ver com a parte assistencial. 
Nós, para sermos médicos, temos 
de ter conhecimento da área em 
que exercemos a nossa função, 
seja a Medicina Geral e Fami-
liar, seja a Endocrinologia, seja a 
Anatomia Patológica. A segunda 
competência é ao nível da investi-
gação. O médico tem o dever e a 
obrigação de investigar sempre, 
ao longo da sua carreira, seja em 
que área esteja a exercer, para po-
der fazer avançar o conhecimento 
médico. A terceira competência 
tem a ver com o ensino. Nós tam-
bém temos o dever e a obrigação 
de ensinar, é assim que transmi-
timos o conhecimento, é assim 
que os nossos colegas mais jovens 
aprendem. Por fim, temos de ter 

competências ao nível da gestão, 
porque somos chamados a gerir os 
nossos serviços, departamentos e ou 
hospitais, uma tarefa cada vez mais 
complexa”, detalhou o presidente do 
CRNOM. “Nestes aspetos, o professor 
Sobrinho Simões completa os quatro 
níveis: é excelente a nível assisten-
cial, a nível da investigação, a nível 
de ensino e a nível de gestão. Por isso, 
tem sido um farol para um grande 
número de médicos pelo exemplo da 
sua formação e pelo exemplo que nos 
dá no dia-a-dia na sua prática clínica. 
Os médicos e a Ordem dos Médicos, 
como representante de todos os mé-

dicos, só lhe pode dizer, Doutor So-
brinho Simões, muito obrigado pelo 
seu contributo. Muito obrigado por 
ser médico e por levar o nome da Me-
dicina portuguesa mais longe. É uma 
honra e orgulho tê-lo como médico”, 
exaltou. 
Antes de terminar, António Araújo 
chamou a atenção para os “tempos di-
fíceis que se vivem no SNS” e alertou 
para algumas fragilidades: “a falta de 
liderança, a falta de estratégia, a falta 
de autonomia e o subfinanciamento”. 
Para o presidente do CRNOM, é im-
prescindível “reorganizar o SNS” e 
“capacitar a população de hábitos de 
vida saudável” para garantir a sus-
tentabilidade do Serviço Nacional de 
Saúde. 
Na sessão estiveram ainda presentes 
o próprio homenageado, os médicos 
endocrinologistas José Luís Castedo e 
José Luís Medina, Fernando Araújo, 
presidente do Conselho de Adminis-
tração do CHUSJ, João Frazão, em 
representação do diretor da FMUP, 
a Enfermeira Diretora do CHUSJ, 
Filomena Cardoso, Conceição Ou-
teirinho, vogal da Associação Portu-
guesa de Medicina Geral e Familiar 
(APMGF), Luís Raposo, presidente do 
Colégio de Endocrinologia e Nutrição 
da Ordem dos Médicos, Jorge Dores, 
vice-presidente da Sociedade Portu-
guesa de Endocrinologia, Diabetes 
e Metabolismo (SPEDM), Mariana 
Monteiro, vice-presidente da Socie-
dade Portuguesa de Diabetologia 
(SPD), Paula Freitas, presidente da 
Sociedade Portuguesa para o Estudo 
da Obesidade (SPEO) e Flora Correia, 
presidente da Sociedade Portuguesa 
de Ciências da Nutrição e Alimenta-
ção (SPCNA). 
A Cerimónia de Abertura do XXVI 
Curso Pós-Graduado de Endocrino-
logia, Diabetes e Metabolismo prosse-
guiu com a conferência “O Universo 
dos Seres”, proferida pelo distin-
guido, Manuel Sobrinho Simões, que 
agradeceu a homenagem, marcada, 
nas suas palavras, por uma “simpatia 
exagerada”. n

que gosta de fazer, é ensinar e ensina 
pelo mundo fora. Os alunos ocupam 
um lugar muito especial no seu cora-
ção e é um privilégio aprender com 
ele”, assumiu, referindo-se aquele que 
foi eleito, em 2015, numa votação pro-
movida pela revista britânica «The 
Patologist», como “o patologista mais 
influente do Mundo”. “Contribuiu, 
mais do que ninguém, para a visibili-
dade da patologia na Europa, apoiou 
jovens patologistas oriundos de todo 
o continente europeu. Representa a 
combinação perfeita entre inteligên-
cia científica e nobreza. É não apenas 
um grande cientista, mas também 

Consulte o programa completo 
diretamente através do código QR 
ou vá a https://bit.ly/3v45DRM
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Caros(as) Colegas,

O ciclo de conferências Encontros no Norte pretende ser um momento de união, dis-
cussão e reflexão dos médicos. Nesse sentido, em parceria com os respetivos Colégios 
de Especialidade, iremos promover várias conferências, por área de especialização, 
destinadas aos médicos da região Norte do país. Os desafios que os cuidados de saúde 
em Portugal enfrentam, as condições para o exercício da Medicina, a formação médica 
e os dilemas éticos da profissão, são algumas das temáticas cuja reflexão pretendemos 
promover.

Assim, apelamos a todos os colegas da Região Norte que adiram e participem pre-
sencialmente nestas conferências, que irão decorrer na Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos.

Oportunamente divulgaremos a calendarização das conferências Encontros no Norte 
por especialidade médica.

A união da Classe Médica é imperativa nos tempos que vivemos. 
Juntos somos mais fortes.

Contamos com a vossa participação!

Prof. Doutor António Araújo 
PRESIDENTE DO CONSELHO  
REGIONAL DO NORTE

Prof. Doutora Dalila Veiga
PRESIDENTE DO CONSELHO  
SUB-REGIONAL DO PORTO

www.nortemedico.pt  |  Rua Delfim Maia 405, 4200-256 Porto · telf. 225070100 · secretaria@nortemedico.pt
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YES 
Meeting
16º EDIÇÃO · 2021

Construir uma “rede 
mundial de jovens 
investigadores”

A Faculdade de Medicina 
da Universidade do 
Porto voltou a ser o palco 
principal do mais antigo 
congresso universitário 
na área biomédica, em 
Portugal. Entre os dias 
16 e 19 de setembro, o 
YES (Young European 
Scientist) Meeting 
foi oportunidade de 
encontro para mais 
de 600 participantes 
internacionais e 
renomados cientistas, 
incluindo dois Prémio 
Nobel.
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De 16 a 19 de setembro, a Facul-
dade de Medicina da Universi-
dade do Porto (FMUP) voltou a 
acolher este encontro interna-
cional de jovens cientistas que 
há mais de 16 anos vem sendo 
organizado por estudantes da 
instituição. 

INTERCÂMBIO  
CIENTÍFICO E CULTURAL 
PARA ESTUDANTES DE 
TODO O MUNDO

O 16.º YES (Young European 
Scientist) Meeting juntou no 
Porto mais de 600 jovens inves-
tigadores e cientistas de mais de 
20 nacionalidades e possibilitou 
que cerca de 130 universitários 
apresentassem os seus traba-
lhos de investigação nas áreas 
biomédicas, em formato de pos-
ter ou comunicação oral, aos 
quais foi atribuído um total de 
mais de 7 mil euros em prémios 
de incentivo. Ao longo de quatro 
dias, os jovens investigadores 
tiveram ainda a oportunidade 
de assistir a diversas sessões 
em diversas áreas científicas, 
nomeadamente, Biologia Mo-
lecular, Neurociências, Sexua-
lidade, Neonatologia, Biotecno-
logia, Cirurgia e COVID-19.
Se a pandemia obrigou a refor-
mular o último YES Meeting, a 
presente edição teve como uma 
das suas particularidades con-
tar com a presença de nomes 
reconhecidos internacional-
mente nas áreas da virologia 
e da imunologia, como a neer-
landesa Hanneke Schuitema-
ker, diretora do programa de 

desenvolvimento de vacinas virais e 
medicina translacional da Janssen 
Vaccines & Prevention B.V. (empresa 
da Johnson & Johnson) e Michael 
Houghton e Harvey Alter, dois dos 
três cientistas galardoados com o Pré-
mio Nobel da Fisiologia ou Medicina 
em 2020, pelo seu contributo decisivo 
para a descoberta do vírus que pro-
voca a Hepatite C. 

SESSÃO DE ENCERRAMENTO
Na sessão de encerramento do 16º 
YES Meeting, além dos habituais 
agradecimentos à comissão organi-
zadora, João Filipe Silva sublinhou 
o sucesso da iniciativa. “Este ano foi 
desafiante, mas, olhando para trás, 
acredito que a nossa equipa cum-
priu com as expetativas. Nos últimos 
três anos, tivemos três YES Meeting 
muito diferentes. Primeiro, um con-
gresso mais tradicional, em que todos 
estavam presentes no mesmo auditó-
rio. Depois, no ano passado, um con-
gresso mais virtual. E, este ano, um 
congresso híbrido, em que se podia 
escolher qual a plataforma através 
da qual se iria participar. E isso só foi 
possível graças a esta equipa”, elogiou 
o presidente da Comissão Organiza-
dora desta edição.  
Para Francisco Cruz, subdiretor da 
FMUP, o YES Meeting é um exce-
lente exemplo da atividade dos es-
tudantes na instituição. “Do ponto 
de vista individual este evento é im-
portante porque os estudantes farão 
investigação, depois produzirão me-
lhores trabalhos e melhores teses, e 
consequentemente tirarão melhores 
notas. O que será bom para eles e para 
a faculdade, porque teremos mais 
publicações científicas, com impac-
tos positivos para a sociedade portu-
guesa. Ou seja, existe também um in-
teresse coletivo”, afirmou. O professor 
destacou ainda a qualidade do ensino 
nas faculdades de Medicina, como é 
exemplo a formação ministrada pela 
FMUP, e a importância da investi-
gação para os jovens médicos. Tam-
bém Henrique Moreira, presidente 
da Associação de Estudantes (AE-
FMUP), mostrou-se orgulhoso pelo 
nível de excelência do evento. “Ano 
após ano, este congresso não deixa de 
nos surpreender. Nos últimos quatro 
dias, tivemos a possibilidade de tes-
temunhar um evento marcado pela 
presença dos mais conceituados in-
vestigadores de todo o mundo e onde 
foram trocados conhecimentos e ex-
periências. Acredito que esta seja a 
essência do YES Meeting, de poder 
juntar o presente e o futuro”. O diri-
gente elogiou a resiliência, a coragem 
e a inteligência da comissão organi-
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“A construção de uma plata-
forma global de intercâmbio 
científico e cultural para os 

estudantes da área biomédica de todo 
o mundo é o grande objetivo deste 
congresso”. Foi desta forma que a co-
missão organizadora apresentou este 
evento anual, que é já uma referên-
cia para toda a comunidade médica 
e científica portuguesa mais jovem. 



zadora em planear de 
“forma perfeita” este 
congresso, apesar das 
adversidades. 
Em representação de 
Fernando Araújo, o di-
retor do Internato Mé-
dico do CHUSJ, André 
Moreira aproveitou a 
oportunidade para re-
conhecer o trabalho 
desenvolvido pelos co-
legas. “O 16º YES Mee-
ting: ‘Igniting the Fu-
ture’ está a chegar ao 
fim dos seus trabalhos. 
Em 2006  tínhamos 
vários objetivos em 
mente, onde estudan-
tes e futuros médicos 
pudessem apresentar 
os seus trabalhos cientí-
ficos para uma rede glo-
bal mundial. Chegamos 
rapidamente aos objeti-
vos propostos e soube-
mos que podíamos ofe-
recer muito mais. Sim, 
isto não é apenas um 
encontro tradicional 
de estudantes de Medi-
cina, mas também um 
local para abordagens 
inovadoras”, recordou. 
Após uma análise ao 
estado da saúde e inves-
tigação a nível mundial, 
o imunoalergologista 
frisou que “o trabalho 
dos cientistas conti-
nuará a ser fundamen-
tal e que este, ao longo 
dos anos, ensinou-nos 
os valores da coragem 
e persistência, mas, 
acima de tudo, que as 
nossas ações são impor-
tantes e que os jovens/
futuros cientistas ou 
médicos podem ser os 
catalisadores para uma 
mudança positiva”. 

Enquanto presidente do Instituto de 
Patologia e Imunologia Molecular da 
Universidade do Porto (IPATIMUP), 
Manuel Sobrinho Simões comprovou 
o “bom trabalho” da equipa organiza-

dora do evento. “Vocês são muito bons 
na organização, na colaboração com 
outras pessoas, com instituições, e 
isso é o futuro dos Centros Académi-
cos Clínicos. O YES Meeting sempre 
teve um papel crucial em criar esta 
ideia e hoje entendi que vocês são 
muito bons ao ponto de terem criado 
uma instituição. O YES Meeting já 
é uma ‘instituição’ e em Portugal é 
muito difícil fazer-se isso”, exaltou o 
investigador. 

PROFISSIONAIS  
MAIS COMPLETOS
Satisfeito por poder, uma vez mais, 
“testemunhar a excelência” deste 
evento, também António Araújo con-
gratulou a comissão organizadora e 
deixou alguns conselhos aos estudan-
tes. Numa referência a Manuel Sobri-
nho Simões, assegurou que este “re-
presenta tudo o que um médico deve 
ser”. “Este congresso é particular-
mente interessante porque, hoje em 
dia, a investigação não é um espetá-
culo de um homem só, mas sim de um 
grupo de pessoas que dedicam a sua 
carreira a uma área, a uma questão, a 
um projeto. É muito importante faze-
rem networking e apenderem com os 
vossos colegas, mas também conhe-
cerem os projetos e envolverem-se, 
trabalharem neles”, recomendou o 
presidente do CRNOM. Ao terminar 
a sua intervenção, advertiu: “Vocês, 
futuros médicos, devem estar atentos 
e perceber quais as competências que 
devem adquirir para alcançar objeti-
vos e serem profissionais mais com-
pletos na área médica”. 
No final da sessão, João Filipe Silva 
apresentou aquela que será a presi-
dente da 17ª edição do YES Meeting, 
Beatriz Silva. n
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ICBAS

Cerimónia da 
Bata Branca
MOMENTO SIMBÓLICO 
– E IMPORTANTE – QUE 
ESTUDANTES DE MEDICINA 
DO ICBAS FAZEM QUESTÃO 
DE ASSINALAR

A Cerimónia da Bata 
Branca é um momento 
de grande simbolismo 
para os estudantes do 
3º ano do Mestrado 
Integrado em Medicina 
do ICBAS, ao assinalar 
a passagem para 
uma nova fase no seu 
percurso académico.
Este ano, os 
estudantes do 4º 
ano juntaram-se 
aos colegas mais 
novos e oficializaram 
também, com um 
ano de atraso, a sua 
passagem para o ciclo 
clínico. A Associação 
de Estudantes dividiu 
a cerimónia em quatro 
sessões distintas, mas 
a emoção e o orgulho 
estiveram sempre 
presentes.

Nos dias 22 e 24 
de setembro, o 
salão nobre do 

Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Sala-
zar (ICBAS) recebeu a 
tradicional Cerimónia 
da Bata Branca, este 
ano par os estudantes 
do terceiro e quarto 
ano do Mestrado In-
tegrado em Medicina 
(MIM). Devido ao con-
texto pandémico, a 
organização decidiu 
dividir a cerimónia 
em quatro momentos 
distintos, para que se 
respeitassem todas as 
medidas de segurança.

MOLDES 
DIFERENTES, 
O MESMO 
SIMBOLISMO

“Este ano, dividimos 
a cerimónia em quatro sessões. No 
ano passado, a cerimónia dos estu-
dantes do 4º ano não pôde ser reali-
zada dado o contexto de pandemia, 
pelo que foi adiada para este ano. No 
primeiro dia, recebemos os alunos 
do 3º ano e hoje os do 4º ano, numa 
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nos começam a ir para o hospital, na 
unidade curricular de Semiologia, re-
gida pela Professora Idalina Beirão. 
É a partir daqui que temos contacto 
direto com os doentes e o meio hospi-
talar. Os alunos do 4º ano já tiveram 
essa experiência, mas só agora co-
meçam a percorrer todas as especia-
lidades. E achamos que fazia todo o 
sentido terem esta cerimónia porque 
representa um marco importante na 
formação dos estudantes. Marca o 
início do exercício da nossa profissão, 
em que temos maior noção daquilo 
que exige a profissão e prática clí-
nica”, completou a responsável pela 
Associação de Estudantes. 

“A RELAÇÃO 
MÉDICO-DOENTE E A 
HUMANIZAÇÃO NOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE”
Todas as sessões conta-
ram com mensagens de in-
centivo e boas-vindas por 
parte de Miguel Guima-
rães, bastonário da Ordem 
dos Médicos, Henrique 
Cyrne de Carvalho, diretor 
do ICBAS, e José Barros, 
diretor clínico do Centro 
Hospitalar Universitário 
do Porto (CHUP). A Norte-
médico acompanhou a úl-
tima sessão, na tarde do dia 
24 de setembro, que ficou 
marcada pela apresentação 
“A relação médico-doente 
e a humanização nos ser-
viços de saúde”, proferida 
por Alberto Caldas Afonso. 
Declaradamente orgulhoso 
por pertencer “à escola que, 
em termos de formação mé-
dica, é a mais referenciada 
do país” e, ainda, “à Univer-
sidade do Porto, a melhor 
do país e uma das melho-
res da Europa”, o diretor 
do Mestrado Integrado em 
Medicina do ICBAS e vo-
gal do Conselho Regional 
do Norte da Ordem dos 
Médicos fez uma reflexão 
sobre as responsabilidades 
associadas ao exercício da 
Medicina, “profissão mais 
bonita do Mundo”, como a 

classificou.
Idalina Beirão, diretora do Departa-
mento de Ensino Médico Pré-Gra-
duado do ICBAS/CHUP, e Corália 
Vicente, presidente do Conselho Pe-
dagógico do ICBAS, acompanharam 
Alberto Caldas Afonso no momento 
da entrega das batas brancas aos es-
tudantes. No final, todos leram o Ju-
ramento de Hipócrates em uníssono, 
guiados pelos professores, e recebe-
ram conselhos práticos úteis para 
esta nova etapa. 

sessão da parte da manhã e outra da 
parte da tarde”, explicou Carolina Pi-
res, presidente da Associação de Es-
tudantes do ICBAS. 

PRIMEIROS PASSOS NO EXERCÍCIO 
DA PROFISSÃO MÉDICA
Esta cerimónia, além de assinalar a 
passagem para uma nova fase do per-
curso académico dos estudantes do 
Mestrado Integrado em Medicina – o 
ciclo clínico – constitui sempre um 
momento de celebração e tertúlia, 
e é aproveitada para abordar temas 
importantes para a etapa que se se-
gue. “Normalmente esta cerimónia 
realiza-se no 3º ano, quando os alu-
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isso que esta questão da humaniza-
ção, da responsabilidade social tem 
uma importância enorme na nossa 
escola. (…) O profissional de saúde não 
vive isoladamente. Nós trabalhamos 
numa comunidade, a interdisciplina-
ridade é fundamental, perceber e sen-
tir o papel de cada um é fundamen-
tal, são competências que têm que ser 
adquiridas. Nesta unidade de saúde, o 
médico tem que estar preparado para 
ser o líder deste grupo de profissionais 
de saúde. Outra competência 
que é muito importante e que 
tem muito a ver com a huma-
nização e com a relação mé-
dico-doente, devemos exer-
cer esta responsabilidade em 
permanência: somos os advo-
gados dos nossos doentes. Te-
mos que ter um papel muito 
ativo na exigência daquilo 
que é a legis artis, as evidên-
cias científicas em termos de 
novas modalidades de trata-
mento e que os nossos doen-
tes tenham acesso de forma 
universal. (...) O profissiona-
lismo médico é um conjunto 
de princípios éticos, deontoló-
gicos, de valores e de condu-
tas e que sustenta o compromisso dos 
profissionais de saúde para com as 
pessoas que os procuram. Também, 
no exercício da nossa profissão, os in-
teresses do doente estarão sempre à 
frente dos interesses do médico. Isto 
tem que ser baseado na confiança que 
o doente tem no seu tratador e tudo 
aquilo que façamos terá de ser sem-
pre em benefício do doente, nunca o 
contrário, com autonomia, justiça e 
equidade. Destaco ainda alguns con-
ceitos importantes sobre o que melhor 
retrata o que é a humanização dos 
cuidados, qual é a relação que temos 
que ter com os doentes: a compaixão, 
a integridade e a colaboração. Cuidar 
traduz-se no alívio do sofrimento fí-
sico ou psíquico dos nossos doentes, 
realça a expressão máxima da relação 
médico-doente, adequando a um mo-
mento de grande debilidade, disponi-
bilizando amparo, solidariedade, em-
patia e compaixão. Por isso, cito uma 
frase que me diz muito: ‘Nós podemos 
ainda não ser capazes de curar, mas 

temos que ser sempre capazes de cui-
dar. (...) Ponham as vossas mãos nos 
vossos doentes e transmitam o calor 
do vosso coração’, esta é uma mensa-
gem do Papa Francisco. Este ato terá 
um efeito extraordinário em quem 
está no outro lado, vai sentir tranqui-
lidade, vai sentir que está alguém a 
partilhar com ele o seu problema, que 
tem à sua frente alguém que vai, den-
tro daquilo que é o conhecimento, aju-
dá-lo a ultrapassar o seu problema, a 

minimizá-lo, a partilhar 
os melhores e piores 
momentos. Não pode-
mos incorporar o papel 
robotizado do médico, 
que está sentado numa 
secretária, que, infeliz-
mente, fruto daquilo 
que é o exercício atual 
da Medicina, cada vez 
mais tem que preen-
cher um sem número 
de parâmetros, tem 
que estar o tempo todo 
a olhar para o compu-
tador… Como dizem os 
nossos doentes: ‘O Sr. 
Doutor ainda não olhou 
olhos nos olhos.’ A pres-

são das consultas, da produção e das 
diversas aplicações informáticas que 
temos de preencher, rouba-nos tempo 
para falar com os nossos doentes, para 
tocar nos nossos doentes e, muitas ve-
zes, é só isso que eles querem. Preci-
sam de falar com alguém com quem 
tenham confiança e de se abrirem 
para expor as suas necessidades. Isto 
é a verdadeira relação médico-doente. 
Podemos ser tecnicamente brilhantes 
a identificar o problema, mas se não 
partilharmos com o doente aquilo que 
ele, efetivamente, sente, não vamos ter 
sucesso. Aquilo que vos peço, cada vez 
mais, é que adquiram competências 
nesta área da humanização. É um de-
safio enorme para a nossa profissão, 
é isto que é distinguido na nossa pro-
fissão. Sabemos, pelo vosso percurso 
a partir de agora, que estas competên-
cias em humanização, responsabiliza-
ção social, vai estar presente na vossa 
formação. Vocês vão ser os médicos 
com o papel que os portugueses pre-
cisam no futuro”. n

“Quando falamos em 
formação, a escola 
tem que estar prepa-
rada para aquilo que 
são os desafios que a 
sociedade espera do 
médico. E o papel do 
médico na sociedade 
atual é claramente 
diferente daquele que 
era há duas décadas 
atrás e de quando eu 
entrei para a forma-
ção pré-graduada. A 
sociedade evoluiu, as 
necessidades são di-
ferentes e, portanto, 
o médico tem que es-
tar adaptado ao que a 
sociedade espera no 
exercício desta profis-
são. De uma maneira 

proactiva, a instituição adaptou o seu 
programa curricular aos desafios que 
se colocam ao novo papel do médico. 
Passamos de um papel que era, ex-
clusivamente, técnico-científico, em 
que o médico era o detentor do saber 
nas questões que envolviam a saúde 
para outras componentes que são tão 
ou mais importantes. O vosso plano 
curricular, e que temos vindo a adap-
tar, tem em conta estas realidades. 
Nós, além das componentes técnico-
-científicas, temos um painel extenso, 
sempre a ser atualizado, de unidades 
curriculares optativas que permite, ao 
futuro médico, adquirir competências 
nas mais diversas áreas para enrique-
cer o seu perfil e competências. É por 

CERIMÓNIA DA BATA 
BRANCA, ICBAS 
24.09.2021

DISCURSO DE 
CALDAS AFONSO,
DIRETOR DO 
MESTRADO 
INTEGRADO EM 
MEDICINA DO 
ICBAS

Cito uma 
frase que me 
diz muito: 
‘Podemos 
ainda não 
ser capazes 
de curar, mas 
temos que 
ser sempre 
capazes de 
cuidar. (...)’  
Esta é uma 
mensagem 
do Papa 
Francisco.
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Concerto de 
Verão 
Nunca é demasiado tarde 
para a música

POR QUESTÕES 
CLIMATÉRICAS NÃO FOI 
POSSÍVEL A REALIZAÇÃO 
DO CONCERTO DE 
VERÃO NOS JARDINS DA 
SRNOM. O ESPETÁCULO 
FOI GRAVADO NO 
SALÃO NOBRE E 
POSTERIORMENTE 
PARTILHADO EM VÍDEO.

Aceda	ao	vídeo	do	
Concerto	de	Verão	2021	
directamente	através	
do	código	QR	ou	vá	a	
www.nortemédico.pt
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Todos os anos, no 
mês de julho, os 
jardins da sede 
Secção Regio-

nal do Norte da Ordem 
dos Médicos enchem-se 
de música e cor ao rece-
ber o tradicional Concerto 
de Verão. Inicialmente 
agendado para o dia 9 de 
julho, o CRNOM recebeu, 
por parte da Direção Ge-
ral de Saúde, uma notifi-
cação referindo que, face 
à situação epidemiológica 
nacional e em particular 
na região Norte, o evento 
não deveria ser realizado 
nessa data. Assim, o Con-
certo de Verão foi adiado 
para o dia 24 de setembro, 
com todas as medidas de 
segurança, tendo desper-
tado grande entusiasmo 
junto do público. Na oca-
sião, porém, dadas as pre-
visões meteorológicas, 
não estiveram reunidas as 
condições para a concreti-

zação deste momento lúdico e o CR-
NOM teve que se reinventar. Com um 
programa já definido e bem estrutu-
rado, a solução passou por gravar o 
concerto no Salão Nobre da SRNOM, 
sem assistência, para que os médi-
cos pudessem depois desfrutar deste 
evento musical no conforto das suas 
casas. 

COLABORAÇÃO MUSICAL
O Coro da SRNOM foi o grande anfi-
trião do Concerto de Verão, que con-
tou com o grupo Ensemble Vocal Pro 
Música como convidado. Dirigidos 
pelo maestro José Manuel Pinheiro, 
“cantaram um reportório completa-

SRNOM 
levou a 
música a casa 
de todos os 
médicos

Apesar de todos os 
constrangimentos, o 
tradicional Concerto 
de Verão da SRNOM 
aconteceu e levou a 
música até à casa de 
todos os médicos. 
O Coro da SRNOM, 
o grupo Ensemble 
Vocal Pro Música e 
a Orquestra “Ópera 
na Academia e na 
Cidade” trabalharam 
em conjunto para 
proporcionar um 
momento musical de 
elevada qualidade. 
Os maestros José 
Manuel Pinheiro 
e José Ferreira 
Lobo destacaram 
a importância de 
manter a tradição e 
revelaram os detalhes 
desta colaboração 
enriquecedora. 
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mente diferente do habitual” e prepa-
raram um conjunto de quatro peças 
de jazz para interpretar em colabo-
ração com a Orquestra “Ópera na 
Academia e na Cidade”, um projeto 
do Movimento Musical Cooperativo 
(MMC), liderada pelo maestro José 
Ferreira Lobo. Esta voltou a presen-
tear o público “com um concerto com 
um padrão de qualidade e já reconhe-
cido por todos”, adaptando-se à exi-
gência de uma gravação. 
“Aqui estamos para mais um con-
certo, apesar de todos os constran-
gimentos. E este é especial, porque 
conta também com a participação 
do Coro da SRNOM. Acredito que os 
médicos destinatários irão apreciar e 
vão recrear-se com a nossa música. É 
muito importante manter a tradição, 
e aqui estamos para mais uma edição 
deste evento, que é já uma referên-
cia”, adiantou o maestro José Ferreira 
Lobo no início da apresentação. Em 
entrevista à Nortemédico, o maestro 
reforçou a importância de “nos re-
crearmos, seja como profissionais ou 
amadores” e a importância de pro-
porcionar um momento de “diversão 
e bem-estar ao público médico” após 
se ter atravessado um período tão di-
fícil. “Preparamos umas peças de re-
portório standard de orquestra, com 
uma abertura típica, passamos depois 
para Astor Piazzolla e Dmitri Shosta-
kovich, por exemplo, onde o público 
se revê com facilidade. O Coro da SR-
NOM  também preparou quatro peças 
padrão num registo jazzístico que faz 
uma colaboração muito interessante 
entre os grupos”, revelou o maestro. 

CORO DA SRNOM  
AO MELHOR NÍVEL
Neste trabalho em conjunto, o maes-
tro José Manuel Pinheiro procurou 
uma colaboração estreita entre o Coro 
da SRNOM e o Ensemble Vocal Pro 
Música, principalmente nos arranjos 
das vozes masculinas, especialmente 
feitos para este concerto. “Cantar com 
a Orquestra é uma grande responsabi-
lidade, por isso este é mais um desafio 
para o Coro da SRNOM. Desta forma, 
juntamos músicos profissionais com 
músicos amadores e penso que é en-
riquecedor para ambas as partes. Este 

reportório não é fácil, 
é exigente em termos 
h armón icos,  com 
bastantes dissonân-
cias que requerem 
alguma capacidade 
musical. Mesmo a 
nível rítmico tem ar-
ticulações muito so-
fisticadas. Mas penso 
que o grupo deu uma 
belíssima resposta, 
como terão oportuni-
dade de ouvir”, con-
fessou. Visivelmente 
orgulhoso dos grupos 
que lidera, José Ma-
nuel Pinheiro salien-
tou a “inovação e o 
equilíbrio” como va-
lores que marcaram 
este momento e reve-
lou que o Coro da SR-
NOM vai aumentar 
com a entrada de no-
vos elementos. “Tra-
balhamos sempre no 
sentido de conquis-
tar mais membros da 
classe médica para se 
juntarem a este projeto. É um grupo 
de qualidade, conta com pessoas afe-
ridas em termos de resposta musical, 
que já conseguem fazer um trabalho 
acima da média dos coros amadores”, 
confidenciou. Depois do Concerto de 
Verão, o Coro da SRNOM começou 
de imediato a preparar as suas pró-
ximas atuações: o concerto do Ju-
ramento de Hipócrates, no Coliseu 
do Porto e o tradicional concerto da 
época natalícia. 

PROGRAMA: 

Orfeu nos Infernos (Abertura)
Jacques Offenbach (1819-1880)
Manhã de Carnaval
Luiz Bonfá (1922-2001) :: José Condinho
My Funny Valentine
Richard Rodgers (1902–1979)
Lorenz Hart (1895-1943) :: João Camacho
Valsa nº 2
Dmitri Shostakovich (1906-1975)
Puttin’ On The Ritz
Irving Berlin (1888-1989) :: João Camacho
Andante/Primavera Portenha
Astor Piazzolla (1921-1992) :: João Camacho
All That’s Jazz 
Roger Emerson (1924-1967) :: Nuno Costa
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➜ ENSEMBLE VOCAL PRO MÚSICA

O Ensemble Vocal Pro Musica é um 
coro jovem, fundado na cidade do Porto, 
em 1991, pelo maestro José Manuel 
Pinheiro e por alguns dos seus alunos. 
O reportório do EVPM vai do Coral 
Sinfónico ao Jazz, passando pela Música 
Latina, sem limites ou preconceitos. 
Apresentou “Requiem” de W. A. Mozart, 
“Requiem” de G. Fauré, ”Stabat Mater” 
de A. Dvorak, ”Requiem” de G. Verdi, 
“Magnificat em Ré Maior BWV 243” 
de J.S. Bach, “Requiem Alemão” de 
Brahms, The Armed Man: A Mass For 
Peace” de Karl Jenkins, “Oratório de 
Natal” de Camille Saint Saëns, “Stabat 
Mater” de G. Rossini, “Messias” de G.F. 
Handel, “Missa em Dó Maior- Op.86” de 
L.V. Beethoven, “Messa di Gloria” de G. 
Puccini, “Credo” de Henri Seroka, entre 
outras peças musicais. Apresentou, 
em 2016 e 2017, a Paixão Segundo São 
João, de J. S. Bach e a 2ª Sinfonia em si 
bemol maior Op. 52 “Lobgesang” de 
Felix Mendelssohn, respetivamente. 
Em 2018, apresentou “Ein deutsches 
Requiem, op. 45” de J. Brahms, na Igreja 
de São Francisco, em Guimarães. Em 
2014, apresentou Carmina Burana, 
de C. Orff, no Palau de la Música, com 
o Cor Jove de l’Orfeó Català. Estreou 
em Portugal Jubilate Deo, de Dan For-
rest, em dezembro de 2019. Obteve 
os seguintes prémios em concursos 
internacionais: Diploma de Prata na 
Categoria de Jazz e Música Latina, em 
2003, no 5º Concurso Internacional de 
Coros em Riva del Garda; Medalha de 
Bronze na Categoria de Coros Mistos, 

➜ CORO DA SECÇÃO REGIONAL DO 
NORTE DA ORDEM DOS MÉDICOS

Sob a direção do Maestro José Manuel 
Pinheiro, o Coro da SRNOM é formado 
por cantores que gostam da música 
como celebração da vida, e não ne-
cessariamente todos com formação 
musical. O Coro da SRNOM, criado em 
2014, fez a sua primeira apresentação 
pública no Concerto de Reis, na SRNOM, 
em janeiro de 2015. Desde então, com 
um repertório sempre diversificado e 
alegre, tem-se apresentado com êxito 
em algumas salas e espaços como o 
Theatro Circo de Braga, Salão Árabe 
do Palácio da Bolsa, Fundação Manuel 
António da Mota, Casa da Música, entre 
outros, com atuações sempre muito 
animadas, muitas delas associadas 
a iniciativas da SRNOM, como o Jura-
mento de Hipócrates ou o Concerto 
de Verão.

em 2004, no 8º Concurso Internacional 
de Coros de Atenas; Diploma de Ouro – 
1º lugar na Categoria de Música Sacra e 
Grande Prémio de Veneza, em 2007, no 
5º Concurso e Festival Internacional de 
Coros de Veneza; Diploma de Ouro na 
Categoria de Música Sacra e Prémio 
Especial do Júri pela interpretação da 
peça “Abendlied”, de J. Rheinberger, em 
2018, no 32º Praga Cantat, em Praga, 
República Checa.

➜ ORQUESTRA “ÓPERA NA ACADE-
MIA E NA CIDADE”

Criada para a realização de Ópera e Ora-
tória, a Orquestra “Ópera na Academia 
e na Cidade” é criada a partir de uma 
experiência artística feita no contexto 
nacional e internacional, através de 
múltiplas participações em produções 
standard e de novos compositores. 
Este background qualifica-a para a 
abordagem de toda a música operática 
e sinfónica do barroco à atualidade. 

Colaborou nas produções de: Rossini – 
Barbeiro de Sevilha, Henrique Silveira 
- Crepúsculo do Crítico, Bizet – Carmen, 
Visitação à Ópera de Mozart, Tchai-
kovsky – Eugen Onegin, Verdi – Traviata, 
Saint-Saëns – Sansão e Dalila, Puccini 
- Madama Butterfly, Coros de Verdi, 
Antologia de Zarzuela, Pietro Mascagni 
– Cavalleria Rusticana, e das Oratórias: 
Pergolesi – Stabat Mater, Mozart – 
Requiem, Brahms – Requiem Alemão, 
Haydn – A Criação, Jenkins – Missa para 
a Paz, Verdi - Requiem, Visitação à Obra 
de Maurice Ravel, Saint-Saëns - Orató-
ria de Natal, Dan Forrest - Jubilate Deo, 
Bach - Cantata de Natal, Mozart - Missa 
Brevis K.220, M. Falla - O Amor Bruxo 
e L. v. Beethoven - Missa em Dó Maior, 
J. Rutter - Requiem. 

No plano pedagógico, pressuposto 
fundamental da sua atividade, colabora 
na realização de conteúdos operáticos, 
sinfónicos e camerísticos, estabele-
cendo pontes com as diferentes áreas 
do conhecimento. Da sua programação 
prevista para 2021/2022, destaca-se a 
realização de Concertos e Ópera com 
a colaboração de prestigiados solis-
tas, coros e maestros internacionais, 
integrando as produções de: Ópera 
na Academia e na Cidade, Ópera no 
Património, Ópera no Douro, Concertos 
Didáctico- Pedagógicos (Ópera na Es-
cola), Ciclo de Requiem (Coimbra), bem 
como os principais Festivais Nacionais, 
Festival de Ópera de Pamplona e o Fes-
tival Internacional de Łańcut (Polónia). n
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DESCOBRIR 
NOVAS VISÕES 
DA CIDADE DO 
PORTO

LIVRO DE ROSALVO ALMEIDA

Reúne mais de 1700 entradas 
com nomes de ruas, fontes, 
esculturas, pontes e obras 
de arte da cidade do Porto. 
“Dicionário Toponímico 
Ilustrado do Porto” dá nome à 
mais recente obra de Rosalvo 
Almeida e foi apresentada no 
dia 16 de setembro, na Casa 
do Médico. O autor criou ainda 
a palavra “portocidade” numa 
declaração de amor à Invicta. 

“Nos anos 80, andava de 
bicicleta aos fins de se-
mana, percorria as ruas 

do Porto, e fui tirando fotografias 
das estátuas. Talvez nessa altura 
me tenha lembrado de fazer um 
álbum de estátuas. Depois, pen-
sei: qualquer dia, hei-de fazer 
um dicionário das ruas; porque 
não sabia quem era o Tenente 
Valadim, o Capitão Pombeiro, es-
ses nomes todos postos nas ruas. 
Aos 70 anos é que comecei a con-
cretizar. Este livro coleciona es-
tátuas, monumentos e obras de 
arte da cidade. E tem, para cada 
rua, a explicação do nome, que 
é citação de uma obra”, começa 
por revelar o autor. Mais do que 

um livro, “Dicionário Toponímico 
Ilustrado do Porto” é um projeto com 
mais de 30 anos, que se iniciou quase 
sem querer e que atualmente propõe 
uma descoberta da cidade. 

PERCORRER AS RUAS DO PORTO 
COM CURIOSIDADE  
Rosalvo Almeida, neurologista apo-
sentado e membro do Conselho Na-
cional de Ética para as Ciências da 
Vida, é de Braga mas viveu no Porto a 
maior parte da sua vida. Aos 74 anos, 
publica o seu “Dicionário Toponí-
mico Ilustrado do Porto”, um projeto 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

‘Dicionário 
Toponímico 
Ilustrado do 
Porto’
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qualidade que “muitos 
tripeiros, nascidos ou 
adotados, têm e gostam 
de ter” – ele incluído. A 
obra, que é, no fundo, 
uma declaração de 
amor a um lugar, está 
à venda na UNICEPE 
– Cooperativa Livreira 
de Estudantes do Porto, 
livraria e pequena edi-
tora à qual ofereceu o 
livro. O único retorno 
que vai ter, diz, é “o gozo 
de o ver andar por aí”.
A sua primeira apre-
sentação pública, agen-
dada para o dia 16 de 
setembro, no Salão No-
bre da Secção Regional 
do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM), foi 
conduzida por Rui Vaz 
Pinto. O presidente da 
UNICEPE fez alguns 
agradecimentos, prin-
cipalmente ao autor 
“que concretizou o so-
nho de três décadas e 
que nos últimos anos 
se dedicou a esta obra, 
percorrendo a cidade e 
captando as melhores 
fotografias”. 

HISTÓRIA NA 
TOPONÍMIA
Coube a Manuela de 
Melo, jornalista e ex-
-vereadora da Cultura 
da Câmara Municipal 
do Porto, apresentar em 
detalhe a obra, tendo 

sido convidada pelo autor, “penso que 
por uma amizade antiga, que nasceu 
nos anos 60, no Teatro Universitário 
do Porto”, confidenciou. Entre episó-
dios desses tempos e revelações de 
alguns traços do percurso de Rosalvo 
Almeida, a oradora refletiu sobre a 
importância da toponímia. “Falar 
deste livro é contar a vida do Rosalvo 
na sua aproximação ao Porto e nas 
ruas que percorreu ainda jovem, até 
à Faculdade de Medicina. Seguia nas 
suas deambulações e cada vez mais 
interessado em saber o porquê dos 

nomes que lhe saltavam à vista. Pal-
milhou a zona leste da Avenida dos 
Aliados, de Santa Catarina até à Bata-
lha, ao Teatro São João, descendo até 
à beira rio ou subindo até à Praça dos 
Poveiros, seguindo até São Lázaro e 
ao Padrão, sempre com curiosidade. 
Seria interessante, mas abusivo, re-
lacionar os trajetos de Rosalvo na ci-
dade com o seu caminho de cidadão e 
médico ao longo da vida. A cidade e a 
razão de ser dos seus nomes remetem 
sempre para um passado de séculos, 
celebram momentos e protagonistas 
e vítimas da sua evolução. A toponí-
mia confronta o Rosalvo e a todos nós, 
passeantes, com o peso enorme de ver 
quantas pessoas, guerras, injustiças, 
sonhos, vitórias, pandemias, avanços, 
esperanças foram necessários para 
que os portuenses tenham hoje a sua 
cidade, por si construída ao longo de 
séculos”, sintetizou. 

“PORTOCIDADE” 
Manuela de Melo sublinhou ainda a 
importância da obra e do contributo 
do autor. “Com este peso do passado, 
podemos conhecer e pensar na cons-
trução do futuro. O Rosalvo até nisso 
nos dá um bom exemplo. Dá-nos 
este livro sobre o passado, um livro 
sentido que abre vários caminhos, e 
através dele podemos descobrir novas 
visões sobre a cidade. Mas ao mesmo 
tempo, Rosalvo abre o caminho para 
o futuro, um futuro que não tem no-
mes ou placas”.
Rosalvo Almeida partilhou algumas 
curiosidades que marcaram a cons-
trução e o desenvolvimento da obra e 
fez vários agradecimentos. “Obrigado 
aos presentes. Obrigado à Câmara 
Municipal do Porto pelo apoio que 
deu à edição. Obrigado à UNICEPE 
pela confiança, por ter acolhido este 
livro que eu andava a preparar há 
tantos anos. Obrigado à Manuela de 
Melo, amiga desde o tempo do Teatro 
Universitário. Obrigado à minha es-
posa. Obrigado à Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos por nos 
receber nesta casa e por ter disponibi-
lizado esta sala”. n

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

com décadas, pensado para todos os 
que gostam da cidade e querem saber 
mais sobre as suas ruas, monumentos 
ou pontes. O volume, com 432 pági-
nas, dá acesso a uma versão digital, 
logo, pode também ser consultado no 
computador e no telemóvel.
Rosalvo Almeida organizou o dicio-
nário – que reúne mais de 1700 en-
tradas com nomes de ruas, fontes, es-
culturas, pontes e obras de arte –, fez 
as fotografias e selecionou os textos. 
Criou ainda uma palavra, que surge 
na nota introdutória: “portocidade”, 
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 ■ DESPACHO N.º 6476-G/2021 – Saúde - Ga-
binete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde
Identifica, nas áreas hospitalar e de saúde 
pública, os serviços e estabelecimentos de 
saúde com comprovada carência de pessoal 
médico. [DR n.º 126/2021, 2º Supl, Série II de 
2021-07-01]

 ■ DESPACHO N.º 6476-F/2021 – Saúde - Ga-
binete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde
Identifica, na área de medicina geral e familiar, 
os serviços e estabelecimentos de saúde e 
respetivas unidades funcionais com com-
provada carência de pessoal médico. [DR n.º 
126/2021, 2º Supl, Série II de 2021-07-01]

 ■ DESPACHO N.º 6649/2021 – Saúde - Gabi-
nete do Secretário de Estado da Saúde
Dispensa os investimentos exclusivamen-
te financiados pelo PRR da autorização 
do membro do Governo responsável pela 
área da saúde prevista no Despacho n.º 
10220/2014, de 1 de agosto. [DR n.º 130/2021, 
Série II de 2021-07-07]

 ■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚ-
BLICA N.º 195/2021 – Assembleia da República
Recomenda ao Governo medidas de preven-
ção, tratamento e combate à obesidade. [DR 
n.º 131/2021, Série I de 2021-07-08]

 ■ DECLARAÇÃO N.º 13/2021 – Assembleia da 
República
Composição do Conselho Nacional de Ética 
para as Ciências da Vida. [DR n.º 131/2021, Sé-
rie I de 2021-07-08]

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE 
ÉTICA PARA AS CIÊNCIAS DA VIDA
Declara-se, nos termos e para os efeitos 
previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 4.º da Lei n.º 
24/2009, de 29 de maio, alterada pelas Leis 
n.os 19/2015, de 6 de março, e 2/2020, de 
31 de março, que foram eleitos ou designa-
dos para o Conselho Nacional de Ética para 
as Ciências da Vida os seguintes membros: 
a) Miguel Oliveira da Silva, Isabel Mar-
garida de Figueiredo Silvestre, Luís An-
tónio Proença Duarte Madeira, André 
Gonçalo Dias Pereira, Maria do Céu Pa-
trão Neves e Carlos Maurício Barbosa, 
eleitos pela Assembleia da República; 
b) José Miguel Ribeiro de Castro Guima-
rães, designado pela Ordem dos Médicos, 
Serafim Figueiral Rebelo, designado pela 
Ordem dos Enfermeiros, Miguel Bernar-
do Ricou da Costa Macedo, designado pela 
Ordem dos Psicólogos Portugueses, Maria 
Francisca Trigueiros Acciaioli de Avillez Cor-
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sino Caldeira, designada pela Ordem dos 
Biólogos, Ana Paula Mecheiro de Almeida 
Martins Silvestre Correia, designada pela 
Ordem dos Farmacêuticos, Sandra Cristina 
Horta da Silva Poeira, designada pela Or-
dem dos Advogados, José Manuel Pereira 
de Almeida, designado pelo Conselho de 
Reitores das Universidades Portuguesas, 
Jorge Soares, designado pela Academia das 
Ciências de Lisboa, Rui Manuel Lopes Nu-
nes, designado pelo Conselho Médico-Legal 
do Instituto Nacional de Medicina Legal, João 
Ramalho de Sousa Santos, designado pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia, I. P.; 
c) Rosalvo Almeida, Boaventura de Sousa 
Santos, Paula Pinto de Freitas, Inês Fernan-
des Godinho e Inês Santos Estevinho Fron-
teira, designados pela Resolução do Conse-
lho de Ministros n.º 87/2021, de 2 de julho.

 ■ DECRETO N.º 19/2021 – Presidência do Con-
selho de Ministros
Aprova o Acordo de Cooperação entre a Re-
pública Portuguesa e a República Democráti-
ca e Popular da Argélia no Domínio da Saúde, 
assinado em Lisboa em 3 de outubro de 2018. 
[DR n.º 133/2021, Série I de 2021-07-12]

 ■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚ-
BLICA N.º 204/2021 – Assembleia da República
Eleição de membros para o Conselho Nacio-
nal de Saúde. [“… os seguintes representan-
tes dos utentes: Associação Acreditar; ADEB 
- Associação de Apoio aos Doentes Depres-
sivos e Bipolares; Associação Nacional AVC; 
APN - Associação Portuguesa de Neuromus-
culares; PULMONALE - Associação Portu-
guesa de Luta contra o Cancro do Pulmão; 
ANDAR - Associação Nacional de Doentes 
com Artrite Reumatoide”]. [DR n.º 135/2021, 
Série I de 2021-07-14]

 ■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 96/2021 – Presidência do Conselho de Mi-
nistros
Designa a vice-presidente do Conselho Na-
cional de Saúde. [Ana Nunes de Almeida, 
socióloga e investigadora coordenadora do 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade 
de Lisboa]. [DR n.º 140/2021, Série I de 2021-
07-21]

 ■ PORTARIA N.º 161/2021 – Saúde
Procede à terceira alteração à Portaria n.º 
390/2019, de 29 de outubro (Procede à quar-
ta alteração à Portaria n.º 224/2015, de 27 
de julho - estabelece o regime jurídico a que 
obedecem as regras de prescrição e dispen-
sa de medicamentos e produtos de saúde e 
define as obrigações de informação a prestar 
aos utentes). [DR n.º 143/2021, Série I de 2021-
07-26]

 ■ DESPACHO N.º 7390/2021 – Saúde - Gabi-
nete do Secretário de Estado da Saúde
Determina que os utentes inscritos no Registo 

Nacional de Utentes (RNU) possam efetuar a 
atualização dos seus dados pessoais direta-
mente através da área reservada do Portal 
SNS 24. [DR n.º 143/2021, Série II de 2021-07-
26]

 ■ DESPACHO N.º 7534-B/2021 – Saúde - Ga-
binete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde
Determina que os serviços e estabelecimen-
tos integrados no Serviço Nacional de Saúde 
podem celebrar contratos de trabalho sem 
termo com pessoal médico para reforço da 
área da medicina intensiva. [DR n.º 146/2021, 
2º Supl, Série II de 2021-07-29]

 ■ LOUVOR N.º 344/2021 – Saúde - Instituto 
Nacional de Emergência Médica, I. P.
Louva os profissionais do INEM. [DR n.º 
149/2021, Série II de 2021-08-03]

 ■ DESPACHO N.º 8131/2021 – Saúde - Gabi-
nete da Ministra
Designa para o cargo de diretor executivo do 
Agrupamento de Centros de Saúde Gran-
de Porto VI - Porto Oriental o licenciado Ál-
varo Joaquim Tavares Dias Pereira [DR n.º 
159/2021, Série II de 2021-08-17]

 ■ DESPACHO N.º 8130/2021 – Saúde - Gabi-
nete da Ministra
Designa para o cargo de diretor executivo do 
Agrupamento de Centros de Saúde Cávado I - 
Braga o licenciado Domingos Jacinto Araújo e 
Sousa. [DR n.º 159/2021, Série II de 2021-08-
17]

 ■ DESPACHO N.º 8409/2021 – Saúde - Gabi-
nete da Ministra
Designa para o cargo de diretora executiva do 
Agrupamento de Centros de Saúde Douro II - 
Douro Sul a licenciada Maria Albertina da Sil-
va Ferreira Adrega Cardoso. [DR n.º 165/2021, 
Série II de 2021-08-25]

 ■ DESPACHO N.º 8951/2021 – Saúde - Gabi-
nete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde
Determina que as receitas médicas nas 
quais sejam prescritas exclusivamente va-
cinas contra a gripe, para a época gripal de 
2021/2022, emitidas a partir de 1 de julho de 
2021, são válidas até 31 de dezembro do cor-
rente ano. [DR n.º 176/2021, Série II de 2021-
09-09]

 ■ DESPACHO N.º 9016/2021 – Saúde - Gabi-
nete da Ministra
Nomeia os coordenadores e equipas de apoio 
para as áreas dos cuidados de saúde primá-
rios e dos cuidados hospitalares do grupo de 
apoio técnico à implementação das políticas 
de saúde (GAPS). [DR n.º 177/2021, Série II de 
2021-09-10]

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

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

 ■ DESPACHO N.º 9215/2021 – Saúde - Direção-
-Geral da Saúde
Nomeação para diretor de programa para a 
área das hepatites virais o Prof. Doutor Rui 
Tato Marinho, pelo período de três anos, com 
efeitos a 16 de junho de 2021. [DR n.º 182/2021, 
Série II de 2021-09-17]

 ■ DESPACHO N.º 9390/2021 – Saúde - Ga-
binete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde
Aprova o Plano Nacional para a Segurança 
dos Doentes 2021-2026 (PNSD 2021-2026). 
[DR n.º 187/2021, Série II de 2021-09-24]

 ■ DESPACHO N.º 9420/2021 – Saúde - Gabi-
nete da Ministra
Designa, em regime de substituição, o licen-
ciado Luís Alberto Rodrigues Alves Meira 
para o cargo de presidente do conselho di-
retivo do Instituto Nacional de Emergência 
Médica, I. P. [DR n.º 188/2021, Série II de 2021-
09-27]

 ■ DESPACHO N.º 9449/2021 – Defesa Na-
cional e Saúde - Gabinetes da Secretária de 
Estado de Recursos Humanos e Antigos Com-
batentes e do Secretário de Estado Adjunto e 
da Saúde
Aprova o elenco de áreas de especialização 
tidas por carenciadas para efeitos de cativa-
ção de vagas para médicos militares no âm-
bito do ingresso da formação especializada 
em janeiro de 2022. [DR n.º 189/2021, Série II 
de 2021-09-28]

 ■ DESPACHO (EXTRATO) N.º 9504/2021 – 
Saúde - Secretaria-Geral
Concede a medalha de serviços distintos do 
Ministério da Saúde, grau «ouro», ao Prof. 
Doutor Hélder Trindade [“pelo papel de re-
levo que desempenhou no diagnóstico dos 
primeiros casos de VIH em Portugal, pelo pio-
neirismo na área da citometria de fluxo, que 
permitiu uma transformação notável na área 
laboratorial da transplantação e pelo cresci-
mento do CEDADE - Registo de Dadores de 
Medula Óssea”]. [DR n.º 190/2021, Série II de 
2021-09-29]
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62 AGENDA

ACONTECEU

EVENTOS PROFISSIONAIS/  
CIENTÍFICOS

10 JUL Reunião da Direção 
da Sociedade Portuguesa 
de Gastrenterologia

15 JUL Eleições para as 
Direções dos Colégios 
de Especialidades 
e de Competências 
e das Secções de 
Subespecialidade  (2.ª volta)

17 JUL Reunião da Associação 
“Os Meus Amigos”

29 JUL Reunião da Comissão 
de Ética da FMUP

18 SET Exame da ESMO 
(European Society for 
Medical Oncology)

23 e 24 SET Retiro do 
Conselho Nacional 
do Internato Médico – 
Formação de Formadores

29, 30 SET e 01 OUT 
MostrEM 2021 (Mostra 
de Especialidades 
Médicas) – Norte

CULTURA E LAZER

01 JUL Lançamento do 
livro “Folhas do Caminho” 
de Walter Osswald

16 SET Lançamento do livro 
“Dicionário Toponímico 
Ilustrado do Porto” de 
Rosalvo Almeida 

24 SET Concerto de Verão da 
SRNOM, com a participação 
da Orquestra “Ópera na 
Academia e na Cidade”,  
do Coro da SRNOM e do 
Ensemble Vocal Pro Música

VAI ACONTECER

EVENTOS PROFISSIONAIS/  
CIENTÍFICOS

07 OUT Sessão Temática 
“Segurança Social”, por Alfredo 
Oliveira, jurista da CESS  
(Consultores Especializados 
em Segurança Social)

08 OUT 2ª Edição da 
Reunião Científica MPS360  
– Centro de Referência de 
Doenças Hereditárias do 
Metabolismo do CHUSJ

11 OUT Ciclo de Conferências 
“Encontros no Norte” – 
iniciativa dirigida a Internos 
de Medicina Geral e Familiar

22 e 23 de OUT Curso teórico-
prático de Cirurgia da Mama

23 OUT Cerimónia de 
atribuição da 8.ª Distinção 
de Mérito em Gestão dos 
Serviços de Saúde

27, 28 e 29 OUT Curso 
Euract (European Academy 
of Teachers in General 
Practice) - Nível 1

02 NOV Reunião da 
Direção da Associação de 
Internos de Medicina Geral 
e Familiar da Zona Norte

04 a 06  NOV 6th Post-
Graduate Course in Oncology 
for General Practitioners 
and Young Oncologists

05, 06, 12 e 13 NOV   
Curso de Infeções do Sistema 
Nervoso Central (2.ª edição)

26 e 27 NOV Reunião 
Científica da Sociedade 
Portuguesa de Obstetrícia 
e Medicina Materno-Fetal

CULTURA E LAZER

4 a 28 NOV Exposição Coletiva 
de Pintura e Escultura, pela 
Galeria Olga Santos 

12 NOV Lançamento dos 
livros “Reflexões em 
tempos de Pandemia” e 
“João Taborda: Um fotógrafo 
humanista”, de José Poças

21 NOV Juramento de 
Hipócrates – Porto

23 NOV Juramento de 
Hipócrates – Braga

2 a 5 DEZ Exposição 
“Cadenza”, Projeto S1SMO

18 DEZ Festa de 
Natal da SRNOM

FESTA DE NATAL 
SRNOM, 18 de dezembro

ENCONTROS NO NORTE: 
Ciclo de conferências 
promovido pelo CRNOM em 
parceria com os Colégios 
de Especialidade.
Proximas sessões 
serão divulgadas 
oportunamente. Participe!

JURAMENTO DE 
HIPÓCRATES:
Porto, Coliseu do Porto, 
21 de novembro
Braga, Altice Fórum, 
23 de novembro

CONCERTO DE VERÃO,  
SRNOM , 9 julho 2021
Com a participação do 
Coro da SRNOM, o grupo 
Ensemble Vocal Pro Música 
e a Orquestra “Ópera na 
Academia e na Cidade”.

■ 15 OUT 
EXPOSIÇÃO / LIVRO  · REGO MEIRA 

■ 14 OUT 
TERTÚLIA ·  “EDUCAÇÃO”

O Conselho 
Sub-Regional 
de Viana do 
Castelo da Ordem 
dos Médicos 

trouxe à sua sede uma exposição 
do artista vianense Rego Meira. Na 
inauguração, a 15 de outubro, foi 
também apresentado o livro “Tempos 
de incertezas e riscos” do mesmo 
autor. José Carlos Alves do Rego 
Meira nasceu em Vila Nova de Anha, 
mas há anos que adotou a Vila de 
Darque como local de residência. A 
exposição estará patente até ao dia 26 
de novembro.

Para debater a“Educação” e em 
particular a  educação médica 
e a formação especializada em 
medicina, no dia 14 de outubro, o 
Conselho Sub-Regional de Viana 
do Castelo da Ordem dos Médicos 
promoveu uma tertúlia, entre 
médicos de várias especialidades 
e de diferentes fases da carreira 
médica, para a partilha de 
experiências da sua rotina clínica.

Atividades 
Conselho Sub-Regional de 
Viana do Castelo da OM
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O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos tem o prazer 
de anunciar que este ano se realizará na Casa do Médico a Festa de 

Natal, num formato adequado aos tempos que vivemos.

Tendo em consideração o momento que atravessamos, serão tomadas 
as medidas adequadas para garantir a segurança de todos. Nesse 

sentido, a Festa de Natal de 2021 será reservada a filhos de médicos, 
respeitando a capacidade de ocupação do Salão Nobre.

Também nas sub-regiões, e à semelhança do ano anterior, os conselhos 
sub-regionais de Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança irão 

proporcionar momentos de alegria, distribuindo presentes por 
instituições de acolhimento de crianças dessas regiões.

18 dez
SRNOM



64 BENEFÍCIOS SOCIAIS

A AXA Portugal 
agora é Ageas 
Seguros. As 
marcas mudam, 
mas as boas 
parcerias 
mantêm-se, pelo 

que o protocolo com a Ordem dos Médicos 
mantem as condições especiais e serviços 
exclusivos para a proteção dos associados. 
Conte com o seguro de Responsabilidade 
Civil Profissional que o/a protege dos 
danos que possa causar a terceiros, quando 
exerce a sua atividade.  Saiba mais em 
www.ageas.pt/medicos.

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

 HOTÉIS 

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%

 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).

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.

 IMOBILIÁRIO 

SWARK - Consultoria de 
Arquitetura e Avaliação 
Imobiliária
Beneficiários:  médicos inscritos na 
SRNOM e respetivo agregado familiar 
Condições especiais nos serviços 
prestados na área da assessoria e 
reabilitação - Desconto de 20%

* 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.

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 euros e desconto de 10% 
na compra de blocos de aulas de equitação.

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.

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

Se cuida de nós, nos cuidamos do seu 
novo veículo. O Entreposto Rótor, 
Concessionário Nissan, assinou um 
protocolo com a SRNOM que permite 
aos médicos inscritos nesta Secção 
usufruirem de condições especiais 
e exclusivas, quer na aquisição de 
uma viatura nova Nissan (descontos 
até 18%), quer em servicos de Oficina 
(descontos até 20%). 
Vendas, Assistência, Peças: 
Condições especiais.

Ao serviço de 
todos os médicos
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da SRNOM

Um espaço exclusivo 
com condições ótimas 
para a prática da 
modalidade.
Na Casa do Médico encontra dois courts de 
ténis integralmente renovados, com condições 
ótimas para a prática da modalidade e com 
vantagens de utilização para os médicos e 
respectivos acompanhantes. 

Venha experimentar o seu e o nosso 
serviço e desfrute de uma partida  
sem complicações.

courts de

Rua Delfim Maia 405, 4200-256 Porto
Telf. 225070100


