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EM DESTAQUE

Apoio aos refugiados ucranianos
   SRNOM assina protocolo de colaboração que visa acolher e 

prestar cuidados de saúde a refugiados ucranianos

Ciclo de Jazz
Após um já longo interregno o Ciclo de Jazz 

voltou à SRNOM para a sua 11ª edição

Assembleia Regional do Norte 
 Último exercício da atual direção da SRNOM ficará marcado pela 

realização de eleições na OM e pelo Congresso Nacional da Ordem 
dos Médicos, que estará de volta ao Norte do país

Projetos Inovadores em Saúde  
«Unidade de Doenças Infeciosas Emergentes», do CHUSJ,  e 

«Projeto Gioconda», da USF Porta do Sol, ULSM

Concerto de Primavera  
Coro da SRNOM deu as boas-vindas 

à Primavera, com casa cheia

Arte Médica e Arte Fotográfica  [05 mai - 09 jun]
11.º Ciclo de Jazz  [06 mai • 27 mai]

11.º Ciclo de Cinema  [31 mai • 08 jun • 07 jul • 14 jul • 21 jul • 28 jul]
Dia do Médico  [18 jun]
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DESTAQUE:
APOIO AOS 
REFUGIADOS 
UCRANIANOS 
A SRNOM estabeleceu um 
protocolo de cooperação 
com a Diocese do Porto e 
a Ordem dos Enfermeiros 
com o objetivo de acolher e 
prestar cuidados de saúde 
aos refugiados ucranianos 
que procuram proteção no 
nosso país. Cerca de 250 
médicos aderiram à campanha 
de voluntariado e prestam 
assistência médica a estas 
pessoas no Seminário do Bom 
Pastor, em Ermesinde. pág. 06
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DESTAQUE:
PROJETOS 
 INOVADORES  
EM SAÚDE
Projetos  Inovadores  em Saúde  
é uma iniciativa que resulta 
de uma parceria estabelecida 
entre a SRNOM e as respetivas 
sub-regiões do Porto, Braga, 
Viana do Castelo, Vila Real 
e Bragança e pretende 
dar a conhecer projetos 
inovadores de gestão clínica 
desenvolvidos por médicos no 
âmbito da região Norte do país. 
Neste trimestre, os projetos 
em destaque são: “Unidade 
de Doenças Infeciosas 
Emergentes”, do Centro 
Hospitalar e Universitário de 
São João, apresentado por 
António Sarmento, e “Projeto 
Gioconda”, da USF Porta do 
Sol, da Unidade Local de Saúde 
de Matosinhos, apresentado 
por Ana João Reis. pág. 10

 ASSEMBLEIA 
REGIONAL DO NORTE
A primeira Assembleia 
Regional deste ano, realizada 
no passado dia 28 de março, 
teve como ponto central 
da ordem de trabalhos a 
aprovação do Relatório de 
Atividades e Relatório e 
Contas relativos ao ano 2021. 
Apesar do “forte impacto 
da pandemia”, o Conselho 
Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos alcançou uma 
gestão “notável” a merecer 
um voto de louvor. O último 
exercício da atual direção da 
SRNOM irá ficar marcado pela 
realização de eleições na OM 
e pelo Congresso Nacional 
da Ordem dos Médicos, que 
estará de volta ao Norte do 
país. pág. 30

44
CONCERTO DE 
PRIMAVERA
Foi com um reportório muito 
variado que o Coro da SRNOM 
deu as boas-vindas à Primavera. 
No dia 26 de março, o Salão 
Nobre do Centro de Cultura e 
Congressos voltou a encher-se 
para o primeiro concerto do Coro 
com público, após a pandemia. 
O maestro José Manuel Pinheiro 
atribuiu “um sabor especial” 
a esta atuação, que marca um 
regresso muito desejado. pág. 44

48
11.º CICLO DE JAZZ  
NA ORDEM  
Após um já longo interregno, o 
Ciclo de Jazz voltou à SRNOM 
para a sua 11.ª edição. Com 
o objetivo de mostrar que a 
cultura venceu, face a todas 
as restrições impostas pela 
pandemia, Rui Rodrigues 
convidou o trio NoA e o quarteto 
de Miguel Ângelo a inaugurar as 
sessões, nos dias 18 de fevereiro 
e 11 de março. pág. 48
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	 	 DESTAQUE:
	 	 SNS	–	RECORDES	DE	CIRURGIAS	

	 	
	 16	 Num	ano	fortemente	marcado	

pela	pandemia,	vários	hospitais	
do	Norte	bateram	recordes	de	
cirurgias	em	2021.	As	unidades	de	
cuidados	de	saúde	hospitalares	
reorganizaram-se	para	aumentar	a	
capacidade	de	resposta.	Alargaram	
os	tempos	dos	blocos	operatórios	
e	alguns	arrendaram	espaços	em	
unidades	privadas	e	sociais	para	
aumentar	a	resposta	e	reduzir	os	
tempos	de	espera.	São	João,	Braga,	
Santo	António	e	Gaia	mostraram	
que	é	possível	fazer	mais	e	melhor,	
mesmo	em	tempos	de	crise

	 	 ENTREVISTA
	 20		 Jorge Lima
	 	 Investigador	do	Instituto	de	

Investigação	e	Inovação	em	Saúde	
da	Universidade	do	Porto	(i3S)	foi	
recentemente	distinguido	com	a	
6.ª	edição	do	Prémio	Rui	Osório	
de	Castro/Millennium	BCP	com	
um	projeto	que	visa	encontrar	
novas	terapias	para	os	tumores	
pediátricos	do	sistema	nervoso	
central.	Denominado	«Ex-Brain»,	
o	projeto	será	desenvolvido	por	
uma	equipa	multidisciplinar,	
incluindo	investigadores	do	i3S	e	
do	Ipatimup,	bem	como	médicos	
especialistas	do	Centro	Hospitalar	
Universitário	de	São	João	

		 	 TRIBUNA	DO	CRN

	 	
 22 «Ministro(a) da Saúde – Precisa-se» 
	 	 Artigo	de	opinião	do	Prof.	António	

Araújo,	no	suplemento	«Perspetiva	
Atual»,	do	semanário	«Nascer	do	Sol»

 23 «Nove medidas para reconstruir 
a oncologia em Portugal» 

	 	 Resumo	do	artigo	de	opinião	
subscrito	por	especialistas	
em	oncologia,	publicado	
no	jornal	Público

 23 Presença da SRNOM na 
Comunicação Social

	 	 Destaque	de	notícias	e	intervenções	
sobre	temas	da	atualidade

	 	 IN	MEMORIAM	
	 25	 José	Luís	Medina	(1940-2022)
	 	 Corália	Vicente	(1953-2022)

	 04	 EDITORIAL
	 	 António	Araújo,		

Presidente	do	CRNOM	

	 	 DESTAQUE:
	 	 APOIO	AOS	REFUGIADOS	

UCRANIANOS

	 	

	 06	 No	contexto	da	resposta	
humanitária	ao	conflito	
armado	na	Ucrânia,	entre	
diversas	iniciativas	solidárias,	o	
Conselho	Regional	do	Norte	da	
Ordem	dos	Médicos	integrou	
uma	“missão	especial”	para	
ajudar	quem	mais	precisa.	
Para	o	efeito,	estabeleceu	um	
protocolo	de	assistência	clínica,	
em	regime	de	voluntariado,	
a	refugiados	ucranianos	
acolhidos	no	Seminário	do	
Bom	Pastor,	em	Ermesinde.	
Nesse	acordo	de	cooperação,	
que	envolve	também	a	
Diocese	do	Porto	e	a	Ordem	
dos	Enfermeiros,	a	SRNOM	
propôs-se	prestar	assistência	
médica	aos	refugiados,	
realizando	uma	primeira	
avaliação	da	sua	condição	
clínica	à	chegada	ao	nosso	país

	 	 DESTAQUE:
	 	 PROJETOS	INOVADORES	

EM	SAÚDE

	 	
	 10	 «Unidade	de	Doenças	Infeciosas	

Emergentes»,	do	Centro	
Hospitalar	e	Universitário	de	São	
João,	apresentado	por	António	
Sarmento,	e	«Projeto	Gioconda»,	
da	USF	Porta	do	Sol,	da	Unidade	
Local	de	Saúde	de	Matosinhos,	
apresentado	por	Ana	João	Reis,	
são	os	projetos	em	destaque	
neste	trimestre.	A	parceria	
estabelecida	entre	a	SRNOM	e	as	
respetivas	sub-regiões	do	Porto,	
Braga,	Viana	do	Castelo,	Vila	
Real	e	Bragança,	pretende	dar	a	
conhecer	projetos	inovadores	de	
gestão	clínica	desenvolvidos	por	
médicos	na	região	Norte	do	país	
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 39	 IV Jornadas NEMPal
	 	 O	Núcleo	de	Estudos	de	Medicina	

Paliativa	(NEMPal)da	Sociedade	
Portuguesa	de	Medicina	Interna	
promoveu	as	suas	IV	Jornadas,	
no	dia	19	de	março.	Uma	
reflexão	sobre	a	prestação	de	
cuidados	de	saúde	no	âmbito	
dos	cuidados	paliativos

 40	 Novos órgãos sociais da Ordem 
dos Engenheiros – Região Norte

	 	 Bento	Aires	tomou	posse	como	
presidente	do	Conselho	Diretivo	
da	Ordem	dos	Engenheiros	
-	Região	Norte	(OERN)	para	
o	triénio	2022-2025,	numa	
cerimónia	que	decorreu	no	
passado	dia	31	de	março.	A	Ordem	
dos	Médicos	do	Norte	esteve	
representada	pelo	presidente	
do	CRNOM,	António	Araújo

	 	
 42	 Memória de Jorge Mira Coelho
	 	 “Onda	de	Caridade”	dá	nome	à	

escultura	oferecida	à	SRNOM	
para	perpetuar	a	memória	
do	médico	psiquiatra

 	 CULTURA

	 	
 44	 Concerto de Primavera
	 	 No	dia	26	de	março,	o	Salão	Nobre	

do	Centro	de	Cultura	e	Congressos	
voltou	a	encher-se	para	o	primeiro	
concerto	do	Coro	da	SRNOM	
com	público,	após	a	pandemia.	
O	maestro	José	Manuel	Pinheiro	
atribuiu	“um	sabor	especial”	a	
esta	atuação,	que	marca	um	
regresso	muito	desejado

	 	
 46	 «Poesia em Movimento»
	 	 No	dia	12	de	fevereiro	a	SRNOM	

acolheu	o	evento	cultural	no	
qual	a	música	se	mistura	com	
a	poesia.	As	melodias	de	Vítor	
Blue	associaram-se	à	declamação	
de	poemas	por	Rui	de	Noronha	
Ozorio	numa	homenagem	
à	“rica	história	dos	médicos	
escritores”	em	Portugal

 	 NOTÍCIAS

	 	
 26	 Nova Ala Pediátrica do CHUSJ
	 	 Depois	de	vários	meses	a	

acompanhar	o	processo	de	
construção	da	nova	Ala	Pediátrica	
do	Centro	Hospitalar	Universitário	
de	São	João,	António	Araújo	
foi	convidado	a	conhecer	as	
instalações	no	dia	26	de	janeiro.	
O	presidente	do	Conselho	de	
Administração,	Fernando	Araújo,	
conduziu	a	visita,	que	contou	
também	com	a	participação	do	
Bispo	do	Porto,	D.	Manuel	Linda

	 	
 30	 Assembleia Regional
	 	 Reunida	no	passado	dia	28	de	

março,	teve	como	ponto	central	da	
ordem	de	trabalhos	a	aprovação	do	
Relatório	de	Atividades	e	Relatório	
e	Contas	relativos	ao	ano	de	2021.	
Apesar	do	“forte	impacto	da	
pandemia”,	a	gestão	do	CRNOM	
mereceu	um	voto	de	louvor

 32	 Nova direção do Colégio 
de Cirurgia Torácica

	 		 Consulta	eleitoral	realizada	no	
dia	16	de	fevereiro	resultou	na	
recondução	de	José	Miranda	
na	presidência	do	Colégio

 34	 24.º Congresso Nacional 
da Ordem dos Médicos

	 	 “Cenários	para	2040	–	A	Medicina	
no	Tempo	Pós-Covid”	foi	o	tema	
do	encontro,	realizado	em	Lisboa	
de	1	a	3	de	abril.	Vários	membros	
do	CRNOM	participaram	nos	
debates	e	conferências	sobre	
os	“desafios	do	futuro”

 36	 Med.Win 8.0
	 	 A	AEFMUP	organizou,	entre	26	

e	27	de	março,	a	oitava	edição	
do	Med.Win	–	A	Window	Into	
Medical	Careers.	Dalila	Veiga	
e	Cristina	Gavina	participaram	
na	sessão	plenária	“A	Window	
into	Educação	pós-graduada”	e	
destacaram	a	posição	do	CRNOM	
na	defesa	da	formação	médica

 38	 Novos órgãos do NEMUM
	 	 Em	11	de	janeiro,	João	Pedro	

Monteiro	tomou	posse	como	
presidente	do	Núcleo	de	
Estudantes	de	Medicina	da	
Universidade	do	Minho

	 	
 48	 Ciclo de Jazz na Ordem
	 	 Após	um	longo	interregno,	o	

Ciclo	de	Jazz	voltou	à	SRNOM	
para	a	sua	11.ª	edição.	Rui	
Rodrigues	convidou	o	trio	NoA	
e	o	quarteto	de	Miguel	Ângelo	
para	as	primeiras	sessões,	nos	
dias	18	de	fevereiro	e	11	de	março

 52	 “Vozes que (se) contam: 
olhares cruzados sobre 
Cuidados Paliativos”

	 	 Livro	foi	lançado	na	SRNOM	
no	dia	24	de	fevereiro	pelas	
coordenadoras	Elga	Freire	
e	Susana	Magalhães.	A	
apresentação	esteve	a	cargo	
de	Carlos	Mota	Cardoso,	em	
representação	do	CRNOM

 54	 “Cuidados Paliativos 
Pediátricos: Percursos”

	 	 A	17	de	março,	foi	a	vez	da	
apresentação	do	livro	da	
autoria	de	Lincoln	Justo	da	
Silva,	Maria	José	Ferrão	e	
Marta	Brites.	Uma	viagem	
por	um	tema	muito	sensível

 56 “Covid-19 – A Tempestade 
Perfeita”

	 	 No	dia	23	de	março,	a	SRNOM	
recebeu	a	apresentação	do	
mais	recente	livro	de	Cândido	
Ferreira.	Uma	análise	do	impacto	
da	pandemia	e	respetivos	
desafios	futuros	para	a	saúde

 58	 “Cirurgião: Histórias 
que nunca contei”

	 	 A	25	de	março,	Fernando	Reis	
Lima	apresentou	na	SRNOM	a	
sua	nova	obra,	onde	conta	as	
principais	vivências	ao	longo	da	
sua	vasta	carreira.	A	receita	da	
venda	do	livro	destina-se	aos	fins	
sociais	da	Ordem	dos	Médicos

	 	 LEGISLAÇÃO	

	 	
	 60	 Diplomas mais relevantes 

publicados entre 1 de janeiro 
e 31 de março de 2022

	 	 INFORMAÇÃO	INSTITUCIONAL	
	 62	 Atividades na Sub-Região 

de Viana do Castelo
	 63	 Agenda do Centro de 

Cultura e Congressos 
	 64	 Benefícios Sociais
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V ivemos tempos muito nu-
blados, confusos, incertos, 
intimidantes. Tempos em 
que a sensação de segu-

rança e o valor da vida baixaram sig-
nificativamente e em que os cidadãos 
comuns tomaram consciência plena 
da contingência da existência do ser 
humano.
Vivemos uma pandemia que causou 
milhares de mortes, que alterou pro-
fundamente a nossa forma de viver, 
que nos fez recolher e isolar, que en-
cheu os nossos hospitais, que prati-
camente esgotou as nossas unidades 
de cuidados intensivos, que fechou 
as Unidades de Saúde Familiar. Os 
médicos foram chamados a porem 
a sua saúde e a sua vida em risco, a 
trabalharem em condições muito di-
fíceis, muitas vezes sem o material 
necessário, frequentemente durante 
longas horas além dos seus horários 
habituais. Todo este cenário levou-
-nos a recear o pior. O Conselho Re-
gional do Norte tentou dar a sua con-
tribuição para minorar o impacto da 
pandemia causada pelo SARS-CoV-2 
na região norte, nomeadamente com 
a organização do “Hospital de Cam-
panha Porto.”, em colaboração com a 
Câmara Municipal do Porto, os Cen-
tros Hospitalares Universitários do 
Porto e de S. João, e englobando quase 

António Araújo
Presidente	do	CRNOM

O que se seguirá?

rios e a cuidados especializados. A to-
dos estes colegas voluntários, também 
o nosso Muito Obrigado.
Entretanto, houve eleições legislati-
vas no nosso país e temos um novo 
governo… mas a mesma Ministra da 
Saúde. Espera-se que libertada dos 
grilhões de um governo minoritário 
preso a acordos de governação, na 
presente conjuntura maioritária a tu-
tela da saúde possa valorizar e dignifi-
car os profissionais de saúde, re-equi-
par e modernizar as instituições de 
saúde, reformar e actualizar o SNS, 
enquadrar e equilibrar todo o sistema 
de saúde. Espera-se que dialogue com 
as estruturas representativas dos pro-
fissionais de saúde, algo que nunca 
fez antes, que apresente ideias e pro-
jectos concretizáveis e quantificáveis, 
o que também nunca fez no passado, 
que demonstre que tem uma ideia do 
como pretende que evolua o sistema 
de saúde e o SNS portugueses nas 
próximas duas décadas, o que tam-
bém nunca mostrou até hoje.
Numa época em que os profissionais 
estão exaustos e decepcionados com a 
tutela, em que as estruturas de saúde 
estão degradadas e dificilmente cor-
respondem às necessidades dos ci-
dadãos, em que impera o desalento e 
insatisfação destes e daqueles, vamos 
continuar a ter uma ministra que vai 
ter de esforçar-se muito para alterar a 
ideia que temos dela e a narrativa que 
tem vindo a expressar nos vários anos 
passados da sua governação. Infeliz-
mente e espero estar redondamente 
enganado, vamos continuar a assistir 
a uma aridez de ideias e aquelas que 
vão surgindo não se coadunam com a 
realidade, que parecem desconhecer 
por completo.
Vivemos tempos sombrios, de gran-
des incertezas, de desesperança, mas 
é nestas alturas em que temos que nos 
transcender, lutar pelo que está cor-
recto, defender aquilo que juramos 
proteger – a vida humana, pugnar por 
melhores condições e proteger o SNS.
Espera-nos um “dia longo”.

António Araújo
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três centenas de voluntários médicos, 
enfermeiros, alunos de Medicina e de 
Enfermagem, e cidadãos anónimos. A 
todos estes o nosso Muito Obrigado. 
Quando estávamos a respirar no-
vamente, eis que surge uma guerra 
brutal na Europa, aqui quase à nossa 
porta. Por uma mesquinha ambição 
qualquer, um país invadiu um outro, 
provocando vários milhões de refu-
giados, além de várias dezenas de mi-
lhares de mortes de soldados e de civis 
inocentes, e uma destruição estrutu-
ral inimaginável. Observamos atóni-
tos toda a brutalidade de um conflito 
sem sentido, que está a alterar e irá 
afectar toda a nossa vida e que trouxe 
para Portugal refugiados Ucranianos 
desnorteados, desconhecedores da 
língua e dos nossos costumes, receo-
sos pelos seus futuros e pelos dos seus 
familiares que ficaram no seu país. 
Também nesta altura o Conselho Re-
gional do Norte reuniu esforços com 
a sua congénere da Ordem dos Enfer-
meiros para darem apoio à Diocese 
do Porto no acolhimento de alguns 
destes refugiados, que se efectua no 
Seminário do Bom Pastor e que com-
preende a ajuda de várias dezenas de 
colegas, que prontamente se volunta-
riaram. Tenta-se dar o apoio necessá-
rio na área da saúde, facilitando a sua 
ligação aos cuidados de saúde primá-
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Presidente do Júri - Manuel Sobrinho Simões
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A SRNOM estabeleceu 
um protocolo de 
cooperação com a 
Diocese do Porto 
e a Ordem dos 
Enfermeiros, com o 
objetivo de acolher 
e prestar cuidados 
de saúde aos 
refugiados ucranianos 
que procuram 
apoio no nosso 
país. Cerca de 250 
médicos integraram 
a campanha de 
voluntariado e avaliam 
clinicamente estas 
pessoas no Seminário 
do Bom Pastor, em 
Ermesinde. 

“Queremos  
garantir que ficam 
nas melhores 
condições de 
saúde”

Apoio aos 
refugiados 
ucranianos

SRNOM ASSINA 
PROTOCOLO DE 
COLABORAÇÃO 
QUE VISA ACOLHER 
E PRESTAR 
CUIDADOS 
DE SAÚDE A 
REFUGIADOS 
UCRANIANOS

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

DESTAQUE: APOIO AOS REFUGIADOS UCRANIANOS
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No contexto 
atual de res-
p o s t a  h u -
m a n i t á r i a 

ao conflito armado na 
Ucrânia, entre diver-
sas iniciativas solidá-
rias, o Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem 
dos Médicos (CRNOM) 
integrou uma “missão 
especial” para ajudar 
quem mais precisa. 
Nesse caso, estabeleceu 
um protocolo de assis-
tência clínica, em re-
gime de voluntariado, 
a refugiados ucrania-
nos acolhidos no Semi-
nário do Bom Pastor. 
Neste acordo de coope-
ração com a Diocese do 
Porto e a Ordem dos 
Enfermeiros, a SRNOM 
propôs-se assegurar 
respostas clínicas aos 
deslocados acolhidos no 
norte do país, realizando 
uma primeira avaliação 
médica dos refugiados, 
após vários dias a vive-
rem em situações precá-

rias. Os exames médicos são apoiados 
por profissionais de enfermagem da 
região, enquanto a Diocese do Porto 
disponibiliza apoio logístico, social e 
acolhimento no Seminário, situado 
em Ermesinde, concelho de Valongo.

MISSÃO CONJUNTA 
O protocolo foi assinado no dia 17 de 
março, no Paço Episcopal do Porto, 
por António Araújo, presidente do 
CRNOM, João Paulo Carvalho, pre-
sidente do Conselho Diretivo Regio-
nal da Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Enfermeiros (SRNOE), e 

pelo Padre Manuel Brito, presidente 
da Obra Diocesana de Promoção So-
cial (ODPS).  Esta é uma instituição 
com uma forte presença social na ci-
dade do Porto, que conta com cerca de 
400 funcionários e apoia mais de dois 
mil utentes. Por isso rapidamente vo-
luntariou-se para receber 75 refugia-
dos ucranianos no Seminário do Bom 
Pastor, em colaboração com a Segu-
rança Social e a Cáritas. “A nossa 
missão é proteger e acolher, e este tra-
balho em conjunto faz todo o sentido 
porque as pessoas precisam de cuida-
dos de saúde. É fundamental ajudar 
neste processo de estabilização, num 
momento tão difícil. Esperemos que 
em breve estas pessoas consigam se-
guir o seu caminho e até voltar ao seu 
país”, afirmou Manuel Brito. 
Este trabalho assistencial iniciou-se 
já no dia 14 de março, com todos os 
cuidados assegurados. “O Bispo do 
Porto contactou-nos e pediu a nossa 
colaboração para darmos apoio na 
área da saúde aos refugiados que es-
tavam para chegar. O CRNOM asso-
ciou-se de imediato a esta iniciativa, 
tendo em conta o seu papel regulador 
na profissão mas também de inter-
venção a nível social. Nesse sentido, 
começamos a organizar esta parce-
ria, contactamos a Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Enfermei-
ros para também se associar, porque 
achamos fundamental existir uma 
equipa multidisciplinar”, revelou 
o presidente do CRNOM, António 
Araújo. Para João Paulo Carvalho, 
esta é uma “causa mais do que justa 
e necessária”, que tem a união das 
instituições como elemento-chave. 
“Tínhamos que nos associar a esta 
causa e podem contar sempre com 
os enfermeiros para estar na linha da 
frente para ajudar todos os que pre-
cisam, principalmente nesta fase em 
especial”, acrescentou o dirigente da 
SRNOE. 

PELO BEM COMUM
Presente na assinatura do Protocolo, 
o Bispo do Porto mostrou o seu con-
tentamento por ver concretizada esta 
ação. “Vocês, médicos e enfermeiros, 
que tanto bem trazem à vida das pes-
soas, disponibilizaram-se agora a aju-

PROTOCOLO

Iniciativa une Obra 
Diocesana do 
Porto, Ordem dos 
Médicos – Região 
Norte e Ordem 
dos Enfermeiros



Proporcionar os 
melhores cuida-
dos de saúde foi 

o grande objetivo do 
CRNOM nesta missão 
solidária. Assim, no 
primeiro dia de traba-
lhos, foi lançada on-
-line a criação de uma 
bolsa de voluntários, 
para que todos os mé-
dicos da região Norte 

interessados em participar pudessem 
integrar o projeto. A adesão não pode-
ria ter sido mais positiva e em menos 
de 24 horas mais de uma centena de 
profissionais associaram-se à causa. 
Neste momento, a campanha conta 
com mais de 250 voluntários, dividi-
dos em várias escalas de trabalho, em 
que todos os dias existe um médico a 
prestar apoio individual. Enquanto a 
Obra Diocesana gere o afluxo de re-
fugiados que vão chegando à Casa 

8

VISITA AO 
SEMINÁRIO  
DO BOM PASTOR

Presidente do 
CRNOM esteve 
no local e deu o 
exemplo

dar aquelas que estão 
numa situação mais 
frágil, sem acesso ao 
Serviço Nacional de 
Saúde. Obrigado por 
esta colaboração com 
a Diocese, porque ine-
rente à nossa fé está 
sempre a dimensão 
social e o bem da so-
ciedade. A colabora-
ção da sociedade civil 
e de duas organizações 
como estas, que tanto 
cativam a simpatia 
do nosso povo, pode e 
deve continuar nou-
tros âmbitos”, desejou 
D. Manuel Linda. 

DESTAQUE: APOIO AOS REFUGIADOS UCRANIANOS

“O objetivo é 
ir prestando o 
apoio necessário 
aos refugiados 
que sejam 
acolhidos no 
Porto pela 
diocese até que 
estes sejam 
integrados 
no Serviço 
Nacional de 
Saúde e recebam 
número de 
utente…”
António Araújo

“A Secção Norte 
da Ordem dos 
Médicos lançou 
uma campanha 
de angariação 
de voluntários 
que registou 
“uma adesão 
enorme”, com 
a inscrição de 
mais de 150 
profissionais.”
Agência Lusa
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da Juventude, no Seminário do Bom 
Pastor, as ordens profissionais fa-
zem a gestão dos voluntários que dão 
consultas e assistência a todas essas 
pessoas. 

PROCESSO DE INTEGRAÇÃO 
A Nortemédico acompanhou, no 
passado dia 23 de março, uma visita 
a este espaço, com capacidade para 
receber 75 pessoas. Dividido em três 
pisos, o edifício é composto por áreas 
de descanso, com dormitórios e quar-
tos para famílias, cozinha, refeitório, 
salas de convívio e lúdicas. Criar es-
paços com diferentes valências foi 
imperativo nesta receção, e por isso 
o Seminário conta com um auditó-
rio para formações, uma sala para as 
crianças brincarem, um espaço de en-
tretenimento com acesso a Internet, 
uma loja social com roupa e calçado e 
ainda vários espaços exteriores. 
“Todos os acolhimentos respeitam 
um protocolo, estabelecido com a 
Segurança Social e ainda a linha de 
emergência SOS Ucrânia, que faz o 
encaminhamento de pessoas e situa-
ções sinalizadas por diferentes enti-
dades. O processo de integração res-
peita algumas etapas fundamentais, 
como a tramitação do pedido de pro-
teção especial junto do SEF, seguido 
depois pelo encaminhamento para os 
diferentes núcleos de apoio, quer de 
educação quer de saúde. Assim, sa-
bemos sempre quem vamos receber, 
para podermos preparar a estrutura, 
organizar o espaço da melhor forma 
para os acolher”, contou Cristina Fi-
gueiredo. A diretora técnica deste 
Centro de Acolhimento descreve esta 
como uma “experiência gratificante” 
tanto para a estrutura que recebe 
como para as pessoas que chegam, 
em que há uma preocupação extrema 
de “respeitar sempre os seus valores 
e dignidade”, apesar da complexidade 
da situação. 

MELHORES CUIDADOS DE SAÚDE
Verificar as condições em que che-
gam e prestar um acompanhamento 
eficiente em termos de saúde foi uma 
prioridade neste protocolo tripartido. 
A Diocese do Porto “mostrou vontade 
em receber estes refugiados ucrania-

nos e percebeu que era fundamental 
assegurar-lhes cuidados de saúde”, 
enquanto não ingressam no Serviço 
Nacional de Saúde. “Queremos ga-
rantir que quem cá fica, fica nas me-
lhores condições de saúde e tem o de-
vido acompanhamento”, assegurou 
António Araújo ao longo da visita.
Cada cidadão ucraniano que chega 
ao Seminário do Bom Pastor, após a 
fase de acolhimento inicial, recebe 
uma consulta médica de avaliação 
individual. A vacinação, doenças ou 
patologias que possuem, bem como 
a medicação habitual são alguns dos 
aspetos avaliados pelos profissionais 
de saúde. “Preparamos um formu-
lário, nos dois idiomas, português 
e ucraniano, para que os pacientes 
preencham à chegada. Desta forma, 
os médicos voluntários conseguem 
perceber o estado atual de saúde, que 
doenças possuem, que apoio de espe-
cialidade necessitam e revêm a medi-
cação. Essa medida facilita a comu-
nicação e torna todo o processo mais 
eficaz, porque ficamos a conhecer as 
reais necessidades de saúde de cada 
pessoa”, relatou o presidente do CR-
NOM. Os profissionais de saúde en-
volvidos estão organizados em escalas 
de trabalho e diariamente um médico 
e um enfermeiro encontram-se no lo-
cal a prestar assistência. Em termos 
gerais, quase todos os refugiados en-
contram-se “bem de saúde” e com as 
vacinas em dia, incluindo contra a 
COVID-19. “Estamos a acompanhar 
casos específicos de perto, de adultos 
e crianças que precisam do apoio de 
algumas especialidades, e fazemos a 
ponte de ligação entre eles e as con-
sultas de especialidade nos hospitais 
do Norte e centros de saúde. Isto até 
obterem número de utente e ficarem 
integrados no Serviço Nacional de 
Saúde”, explicou António Araújo. 
As consultas e a maioria da comu-
nicação entre os refugiados ucrania-
nos e a equipa de trabalho destacada, 
desde médicos, enfermeiros, assis-
tente social e funcionários da Casa 
da Juventude, é feita em inglês ou 
através da ajuda de um tradutor. No 
final do mês de março, encontravam-
-se nestas instalações mais de 50 re-
fugiados ucranianos. n

n Médicos portugueses dão consultas a 
refugiados 
António Araújo, presidente do CRNOM, em 
entrevista à CNN Portugal .

  CNN PORTUGAL [2022.03.23]

«No seminário Bom Pastor, 
em Ermesinde, médicos 

voluntários estão a consultar refugiados 
ucranianos que chegam a Portugal. É o 
resultado de uma parceria entre a Diocese 
do Porto e a Ordem dos Médicos do Norte. 
Acolhe para já 50 refugiados mas pode 
receber mais 25. 
Responderam mais de 200 ao apelo da Ordem 
dos Médicos. São profissionais de saúde, 
voluntários. Todos os dias aqui vêm, num 
consultório improvisado, avaliam as condições 
de saúde destas pessoas. 
— “O Bispo do Porto entrou em contacto com 
a Ordem dos Médicos, e nós com a Ordem dos 
Enfermeiros, e então celebramos um contrato 
tripartido de forma a podermos assegurar 
os cuidados de saúde aos refugiados que 
aqui chegam. Temos cá um médico, todos 
os dias, em regime de voluntariado. Faz uma 
consulta – temos um questionário pré-
feito e traduzido para ucraniano de modo a 
facilitar a comunicação – e avalia não só as 
necessidades de saúde, de que doenças 
sofrem, medicação que precisam, vacinação 
Covid…), mas também, no que diz respeito às 
crianças, sobre o seu estado de saúde, boletim 
de vacinas, etc.” [António Araújo]»
https://bit.ly/3Egzf3i

APOIO AOS REFUGIADOS 
UCRANIANOS 
n Ucrânia: Ordens dos Médicos e 
Enfermeiros assinaram protocolo com a 
Diocese do Porto
   DIOCESE DO PORTO [2022.03.22]

«Na quinta-feira dia 17 de 
março, teve lugar no Paço 

Episcopal do Porto, um momento de 
relevante importância no âmbito da ajuda 
aos refugiados ucranianos que estão a ser 
acolhidos no Seminário do Bom Pastor em 
Ermesinde.
(…) Está previsto no articulado deste protocolo 
que “a Ordem dos Médicos e a Ordem dos 
Enfermeiros envidarão os melhores esforços 
para assegurar a assistência médica e de 
enfermagem que seja necessária”.»
https://bit.ly/3LVzrHI



projetos 
 inovadores  
em saúde
PARCERIA ENTRE A SRNOM E AS RESPETIVAS 
SUB-REGIÕES PROMOVE A PROXIMIDADE E A PARTILHA 
DE CONHECIMENTOS ENTRE COLEGAS
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A iniciativa “Projetos Inovado-
res em Saúde” resulta de uma 
parceria estabelecida entre a 

Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM) e as respetivas 
sub-regiões do Porto, Braga, Viana do 
Castelo, Vila Real e Bragança. Pre-
tende dar a conhecer projetos inova-
dores de gestão clínica desenvolvi-
dos por médicos no âmbito da região 
Norte do país, que partilham a sua ex-
periência e dão a conhecer trabalhos 
que se traduzem numa melhoria da 
qualidade, eficiência ou humanização 
dos cuidados de saúde prestados aos 
nossos doentes.
Nesta rubrica contamos com a apre-
sentação de mais dois projetos:

i) “Unidade de Doenças Infeciosas 
Emergentes”, do Centro Hospitalar 
Universitário de São João (CHUSJ), 
Porto e,

ii) “Projeto Gioconda”, da USF Porta 
do Sol, da Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos, em Leça do Balio.

O Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos renova 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, 
gostaríamos de poder contar com a 
presença de todos os participantes 
desta iniciativa numa sessão a reali-
zar na SRNOM, promovendo o debate 
e o intercâmbio de ideias e projetos 
inovadores em Saúde”.
António Araújo, Presidente do CRNOM
Dalila Veiga, Presidente do Conselho Sub-Regional 
do Porto

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 #13

“Unidade de Doenças Infeciosas 
Emergentes” do CHUSJ

Por: 

 António Sarmento  – Diretor do 
Serviço de Doenças Infeciosas do 
Centro Hospitalar e Universitário de 
São João, Porto

únicos hospitais de referência, a nível 
nacional, para doenças emergentes. Já 
estávamos muito treinados por causa 
das ameaças todas que tivemos, com o 
SARS, o MERS, o H1N1. Quando che-
gou esta pandemia de SARS COV-2 
conseguimos ajudar outros hospitais. 
Já tínhamos protocolos, instruções e 
uma série de procedimentos que apli-
camos no nosso hospital e fornecemos 
a outros. Esta Unidade de Doenças In-
feciosas Emergentes faz parte do Ser-
viço de Doenças Infeciosas do CHUSJ, 
foi aprovada pelo Conselho de Admi-
nistração e constitui um embrião. Lan-
çamos a semente, que foi a estrutura-
ção legal e integrada na instituição, e a 
nossa pretensão é que ela se expanda 
muito para além do serviço e que tenha 
impacto, quer a nível nacional, quer a 
nível europeu.

Qual é o principal objetivo ou inovação 
deste projeto?
Em primeiro lugar, é pioneiro, não 
existe mais nenhum no país. Em se-
gundo, é algo muito necessário, porque 
as pandemias vão continuar a aparecer 
e devemos saber lidar com elas. É um 
problema que nós vamos ter que en-
frentar no futuro e penso que é mais 
provável a curto prazo do que a médio 
e longo prazo. Por isso é melhor preve-

 APRESENTAÇÃO                                              

O prestígio da Medicina e dos médicos 
resulta, unicamente, da qualidade 
clínica e humana dos cuidados que 
prestamos. As pandemias surgem 
constantemente e a sociedade tem de 
estar preparada para o futuro. Quer na 
prevenção, respeitando a natureza e o 
equilíbrio dos ecossistemas, como nas 
medidas básicas de combate, através 
de estruturas preparadas para situações 
de crise. Por isso criamos a “Unidade de 
Doenças Infeciosas Emergentes”, que 
integra o serviço de Doenças Infeciosas 
do Centro Hospitalar Universitário de 
São João (CHUSJ). Um projeto pioneiro 
e inovador que pretende tratar doentes 
com doenças altamente contagiosas em 
total segurança e isolamento. O objetivo 
é que se torne um centro de referência e 
ultrapasse barreiras regionais e nacionais, 
trabalhando em rede com outros centros 
europeus para garantir os melhores 
cuidados de saúde à população. 

(nortemédico) – Quando se iniciou e 
como surgiu esta iniciativa?

(António Sarmento) – A unidade foi 
criada em 2019, antes da pandemia. O 
Centro Hospitalar e Universitário de 
São João é, juntamente com o Hospital 
Curry Cabral, em Lisboa, um dos dois 

“Ao constituirmos 
este centro, ele 
excederia o âmbito 
do serviço aqui no 
hospital e passaria 
a ser um centro de 
escala nacional e até 
europeia”



nir do que remediar. Assim, quando 
lá chegarmos já temos uma estrutura 
montada. Além disso tem três funções 
essenciais: a assistencial, em que re-
unimos todas as condições técnicas e 
médicas para tratar qualquer tipo de 
doente com doença infeciosa de alta 
letalidade e contagiosidade; a questão 
da formação, quer internamente como 
para a sociedade; e ainda um papel de 
investigação de ponta na área, em con-
junto com os laboratórios e centros de 
investigação. 

Em que fase se encontra o projeto? 
Como irá funcionar? 
Nós temos uma Unidade de Cuidados 
Intensivos com dez camas, seis em es-
paço aberto e quatro em quartos. Esta-
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mos a converter esses quartos com 
melhores condições para tratar os 
doentes críticos, com necessidade 
de alto isolamento. Isso está a 
ser feito, as obras já começaram, 
é o primeiro passo para que este 
serviço tenha uma área que seja, 
cada vez mais, uma Unidade de 
Cuidados Infeciosos Emergentes. 
Foi-nos oferecido, em regime de 
mecenato, um projeto completo 
para um edifício contíguo a este 
serviço, com ligação direta, que 
teria dois ou três pisos, com vários 
quartos para cuidados intensivos, 
com um nível de segurança má-
ximo. A ideia é ter quartos tecno-
logicamente bem equipados, com 
todas as condições técnicas e físi-
cas, para prestar cuidados inten-
sivos com segurança total para o 
resto do hospital. A unidade terá 
uma equipa fixa de médicos, en-
fermeiros, auxiliares que acorrem 
em situação de crise e fazem for-
mação de forma constante. O pro-
jeto existe, está a ser implemen-
tado, a estrutura e organização 
legal está feita, faltam-nos verbas 
para que arranque e se concretize. 

Quem são os responsáveis/inter-
venientes na sua organização? 
O projeto pertence ao Serviço de 
Doenças Infeciosas, com o apoio 
do Conselho de Administração do 
CHUSJ. Neste momento, a Dra. 
Margarida Tavares está a coorde-

nar a Unidade de Doenças Infeciosas 
Emergentes. Este serviço conta ainda 
com uma grande vantagem, quase iné-
dita na Europa, sendo composto por 
médicos que são, simultaneamente, in-
feciologistas e intensivistas. 

Considera que este é um projeto que 
se traduz numa melhoria da qua-
lidade, eficiência ou humanização 
dos cuidados de saúde prestados aos 
doentes?
No que diz respeito à qualidade dos cui-
dados prestados, sem dúvida que sim. 
E também para a sociedade em geral 
porque estamos a proteger o doente, 
mas também os saudáveis. A popula-
ção deve estar instruída e compreender 
as regras e medidas básicas para usar 

em qualquer pandemia, que é uma si-
tuação contagiosa, que excede rapida-
mente os limites territoriais do país ou 
de um continente. A literacia em saúde 
é fundamental. Até porque o objetivo é 
alcançar uma rede de centros acredita-
dos na Europa, por exemplo, para pres-
tar os melhores cuidados de saúde. 
 
Que balanço faz? Quais são as expeta-
tivas para o futuro? 
Não penso que seja possível nós conti-
nuarmos a viver sem um centro destes. 
Isto não existe em mais lado nenhum 
do país, é algo fundamental. Ao consti-
tuirmos este centro, ele excederia o âm-
bito do serviço aqui no hospital e passa-
ria a ser um centro de escala nacional e 
até europeia. 

Qual é a sua opinião sobre esta nova 
iniciativa do Conselho Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos? 
Acho que tudo o que é bom deve ser 
divulgado, até porque precisamos de 
cultivar a transparência às pessoas. 
Nós trabalhamos para a sociedade, não 
podemos fechar-nos a nós próprios. Se 
temos projetos que nos dão alegria, com 
forte impacto nas estruturas e na socie-
dade, porque não os havemos de parti-
lhar? n

Este projeto pode 
fazer a diferença. Por 

exemplo, se um dia aparece 
aqui um caso de uma 
pessoa vinda do Congo, 
em que se suspeita de um 
ébola, que tem uma taxa 
de mortalidade altíssima e 
uma taxa de contagiosidade 
superior à do coronavírus, 
têm de existir condições de 
imensa segurança”
António Sarmento. JN, 27 Maio 2020

«A Associação Empresarial de Portugal (AEP) 
vai procurar recursos para criar um Centro de 
Infeciologia no Hospital de São João (HSJ), no 
Porto, um projeto de 2,5 milhões de euros para 
tratamento, investigação e formação.»

 JN [2020.05.27] 

«A estrutura física desta Unidade de Doenças 
Infecciosas Emergentes, que já foi aprovada 
pelo conselho de administração do Centro 
Hospitalar Universitário de São João, terá uma 
área aproximada de 950 metros quadrados, 
sendo composta preferencialmente por dois 
pisos.»

 OBSERVADOR [2020.07.31] 

Saiba mais:



 APRESENTAÇÃO                                 

O Projeto Gioconda visa criar condições 
de inclusão para o utente invisual, 
através da introdução da sinalética braille 
em toda a Unidade de Saúde Familiar 
Porta do Sol, em Leça do Balio. Além do 
Guia de Acolhimento do Utente, toda a 
sinalética da USF, desde a identificação 
dos gabinetes médicos e de enfermagem, 
WC, salas de espera e outras informações, 
que acompanha o circuito do utente, 
está também disponível em braille. Esta 
iniciativa promove a sensibilização da 
comunidade para as limitações que as 
pessoas portadoras de deficiência visual 
enfrentam no seu dia-a-dia. Através da 
concretização deste projeto, a USF Porta 
do Sol torna-se uma Unidade de Saúde 
inclusiva, promovendo a igualdade na 
acessibilidade aos cuidados de saúde e, 
ao mesmo tempo, a autonomia dos seus 
utentes invisuais.
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ternacional das Pessoas com Deficiên-
cia. Uma data que assinala a defesa da 
dignidade, dos direitos humanos e do 
bem-estar. 

Qual é o principal objetivo ou inovação 
deste projeto? 
O principal objetivo é a inclusão do 
utente cego e da “pessoa diferente” 
na sociedade e estrutura. Promove o 
bem estar físico, psíquico e social. Mas 
acima de tudo, alertamos para a im-
portância de aumentar a literacia em 
saúde com a alteração da sinalética 
e distribuição de panfletos para invi-
suais dentro da USF. Com a sinalética 
e documentos em linguagem braille, 
permitimos a igualdade na acessibili-
dade às pessoas invisuais ou com dé-
fice de acuidade visual. 

Qual é o público-alvo? 
Toda a população, elementos da equipa 
e utentes. Mais do que o utente cego e 
a sua família, envolvemos toda a Uni-
dade Local de Saúde de Matosinhos, a 
Junta de Freguesia de Leça do Balio e 

PROJETO #14

Projeto “Gioconda” 
USF Porta do Sol, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos

Por: 
 Ana João Reis  – Especialista 
em Medicina Geral e Familiar e 
coordenadora da USF Porta do 
Sol, da Unidade Local de Saúde de 
Matosinhos (ULSM)

Promover a 
sensibilização da 
comunidade para 
as limitações que as 
pessoas portadoras 
de deficiência visual 
enfrentam no seu dia 
a dia.

(nortemédico) – Quando se iniciou 
e como surgiu esta iniciativa?

(Ana João Reis) – Foi criada em 2019 
e divulgada a 3 de dezembro, Dia In-
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a Câmara Municipal de Ma-
tosinhos. Foram parceiros 
fundamentais na remodela-
ção dos espaços exteriores 
e interiores, em termos de 
acesso, da USF Porta do Sol, 
tendo em vista a inclusão 
total. 

Considera que este é um 
projeto que se traduz numa 
melhoria da qualidade, efi-
ciência ou humanização dos 
cuidados de saúde prestados 
aos doentes?
Este projeto traduz o res-
peito pela diferença e a ne-
cessidade de promover a in-
clusão do utente portador de 
deficiência visual. A espe-
cialidade de Medicina Geral 
e Familiar tem uma visão 
holística e global do utente, 
como um indivíduo com ca-
racterísticas pessoais dife-
renciadoras e inserido em 
determinado meio familiar, 
social, económico e cultural. 
Atendendo ao conceito da Or-
ganização Mundial de Saúde 
de que a saúde não é apenas a 
ausência de doença, mas sim 
o completo bem-estar físico, 
psíquico e social, o projeto 
Gioconda personifica a preo-
cupação que a equipa da USF 
Porta do Sol tem em cuidar e 
servir todos os utentes com 
respeito pela diferença.

Qual tem sido o seu impacto 
na comunidade médica e so-
ciedade em geral? 

O impacto tem sido enorme e muito 
positivo na adequação da unidade à 
utilização pelo cego e representa o 
respeito ao utente em geral. O médico 
de família tem a responsabilidade de 
adequar a sua função ao meio em que 
se insere e às pessoas que serve, mui-
tas delas com patologias limitativas de 
inserção na comunidade. É impera-
tivo promover a literacia do utente e a 
sua envolvência no meio social, iden-
tificando as dificuldades e ajudando a 
menorizar as barreiras que enfrentam 
no dia-a-dia. 

Que balanço faz? Quais são as expeta-
tivas para o futuro? 
O balanço é positivo e a expectativa 
é a replicação do projeto na ULSM e 
em todo o país. A acessibilidade é um 
elemento fundamental na qualidade 
de vida das pessoas e a USF Porta do 
Sol serve uma população de cerca de 
17 mil utentes. Por isso, alargar o pro-
jeto a toda a ULSM e a nível nacional, 
como um projeto de diferenciação so-
cial pioneiro em Portugal, com a inclu-
são dos invisuais, seria muito bom. 

Qual é a sua opinião sobre esta 
nova iniciativa do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM)? 
É uma iniciativa de grande utilidade 
no conhecimento universal das ativi-
dades realizadas pelos colegas. Que 
possamos sempre conhecer e replicar 
os projetos inovadores que surgem no 
nosso país. n

«SNS inclusivo. USF Porta do Sol coloca 
sinalética em braille. Projeto de inclusão 
ajuda cegos em unidade de saúde.»

 TVI - JORNAL DA UMA [2021.11.29] 

Apresentação do projeto pela 
coordenadora da USF Porta do Sol,  
Dra. Ana João Reis. 
«Projeto Gioconda assinala Dia 
Internacional das Pessoas com 
Deficiência.» 

 YOUTUBE [2021.12.03] 

Saiba mais:

O projeto Gioconda 
personifica a 
preocupação que a 
Equipa da USF Porta 
do Sol tem em cuidar e 
servir todos os utentes 
com respeito pela 
diferença.



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



Hospitais 
do Norte 
batem 
recordes  
de cirurgias  
em 2021

Num ano fortemente marcado 
pela pandemia, vários 
hospitais do Norte bateram 
recordes de cirurgias em 2021. 
Aproveitaram os incentivos 
financeiros para recuperar a 
atividade em atraso fora das 
horas de trabalho normal, 
reorganizaram os tempos dos 
blocos operatórios e alguns 
arrendaram espaços em 
unidades privadas e sociais 
para aumentar a resposta e 
reduzir os tempos de espera. 
São João, Braga, Santo 
António e Gaia mostraram que 
é possível fazer mais e melhor, 
mesmo em tempos de crise.
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Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

No início deste trimestre, um 
dos temas que mais orgulhou 
o setor da saúde em Portugal 

foi o número de cirurgias realizadas 
pelos hospitais do Norte do país. De 
acordo com os dados do Portal do 
SNS, o Centro Hospitalar e Universi-
tário de São João (CHUSJ) e o Hos-
pital de Braga foram os que mais ci-
rurgias realizaram até finais de 2021. 
Num ano tão atípico e marcado pela 
pandemia, estes hospitais, seguidos 
do Centro Hospitalar e Universitário 
do Porto (CHUP) e do Centro Hos-
pitalar de Vila Nova de Gaia/Espi-
nho (CHVNGE) bateram recordes de 
cirurgias. 
As unidades de cuidados de saúde 
hospitalares reorganizaram-se para 
aumentar a capacidade de resposta. A 
nível nacional, 2019 tinha sido o me-
lhor ano de sempre no que respeita à 
atividade cirúrgica. Um cenário que 
se  alterou, uma vez que a atividade 
em 2021 ultrapassou a realizada em 
2019. As cirurgias executadas através 
do Serviço Nacional de Saúde durante 
a pandemia acabaram, assim, por su-
perar os valores pré-pandémicos.
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recuperar os que não tinham 
sido tratados… não deixando 
ninguém para trás. Houve 
um esforço de gestão clínica 
e de gestão operacional, não 
só dos membros executivos, 
mas acima de tudo de todos 
os profissionais que consti-
tuem a equipa do São João”, 
começou por explicar a dire-
tora da Unidade Autónoma 
de Gestão (UAG) de Cirur-
gia. Segundo Elisabete Bar-
bosa, a cirurgia de ambulató-
rio foi a grande aposta, tendo 
permitido libertar o interna-
mento para dar resposta aos 
doentes com Covid-19. As-
sim, foi possível aumentar 
o número de salas operató-

rias. “Conseguimos contornar situa-
ções impactantes, por forma a criar, 
operacionalizar e monitorizar as so-
luções para os problemas da popula-
ção, sociedade e doentes do CHUSJ”, 
adiantou. 
Para conseguir atingir estes núme-
ros, o CHUSJ alargou o horário do 
bloco, iniciou a monitorização domi-
ciliária, o que permitiu “a ambulaturi-

53.663 42.874 41.320 29.481
TOTAL CIRURGIAS 2021 TOTAL CIRURGIAS 2021 TOTAL CIRURGIAS 2021 TOTAL CIRURGIAS 2021

em relação 
a 2019

em relação 
a 2019

em relação a 
2019

em relação 
a 2019

8,8% 36,5% 2,9% 12,8% 

Intervenções Cirúrgicas nos Cuidados de 
Saúde Hospitalares (2013-2021)
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53663 CHU São João
42874 Hosp. Braga
41320 CHU do Porto
29481 CH V. N. Gaia/Espinho
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CHUSJ
O Centro Hospitalar Universitário 
de São João (CHUSJ) foi o de maior 
atividade em todo o país, tendo reali-
zado um total de mais de 53 mil cirur-
gias, um recorde na instituição. Além 
disso, conseguiu reduzir a mediana do 
tempo de espera para 1,5 meses, dar 

resposta a todos os doentes que aguar-
davam por uma cirurgia há mais de 
um ano e cumprir os tempos máxi-
mos de resposta garantida em 94% 
das cirurgias. “Em 2021, o CHUSJ 
registou um aumento de 8,8% face a 
2019. Após a primeira vaga da pan-
demia, o hospital estabeleceu circui-
tos distintos que permitiram dar res-
posta aos doentes Covid e não-Covid e 

41%41%

45%

Em 2021, os hospitais do 
país realizaram + 130 mil 
cirurgias que em 2019. 
Mais de metade desse 
acréscimo de produção 
(+66 mil cirurgias) foi 
da responsabilidade dos 
hospitais do Norte.
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eficiente diariamente, tendo em conta 
a imprevisibilidade da evolução pan-
démica. “No passado, faziam-se pre-
visões a cinco anos. Os planos estra-
tégicos reduziram temporalmente o 
seu âmbito. Temos hoje mecanismos 
e ferramentas de gestão amplamente 
adaptáveis, moldáveis e de rápida 
ação. Além disso, estamos em cons-
tante melhoria da nossa capacidade 
técnica, através da pesquisa, acesso 
e implementação de métodos cientí-
ficos inovadores, o que nos permite 
estar na linha da frente no que diz 
respeito aos cuidados médicos”, com-
pletou a diretora da UAG de Cirur-
gia. “O nível de excelência será sem-
pre para manter e este será sempre o 
nosso especial foco: a eficiência, eficá-
cia, qualidade e humanização dos cui-
dados. Temos um compromisso não 
só com a tutela, mas, acima de tudo, 
com a sociedade e os nossos doentes”, 
concluiu.
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Hospital de 
Braga
Em termos de produção cirúrgica, o 
Hospital de Braga também teve um 
ano memorável – foi o segundo hos-
pital do país em número de cirurgias 
realizadas – um total de cerca de 43 
mil. Apesar da menor dimensão, ba-
teu o seu recorde de cirurgias, numa 
performance conseguida com a ajuda 
da contratualização de salas operató-
rias com entidades externas. O total 
de cirurgias realizadas em 2021 cor-
responde a um aumento de 36,5% em 
relação a 2019, que até então tinha 
sido o melhor ano. Já em comparação 
com 2020, o crescimento foi de 49%.
O presidente do Conselho de Admi-
nistração, João Porfírio Oliveira, sa-
lientou o facto de, em 2021, o Hospi-
tal de Braga ter alcançado a segunda 

zação de doentes em idade geriátrica 
e de cirurgias mais complexas”, e a 
hospitalização domiciliária permitiu 
dar altas mais precoces. Foi aumen-
tado o número de camas da unidade 
de cuidados pós-anestésicos para re-
ceber os doentes de cirurgia eletiva 
e libertadas camas dos cuidados in-
tensivos. A aplicação “My São João” 
também facilitou a acessibilidade ao 
centro hospitalar.
A recuperação permitiu ao hospital 
deixar de emitir vales cirúrgicos – 
para os doentes serem operados no 
privado –, invertendo mesmo a situa-
ção: “Desde maio, invertemos este cir-
cuito e começámos a receber doentes 
de todo o país, colaborando com ou-
tros hospitais do SNS e competindo 
de forma inovadora com as institui-
ções privadas e sociais”, adiantou 
ainda Elisabete Barbosa.
Priorizar medidas e recursos permi-
tiu à equipa dar uma resposta célere e 

CHU São João

CHU São João

Hospital de Braga

Hospital de Braga

CHUP

CHUP

CHVNG/E

CHVNG/E
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posição a nível nacional 
em termos de produção 
cirúrgica, referindo que 
estes resultados se devem 
essencialmente “ao plano 
de manter o hospital a tra-
balhar em toda a força e à 
contratualização com en-
tidades externas de blocos 
operatórios fora do hospi-
tal”. A mediana de espera 
para cirurgia baixou para 
2,7 meses e as especialida-
des com maior aumento 
de produção foram Cirur-
gia Vascular, Cirurgia Pe-
diátrica, Cirurgia Geral 
e Ortopedia. Em ambu-
latório foram realizadas 
29.038 cirurgias e em in-
ternamento 13.836, sendo 
que 3.761 foram urgentes. 
“Na realização de cirur-
gias de ambulatório, em 
2021, e segundo dos da-
dos do benchmarking 
da ACSS, o Hospital de 
Braga ficou em 1º lugar no 
grupo onde se encontra 
inserido (D). A nível na-
cional ficou em 2º lugar, 
logo depois do CHUSJ. 
Se juntarmos o ambula-
tório e o convencional, o 
Hospital de Braga ficou, 
também, em 2º lugar a ní-
vel nacional em termos de 
produção cirúrgica, logo 
após o São João”, confir-
mou à Nortemédico. 
“Os números apresenta-
dos são o resultado do plano de recu-
peração da atividade assistencial, não 
apenas como consequência da pan-
demia, mas também porque um dos 
grandes objetivos deste Conselho de 
Administração continua a ser a redu-
ção contínua das listas de espera. De 
realçar que estes resultados apenas 
foram possíveis pela dedicação e em-
penho de todas as equipas envolvidas. 
Pretende-se, para 2022, manter esta 
estratégia de recuperação, para uma 
prestação de cuidados de saúde cada 
vez mais atempada às necessidades 
dos utentes”, assumiu João Porfírio 
Oliveira. 

operatórios disponíveis, em especial 
reforçamos a cirurgia de ambulató-
rio no CICA e CMIN, que exercia 
uma menor pressão na exigência de 
internamento, cuidados intermédios 
e/ou intensivos”, explicou o dire-
tor clínico. José Barros acrescentou 
que os cirurgiões do CHUP, mesmo 
no seu horário normal de trabalho, 
operaram doentes em blocos opera-
tórios arrendados a instituições pri-
vadas, num total de 565 cirurgias, só 
em 2021.
“Os dados de melhoria contínua des-
mentem a perceção geral de que os 
doentes não-Covid estavam a ser 
prejudicados no acesso a cirurgias. 
Pelo contrário, nunca o Centro Hos-
pitalar Universitário do Porto ope-
rou tantos doentes como em 2021”, 
reforçou. O diretor clínico do CHUP 
assumiu que o principal objetivo é 
“manter ou mesmo melhorar a ativi-
dade do ano 2021 no futuro”. 

CHVNG/E
Os recordes foram batidos também 
no Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia/Espinho, com 29.481 cirur-
gias, mais 3.342 do que em 2019, o 
que corresponde a um aumento de 
12,8%.
Especificamente no que se refere à 
cirurgia programada, e em relação 
a 2020, o aumento foi cerca de 32%, 
com mais 6.467 cirurgias realizadas. 
Em declarações à comunicação so-
cial em julho de 2021, Rui Guima-
rães, o presidente do Conselho de 

Administração, destacou a drástica 
redução do tempo de espera para ci-
rurgia, que era já de apenas 70 dias 
nessa ocasião.
Rui Guimarães referiu ainda que,  
quanto às cirurgias de ambulatório, os 
meses de abril, maio e junho de 2021 
haviam sido o “melhor trimestre da 
história” do hospital (com 4.551 cirur-
gias realizadas), e que este já estava 
mesmo a receber doentes de outras 
instituições. No final de 2021 estavam 
inscritos para cirurgia no CHVNG/E 
6.582 doentes, sendo que a quase tota-
lidade (99,3%) estava dentro do tempo 
máximo de resposta garantido. n

19

CHUP
Uma estratégia idêntica foi seguida 
pelo Centro Hospitalar Universitário 
do Porto (CHUP) para aumentar a sua 
atividade cirúrgica. A organização 
dos blocos e dos tempos no Santo An-
tónio, no Centro Materno-Infantil do 
Norte (CMIN) e no Centro Integrado 
de Cirurgia de Ambulatório (CICA) 
permitiram ao CHUP ter também 
os melhores resultados de sempre, 
com 41.320 cirurgias, mais 1.169 do 
que em 2019. “Os números devem-
-se ao reforço da atividade adicional 
e à abertura de tempos operatórios 
em todas as unidades orgânicas do 
CHUP. Ocupamos todos os períodos 
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Fazer mais pela 
investigação 
em Oncologia 
Pediátrica 

O 
objetivo principal do 
projeto “ Ex- Brain”, 
explica Jorge Lima, “é 
produzir organoides 

ex-vivo, a partir de material cirúr-
gico de tumores do sistema ner-
voso central pediátricos (TSNCP), 
que funcionarão como modelo 
para testar fármacos de terapêu-
tica dirigida e, desta forma, auxi-
liar a decisão clínica”.
Segundo o investigador do i3S, 
encontrar terapias individuali-
zadas para combater este tipo 
de tumores “é particularmente 
relevante na oncologia pediátrica, 
uma vez que os atuais tratamen-
tos de radio e quimioterapia têm 
efeitos adversos significativos 
e um impacto negativo na quali-
dade de vida dos sobreviventes.
A nível institucional, sublinha 
Jorge Lima, “o Ex-Brain irá for-
talecer as relações entre dife-
rentes entidades que operam na 
área da oncologia pediátrica e 
aproximar Portugal das melhores 
práticas europeias em oncologia 
pediátrica”.
Atribuído pela primeira vez em 

2016, o Prémio Rui Osório de Castro / Mil-
lennium BCP visa apoiar o desenvolvimento 
de projetos e iniciativas inovadoras na área 
da Oncologia Pediátrica. 

O investigador Jorge 
Lima, do Instituto 
de Investigação e 
Inovação em Saúde da 
Universidade do Porto 
(i3S) foi recentemente 
distinguido com o Prémio 
Rui Osório de Castro/
Millennium BCP (6.ª 
edição) com um projeto 
que visa encontrar 
novas terapias para os 
tumores pediátricos do 
sistema nervoso central. 
Denominado “Ex-Brain”, 
o projeto, premiado 
com 15 mil euros, será 
desenvolvido por uma 
equipa multidisciplinar, 
incluindo investigadores 
do i3S e do Ipatimup, 
bem como médicos 
especialistas do Centro 
Hospitalar Universitário 
de São João.

INVESTIGADOR 
RESPONSÁVEL PELO 
PROJETO VENCEDOR DA 
6ª EDIÇÃO DO PRÉMIO 
RUI OSÓRIO DE CASTRO/
MILLENNIUM BCP

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

(nortemédico) – Fale-nos um pouco so-
bre o seu percurso profissional – for-
mação, área de especialização, car-
gos que desempenhou, etc. 
Jorge Lima) – Sou natural de Coimbra 
e licenciei-me em Biologia na Uni-
versidade de Coimbra. Quando aca-
bei a licenciatura, vim para o Porto, 
concorri a uma bolsa de investigação 
científica no Instituto de Patologia e 
Imunologia Molecular da Universi-
dade do Porto (IPATIMUP) e fiquei 
como investigador. O meu percurso 
científico tem sido feito na área de 
investigação em cancro, desde que 
entrei para o grupo coordenado pela 
Dra. Paula Soares, “Cancer Signal-
ling&Metabolism”, primeiro no IPA-
TIMUP e agora no Instituto de Inves-
tigação e Inovação em Saúde (i3S). 
Sou também professor afiliado na 
Faculdade de Medicina da Universi-
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dade do Porto (FMUP) e participo em 
programas doutorais e de mestrado 
na área da Oncologia. 

Sempre na área da oncologia?
Sim, a minha carreira científica foi 
sempre direcionada para a inves-
tigação em cancro. Em meados de 
2017/2018 fui abordado pelo Prof. 
Sobrinho Simões para integrar um 
projeto de investigação em Oncolo-
gia Pediátrica, juntamente com o Dr. 
José Carlos Machado e a Dra. Paula 
Soares. Na altura eu estava a traba-
lhar em tumores cerebrais, que são  
os tipos de tumores mais frequentes 
em crianças. Portanto, aliei esta ca-
pacidade de trabalhar em tumores 
cerebrais, não só em adultos, mas 
também para crianças e desenvolve-
mos um projeto em tumores cerebrais 
pediátricos. O objetivo era fazer uma 
investigação que fosse próxima da 
clínica, cuja aplicabilidade fosse rá-
pida, por isso falamos com o serviço 
de Oncologia Pediátrica do Centro 
Hospitalar Universitário de São João 
(CHUSJ), concretamente com a Dra. 
Maria João Gil da Costa, para cons-
truirmos com eles um projeto de in-
vestigação. Começou aí a minha dedi-
cação à Oncologia Pediátrica.

E foi também assim que surgiu o pro-
jeto “Ex-Brain”, vencedor do Prémio 
Rui Osório de Castro...
O primeiro projeto tinha como linha 
de atuação fazer uma caraterização 
molecular de todos os tumores cere-
brais que estivessem a ser tratados no 
CHUSJ. A partir daí, conseguimos 
alargar o projeto ao Hospital Pediá-
trico de Coimbra e ao IPO de Lisboa, 
que, juntamente com o IPO do Porto, 
constituem os quatro hospitais que 
tratam crianças com cancro, a nível 
nacional. Para além de se estudar tu-
mores cerebrais, também passámos 
a estudar outros tumores sólidos pe-
diátricos. O principal intuito de fazer 
a caraterização molecular é encon-
trar alterações moleculares que se-
jam úteis do ponto de vista clínico. Já 
existia algum estudo molecular, mas 
não muito consistente, e este projeto 
permite que todos os tumores sejam 
caraterizados da mesma forma. Este 
projeto que ganhou o Prémio Rui 

Osório de Castro é o passo seguinte à 
caraterização molecular e será imple-
mentado em parceria com o CHUSJ. 
Até agora, nós recebemos o material 
do tumor e fazemos o estudo mole-
cular e respetivo relatório, mas que-
ríamos ir mais além. Queríamos ter 
um modelo “in vitro” que permitisse 
fazer um estudo mais aprofundado e 
dar mais respostas, com terapêuticas 
adequadas àquele tumor em concreto. 
Chamamos-lhe “ex-vivo” porque é a 
partir de material cirúrgico, mantido 
vivo fora da pessoa. Os denominados 
organoides são estruturas que faze-
mos em laboratório, a partir de ma-
terial humano e que mantemos em 
cultura. E depois utilizamo-los para 
fazer uma caraterização molecular 
mais aprofundada, mas principal-
mente para estudar fármacos que já 
estão aprovados para oncologia pediá-
trica ou que estão em ensaios clínicos, 
e vamos testá-los nestes organoides.

Atualmente em que fase se encontra 
este projeto? 
Prevemos que o projeto comece em 
breve, talvez em maio. Depois de con-
correr ao prémio, submetemos toda a 
documentação necessária à Comis-
são de Ética do CHUSJ e temos tudo 
coordenado com a Neurocirurgia, 
com a Oncologia Pediátrica e Ana-
tomia Patológica, para que sempre 
que surja um caso de tumor cerebral 
pediátrico, a equipa seja avisada. Du-
rante a cirurgia, o tumor ou parte dele 
é removido, trazemos para o labora-
tório, onde fica em cultura e, a partir 
daí, começa o nosso trabalho. Perce-
bemos que aquilo que fazemos tem 
impacto clínico e ajuda no tratamento 
das crianças com cancro, permitindo, 
por exemplo, terapias dirigidas.  

Qual é a composição da equipa? Têm 
mais parcerias? 
É uma equipa multidisciplinar, com-
posta por mim como investigador 
principal e por mais três investigado-
res do i3S: Paula Soares, José Carlos 
Machado e Joana Peixoto. Depois, no 
CHUSJ, contamos com a Dra. Maria 
João Gil da Costa e mais duas oncolo-
gistas pediátricas, a Dra. Ana Paula 
Fernandes e a Dra. Susana Nunes. In-
tegram também a equipa o neuroci-

rurgião pediátrico Dr. Josué Pereira e 
o patologista Dr. Jorge Pinheiro, com 
um vasto conhecimento em tumores 
cerebrais. Fizemos uma colaboração 
com o Princess Maxima Center for 
Pediatric Oncology, um hospital pe-
diátrico holandês, em Utrecht, que 
reúne todas as valências clínicas e de 
investigação em Oncologia Pediátrica 
no mesmo local. 

Quais são as expetativas para o 
futuro em relação a este tipo de 
investigação? 
Eu gostava que em Portugal existisse 
uma rede mais estruturada. Assim 
que uma criança é diagnosticada com 
cancro, passa por uma série de proce-
dimentos clínicos, mas além daquilo 
que se faz clinicamente, há uma parte 
a nível de diagnóstico molecular, de 
investigação próxima da clínica, de-
nominada investigação translacional, 
que também é muito importante ser 
feita. Se a área da Oncologia Pediá-
trica tivesse uma estruturação e re-
presentatividade maior, aquilo que 
estamos a fazer podia chegar a mais 
crianças. Os tumores pediátricos 
são muito heterogéneos, são raros, e 
por isso precisamos de outras ferra-
mentas para os estudar e obter mais 
respostas.

Ainda há um longo caminho a per-
correr em Portugal, tanto na inves-
tigação científica, como na clínica e 
translacional? 
Na parte da ciência mais fundamen-
tal estamos com boas métricas. Fal-
ta-nos muito a parte da investigação 
translacional e boa investigação clí-
nica e ensaios clínicos da iniciativa 
do investigador e da indústria. Este é 
um projeto de investigação de trans-
lação, vai da parte da investigação 
fundamental para a clínica. E são 
fundamentais projetos como este em 
Portugal para oferecer outras alter-
nativas terapêuticas, tal como já se 
faz noutros países. Temos muito bons 
investigadores e também muito bons 
clínicos, mas estes não têm tempo 
para dedicar à investigação. Conse-
guimos fazer tudo no nosso país mas, 
infelizmente, falta-nos financiamento 
e, sobretudo, organização e estru-
tura. n



As eleições legislativas 
determinaram uma 
maioria absoluta do 

Partido Socialista. Aguarda-se com 
muita expectativa que governo será 
empossado e, particularmente, 
qual o(a) Ministro(a) da Saúde 
escolhido(a).

…as mortes não-COVID 
aumentaram 13% desde que 
chegou a pandemia. E aqui 
reside um dos principais 
falhanços da tutela, que não 
soube acautelar, em tempo útil, 
os cuidados que deveriam ser 
prestados aos doentes “não-
COVID”

https://sol.sapo.pt/especiais/e_perspetiva/perspetiva.pdf

ARTIGO DE OPINIÃO DO  
PROF. ANTÓNIO ARAÚJO, NO 
SUPLEMENTO «PERSPETIVA 
ATUAL», DO SEMANÁRIO 
«NASCER DO SOL»
[FEV 2022]

Ministro(a) da Saúde – Precisa-se

Quando se atravessa uma 
tormenta, é difícil ante-
cipar os danos colaterais 
que forçosamente irão 

surgir e a bonança que, idealmente, 
virá a seguir. Quando não há pla-
neamento ou este é muito fraco e o 
temporal é incomensuravelmente 
maior do que, na nossa pequenez, 
imaginávamos, torna-se impos-
sível equacionar soluções para os 
problemas que já existiam e que se 
vão agravando.

É o que se passa neste momento 
com os doentes “não-COVID”, em 
geral, e com os doentes oncológi-
cos,  em particular.  Relembro que, 
mesmo para estes e na era pré-pan-
demia, já existiam listas de espera 
inaceitáveis, tempos para cirurgias 
ultrapassados, atrasos na realização 
de exames de imagem para diag-
nóstico e estadiamento e cheques 
para cirurgias no privado.  

No que diz respeito à doença onco-
lógica, a pandemia, que se iniciou em 
março de 2020, afetou seriamente 
o rastreio do cancro da mama e o do 
cancro colo-retal, encerrou ou difi-
cultou imenso o recurso presencial 
aos cuidados de saúde primários, 
atrasou a realização de inúmeros 
exames de diagnóstico e a inerente 
referenciação para as consultas es-
pecializadas dos hospitais. Nestes, 
a atividade também não está faci-
litada, pelo que os exames neces-
sários não são realizados em tempo 
útil, com consequente atraso na 
apresentação dos casos clínicos nas 
reuniões de grupo multidisciplinares 

de decisão terapêutica e na realização dos tra-
tamentos cirúrgicos ou no agendamento dos 
tratamentos oncológicos nos hospitais de dia.

Acresce a este panorama desolador, relacio-
nado com as estruturas de saúde e com o seu 
funcionamento, o facto de os portugueses, na 
sua maioria, estarem muito receosos devido 
à COVID-19 e às notícias assustadoras que, 
diariamente, lhes são transmitidas pela co-
municação social. Este temor leva a que mui-
tos cidadãos apenas recorram aos cuidados 
de saúde quando experimentam sintomas 
mais intensos, a que correspondem fases 

mais avançadas da sua doença oncológica ou 
que coincidem com um agravamento do seu 
estado geral.

Todo este conjunto de fatores conduz dire-
tamente a um aumento da mortalidade por 
cancro, a curto e médio prazo, mas origina 
também um aumento de gastos no seu trata-
mento, pois geralmente obriga a tratamentos 
mais complexos, mais onerosos e com menor 
sucesso. 

Mas existem, ainda, outras vertentes deste 
cenário dantesco – os seus impactos econó-
mico, social e familiar.

O cancro, porque atinge na sua maioria indiví-
duos nas décadas dos 50 e 60 anos, obriga é 
que muitos dos doentes oncológicos deixem 
de trabalhar precocemente e se reformem 
antecipadamente. Acresce a este facto e 
neste tempo de pandemia, que muitos doen-
tes oncológicos, por se atrasarem a consul-
tar os seus médicos assistentes, a realizar 
os exames e a efetuarem os tratamentos 
necessários, apresentam uma degradação 
acentuada do seu estado geral, tornando-se 
mais dependentes, com maior necessidade 
de apoio de terceiras pessoas. 

Esses cuidadores são normalmente fami-
liares, que se veem assim obrigados a inter-
romper a sua atividade laboral e necessitam, 
em maior número, de subsídio de apoio ao 
cuidador informal. Por outro lado, se os doen-
tes chegarem à decisão de tratamento em 
fases mais avançadas da sua doença oncoló-
gica têm, efetivamente, um enorme impacto 
económico, social, familiar e pessoal, que se 
faz sentir de forma particularmente preocu-
pante no momento de crise pandémica que 
atravessamos.
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Todo este escuro cenário tem vindo a ser 
confirmado pelos números, como ressaltam 
os dados publicados pelo Instituto Nacional 
de Estatística ou um estudo conduzido pelo 
investigador Carlos Antunes, que demons-
trou que as mortes não-COVID aumentaram 
13% desde que chegou a pandemia. E aqui 
reside um dos principais falhanços da tutela, 
que não soube acautelar, em tempo útil, os 
cuidados que deveriam ser prestados aos 
doentes “não-COVID”, de forma a garantir 
o acesso aos cuidados primários de saúde, 
a referenciação para cuidados especializa-
dos, o diagnóstico e tratamento nos tempos 
devidos, por forma a minimizar as perdas. 
Se há doenças que “podem esperar”, não 
é seguramente o caso da doença oncoló-
gica, em que o tempo é um bem precioso e 
atrasos por falta de visão ou estratégia de 
quem nos governa têm, invariavelmente, um 
desfecho fatal. Por isto, teria sido importante 
assegurar a colaboração dos setores social e 
privado, de diversas formas. Um dos exem-
plos mais simples seria o de “alugar” apenas 
tempo e espaço, em unidades de saúde des-
ses setores, a nível dos blocos operatórios e 
enfermarias, deslocar as equipas cirúrgicas, 
que não estão tão dedicadas aos doentes 
COVID, e tratar ali os doentes oncológicos. 

Umas notas finais dirigidas diretamente 
aos potenciais doentes oncológicos – se 
surgirem sintomas ou sinais suspeitos, não 
deixem de recorrer aos vossos médicos 
assistentes; realizem logo que possível 
os exames que vos forem solicitados; não 
tenham receio de acorrer às consultas ou 
exames nos hospitais; logo que possível 
e após discutirem o assunto com o vosso 
médico, não deixem de se vacinar.

António Araújo
Presidente do CRNOM n

PANDEMIA E CANCRO 
Menos rastreios e menos 
cancros detetados 
precocemente. Aumento de 
mortes será “natural” nos 
próximos dois anos 
António Araújo, presidente do 
CRNOM, em entrevista à CNN 
Portugal .

  CNN PORTUGAL [2022.02.04]

«António Araújo, 
diretor do 

departamento de Oncologia do 
Hospital de Santo António no 
Porto, afirma que “o encerramento 
dos cuidados de saúde primários” 
dificultou o diagnóstico precoce de 
cancros que evoluem muito 
rapidamente. 
Normalmente, os doentes chegam 
em pior estado geral, em estadios 
mais avançados da doença”, afirmou 
o médico, acrescentando que será 
natural, nos próximos dois anos, o 
aumento do número de mortes por 
cancro, provocado por esta realidade 
atual. Lembrando que o tratamento 
em oncologia tem evoluído bastante, 
António Araújo disse ainda que “o 
grande problema dos tratamentos 
é que são caros” e que, por isso, o 
melhor é diagnosticar os cancros em 
fase precoce. 
— “No caso específico do cancro, é 
evidente que tem que se começar 
a apostar na literacia dos cidadãos, 
abrir rapidamente e de uma forma 
sustentada os rastreios e apostar 
no recentramento da atividade dos 
serviços primários de saúde (…). A 
nível hospitalar, temos de conseguir 
ter mais recursos humanos, ter 
melhor equipamento, de forma que 
possamos fazer depois o diagnóstico 
dos doentes de uma forma célere, 
que permita programar o tratamento 
rapidamente.” [António Araújo]»
https://bit.ly/37gH3G2

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

Se há doenças que 
“podem esperar”, não é 
seguramente o caso da 
doença oncológica, em 
que o tempo é um bem 
precioso e atrasos por falta 
de visão ou estratégia de 
quem nos governa têm, 
invariavelmente, um 
desfecho fatal.

https://www.publico.pt/2022/02/04/opiniao/opiniao/nove-
medidas-reconstruir-oncologia-portugal-1994139

RESUMO DO ARTIGO DE OPINIÃO 
SUBSCRITO POR ESPECIALISTAS 
EM ONCOLOGIA, PUBLICADO NO 
JORNAL PÚBLICO
[04 FEV 2022]

Os últimos 22 meses foram dos 
mais desafiantes de sempre para 

a saúde em Portugal. O tratamento oncoló-
gico não ficou imune ao tsunami provocado 
pela pandemia à escala global, que ameaça 
hipotecar conquistas feitas arduamente nos 
últimos 40 anos. Como peritos em onco-
logia, reunimo-nos para discutir as dificul-
dades e os problemas sentidos na nossa 
prática e possíveis soluções para melhoria 
dos cuidados de saúde oncológicos”. (…)
As recomendações no artigo são:
• Acelerar o investimento em infraestrutu-

ras, tecnologias e pessoas;
• Reconfigurar os modelos de prestação de 

cuidados de saúde para assegurar agili-
dade e capacidade de resposta;

• Autonomia financeira com estratégia, 
gestão e governança mais fortes;

•  Mais estrutura, tempo e recursos para a 
ciência;

•  Incentivos de carreira para a ciência;
•  Uma “agenda nacional” para a ciência;
•  Práticas de gestão de talento coerentes e 

sustentáveis;
•  Profissionais de saúde como participantes 

ativos nos processos de gestão;
•  Aceitar e encorajar novas estruturas 

organizacionais.

Nove medidas 
para reconstruir 
a oncologia em 
Portugal

António Araújo, presidente do 
Conselho Regional Norte da Ordem 
dos Médicos e diretor do Serviço 
de Oncologia Médica do Centro 
Hospitalar Universitário do Porto, 
foi um dos nove especialistas a 
assinar o artigo de opinião que 
propõe  soluções para melhoria dos 
cuidados de saúde oncológicos.
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Corália 
Vicente
Natural de Coimbra, onde nasceu a 27 de janeiro de 
1953, Corália Vicente licenciou-se em Matemática  
Aplicada  pela Faculdade de Ciências da Universidade 
do Porto em 1976 e completou a sua formação  no 
Reino Unido, obtendo equivalência ao grau de 
doutora em Ciências Biomédicas pelo ICBAS em 
1987. Professora do ICBAS desde 1977 (catedrática 
desde 2001), foi responsável pela introdução de 
disciplinas matemáticas e estatísticas nas áreas da 
Biomedicina, Saúde Pública e Medicina Comunitária. 

Corália Vicente presidiu ao Conselho Diretivo do 
ICBAS entre 1992 e 2004, tendo sido a primeira 
mulher a ter funções desta natureza numa escola 
da Universidade do Porto. Nesse período, liderou 
o processo que conduziu à criação da licenciatura 
em Medicina Veterinária (1994) e dos programas de 
Mestrado (1993) e Doutoramento (2001) em Ciências 
da Enfermagem. Trabalhou no aperfeiçoamento 
da cooperação entre o ICBAS e o Hospital Geral de 
Santo António, com ênfase no curso de Medicina. 

Nos últimos anos, Corália Vicente desempenhou 
funções em diversos órgãos de gestão da 
Universidade e do ICBAS. Membro do Conselho 
Geral da Universidade do Porto entre 2017 e 
2021, era atualmente a Presidente do Conselho 
Pedagógico e diretora da Biblioteca do ICBAS. Era 
ainda membro do Conselho Científico e do Conselho 
Representantes do ICBAS e membro do Senado da 
Universidade do Porto.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM) manifesta o mais profundo 
pesar pelo falecimento da reconhecida professora e 
“amiga”. Corália Vicente faleceu no dia 9 de março, 
aos 69 anos.
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1940-2022

José  
Luís Medina 
Nascido no Porto, a 9 de maio de 1940, licenciou-se na 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP)  
em 1965, local onde começou a sua carreira, como 
assistente de Química Fisiológica. Doutorou-se em 1988 
com uma tese intitulada “TRH- (Thyrotropin releasing 
hormone) - da Bioquímica à Clínica”. 

Professor Catedrático Jubilado da FMUP, José Luís Medina 
foi diretor do Serviço de Endocrinologia do Centro Hospitalar 
e Universitário de São João. Foi membro do Colégio da 
Especialidade de Medicina Interna da Ordem dos Médicos e 
integrou a direção do Colégio de Endocrinologia e Nutrição, 
órgão que chegou a presidir. 

Durante a sua carreira, o endocrinologista foi presidente da 
Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e 
Metabolismo, da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, da 
Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade e da 
Sociedade Luso-Galaica de Endocrinologia, Diabetes e 
Metabolismo. Foi também diretor do Laboratório de 
Endocrinologia da Faculdade de Medicina e do 
Departamento de Medicina da Faculdade de Medicina do 
Porto.

Consultor na Direção Geral de Saúde, José Luís Medina 
publicou mais de 200 trabalhos científicos sobre temas 
como neuropatia diabética, doença cardiovascular na 
diabetes tipo II e doenças autoimunes da tiróide. Foi membro 
do Conselho Editorial de diversas revistas nacionais e 
internacionais, como a revista oficial da Sociedade 
Espanhola de Endocrinologia e a “Obesity”.

O Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM) manifesta o mais profundo pesar pelo falecimento 
do reconhecido médico. José Luís Medina faleceu no dia 20 
de fevereiro, aos 81 anos. Deixa um enorme legado de rigor 
e excelência numa carreira cheia de sucessos, e como 
“mestre e modelo para muitos endocrinologistas que de 
Norte a Sul do país praticam a especialidade”.
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NOVA ALA 
PEDIÁTRICA DO 
CENTRO HOSPITALAR 
UNIVERSITÁRIO DE 
SÃO JOÃO

Presidente do 
CRNOM visitou as 
instalações

Um sonho 
tornado realidade

Depois de vários meses 
a acompanhar o processo 
de construção da nova 
Ala Pediátrica do Centro 
Hospitalar Universitário de 
São João, António Araújo 
foi convidado a conhecer 
as instalações, no dia 26 de 
janeiro. Fernando Araújo, 
presidente do Conselho 
de Administração daquela 
unidade hospitalar, conduziu 
esta visita, que contou com 
a participação do Bispo do 
Porto, D. Manuel Linda. 

“Este dia representa um mo-
mento histórico para a institui-

ção e para a região, numa exigente 
caminhada de resiliência com mais 
de uma década”, disse o presidente 
do Conselho de Administração do 
Centro Hospitalar e Universitário de 
São João (CHUSJ), Fernando Araújo, 
citado em nota de imprensa. Inaugu-
rada a 11 de dezembro de 2021, a nova 
Ala Pediátrica passou de um sonho 
a uma realidade a “funcionar em 
pleno”, com atividade clínica. Com 
capacidade para cerca de 100 camas, 
conta com blocos operatórios, unida-
des de Cuidados Intensivos Neonatais 
e a primeira Unidade de Queimados 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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instituição. O Bispo do Porto, 
D. Manuel Linda, também 
foi convidado a integrar a co-
mitiva e a “abençoar” a nova 
ala. Recebidos na sala de re-
uniões do Conselho de Ad-
ministração, foram deixadas 
mensagens escritas no livro 
de honra do hospital no sen-
tido de incentivar os profis-
sionais a “continuarem fiéis 
ao sentido científico e acima 
de tudo, humanístico que 
tanto o caracteriza”. Para D. 
Manuel Linda, tal “é absolu-
tamente essencial e os seus 
profissionais têm feito um 
trabalho meritório”. Durante 
a visita guiada por Fernando 
Araújo, o Bispo do Porto foi 
acompanhado por membros 
da Diocese, Manuel Melo, do 
Conselho Diretivo do Hos-
pital Pediátrico Integrado, e 
pelo Padre Paulo Teixeira, 
capelão do CHUSJ. 

Vamos lançar o 
papagaio?
“Vamos lançar o papagaio?” 
é a proposta da Pediatria ao 
receber crianças e familia-
res. A acompanhar os tons 
claros e neutros e a luz solar 
direta, um papagaio de papel 
circunda toda a área pediá-
trica, nos vários pisos, com 
mensagens positivas. “Uma 

zona acolhedora, um ambiente mais 
harmonioso, sem o peso do hospital 
tradicional. A nossa maior recom-
pensa é o sorriso das crianças”, des-
creveu Fernando Araújo. A comitiva 
percorreu vários serviços, desde a 
Oncologia Pediátrica, a Neonatolo-
gia, o Bloco Operatório, até à Sala de 
Técnicas Diferenciadas, equipada 
com tecnologia de ponta, e confir-
maram as condições e qualidade das 
instalações. Maria Bom-Sucesso, on-
cologista pediátrica, e Miguel Cam-
pos, cirurgião e diretor do serviço de 
Cirurgia Pediátrica, acompanharam 
a visita e mostraram-se agradecidos 
por verem concretizado um sonho já 
muito antigo. 

Pediátricos do Norte do país. Somam-
-se valências como a Cardiologia Pe-
diátrica, Cirurgia Cardíaca e de Inter-
venção, Oncologia Pediátrica, grande 
trauma e resposta a doentes neurocrí-
ticos. A Ala Pediátrica divide-se em 
cinco pisos e mais dois subterrâneos 
e está em funcionamento desde o dia 
16 de novembro de 2021. 

“Trabalho meritório”
No dia 26 de janeiro, o presidente do 
Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (CRNOM), António 
Araújo, visitou a nova Ala Pediátrica 
do (CHUSJ), a convite do presidente 
do Conselho de Administração da 



horas, em condições 
exemplares, que de-
veriam ser exemplo 
para todos os hospi-
tais do Serviço Nacio-
nal de Saúde. Este é 
um exemplo a seguir e 
esta deveria ser a base 
dos cuidados de saúde 
pediátricos em todo o 
país e SNS”, reforçou. 
O presidente do CR-
NOM destacou ainda 
as “múltiplas inova-
ções” deste espaço, 
desde as salas lúdicas 
e de brincar Ronald 
McDonald e ainda os 
meios técnicos que 
permitem “executar 
procedimentos dife-
renciados de forma ím-

par e que colocam o CHUSJ no topo 
dos cuidados que presta à população 
infantil”. 

“Sentido humano”
Pela primeira vez nesta nova Ala Pe-
diátrica, depois de em tempos ter vi-
sitado os contentores onde se locali-
zava a antiga Pediatria do CHUSJ (o 
“Joãozinho”), D. Manuel Linda mos-
trou-se contente por encontrar uma 
“realidade completamente diferente” 

da que encontrou na sua primeira vi-
sita oficial como Bispo do Porto. “Fi-
quei encantado com aquilo que vi, 
não só pela forma inteligente como 
o serviço está organizado, mas tam-
bém pelo sentido muito humano dos 
profissionais com quem contactei. 
Sabemos que este hospital, de forma 
especial, distingue-se por um enorme 
saber técnico-científico, que é reco-
nhecido em todo o país, mas também 
pela sua dimensão humana”, con-
firmou. O reponsável da Diocese do 
Porto sublinhou o facto de a família 
estar no “centro do tratamento hospi-
talar e da missão” do CHUSJ e ainda 
“a alma e força que se estende a todos 
os setores deste hospital e aqui, na 
Pediatria, com uma dedicação ainda 
mais afetiva”.
A empreitada da nova Ala Pediátrica 
do CHUSJ arrancou a 1 de outubro 
de 2019 e para trás deixou 10 anos de 
um internamento pediátrico feito em 
contentores “indignos e desumanos”. 
O “Joãozinho” nasceu em 2009 e só a 
3 de março de 2015 foi lançada a pri-
meira pedra da nova Ala Pediátrica, 
pelo então primeiro-ministro Pedro 
Passos Coelho. A empreitada, então 
com um prazo de construção de dois 
anos, estava orçada em cerca de 25 
milhões de euros e seria financiada 
por fundos privados, angariados atra-
vés da associação humanitária “Um 
Lugar Pró Joãozinho”, que doaria 
a obra ao centro hospitalar. A nova 
Ala Pediátrica está ligada ao edifí-
cio principal do hospital e conta com 
uma área de 13 mil metros quadrados 
distribuidos por cinco pisos. 

Exemplo a seguir
A apoiar o projeto de constru-
ção da nova Ala Pediátrica 
desde os seus primórdios, o 
Presidente do CRNOM, An-
tónio Araújo, assegurou que 
existe agora a possibilidade 
de uma evolução “enorme” no pa-
radigma dos cuidados de saúde aos 
doentes pediátricos. “O CHUSJ pode 
orgulhar-se daquilo que construiu, de 
ter cumprido os prazos e o orçamento 
previsto para a construção desta ala, 
e dos cuidados aqui prestados. So-
bretudo, da forma como são presta-
dos esses cuidados, tanto às crianças 
e jovens doentes, como também às 
suas famílias que têm a possibilidade 
de acompanhar os filhos 24 sobre 24 

Obra de cerca de 
25 milhões de euros, 
tem capacidade para 
100 camas. 

Integrada no edifício 
central do Hospital 
de S. João, a nova Ala 
Pediátrica permite 
a articulação direta 
entre as diferentes 
especialidades. Pais 
e crianças destacam 
um maior conforto no 
internamento.

O edifício possui a 
primeira unidade de 
queimados pediátrica 
do norte do país.

«14 anos depois abrem-se finalmente 
as portas da nova Ala Pediátrica do 
Hospital de S. João…»

 PORTO CANAL - NOITE INFORMATIVA [2021.12.11] 

https://bit.ly/3uKxO9U n

Fique a conhecer melhor a nova 
Ala Pediátrica do CHUSJ:
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10 reuniões por mês, sendo este va-
lor ligeiramente superior ao do ano 
de 2020”, começou por adiantar An-
tónio Araújo. Entre essas presenças 
contam-se os ciclos de conferências, 
workshops, sessões temáticas e ações 
de sensibilização, bem como eventos 
institucionais, desde o Dia do Médico 
e o Juramento de Hipócrates, até à ce-
rimónia de entrega do Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM. 

MOTIVO DE ORGULHO
“Durante o último ano, inscreveram-
-se nesta secção 835 novos médicos, 
cerca de 3 mil candidatos realizaram 
a Prova Nacional de Acesso, cujo Ga-
binete está instalado na SRNOM, e 
a taxa de ocupação dos apartamen-
tos do Centro de Cultura e Congres-
sos  rondou os 90%. Uma taxa bas-
tante elevada, comparativamente 
aos anos anteriores, ao que acresceu 
ainda a venda de três apartamentos. 
Neste leque de aspetos positivos, a 
última auditoria do Sistema de Ges-
tão de Qualidade identificou apenas 
três oportunidades de melhoria e ne-

CRNOM 
recebe voto de 
louvor 

ASSEMBLEIA 
REGIONAL NORTE

A primeira Assembleia 
Regional deste ano, marcada 
para o dia 28 de março, teve 
como ponto central da ordem 
de trabalhos a aprovação do 
Relatório e Contas relativos ao 
ano de 2021. Apesar do “forte 
impacto da pandemia”, o 
Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos alcançou 
uma gestão “notável”, a 
merecer um voto de louvor. 

Ao abrigo do artigo 154º do Es-
tatuto da Ordem dos Médi-
cos, foi convocada a Assem-

bleia Regional do Norte para o dia 
28 de março de 2022, no Salão Nobre 
da SRNOM. Pedro Teixeira Bastos, 
presidente da Mesa da Assembleia 
Regional, inaugurou a sessão e deu a 
palavra a Joana Monteiro, secretária 
do mesmo órgão, que leu a Ata da As-
sembleia Regional Ordinária de 15 de 
novembro de 2021. Após esta ter sido 
colocada à discussão, votada e apro-
vada (por unanimidade), passou-se 
ao segundo ponto da Ordem de Tra-
balhos: a discussão e votação do Rela-
tório e Contas da Gerência do Conse-
lho Regional, relativos ao ano de 2021.
Num ano que contou ainda “com um 
forte impacto da pandemia”, o Conse-
lho Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (CRNOM) viu as suas ações 
diminuídas e convertidas do modelo 
presencial para o digital com uma 
consequente redução de entrada de 
capital. Ainda assim, “estivemos pre-
sentes em 125 reuniões e represen-
tações, o que corresponde a cerca de 

30 NOTÍCIAS

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign



nhuma não conformidade, 
o que se traduz num mo-
tivo de orgulho para nós”, 
revelou o presidente do 
CRNOM. 
Apesar de várias adapta-
ções e gastos mais redu-
zidos, por exemplo com 
a piscina encerrada e o 
ginásio encerrado parte 
do ano, o CRNOM conti-
nuou a investir e a apos-
tar na melhoria dos espa-
ços comuns. As obras de 
remodelação do telhado 
do edifício da sede, no 
restaurante, bar, sala de 
conferências e ainda a es-
planada coberta foram 
exemplos disso mesmo. 
Desta forma, os resultados 
operacionais de 2021 “as-
cenderam a 781 181 mil eu-
ros”. Citando o Relatório 
e Contas, “nos anos 2020 
e 2021 os resultados líqui-
dos foram mais elevados 
comparativamente com 
os anos anteriores em vir-
tude da situação da pande-
mia Covid-19 e à conjuga-
ção dos seguintes fatores: 
a atividade institucional 
não sofreu diminuição de 
rendimentos; houve uma 

redução dos gastos em virtude do en-
cerramento e alteração de alguns ser-
viços e eventos”. 

GESTÃO DE LOUVAR 
Pedro Teixeira Bastos aproveitou 
a oportunidade para felicitar o CR-
NOM “por em condições tão adver-
sas”, com os constrangimentos cau-
sados pela pandemia, ter conseguido 
“organizar um conjunto de atividades 
diversificadas”, num regime de equi-
líbrio financeiro. O presidente da 
Mesa da Assembleia Regional pas-
sou à leitura do parecer do Conselho 
Fiscal, que depois de analisar os do-
cumentos de prestações de contas e o 
Relatório apresentado pelo CRNOM, 
procedeu às verificações que conside-
rou convenientes e apreciou a docu-
mentação contabilística, em relação à 
qual deu a sua concordância. Assim, 

o documento defendeu a aprovação 
do Relatório e Contas do exercício de 
2021 e a proposta de aplicação de re-
sultados feita no Relatório de Gestão. 
Para terminar afirmou que “apesar 
das condições adversas resultantes 
da pandemia de Covid-19, com forte 
impacto nos profissionais médicos e 
na sociedade em geral, louva a gestão 
que tem sido implementada e man-
tida pela SRNOM, que permite um 
reforço financeiro futuro”.

ESTRUTURA SAUDÁVEL 
Edgar Lopes, presidente do Conselho 
Fiscal, fez a sua intervenção habitual, 
tendo destacado a saúde financeira e 
institucional, na qual “se revê”, bem 
como o trabalho e solidez das contas 
apresentadas por António Araújo. 
O dirigente deixou ainda uma men-
sagem de despedida, uma vez que 
cessa em breve as suas funções, mar-
cada por um orgulho desmedido por 
ter integrado este grupo de trabalho. 
“Integramos um projeto bonito, que 
pessoalmente muito me orgulha, e é 
com uma herança de estabilidade da 
estrutura que a entregamos aos pró-
ximos mandatários. Deixamos uma 
estrutura financeiramente sólida, fisi-
camente renovada, em que as pessoas 
mantêm o seu empenho e dedicação 
à causa que servem. Assumo que foi 
com muita honra e entusiasmo que 
participei nesta aventura. Como tal, 
desejo que os os próximos dirigen-
tes que vão tomar conta dos destinos 
e gestão desta casa continuem na 
senda de desenvolvimento da insti-
tuição Ordem dos Médicos, como polo 
de atração cultural, institucional, de 
regulação profissional. Que sejam en-
volvidos numa estrutura que é física 
e humanamente muito rica, acolhe-
dora, e que nos honra a todos, como 
médicos”, reforçou.

VOTO DE LOUVOR AO CRNOM E 
COLABORADORES
O Relatório de Atividades e o Relató-
rio e Contas relativos ao ano de 2021 
foram então colocados à votação, 
tendo sido aprovados por unanimi-
dade. A Assembleia terminou da me-
lhor forma, com a aprovação de um 
voto de louvor. n
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Para um pleno funcionamento 
das estruturas da Ordem dos 
Médicos, os atos eleitorais 
revelam-se decisivos. Após 

as eleições para as Direções dos Colé-
gios de Especialidade e de Competên-
cias e Secções de Subespecialidade 
que marcaram o ano de 2021, o ato 
eleitoral voltou a repetir-se, desta vez 
para a direção do Colégio da Especia-
lidade de Cirurgia Torácica, dado que 
se trata de uma especialidade que foi 
pela primeira vez a votos. A votação 
realizou-se durante o dia 16 de feve-
reiro, nas sedes das Secções Regio-
nais do Norte, Centro e Sul da Ordem 
dos Médicos. 
Os Colégios “são órgãos técnicos con-
sultivos da Ordem dos Médicos e con-
gregam os médicos qualificados nas 
diferentes especialidades ou compe-
tências. (…) Têm como objetivo a va-
lorização e desenvolvimento do co-
nhecimento e exercício da Medicina 
de forma a atingir os padrões mais 
elevados, para benefício da Saúde dos 
cidadãos”. Atendendo ao contributo 
essencial destes órgãos para o pleno 
funcionamento da Ordem dos Médi-
cos, através das competências especí-
ficas que lhes estão atribuídas, os atos 

CONSULTA
ELEITORAL PARA O
COLÉGIO DE CIRURGIA
TORÁCICA

Nova direção 
do Colégio 
de Cirurgia 
Torácica

O Conselho Nacional da 
Ordem dos Médicos convocou 
a consulta eleitoral para o 
Colégio da Especialidade de 
Cirurgia Torácica para o dia 
16 de fevereiro. A SRNOM 
recebeu os médicos inscritos 
neste Colégio, através dos 
representantes André Santos 
Luís e Alberto Costa, que 
reafirmaram a importância 
destes atos eleitorais para as 
especialidades. 
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eleitorais que elegem 
as respetivas direções 
são momentos extre-
mamente importantes 
para a classe médica. O 
mandato das direções 
dos Colégios tem a dura-
ção de três anos, as quais 
mantêm-se em exercício 
até à sua substituição. 

CLARIFICAR 
RESPONSABILIDADES
“Esta é uma lista de 
continuidade da dire-
ção anterior que vem 
do processo de criação 
do Colégio da Especia-
lidade de Cirurgia To-
rácica, na sequência da 
separação da especiali-
dade de Cirurgia Car-
diotorácica em Cirurgia 
Cardíaca e Cirurgia To-
rácica. Este grupo de tra-
balho vem dos tempos 
da comissão instaladora, 
criada em meados de 

2017, que evoluiu no sentido da cria-
ção do próprio Estatuto, do regimento 
interno do Colégio e do Programa de 
Formação, que ainda se encontra em 
fase de aprovação”, começou por ex-
plicar José Miranda, presidente do 
Colégio de Cirurgia Torácica. Com-
posta ainda por Fernando Martelo, 
João Bernardo, Paulo Calvinho, José 

Paupério e Cristina Tavira, a lista 
única candidata integrava os cerca de 
20 elementos inscritos neste Colégio, 
maioritariamente médicos com o tí-
tulo de Especialista em Cirurgia Car-
diotorácica ou em Cirurgia Torácica 
conferido pela Ordem dos Médicos. 
Enquanto integrada na Cirurgia Car-
diotorácica, já existia uma clara sepa-
ração da atividade entre cirurgiões. 
“O que se desejou foi separar as águas 
e clarificar as responsabilidades entre 
processos. Foi uma forma de melho-
rar a qualidade assistencial e o pro-
gresso científico da especialidade, 
que não é compatível e chega até a 
ser confuso entre competências”, 
acrescentou o dirigente, confessando 
a ambição de alargar a especialidade 
na sua representatividade nacional, 
numa “transição pacífica”. 

PARTICIPAÇÃO ATIVA
Presentes neste ato eleitoral, os repre-
sentantes do CRNOM alertaram para 
a importância de uma participação 
ativa dos colegas nos processos eleito-
rais. “Para a Ordem dos Médicos este 
é um ato de verdadeira democracia, 
em que os colegas médicos elegem os 
pares que os vão representar na es-
pecialidade. É um momento impor-
tante, damos oportunidade e voz aos 
médicos de elegerem aqueles que os 
vão representar”, salientou André 
Santos Luís. Já Alberto Costa mani-
festou o “total apreço” com que o CR-
NOM “acarinha um novo Colégio”. 
“Os Colégios da Especialidade fazem 
parte da essência da Ordem dos Mé-
dicos, são eles que definem os parece-
res e o estado da arte das respetivas 
áreas médicas e cirúrgicas. Espera-
mos que esta direção consiga atingir 
os objetivos que foram propostos no 
programa eleitoral e que se crie uma 
dinâmica natural para fazer a espe-
cialidade crescer e evoluir favoravel-
mente”, completou. n
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A Cirurgia 
Torácica viu 
reconhecida a 
especificidade da 
sua formação em 
2010 com a criação 
do internato 
de formação 
específica 
em Cirurgia 
Torácica (Portaria 
825/2010), e 
em 2018 com a 
criação do Colégio 
da Especialidade 
de Cirurgia 
Torácica.
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de seminários intitulados “10 Refle-
xões”, que visaram lançar propostas 
para futuras ações da Ordem dos Mé-
dicos. Lurdes Gandra, secretária do 
CRNOM, moderou, juntamente com 
António Martins Baptista, o primeiro 
desses seminários – “O atendimento 
ao doente urgente. O que temos de 
mudar?” –, o qual contou com a parti-
cipação de Luís Varandas, Luz Brazão, 
Nuno Jacinto e Fernando Moura. Nas 
conclusões foi destacada a importân-
cia da criação de “Portas alternativas 
à Urgência”, a criação de “Platafor-
mas circulantes” (para a informação 
clínica do doente agudo poder estar 
prontamente acessível), e o desenvol-
vimento de “Sistemas de informação” 
(que facilitem a autoavaliação, a moni-
torização e a rápida resposta médica). 

Conferência: “Que governance para o 
SNS em 2040?” 
No segundo dia do congresso, António 
Araújo, presidiu à conferência “Que 
governance para o SNS em 2040?”, 
com Paulo Macedo, antigo Minis-
tro da Saúde, a conferencista. Para o 
presidente do Conselho Regional do 
Norte, debater sobre que modelos de 
governação deveremos atingir no fu-
turo “é fundamental”, numa perspe-
tiva de “mudar” o SNS e o Sistema de 
Saúde em Portugal. 

Debate: “O doente conectado”
Mais tarde, Dalila Veiga presidiu ao 
debate “O doente conectado”. Na in-
trodução da sessão, a presidente do 
Conselho Sub-Regional do Porto con-
siderou que a transformação digital 
da saúde poderá ser “a realidade do 
futuro” e que isso obrigará a refletir 
como será a relação médico-doente. 
Nesse sentido, recordou que as tecno-
logias trazem “algumas respostas”, a 
nível da “acessibilidade e monitoriza-
ção dos doentes”. “Não podemos per-
der o foco de que a interseção entre a 
tecnologia e a Medicina, como forma 
de cuidado de saúde a dar aos doentes, 
poderá ser o caminho que tenhamos 
de percorrer”, indicou Dalila Veiga. 
O debate contou com a moderação de 
Cláudia Pinto e com a participação de 
João Pereira, Rui Pereira, Raul Mas-
carenhas, Fernando Correia e Ale-
xandre Gomes da Silva.

24.º CONGRESSO
NACIONAL DA
ORDEM DOS
MÉDICOS
[1-3 abril 2022]

Antecipar os 
desafios do 
futuro

O Congresso Nacional da Ordem dos 
Médicos debateu o que se aprendeu 
com a pandemia e a necessidade 
de redesenhar os serviços de 
saúde. “Cenários para 2040 – A 
Medicina no tempo pós-Covid” foi 
o tema deste encontro, realizado 
em Lisboa. O evento contou com a 
participação de vários membros do 
CRNOM nos debates e conferências 
ao longo dos três dias de congresso.

guel Guimarães assumiu que projetar 
o futuro “é um dever da Ordem dos 
Médicos” e que ele será moldado pelas 
“decisões que tomarmos hoje”. “Seja 
agora ou daqui a 20 ou 30 anos, será 
sempre impossível mudar a Saúde se 
não mudarmos as políticas”, afirmou 
o Bastonário da Ordem dos Médicos.

Seminário: “O atendimento ao doente 
urgente. O que temos de mudar?”
A anteceder o congresso, realizou-se, 
de 28 de março a 1 abril, um conjunto 

Texto José Rui Baptista

O 24.º Congresso Nacional da 
Ordem dos Médicos teve como 
mote “Cenários para 2040 - A 

medicina no tempo pós-Covid” e de-
correu na Reitoria da Universidade 
Nova de Lisboa, de 1 a 3 de abril. O 
Conselho Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (CRNOM) esteve 
representado em várias sessões, que 
pretenderam antecipar cenários que 
os médicos irão enfrentar em 2040 e 
compreender o papel da inovação e da 
tecnologia na Medicina do futuro. Mi-
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Conferência: “O Futuro da Ética”
Por fim, a conferência “O Futuro da 
Ética” ficou a cargo de Alexandre 
Quintanilha, professor catedrático 
jubilado do Instituto de Ciências Bio-
médicas Abel Salazar. Caldas Afonso, 
presidente da sessão, recordou que 
avanços como a inteligência artificial 
e a robótica já fazem parte “do nosso 
dia-a-dia”. No entanto, o membro do 
CRNOM questiona se os robôs vão 
assumir as funções dos profissionais 
de saúde e que é nesse contexto que 
“devemos discutir” a ética na medi-
cina do futuro. “Os princípios funcio-
nais da ética médica têm que merecer 
a defesa intransigente por parte dos 
profissionais de saúde”, garantiu.

Ana Maria Pereira Rebelo 
Fernandes 
Especialista em Pneumolo-
gia. Assumiu, ao longo da sua 
vasta carreira, vários cargos 
de direção e chefia. Foi presi-
dente do Conselho Distrital da 

Ordem dos Médicos de Vila Real e impulsionou 
a criação de uma Unidade de Reabilitação Res-
piratória e de um projeto de Via Verde do cancro 
do pulmão.

José Manuel Gonçalves  
de Matos Cruz 
Especialista em Ginecologia-
-Obstetricia. Responsável 
pelo desenvolvimento da Gi-
necologia na formação mé-
dica dos hospitais, é membro 

da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Gi-
necologia. Foi membro do Conselho Diretivo do 
Colégio de Obstetrícia e do Conselho Regional 
da Ordem dos Médicos, pelo distrito de Braga.

Maria de Fátima Machado 
Henriques Carneiro 
Especialista em Anatomia Pa-
tológica. Diretora do Serviço 
de Anatomia Patológica do 
Centro Hospitalar Universitá-
rio de São João. Eleita pelos 

seus pares em 2018 como a “Patologista mais 
influente do Mundo”, foi condecorada com a Or-
dem do Infante D. Henrique pelo seu  contributo 
para a ciência. Liderou a Sociedade Europeia de 
Patologia e a Academia Nacional de Medicina de 
Portugal. 

Maria Teresa Coutinho  
Aroso Ramos
Especialista em Medicina In-
terna/Medicina Paliativa. An-
tiga diretora do departamento 
de Medicina e de Cuidados 
Paliativos na Unidade Local de 

Saúde do Nordeste, dedicou, exclusivamente, a 
sua carreira ao Serviço Nacional de Saúde. Foi 
responsável por vários serviços no Hospital 
Distrital de Bragança durante a década de 1990.

Pedro Cabral Teixeira  
Bastos
Especialista em Cirurgia Ge-
ral/Cirurgia Cardiotorácica. 
Presidente da Mesa da As-
sembleia Geral da Secção 
Regional do Norte da Ordem 

dos Médicos. Antigo dirigente do Colégio da Es-
pecialidade de Cirurgia Cardiotorácica da Ordem 
dos Médicos, publicou mais de uma centena de 
trabalhos científicos em revistas nacionais e in-
ternacionais. n

Alberto Jaime Marques 
Midões  
Especialista em Cirurgia Ge-
ral. Chefe de equipe do Ser-
viço de Urgência do Hospi-
tal de Santa Luzia. Integra o 
Conselho Diretivo do Colégio 

de Especialidade de Cirurgia Geral da Ordem 
dos Médicos e foi vice-presidente do Conselho 
Sub-Regional de Viana do Castelo da Ordem 
dos Médicos.

MEDALHAS DE MÉRITO 
MÉDICOS INSCRITOS NA SRNOM

Sessão de encerramento

Entrega de  
Medalhas de Mérito
O último dia do congresso ficou mar-
cado pela sessão de encerramento e 
pela habitual entrega das Medalhas 
de Mérito aos médicos que se distin-
guiram “pela sua atividade, interven-
ção na sociedade, carreiras, investiga-
ção e ensino”. Alberto Midões, Ana 
Fernandes, José Matos Cruz, Fátima 
Carneiro, Maria Teresa Ramos e Pe-
dro Teixeira Bastos foram os médicos 
da Secção Regional do Norte da Or-
dem dos Médicos (SRNOM) homena-
geados. “Esta homenagem enaltece os 
princípios e valores do ser médico e 
da medicina portuguesa”, realçou Mi-
guel Guimarães no discurso de encer-
ramento. A sessão contou com a pre-
sença de Marcelo Rebelo de Sousa, 
Presidente da República, António 
Lacerda Sales, Secretário de Estado 
Adjunto e da Saúde, e Alexandre Va-
lentim Lourenço, presidente do Con-
selho Regional do Sul da Ordem dos 
Médicos (CRSOM). Durante a ceri-
mónia, o Bastonário anunciou que a 
Ordem dos Médicos fez publicar, em 
Diário da República, um louvor pú-
blico a todos os médicos que, em Por-
tugal, combateram a pandemia da 
Covid-19. 
A 25.ª edição do Congresso Nacional 
da Ordem dos Médicos está marcada 
para os dias 28, 29 e 30 de outubro, 
no Centro de Cultura e Congressos da 
SRNOM, e será dedicada ao tema “A 
Centralidade da Ordem dos Médicos 
no Sistema de Saúde”.
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Educação  
pós-graduada

A AEFMUP 
organizou, entre 
26 e 27 de março, 
a oitava edição 
do Med.Win – A 
window into medical 
careers. Dalila Veiga 
e Cristina Gavina 
participaram na 
sessão plenária 
“A window into 
Educação Pós-
Graduada” e 
reforçaram a posição 
do CRNOM na 
defesa da formação 
médica.

26-27 MARÇO 2022
MEDWIN 8.0 [AEFMUP] 
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E ntre os dias 26 e 27 de março, 
o Centro de Investigação Mé-
dica (CIM) da Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto 
(FMUP) a 8.ª edição do Med.Win – A 
window into medical careers. A ini-
ciativa é uma organização da Asso-
ciação de Estudantes da Faculdade de 
Medicina da Universidade do Porto 

(AEFMUP) e pretendeu dar 
pistas sobre formação, ino-
vação e carreiras médicas. 
No primeiro dia do evento, o 
Conselho Regional do Norte 
da Ordem dos Médicos (CR-
NOM) esteve representado 
na sessão plenária “A win-
dow into Educação Pós-Gra-
duada” por Dalila Veiga e 
Cristina Gavina.  

GARANTIR A EXCELÊNCIA 
DA FORMAÇÃO
A sessão começou com a in-
tervenção da presidente do 
Conselho Sub-Regional do 
Porto da Ordem dos Médi-
cos. Dalila Veiga defendeu 
que os estudantes devem ter 
um “papel ativo na luta” pelo 
futuro da formação pós-gra-
duada e da Medicina em Por-
tugal. A dirigente assumiu 
que a Ordem dos Médicos, 
em colaboração com os Co-
légios de Especialidade, têm 
trabalhado para maximizar 
a oferta formativa aos recém-
-diplomados. “Não prescin-
dimos daquilo que conside-
ramos ser a única condição 
indispensável: a de assegu-

rar que os estudantes têm acesso a 
uma vaga formativa, num local que 
reúna as condições para poderem 
fazer com qualidade o internato mé-
dico”, afirmou.  Entre as dificuldades 
que “ameaçam o futuro da formação”, 
Dalila Veiga destacou a “saída de ca-
pital humano” do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) para o sistema privado 
ou estrangeiro, constituindo a “maior 
limitação”. Alertou ainda para a im-
portância da exigência dos critérios 
de formação e idoneidade para que 
Portugal não abdique do “legado de 
excelência no âmbito dos cuidados 



37

de saúde”. No seu dis-
curso, defendeu que é 
necessário “assegurar 
condições de trabalho 
dignas” para os pro-
fissionais de saúde e, 
deste modo, “reconquistar o reconhe-
cimento da sociedade pela dedicação 
e espírito de missão dos médicos”. “O 
nosso legado democrático exige o es-
forço de todos, no sentido de evitar o 
colapso do SNS”, indicou. 
Focando-se no tema da sessão, Da-
lila Veiga indicou que áreas como a 
investigação, gestão e ensino “são al-

Do programa do Med.Win 8.0 
constaram ainda outras duas 

sessões plenárias (“Inovação Médica”, por 
Rui Vaz e Ricardo Fontes-Carvalho e “Car-
reiras Extra-Médicas”, por Luís Portela, João 
Espregueira-Mendes e Mariana Brandão), 
sessões paralelas, com o testemunhos de 
internos de entre mais de 40 especialidades, 
desde a Anatomia Patológica à Urologia e de-
zenas de workshops.

medwin.aefmup.pt/

médico saber apenas de Medicina 
e que necessita de uma visão multi-
disciplinar de outras áreas, dando 
o exemplo da gestão. A especialista 
em Cardiologia, que concluiu recen-
temente uma pós-graduação em Ges-
tão de Serviços de Saúde, garantiu 
que é importante que se dê “outras 
medidas e alternativas” para os hos-
pitais e instituições médicas. “No mo-
mento em que nós deixarmos de pen-
sar no global, acabamos por deixar as 
outras pessoas tomarem as decisões 
por nós. É muito importante que nos 
envolvamos nestas coisas”, explicou, 
acrescentando que é importante que 
os médicos possam tomar decisões 
“com conhecimento de causa”. Nesse 
sentido, Cristina Gavina aconselhou 
a plateia a ter “uma mente aberta” du-
rante o período formativo. “Todos es-
tes conhecimentos vão-vos dar com-
petências para poderem ser cada vez 
melhores. Pensem mais abrangente, 
que isso será uma enorme oportuni-
dade para vocês”, referiu. Em con-
cordância com esta temática, Tiago 
Taveira-Gomes, especialista em Me-
dicina Geral e Familiar e com uma 
vasta experiência em desenvolvi-
mento de software na área da Saúde 
salientou que muitas das áreas cientí-
ficas “têm muito mais de semelhante 
com a Medicina do que nós imagina-
mos. Nessa perspetiva, indicou que 
“quando conhecemos as outras áreas, 
nós conseguimos criar valor” nas ins-
tituições. “Isto está feito para que os 
estudantes possam ser profissionais 
técnicos capazes, sem que ninguém 
ponha as suas decisões em causa”, 
concluiu Tiago Taveira-Gomes. n

“Os gestores são fundamentais na 
nossa vida, nas instituições mais 
variadas… e podem ser grandes 
aliados dos médicos. Eles não vão 
saber falar a nossa linguagem, 
mas nós vamos ter que saber falar 
a deles.”
Cristina Gavina

“Gestão, investigação, ensino, 
são alguns dos caminhos que 
poderão trilhar… Mas lembrem-
se, que numa profissão como a 
de medicina, em que juramos, 
solenemente, consagrar a nossa 
vida ao serviço da humanidade, a 
vocação deverá sempre falar mais 
alto.”
Dalila Veiga

“Percebi que há imensas 
realidades em comum nas 
diferentes áreas científicas, mais 
do que nós imaginamos. Quando 
dominamos o conhecimento 
noutras áreas, nós conseguimos 
criar valor nas instituições e nas 
equipas.” 
Tiago Taveira-Gomes

guns dos caminhos” que os estudan-
tes de Medicina podem seguir. No 
entanto, recordou que a vocação “de-
verá sempre falar mais alto” e lançou 
um desafio à plateia. “Sejam uma voz 
ativa contra o status quo instalado e 
na defesa inabalável pela dignidade 
do exercício da Medicina em Portu-
gal, numa formação médica de ex-
celência e por um SNS que permita 
continuar a servir o país e os nossos 
doentes sobre os elevados padrões de 
excelência alcançados nos últimos 40 
anos. Este é um dever que todos nós 
devemos assumir, em prol do legado 
que herdamos e da verdadeira mis-
são enquanto médicos: servir e cuidar 
dos nossos doentes. Para isso, contem 
com o apoio da Ordem dos Médicos”, 
completou Dalila Veiga. 

ESTAR NO CENTRO DA DECISÃO
Com o intuito de convencer a plateia 
de que vale a pena encontrar “outras 
áreas que possam complementar a 
formação” dos estudantes, Cristina 
Gavina considerou que não basta ao 



Medicina da UMinho, Manuel João 
Costa, Pró-Reitor dos Assuntos Estu-
dantis e Inovação Pedagógica, e Rui 
Oliveira, presidente da Associação 
Académica.
Marisa Coelho, a presidente cessante 
do NEMUM, garantiu que a Ordem 
dos Médicos tem sido um “parceiro 
essencial” no crescimento da es-
trutura estudantil, relembrando a 
campanha de sensibilização sobre a 
violência contra os profissionais de 
saúde (ver Nortemédico 87, pág. 38), 
e deixou um agradecimento a André 
Santos Luís, presidente do Conselho 
Sub-Regional de Braga da Ordem dos 
Médicos, pela colaboração prestada 
ao NEMUM. 
João Pedro Monteiro, o novo presi-
dente, lamentou que “não haja um 
maior investimento” na área da saúde 
e da formação nas escolas médicas e 
questionou as decisões tomadas nesta 
matéria, nos últimos dois anos, descu-
rando as posições da Ordem dos Mé-
dicos, das direções das escolas médi-
cas e dos próprios estudantes.
Nuno Sousa, presidente da Escola 
de Medicina da UMinho, realçou a 
importância do dirigismo associa-
tivo, salientando que o NEMUM tem 
um papel fundamental na definição 
das políticas educativas da UMinho. 
Nuno Sousa apelou ainda à nova di-
reção para que continue este espírito 
de colaboração: “Nunca se esqueçam 
que estamos aqui para servir as pes-
soas que precisam de cuidados de 
saúde, de manter a saúde por mais 
tempo. É essa a nossa missão e é para 
isso que trabalhamos todos os dias”. 
A última intervenção ficou a cargo de 
Manuel João Costa, que elogiou a ma-
turidade do NEMUM. O Pró-Reitor 
dos Assuntos Estudantis e Inovação 
Pedagógica da UMinho salientou a 
necessidade de a estrutura estudantil 
continuar a cooperar com a univer-
sidade e restantes núcleos e associa-
ções, entre as quais, a Ordem dos Mé-
dicos. “Mais do que ouvir-vos, é tentar 
com que algumas das ideias que pos-
sam ter sejam capazes de crescer e de 
resultar naquilo que todos queremos: 
uma universidade que tenha estudan-
tes com mais sucesso e mais felizes”, 
rematou. n

NEMUM
TOMADA DE POSSE 
DOS NOVOS ÓRGÃOS 
SOCIAIS 2022

João 
Monteiro 
lidera 
NEMUM
No dia 11 de janeiro, 
decorreu na Escola de 
Medicina da Universidade 
do Minho a tomada de 
posse dos novos órgãos 
sociais do Núcleo de 
Estudantes de Medicina 
da Universidade do 
Minho (NEMUM). João 
Pedro Monteiro é o novo 
presidente e garantiu que o 
futuro da profissão médica 
dependerá da qualidade 
da formação dos novos 
estudantes.

ORDEM DOS MÉDICOS 
E ESTUDANTES DE 
MEDICINA CADA VEZ 
MAIS PRÓXIMOS 
NA ABORDAGEM A 
TEMAS COMUNS

Liderado por Ma-
risa Coelho no 
último ano, o 

NEMUM conta agora 
com uma nova dire-
ção. A cerimónia de 
tomada de posse dos 
novos órgãos sociais decorreu no 
passado dia 11 de janeiro, no audi-
tório Zulmira Simões da Escola de 
Medicina da UMinho, e contou com 
intervenções de Francisco Pêgo, pre-
sidente da Associação Nacional de 
Estudantes de Medicina (ANEM), 
Nuno Sousa, presidente da Escola de 
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O Núcleo de Estudos de 
Medicina Paliativa da 
Sociedade Portuguesa de 
Medicina Interna (SPMI), 
promoveu as suas IV Jornadas 
no dia 19 de  março. O evento, 
em formato híbrido, teve como 
principal objetivo promover 
uma reflexão profunda 
sobre os cuidados de saúde 
paliativos.

39

REFLEXÃO 
SOBRE CUIDADOS 
PALIATIVOS

IV 
Jornadas 
NEMPal

A Fundação Dr. António Cuper-
tino de Miranda, na cidade do 
Porto, acolheu, no dia 19 de 

março, as IV Jornadas do Núcleo de 
Estudos de Medicina Paliativa (NEM-
Pal) da Sociedade Portuguesa de Me-
dicina Interna (SPMI). As técnicas 
não científicas nos cuidados paliativos 
foram o mote da reunião que preten-
deu “melhorar o conhecimento dos 
profissionais em prol dos doentes”.

Nesta edição das suas Jor-
nadas o NEMPal pretendeu 
refletir sobre o impacto da 
utilização de meios comple-
mentares no acompanha-
mento dos doentes em cuida-
dos paliativos. Técnicas que, 
conforme referiu a coordena-
dora do Núcleo de Estudos de 
Medicina Paliativa da SPMI, 
Elga Freire, não são habi-
tualmente abordadas nas re-
uniões científicas médicas 
mas que podem ser úteis na 
melhoria da qualidade de 
vida destes doentes.

CUIDADOS 
MULTIDISCIPLINARES
Presente na sessão de aber-
tura, António Araújo refor-
çou a posição de “fronteira” 
que a Medicina Paliativa 
acaba por desempenhar en-
tre a “componente científica 
da Medicina” e as áreas não-
-médicas. “Muitas vezes, por 
desconhecimento, negamos 
a importância de algumas 
áreas complementares. A 
medicina paliativa acaba por 
as trazer para a frente de-
monstrando a sua utilidade 
na promoção da qualidade 
de vida dos doentes e seus fa-
miliares”, referiu. Na mesma 
sessão, Rui Silva, presidente 
da Comissão Nacional de 
Cuidados Paliativos, Vasco 
Barreto, vice-presidente da 
SPMI, e Catarina Pazes, pre-
sidente da Associação Portu-
guesa de Cuidados Paliativos 
(APCP), destacaram a Me-
dicina Paliativa como uma 
das áreas “mais integrativas 

e multidisciplinares” na prestação de 
cuidados de saúde. 
As IV Jornadas do NEMPal, que se 
realizaram em formato híbrido, con-
taram com 180 participantes. Dividi-
dos entre as presenças na Fundação 
Dr. António Cupertino Miranda e as 
presenças online, a adesão de médi-
cos e de muitos outros profissionais 
de saúde permitiu atingir um recorde 
de participação. n
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Bento Aires tomou 
posse como presidente 
do Conselho Diretivo da 
Ordem dos Engenheiros 
- Região Norte (OERN) 
para o triénio 2022-
2025, numa cerimónia 
que decorreu na 
Fundação Dr. António 
Cupertino de Miranda, 
no Porto, no passado dia 
31 de março. A Ordem 
dos Médicos esteve 
representada pelo 
presidente do CRNOM, 
António Araújo. 
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presidente do CRNOM. A ses-
são contou com as intervenções 
de Gerardo Saraiva de Menezes, 
presidente cessante da Mesa da 
Assembleia Regional da OERN, 
Joaquim Poças Martins, pre-
sidente cessante do Conselho 
Diretivo, António Adão da Fon-
seca, presidente empossado da 
Mesa da Assembleia Regional, 
Bento Aires, novo presidente do 
Conselho Diretivo, Fernando de 
Almeida Santos, bastonário da 
Ordem dos Engenheiros (OE), e 
Filipe Araújo, vice-presidente da 
Câmara Municipal do Porto.
Gerardo Saraiva de Menezes 
saudou a presença das Ordens 
congéneres na cerimónia, dese-
jando “o reforço da colaboração 
entre as instituições, na defesa 
da independência perante os 
poderes instituídos como pi-
lar estruturante da existência e 
prática das associações públicas 
profissionais”. 
A reforma da lei das Ordens 
Profissionais foi um dos temas 
lançados durante o discurso de 
tomada de posse de Bento Aires, 
que alertou que “as ordens pro-
fissionais vão enfrentar, nos pró-
ximos tempos, desafios críticos à 
sua funcionalidade e existência” 
na sequência da expectável alte-
ração à lei que se perspetiva.  O 
novo presidente assumiu que as 
Ordens “têm que ser firmes na 
defesa da sua liberdade e autono-
mia de ação”. “Admitir o controlo 
da tutela da nossa ação, que não 
seja determinada entre pares, é 
uma ameaça aos direitos, liber-
dades e garantias dos cidadãos e 
organizações”, salientou. 
A Ordem dos Médicos, recorde-
-se, foi das primeiras Ordens a 
tomar posição sobre a matéria 

da reforma da lei das Ordens Profis-
sionais (ver Nortemédico 88, p.47). 
A acompanhar Bento Aires no Con-
selho Diretivo estarão Maria João 
Correia (Vice-Presidente) José Ma-
nuel Freitas (Secretário), Ana Cláudia 
Teodoro (Tesoureira), José Campos e 
Matos, Ana Quintas e Vítor Lima (vo-
gais). n

PRESIDENTE DO 
CRNOM ESTEVE 
PRESENTE NA 
CERIMÓNIA DA  
TOMADA DE POSSE

União 
entre as 
Ordens 
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NOVOS ÓRGÃOS 
SOCIAIS DA ORDEM 
DOS ENGENHEIROS – 
REGIÃO NORTE (OERN) 

Os novos órgãos so-
ciais da Ordem dos 
Engenheiros - Re-

gião Norte (OERN) toma-
ram posse para o triénio 
2022-2025, no passado dia 
31 de março, na Fundação 
Dr. António Cupertino de Miranda, 
no Porto. O Conselho Diretivo, lide-
rado por Joaquim Poças Martins no 
último mandato, viu a sua composição 
ser renovada e Bento Aires assumir a 
presidência. 
A Ordem dos Médicos foi uma das vá-
rias Ordens que marcaram presença, 
representada por António Araújo, 

As sessões têm lugar no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM. Iniciam com uma 
breve apresentação do filme e terminam com uma tertúlia entre os presentes.

Sessões às 21h00 

Organização: Conselho Regional do Norte da Ordem do Médicos
Coordenação: António Vieira Lopes



As sessões têm lugar no Centro de Cultura e Congressos da SRNOM. Iniciam com uma 
breve apresentação do filme e terminam com uma tertúlia entre os presentes.

Sessões às 21h00 

Organização: Conselho Regional do Norte da Ordem do Médicos
Coordenação: António Vieira Lopes



No mês em que se 
assinala o aniversário 
de nascimento e morte 
de Jorge Mira Coelho, a 
família fez a doação de 
uma obra muito especial 
à SRNOM. “Onda de 
Caridade” dá nome à 
escultura da autoria 
do médico psiquiatra e 
representa uma dádiva 
simbólica, que ilustra o 
carácter humanista dos 
médicos e a entrega de 
quem pratica a Medicina. 

Com o objetivo de perpe-
tuar a memória e o le-
gado do psiquiatra Jorge 

Mira Coelho enquanto médico 
e artista, a Secção Regional 
do Norte da Ordem dos Mé-
dicos (SRNOM) recebeu uma 
doação de grande simbolismo 
e de valor inestimável. Em re-
presentação da família, a filha 
do autor, Alda Mira Coelho, 
entregou uma escultura que 
personifica o carácter huma-
nista dos médicos e a entrega 
de quem pratica a Medicina. 
Considerada uma “dádiva sim-
bólica”, “Onda de Caridade” dá 
nome à peça em mármore que 
pode agora ser apreciada por 
todos no Centro de Cultura e 
Congressos da SRNOM. 
“É sempre um gosto para o CR-
NOM receber este tipo de doa-
ção, trabalhos elaborados por 
médicos, principalmente pe-
ças tão bonitas quanto esta. É 
uma mais-valia para o acervo 

da SRNOM e para a memória fu-
tura. Porque o que os médicos fazem 
transcende a Medicina e estende-se a 
outras áreas da sociedade, incluindo 
as artes”, adiantou António Araújo. 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

 ONDA DE CARIDADE 

Perpetuar a 
memória de 
Jorge Mira 
Coelho 

PEÇA DE 
ESCULTURA
DOADA À SRNOM
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Para sustentar esta ideia, o 
presidente do CRNOM deu 
o exemplo das mostras rea-
lizadas na Casa do Médico, 
como a Arte Médica e a 
Arte Fotográfica, e as várias 
exposições que aí têm lugar 
ao longo do ano, que bem 
revelam o talento dos cole-
gas. “O autor quis deixar-
-nos esta obra que reflete 
a caridade e a esperança. 
Atualmente vivemos tem-
pos tão conturbados que faz 
falta termos esperança no 
dia de amanhã e esperança 
de que, forçosamente, tudo 
tem que melhorar para bem 
de todos nós”, agradeceu. 
A escultura representa o 
milagre da Rainha Santa 
Isabel a doar o pão que se 
transforma em rosas. “Re-
presenta aquilo que o autor 
chamava de transformação, 
o ato de transformar as coi-
sas más em coisas boas, tal 
como faz, no fundo, um psi-
quiatra, ajudar as pessoas a 
transformar os problemas 
e obstáculos em oportuni-
dades para evoluir. Esta 
transformação sempre foi 
importante para o meu pai 
no processo terapêutico e, 
de alguma forma, ele repre-
sentou esse gesto nesta es-
cultura. A pensar no bem 
dos outros, um espírito que 
toda a Medicina partilha”, 
confidenciou Alda Mira 
Coelho. A especialista em 
Psiquiatria da Infância e 
Adolescência reforçou que 

esta é também uma forma “bonita” 
de Jorge Mira Coelho estar presente 
nas exposições da SRNOM, “um local 
especial para o meu pai que expunha 
aqui sempre com muito carinho”.
Jorge Mira Coelho era uma figura 
ímpar, reconhecido por todos pelo 
seu trabalho na área da Psiquiatria, 
tendo sido um dos pioneiros da Psi-
quiatria Infantil em Portugal e da 
especialidade de Pedopsiquiatria no 
Norte do país; criou e dirigiu o Cen-
tro de Saúde Mental Infantil e Juve-

nil do Porto durante vários anos. A 
dualidade entre a arte e a Medicina 
acompanhou-o desde sempre, uma 
vez que já em Coimbra, enquanto 
estudante, se dedicou às artes, reve-
lando talento e originalidade no seu 
trabalho e um estilo pessoal de dese-
nho, num só traço ondulante, que de-
signou de “ondas”. 

BIO :: JORGE MIRA COELHO nasceu 
na Figueira da Foz, em 20 de Mar-
ço de 1935. Licenciou-se em Medi-
cina pela Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra em 1959. 
Especializou-se em Psiquiatria e Pe-
dopsiquiatria pela Ordem dos Mé-
dicos. Foi um dos pioneiros no de-
senvolvimento da especialidade de 
Psiquiatria da Infância e Adolescên-
cia, tendo contribuído para a autono-
mização da especialidade em relação 
à Psiquiatria de adultos. Fundou, em 
Coimbra, em 1957, o Círculo de Artes 
Plásticas, em colaboração com outros 
estudantes artistas, entre os quais o 
seu amigo Mário Silva, que se refere 
a ele como «génio livre, independen-
te, criador de uma técnica própria do 
movimento em linha». Participou em 
diversas exposições coletivas e indi-
viduais, onde obteve vários prémios 
importantes em escultura e desenho. 
Publicou vários trabalhos de relevo e 
editou outros dois livros: “Psicotera-
pia e Interimagem” e “Temas de Pe-
dopsiquiatria”, que assina em coau-
toria com a filha, Alda Mira Coelho. 
Enquanto esteve em Moçambique, 
colaborou com desenhos e textos nos 
jornais Diário de Moçambique e Mo-
çambique Ilustrado. Regressado a 
Portugal, foi absorvido pela ativida-
de médica mas continuou a partici-
par em várias exposições, chegando 
a vencer vários prémios nas áreas da 
escultura e do desenho. n

A par da pedopsiquiatria, Jorge Mira 
Coelho sempre dedicou parte da sua vida 
às artes, tendo participado em diversas 
exposições. Em janeiro de 2011, então a 
celebrar os seus 75 anos, 50 dos quais 
como médico, a SRNOM inaugurou 
uma exposição de desenho e escultura 
em sua homenagem. Era também um 
participante assíduo nas exposições de 
Arte Médica. As “ondas” em traço único 
tornaram-se uma das características 
mais distintivas nos seus desenhos.

“Ondas” em traço único 
tornaram-se uma 
característica distintiva da 
arte de Jorge Mira Coelho
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Foi com um reportório muito variado que o Coro 
da SRNOM deu as boas-vindas à Primavera. No 
dia 26 de março, o Salão Nobre do Centro de 
Cultura e Congressos voltou a encher-se para 
o primeiro concerto do Coro com público, após 
a pandemia. O maestro José Manuel Pinheiro 
atribuiu “um sabor especial” a esta atuação, que 
marca um regresso muito desejado.

Concerto  
de Primavera

CASA CHEIA NO 
REGRESSO DO CORO 
À SRNOM

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign

“Chegou o momento  
de subirmos novamente  
a Palco”

“Vamos terminar o ensaio, 
abrir as cortinas, acender as 
luzes  e dar início ao espetá-

culo, para fazermos música”. Esta foi 
a mensagem transmitida pelo maes-
tro após o tema de abertura “We’re 
Gonna Put on a Show”, de Jay Al-
thouse, para dar mote ao concerto. 
Neste regresso ansiado ao palco da 
Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM), José Manuel 
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Vocal Pro Música e a Orques-
tra “Ópera na Academia e na 
Cidade”, no Concerto de Verão 
da SRNOM, a 24 de setembro 
de 2021, o Coro da SRNOM 
contou com “casa cheia” nesta 
sua primeira apresentação 

com assistência na plateia.
“Chegou o momento de subirmos no-
vamente a palco. É com muito gosto 
que estamos aqui hoje, há meses que 
ambicionávamos reunir-nos nesta 
sala com público para nos ouvir. Este 
é o nosso primeiro concerto oficial a 
solo, depois da pandemia, com pú-
blico. Já fizemos outras apresenta-

ções mas sem plateia, em moldes 
diferentes do que estamos habitua-
dos, por isso este regresso tem um 
sabor ainda mais especial”, revelou 
o maestro no início do Concerto de 
Primavera. Para dar as boas-vindas 
aos colegas médicos, “na casa de to-
dos nós”, Carlos Mota Cardoso cele-
brou a vitória da cultura após um pe-
ríodo que “fustigou a alma de todos”. 
“Finalmente parece vislumbrar-se o 
sol nascer, apesar do difícil contexto 
de guerra a que temos assistido. Por 
isso, que a música apazigue a nossa 
alma e crie condições de plenitude, 
tal como se vive a Primavera, num 
bom concerto para recordar”, desejou 
o representante do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM). 
Com um programa muito variado, o 
Coro da SRNOM percorreu influên-
cias nacionais, anglo-saxónicas, es-
panholas, argentinas e do Brasil, me-
morando Zeca Afonso, Tom Jobim, 
Luiz Bonfa, Cat Stevens, entre outros 
intérpretes. “Escolhemos temas que 
trazem memórias e que devem ser re-

cordados pelas sensações 
que transmitem a quem 
interpreta e a quem as-
siste”, adiantou o maestro. 
O concerto terminou com 
uma peça extra, que não 
estava contemplada no 
programa do evento, pela 
paz na Ucrânia e “por um 
mundo melhor”. n

PROGRAMA:
We’re Gonna Put on a Show – Jay Althouse
Achegate a Mim Maruxa – Zeca Afonso (Trad. Galiza)
A La Nanita Nana – (Trad. Espanhola)
Banuwa – (Trad. Libéria)
Al Shlosha D’ Varim – Allan Naplan
Escondido – (Trad. Argentina)
Garota de Ipanema – Tom Jobim
Pela Luz dos Olhos Teus – Tom Jobim
Manhã de Carnaval – Luiz Bonfa
Água de Beber – Tom Jobim
Morning Has Broken – Cat Stevens (Trad. Celta)
Swing Low, Sweet Chariot – Espiritual Negro
Música em Silêncio – Ray Evans (Sozinho em Casa 2)
When you Wish Upon a Star – Leigh Harline (Pinóquio)

Pinheiro e o Coro trouxeram um re-
portório variado, preparado ao longo 
dos últimos meses. Entre ensaios pre-
senciais e on-line, uma vez que foram 
obrigados a encontrar alternativas 
para manter o distanciamento, conti-
nuaram a celebrar a música. Depois 
de uma atuação em formato virtual, 
em conjunto com o grupo Ensemble 



Poesia em 
Movimento

Após passagens por Braga 
e Viana do Castelo, a 
SRNOM acolheu, no dia 12 
de fevereiro, o “Poesia em 
Movimento”, um evento 
cultural no qual a música se 
mistura com a poesia. Entre 
as melodias de Vitor Blue, 
surgiu a declamação de 
poemas por Rui de Noronha 
Ozorio, que serviu como 
forma de homenagear a 
“rica história dos médicos 
escritores” em Portugal.

“A Poesia 
está no 
espírito dos 
seus autores”

O Centro de Cultura e Congres-
sos da Secção Regional do 
Norte da Ordem dos Médicos 

(SRNOM) recebeu, no dia 12 de feve-
reiro, a terceira sessão do evento cul-
tural “Poesia em Movimento”, após 
passagens por Braga e Viana do Cas-
telo (ver NM88, pág. 88). Numa orga-
nização conjunta do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM) e da Sociedade Portuguesa 
de Escritores e Artistas Médicos (SO-
PEAM), a iniciativa uniu a literatura, 
a música e a poesia através das me-

lodias de Vitor Blue, projeto 
musical liderado pelo tenor 
Vítor Sousa, e a declamação 
de poemas por parte de Rui 
de Noronha Ozorio.
“São raras as vezes que asso-
ciamos as Artes às Ciências. 
No entanto, são elas mais ir-
mãs do que propriamente 
desconhecidas”. Foi desta 
forma que Rui de Noronha 
Ozorio começou a sua atua-
ção, numa viagem pela “rica 

MÚSICA PARA 
HOMENAGEAR MÉDICOS 
ESCRITORES

Texto José Rui Baptista › Fotografia Medesign
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está no espírito dos seus auto-
res”. “Há médicos que usam 
a pena a par da seringa”, e “a 
árvore genealógica dos poe-
tas e da ciência tem como 
base primordial a magia”, 
acrescentou. 
Entre a leitura de poemas, 
as vozes e os instrumentos 
da banda composta por Vítor 
Sousa, Rui Rodrigues, João 
Reis, Cristina Silva e Tiago 
Lima deram vida às palavras, 

numa forma de prestar homenagem 
aos médicos escritores. Vitor Blue 
destaca-se no panorama musical por-
tuguês por se apresentar em concer-
tos intimistas, nos quais o objetivo é 
enaltecer sempre o nosso património 
literário, neste caso a poesia.
Depois das atuações de Rui de Noro-
nha Ozorio e Vitor Blue, Rui Rodri-

gues dirigiu-se à plateia e deixou uma 
mensagem ao público presente. “Nós, 
médicos, não desistimos da cultura. 
Nós acreditamos num médico culto e 
numa sociedade culta. Por isso, lan-
çamos o desafio de fazer uma par-
ceria com a SOPEAM, porque este 
laço tem que ser reavivado”, afirmou. 
O evento contou ainda, na sua parte 
final, com a leitura de poemas por 
parte de Fernando Rodrigues e Ma-
ria José Leal, membros da SOPEAM, 
numa noite em que a medicina e a 
cultura caminharam juntas.

“VALEU A PENA TODO  
O ESFORÇO”
Na perspetiva de Rui Rodrigues, 
“Poesia em Movimento” representa 
o culminar de um projeto que obri-
gou a uma reflexão sobre a forma de 
estar na sociedade. Nesse sentido, 
o especialista em Medicina Interna 
sublinhou que este é o momento da 
comunidade médica mostrar à socie-
dade “que valeu a pena todo o esforço 
que nós tivemos nestes últimos dois 
anos”. “Queremos dar continuidade 
a um programa cultural que é rico e 
que pretende ser unificador”, expli-
cou à Nortemédico. Rui Rodrigues 
salientou ainda que este tipo de ini-
ciativas faz parte do objetivo de “des-
centralização da cultura”, ou seja, de 
levar a literatura, a arte, a música e a 
poesia a outras sub-regiões do norte 
do país.
Para Rui de Noronha Ozorio, prepa-
rar “Poesia em Movimento” foi um 
desafio, marcado por interessantes 
descobertas sobre os escritores mé-
dicos. Entre contactos com familia-
res dos poetas, revisitar palavras e 
poemas foi uma das facetas positivas 
desta iniciativa cultural, relembrando 
novamente a ligação histórica entre 
a arte e a ciência. “Poetas e médicos 
tem um ascendente comum, o xamã. 
Digamos que o tronco da árvore são 
os homens feiticeiros, que são, de 
facto, os pais dos poetas e os pais dos 
médicos. É como uma árvore que vai 
evoluindo e ganhando ramificações 
diferentes”, concluiu. n

história literária de Portugal”. Em 
homenagem aos escritores médicos 
dos séculos XIX e XX, como Miguel 
Torga, Júlio Dinis, Manuel Barreiro 
de Magalhães e Jorge de Sousa Braga, 
passando pela leitura de poemas de 
António Lobo Antunes e Raul Sol-
nado, o ator convidado lembrou que 
a poesia “está para além dos versos, 

Ao Espelho

E de repente chegas aos 
quarenta e tal anos

e palavras como colesterol 
hipertensão astigmatismo

começam a invadir a tua 
vida... Olhas para trás e

o que vês? Uma pomba 
com uma das asas ferida

condenada ao mais terrí-
vel pedestrianismo
Jorge de Sousa Braga
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11º Ciclo 
de Jazz  na 
Ordem 

Visão 
mais 
ampla do 
jazz

Após um já longo 
interregno, o Ciclo de 
Jazz voltou à SRNOM 
para a sua 11.ª edição. 
Com o objetivo de 
mostrar que a cultura 
venceu, face a todas 
as restrições impostas 
pela pandemia, Rui 
Rodrigues convidou o 
trio NoA e o quarteto 
de Miguel Ângelo 
a inaugurar as 
sessões, nos dias 18 
de fevereiro e 11 de 
março. 

“A CULTURA 
VENCEU”

Tiago Lima e o trio 
de Diogo Vida fo-
ram os últimos ar-

tistas convidados a pisar 
o palco do Salão Nobre 

do Centro de Cultura e Congressos da 
Secção Regional do Norte da Ordem 
dos Médicos (SRNOM), no 10º Ciclo 
de Jazz na Ordem. Interrompido pela 
chegada da pandemia a Portugal e a 
consequente suspensão das ativida-

Te
x

to
 C

at
ar

in
a 

Fe
rr

ei
ra

 › 
Fo

to
gr

afi
a 

M
ed

es
ig

n



49

des culturais, o programa de 2019 não 
chegou a percorrer as “várias verten-
tes do jazz”. Ainda assim, a Comissão 
de Atividades Culturais e de Lazer da 
SRNOM não baixou os braços e lan-
çou uma iniciativa inovadora. “Cul-
tura em Quarentena” apresentou-se 
em quatro sessões, entre os meses 
de junho e julho de 2020 e levou a 
música e a poesia a casa de todos os 
médicos, com transmissão via strea-
ming. Já na altura, um dos principais 
motes deste ciclo foi a “união através 
da cultura” e agora, com o Ciclo de 
Jazz de volta, para esta sua a 11ª edi-
ção, deu-se a “vitória” da cultura.
“É com muito gosto que estamos aqui, 
a mostrar que a cultura venceu e o 
quão somos resilientes. Demos início 
ao nosso programa cultural com a ini-
ciativa “Poesia em Movimento”, algo 
que ansiávamos fazer há muito tempo 
nesta luta pela retoma das atividades. 
E hoje estreamos a 11ª edição do Ciclo 
de Jazz na Ordem, neste palco onde 
passaram grandes nomes da música 
nacional e até do jazz internacional. 
Este ano, vamos retomar este ciclo 
que queremos que seja representativo 
daquilo que se faz no nosso país, da-
quilo que é o jazz, vencendo o estigma 
do jazz associado à música contem-
porânea. Queremos dar uma visão 
mais ampla daquilo que se faz neste 
mundo”, reforçou Rui Rodrigues na 
abertura do Ciclo. 

18 FEV :: NoA

Antes de apresentar o trio convidado 
para a primeira sessão do 11.º Ciclo 
de Jazz na Ordem, marcada para o 
dia 18 de fevereiro, Rui Rodrigues 
voltou a recordar ser parte da missão 
do CRNOM a promoção da cultura e 
a crença de que “o médico e a socie-
dade devem ser cultos”. Para provar 
a “transversalidade e a história rica 
do jazz”, o grupo liderado pelo guitar-
rista Nuno Costa trouxe influências 
do panorama internacional e uniu-as 
à tradição musical portuguesa. 
O trio NoA, composto por Nuno Costa 
na guitarra, Óscar Graça nos teclados 
e André Sousa Machado na bateria, 
já existe há mais de uma década e 

explora diferentes di-
mensões e ambientes 
musicais. Com o jazz e 
a música improvisada 
como pano de fundo, o 
seu repertório inclui te-
mas originais e arran-
jos de canções do uni-
verso musical popular 
nacional e internacio-
nal. Fruto da sua expe-
riência e cumplicidade, 
são ainda comuns, nos 
concertos, momentos 
de improvisação livre 
onde é evidenciada a 
partilha e um dialeto 
comum entre os músi-
cos. Com uma sonori-
dade elegante, perso-
nalidade musical bem 
vincada e melodias 
bem delineadas, este 
projeto procura assim 
estabelecer uma esté-
tica de fusão entre a 
contemporaneidade da 
música cosmopolita e a 
tradição da música im-
provisada com origem 
no jazz.
Nesta estreia na “casa 
de todos os médicos”, 
o trio apresentou o seu 
primeiro disco. Gra-
vado em 2019, “Eviden-
tualmente” viu o seu 
lançamento, agendado 
para março de 2020, 
adiado devido à pan-
demia. “Hoje trazemos 
temas originais, que 
fazem parte do nosso 
disco e ainda alguns ar-
ranjos de música popu-
lar portuguesa e anglo-
-saxónica. Misturamos 
sempre as duas compo-
nentes, a improvisação 
alia-se à descontração 
e gostamos de arriscar. 
Tal como gostamos de atuar juntos 
e mostrar o nosso trabalho, por isso 
espero que o público aprecie a nossa 
música e performance descontraída”, 
afirmou Nuno Costa. Durante o con-
certo, o trio manteve uma interação 

próxima com a plateia e contou a his-
tória de “Abertura” e “o Duende do Ve-
lho Oeste”, temas originais do disco 
lançado em vinil. 



11 MAR ::  
MIGUEL ÂNGELO
“Dança dos Desastrados”

“É muito bom estar de volta aqui, to-
car numa casa que aposta na cultura 
e apoia as artes, sobretudo nos tem-
pos que correm”, começou por con-
fessar Miguel Ângelo no início do 
concerto. A segunda sessão do 11º 
Ciclo de Jazz na Ordem, no dia 11 de 
março, contou com a atuação do quar-

teto e a sua “Dança dos Desastrados”. 
Lançado pela Porta-Jazz em maio de 
2021, este é o terceiro disco do grupo 
liderado pelo contrabaixista e com-
positor Miguel Ângelo e constituído 
ainda por Joaquim Rodrigues no 
piano, João Guimarães no saxofone e 
Marcos Cavaleiro na bateria. Depois 
de ter lançado “Branco”, o álbum de 
estreia, em 2013, e “A Vida de X”, em 
2016 (apresentado na SRNOM, no 8º 
Ciclo de Jazz), o quarteto trouxe agora 

PRÓXIMAS SESSÕES

 01 ABR 
Escola de Jazz do Porto

 06 MAI 
Daniel Bernardes
“Piano Solo”

 27 MAI 
José Valente + Rui 
Rodrigues

50 CULTURA

o mais recente trabalho: “Dança 
dos Desastrados”. 
“Esta é a continuidade do úl-
timo projeto, “A Vida de X”, e 
revela algum amadurecimento 
do quarteto e da nossa música. 
Este nome está relacionado com 
os tempos que vivemos atual-
mente, que são impactantes mas 
muito desastrados. Temos assis-
tido a acontecimentos desastro-
sos até, tivemos a pandemia e 
agora uma guerra que impacta 
todas as pessoas. Há sempre 
uma certa tendência para a 
perfeição, e não tem que ser 
tudo tão linear, existe perfeição 
mesmo quando somos desastra-
dos. A beleza encontra-se nos sí-
tios menos perfeitos”, desabafou 
Miguel Ângelo. 
Baseado em possíveis danças 
tradicionais, reais ou imaginá-
rias, esta é a proposta do grupo 
para “escutar, sentir e dançar”, 
mesmo para os mais “desas-
trados”. Neste trabalho, as ar-
tes complementaram-se e em 
conjunção permitiram novas 
realizações e realidades. Neste 
trabalho, o compositor aliou-
-se à artista gráfica Maria Mó-
nica, autora da capa do disco e, 
a partir da música, criaram um 
novo mundo “autónomo” digital, 
em forma de jogo, paisagem e/
ou realidade virtual, de forma 
a que a música, o desenho e a 
tecnologia potenciem a expe-
riência sensorial do ouvinte. O 
concerto contou com um cená-
rio animado e muito próprio, 
envolvendo o público de forma 
especial para que “sintam, dan-

cem e saiam daqui mais ricos do que 
quando chegaram”, rematou o artista 
convidado. n



A arte e a criatividade estão de regresso à Casa do Médico com novas edições da Arte Médica e da 
Arte Fotográfica. A SRNOM tem um grande orgulho na promoção destes eventos que unem a arte e a 
medicina de uma forma tão especial e que, acima de tudo, dão espaço à partilha, ao encontro e ao 
convívio entre colegas.
Se não teve oportunidade de estar presente na inauguração destas exposições, pode ainda vistar-nos 
até 9 de junho. Passe pelo Centro de Cultura e Congressos da SRNOM e venha apreciar o talento e a 
criatividade dos nossos colegas artistas.

médicamédica

SRNOM – CENTRO DE CULTURA E CONGRESSOS
05 mai – 09 jun
2022

XIX ARTE MÉDICA
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“Mergulhar  
na essência dos 
cuidados de saúde”

Doentes, cuidadores, profissionais 
de saúde, estudantes. Mais de 30 
autores abraçaram este projeto 
com toda a sua “generosidade” e 
contribuíram para a obra “Vozes 
que (se) contam: olhares cruzados 
sobre Cuidados Paliativos”. O 
livro foi lançado no Salão Nobre 
da SRNOM no dia 24 de fevereiro 
pelas coordenadoras Elga Freire e 
Susana Magalhães e apresentado 
pelo representante do CRNOM, 
Carlos Mota Cardoso.  

‘Vozes que (se) 
contam: olhares 
cruzados sobre 
cuidados paliativos’

“Trata-se de uma obra sin-
gular, composta por narra-
tivas que revelam a impor-

tância da escuta atenta, da presença, 
da relação terapêutica em cuidados 
paliativos. Cada texto é uma janela, 
um ponto de partida para o conhe-
cimento co-construído, para o lugar 
onde as humanidades e as ciências 
biomédicas se intersetam: a pessoa, 
que habita romances e poemas, fil-
mes e pinturas, música e ensaios clí-
nicos, arte e ciência. As Vozes que (se) 
contam são de profissionais de saúde, 
doentes e cuidadores, olhares que se 

cruzam para revelar a essên-
cia do cuidado”. É desta forma 
que as coordenadoras descre-
vem a obra publicada pela edi-
tora Parsifal com o apoio da 
Angelini Pharma e da Socie-
dade Portuguesa de Medicina 
Interna (SPMI).

OBJETIVO COMUM
“Vozes que (se) contam: olha-
res cruzados sobre Cuidados 
Paliativos” dá nome à obra 
coordenada por Elga Freire, 
médica internista e coorde-

nadora da equipa intra-hospitalar de 
suporte em Cuidados Paliativos do 
Centro Hospitalar e Universitário do 
Porto (CHUP), e Susana Magalhães, 
especialista em Bioética em Medicina 
Narrativa e coordenadora da Unidade 
de Conduta Responsável do Insti-
tuto de Investigação e Inovação em 
Saúde (I3S). Apresentado no dia 24 
de fevereiro, no Salão Nobre da Sec-
ção Regional do Norte da Ordem dos 
Médicos (SRNOM), o livro foi escrito 

Texto Catarina Ferreira › Fotografia Medesign
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APRESENTAÇÃO 
DE LIVRO



as histórias se revelam de excelência. 
Impossível apreciar uma linha esté-
tica definida, pois autores tão diver-
sos, ocupando tão longa escala etária 
e cultural, têm, naturalmente, esti-
los próprios e experiências de vida 
pessoal e clínica variadas. São mais 
de 30 autores que abrem ao mundo 
radiosas janelas de esperança e er-
guendo o Homem ao sublime pata-
mar da transcendência. É aí que re-
side a verdadeira essência do amor e 
a Medicina também é amor. Porém, 
um eixo transversal liga todos estes 
autores. Honraram a essência da Me-
dicina colocando os sofrentes no cen-
tro das suas preocupações”, começou 
por comentar Carlos Mota Cardoso. 
O médico psiquiatra analisou a “es-
sência” do livro tendo em conta a sua 
forma e conteúdo, elogiando a “com-
paixão” e a “escrita humana”. Antes 
de terminar, o vogal do CRNOM con-
siderou esta uma obra de “extrema 
utilidade” para a Medicina Paliativa 
e a Medicina em geral. 
“Mergulhar neste livro é mergulhar 
na essência dos cuidados de saúde. 
Na verdade, as narrativas deste li-
vro manifestam que só há cuidado 
quando nós somos capazes de estar e 
de sermos presentes com quem, pela 
sua situação de vulnerabilidade, nos 
permite ser mais profundos. Encon-
trei, neste livro, a Medicina Narrativa 
em ação, ou seja, os testemunhos que 
estão aqui não são só representações 
do que se vive no contexto dos cuida-
dos paliativos, mas são também fer-
ramentas que alicerçam esses mes-
mos cuidados. Essas narrativas, que 
são contadas a várias vozes, concre-
tizem os objetivos da Medicina Nar-
rativa, que são a atenção ao outro, a 
representação do que nós experien-
ciamos e testemunhamos, que são a 
construção de afiliação entre todos os 
intervenientes”, acrescentou Susana 
Magalhães. A autora do prefácio do li-
vro abordou ainda a “humildade nar-
rativa” dos autores, a importância dos 
cuidados paliativos como “pilares dos 
cuidados de saúde” e concluiu expres-
sando o desejo de que a leitura destas 
páginas seja “uma oportunidade de 
encontro e sabedoria em tempos de 
incertezas e desafios”. n

latos do nosso dia-a-dia. E resultou 
num livro com testemunhos, não 
só de profissionais, como também 
de cuidadores e doentes”, adiantou 
Elga Freire. 

O ATO DE CUIDAR 
Para a coordenadora do Núcleo 
de Estudos de Medicina Paliativa 
(NEMPal) e professora auxiliar 
convidada do Instituto  de Ciências 
Biomédicas Abe Salazar (ICBAS), 
é muito “gratificante” trabalhar 
nesta área, em que os cuidados pa-
liativos fazem “toda a diferença” 
e são reconhecidos por doentes e 
cuidadores. Atenta às “narrativas 
da doença, de quem adoece, cuida 
e dos profissionais”, também Su-
sana Magalhães se associou ao 
projeto, tratando da organização 
da estrutura e do fio condutor da 
obra. “O resultado é elucidativo 
da riqueza dos Cuidados Paliati-
vos que são prestados em Portu-
gal. A obra tem uma visão ampla 
e tem experiências distintas, mas, 
no fundo, a mensagem é a mesma: 
nós só podemos cuidar se houver 
relação. Todas as métricas e evi-
dência científica são importantes, 
mas sem relação não se cuida”, re-
forçou a coordenadora do Grupo 
de Estudos e Reflexão em Medi-
cina Narrativa (GERMEN). 
Na sessão de apresentação da obra, 
Elga Freire agradeceu a “generosi-
dade” dos cerca de 30 autores que 
deram o seu contributo e abraça-
ram o projeto, desde doentes e cui-
dadores a profissionais de saúde. 
Entre os agradecimentos, destacou 
o apoio da SRNOM na cedência do 
espaço, constituindo um “orgulho” 
lançar o livro na “casa de todos os 
médicos”. Carlos Mota Cardoso, 

representante do CRNOM, aceitou o 
desafio de apresentar a obra, numa 
sessão que contou ainda com a pre-
sença de Lèlita Santos, presidente 
Sociedade Portuguesa de Medicina 
Interna. 

“MEDICINA É AMOR”
“Embora pareça, este não é um livro 
simples. Em primeiro lugar, a obra 
está admiravelmente escrita. Todas 

a várias mãos, mas com um objetivo 
comum: as pessoas e o ato de cuidar. 
“Tenho o privilégio de coordenar 
uma equipa de cuidados paliativos 
que diariamente vivencia histórias 
que não ficam registadas nos proces-
sos clínicos, mas deveriam. Portanto, 
desafiei a minha equipa, outros médi-
cos internistas que trabalham em cui-
dados paliativos, doentes, cuidadores, 
alunos de Medicina a escreverem re-
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Prestar cuidados 
compassivos a 
uma criança 
é um triunfo 
dos cuidados 
paliativos

‘Cuidados 
Paliativos 
Pediátricos: 
Percursos’

O Salão Nobre da 
SRNOM recebeu, no 
dia 17 de março, a 
apresentação do livro 
“Cuidados Paliativos 
Pediátricos: Percursos”, 
publicado pela editora 
By The Book. Uma 
viagem por um tema 
sensível, mas que 
nos leva a perceber o 
trabalho realizado por 
profissionais de saúde 
e cuidadores para 
proporcionar um melhor 
final de vida às crianças.

O Salão Nobre do Cen-
tro de Cultura e 
Congressos da Sec-

ção Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (SR-
NOM) recebeu, no dia 17 de 
março, a apresentação da 
obra “Cuidados Paliativos 
Pediátricos: Percursos”, da 
autoria de Lincoln Justo da 
Silva, Maria José Ferrão e 
Marta Brites.  O evento con-
tou com a presença de vá-
rios convidados, entre fami-
liares e amigos dos autores, 
e as apresentações ficaram 
a cargo de Manuela Vidigal 
Bertão e Carmo Themudo 
Amaral. 

“A publicação de um livro é como o 
nascimento de uma criança, é cons-
truída com amor, carinho, saber, de-
dicação e investimento”. Foi desta 
forma que Carlos Mota Cardoso, em 
representação do Conselho Regio-
nal do Norte da Ordem dos Médicos 
(CRNOM), inaugurou a cerimónia de 
apresentação de um livro sobre “um 
tema que nos obriga a refletir muito”, 

Texto José Rui Baptista › Fotografia Medesign
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como é o caso dos cuidados paliati-
vos pediátricos. Segundo um levan-
tamento do Observatório Português 
de Cuidados Paliativos, publicado em 
2019, estima-se que existam oito mil 
crianças com necessidades paliativas 
e que menos de 10% delas tenham efe-
tivo acesso a esses cuidados. 

“QUE ESTE LIVRO SEJA UMA LUZ E 
TRAGA ESPERANÇA”
“Gratidão e emoção” foram as pri-
meiras palavras proferidas por Ma-
ria José Ferrão, como agradecimento 
aos presentes na cerimónia da apre-
sentação da obra. Face às vicissitudes 
da vida, que a levaram novamente 
ao “mundo mágico das crianças”, a 
especialista em Bioética revelou que 
“foi por uma imensa admiração aos 
heróis e heroínas” que deixou o seu 
testemunho no livro. “Neste tempo 

onde a angústia assola os 
nossos corações, que seja 
este livro uma luz e uma 
estrela que brilhe e traga 
esperança”, afirmou.
Marta Brites revelou que 
foi no Centro Hospitalar 
e Universitário de São 
João (CHUSJ), enquanto 
voluntária, que apren-
deu tudo sobre os cuida-
dos paliativos e observou 
que as crianças, mesmo 
que entrassem numa si-
tuação em que já não po-
diam ter cura, poderiam 
ter melhor qualidade de 
vida, caso tivessem cui-
dados continuados. Desse 
modo, a professora de Fi-
losofia deixou a mensa-
gem de que esta vitória é 
dos cuidadores e profis-
sionais que, todos os dias, 
cuidam”. Para Lincoln 
Justo da Silva, este livro 
não tem o intuito de en-
sinar técnicas, assume-se 
antes como uma obra “so-
bre o mistério da desco-
berta das possibilidades 
do amor”. Explicando que 
os testemunhos “transmi-
tem medos, sofrimentos, 
mas também esperança”, 

o pediatra apelou aos presentes na ce-
rimónia para que olhem o livro como 
“um ato de amor”. “Convidamos a que 
possamos dar qualidade ao tempo 
que temos de viver”, indicou.

“NÃO PODEMOS DEIXAR QUE 
A MORTE TENHA A ÚLTIMA 
PALAVRA”
Lembrando que “Cuidados Paliativos 
Pediátricos” compõe-se de sensibili-
dades e profundidades distintas, Ma-
nuela Vidigal Bertão recordou que os 
autores “deram voz” a vários percur-
sos de vida dos cuidadores e profissio-
nais de saúde. A especialista em Me-
dicina Interna no Centro Hospitalar 
e Universitário do Porto (CHUP) elo-
giou “o trabalho notável de resistên-
cia e de um humanismo sem nome” 
dos colegas e recomendou “um olhar 
diferente” sobre a temática. “É pre-

“Ao abordarmos 
alguns aspetos dos 
cuidados paliativos 
iremos mostrar 
que, para além do 
imprescindível 
imperativo científico, 
existe uma outra 
dimensão da Medicina 
e a possibilidade 
da descoberta de 
uma humanidade 
que nos faz sermos 
PESSOAS e seres 
únicos, portadores de 
uma individualidade 
desde o momento 
em que nascemos 
até ao momento 
em que a morte nos 
acontece. E é neste 
horizonte tão vasto 
quanto a imaginação 
pode abarcar que os 
cuidados paliativos 
encontram um lugar 
e uma missão. É neste 
enquadramento que 
este livro convida 
o leitor a percorrer 
connosco esta viagem. 
Quantas vezes o menos 
pode mais?”
Excerto do livro (contra-capa)

ciso, definitivamente, olhar em frente 
e compreender que proporcionar cui-
dados compassivos a uma criança em 
situação terminal tem que ser visto 
como um triunfo dos cuidados pe-
diátricos”, salientou Manuela Vidigal 
Bertão. Para a internista “não basta 
formar técnicos especializados”, 
sendo necessário “formar bons cida-
dãos”, devido à complexidade deste 
tema. 
Por fim, Carmo Themudo Amaral 
considerou que a morte “é um tema 
tabu, já que a sociedade esconde 
o sofrimento”. A responsável pela 
Unidade para o Desenvolvimento 
Integral da Pessoa na Universidade 
Católica Portuguesa do Porto apontou 
que este livro “liga a teoria à prática, 
mas reflete a partir da realidade” e 
que os profissionais de saúde não de-
vem “ter medo de abraçar este tema”. 
“Acredito que o amor pode tudo. Não 
podemos deixar que a morte tenha a 
última palavra e que tire o sentido da 
vida. Não é dar mais dias à vida das 
crianças, mas sim dar vida aos dias 
destas crianças”, concluiu.

LINCOLN JUSTO DA SILVA: Pediatra neona-
tologista, chefe de serviço de Pediatria apo-
sentado do Serviço de Pediatria –Hospital 
Santa Maria e professor de Pediatria aposen-
tado da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Lisboa. Mestre em Educação Médica 
pela Universidade de Walles (RU) e Faculdade 
de Medicina de Lisboa. A atenção particular 
para a vertente paliativa dos cuidados carac-
terizou o seu percurso profissional tanto no 
Hospital Santa Maria como nas numerosas 
missões como médico voluntário em África e 
na LinQue Pediátrica (cooperativa de cuidados 
paliativos pediátricos no domicílio). 

MARIA JOSÉ FERRÃO: Licenciatura em Filo-
sofia pela Universidade Católica Portuguesa, 
Braga. Pós-graduação em Filosofia – especia-
lização em Bioética pela Universidade Católica 
Portuguesa, Braga. Pós-graduação em Bioé-
tica pela Universidade Católica Portuguesa, 
Porto. Formação e Competências na área da 
Empatia Terapêutica – Centro de Humaniza-
ción de la Salud, Madrid. Formadora nas áreas 
de Relações Humanas, Valores e Educação. 
Publicações nas áreas de Bioética, Morte, 
Luto, Escuta e Saúde Mental. 

MARIA BRITES: Professora de Filosofia e 
doutora em Bioética com uma tese sobre Cui-
dados Paliativos em Pediatria. n
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APRESENTAÇÃO  
DE LIVRO

No dia 23 de março, a 
Sala Braga recebeu a 
apresentação do livro 
“Covid-19 – A Tempestade 
Perfeita”, de Cândido 
Ferreira. Uma obra literária 
que nos convida a analisar 
o impacto da pandemia e 
os desafios futuros que a 
saúde terá de enfrentar nos 
próximos anos.

A Sala Braga 
do Centro 
de Cultura 

e Congressos da 
Secção Regional 
do Norte da Ordem 
dos Médicos (SR-
NOM) recebeu, no 
dia 23 de março, 
a apresentação do 
livro “Covid-19: A 
Tempestade Per-
feita”, da autoria 
de Cândido Fer-
reira, médico ne-
frologista. A obra 
dá a  conhecer, 
através de uma 
leitura leve e aces-
sível, “repleta de 
sentido de humor 
e de esperança”, a 
perspetiva do au-
tor relativamente a 
decisões políticas, 
evolução do pano-
rama clínico e rea-
ções da população 
perante a ameaça 
da pandemia. 

“TRANSFORMAR 
TALENTO EM 
EFICIÊNCIA”
Em representação 
do Conselho Re-
gional do Norte da 
Ordem dos Médi-
cos (CRNOM), Car-
los Mota Cardoso 
relembrou que a 

Covid-19 apanhou todos de surpresa. 
Nesse sentido, o psiquiatra conside-
rou que este período só veio reafirmar 
que “a condição humana determina o 
comportamento de cada um”, e que 
“é neste equilíbrio que vamos triun-
fando”, numa alusão ao trabalho feito 
pelos profissionais de saúde durante 
a pandemia. Presente na sessão, Nél-
son Pereira, destacou “a escrita sa-
tírica, que coloca os dedos nas feri-
das”, após dois anos “muito difíceis” 
para os profissionais e instituições de 
saúde. Reconhecendo o balanço po-
sitivo da pandemia, o diretor da Uni-

dade Autónoma de Gestão da Urgên-
cia e Medicina Intensiva do Centro 
Hospitalar e Universitário São João 
(CHUSJ), deixou uma reflexão: “Te-
mos excelentes médicos, serviços e 
instituições, mas falta-nos a cola que 
junta tudo isto. Face à inexistência de 
um sistema de comando e controlo na 
área da saúde e a uma pobreza nas es-
truturas de coordenação, falta aquilo 
que é capaz de transformar talento 
em eficiência, eficácia e arte”. 

PISTAS PARA O FUTURO
Fruto de uma longa carreira na área 
da saúde, o autor confessou que “tenta 
fazer da dor, cor” em obras que lan-
cem a “esperança” nos leitores. Dessa 
forma, Cândido Ferreira desejou que 
o livro faça repensar a forma como, 
em Portugal, se olha para os desafios 
e problemas. 
A importância da “multidimensio-
nalidade de um médico” foi apontada 
por Miguel Guimarães em relação ao 
autor. “Esta obra, para além de fazer 
um retrato notável do que foi a pande-
mia, também deixa pistas daquilo que 
se pode fazer para o futuro. É funda-
mental fazer a avaliação da pande-
mia, porque permite-nos tirar lições 
e refletir sobre o estado da saúde e o 
que queremos do Serviço Nacional 
de Saúde”, concluiu o Bastonário da 
Ordem dos Médicos, sobre a obra “Co-
vid-19: A Tempestade Perfeita – His-
tória Clínica da Pandemia”.

Texto José Rui Baptista › Fotografia Medesign

‘Covid-19  
A Tempestade 
Perfeita
História Clínica da 
Pandemia’

BIO :: Nascido em 1949, 
em Cantanhede, Cândido 
Ferreira cumpriu a forma-
ção na Faculdade de Me-
dicina da Universidade de 
Coimbra. Em 1976, dirigiu 
o Hospital de Pombal e, 

entre 1978 e 1982, foi Assistente de Nefrolo-
gia na Faculdade de Medicina, tendo também 
frequentado um estágio em Lyon, na área das 
transplantações renais. Para além de uma 
vasta produção técnica e científica, foi res-
ponsável por centenas de artigos de opinião. 
É autor dos romances “O Senhor Comenda-
dor”, “A Paixão do Padre Hilário” e “Setembro 
Vermelho”, e de três livros de crónicas: “Os 
Burros”, “Esmeralda-Sim!...” e “Pelas Crianças 
de Portugal”.  n



ATÉ 30 DE SETEMBRO PODE 
DESFRUTAR DA PISCINA DA 
SRNOM E DOS SEUS ESPAÇOS 
ENVOLVENTES.

UM ESPAÇO RESERVADO, 
VIGIADO E DE FÁCIL ACESSO, 
COM ESTACIONAMENTO 
PRIVATIVO, CONSTITUINDO-SE 
COMO UM AGRADÁVEL LOCAL 
PARA RELAXAR DA AZÁFAMA 
DO DIA-A-DIA NOS DIAS DE 
MAIOR CALOR.

Protegida da incómoda “nortada”, 
a piscina da Casa do Médico é o 
local ideal para aproveitar os dias 
quentes de verão. Com balneários 
de apoio e um extenso relvado 
com espreguiçadeiras, este 
equipamento convida a desfrutar 
de momentos de descontração na 
companhia dos seus familiares e 
amigos.

Recordamos que a piscina está 
acessível a médicos e seus 
familiares mediante a aquisição 
prévia de senhas de acesso.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 
10h00 às 19h00 (todos os dias)

CONTACTOS: 
Telef.: 22 507 01 00
Email: centroculturacongressos@
nortemedico.pt

ABERTA 
A PARTIR DE
JUNHO
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‘Cirurgião: 
Histórias que 
nunca contei’

“A Medicina  
não é uma técnica, 
tem pessoas e 
sensibilidades”

NOVA OBRA DE 
FERNANDO REIS LIMA

APRESENTAÇÃO 
DE LIVRO

“Cirurgião: Histórias 
que nunca contei”, da 
autoria de Fernando 
Reis Lima, conta-nos 
as principais vivências 
ao longo da sua 
vasta carreira. Entre 
histórias secretas da 
guerra de Angola e 
recordações da vida 
profissional, a obra 
reflete o sentido 
de humanidade e 
altruísmo do autor. A 
apresentação ocorreu 
no dia 25 de março, no 
Salão Nobre.

No dia 25 de 
março, o Sa-
lão Nobre do 

Centro de Cultura e 
Congressos da Secção 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos 
(SRNOM) foi o palco da 
apresentação da obra 
“Cirurgião: Histórias 
que Nunca Contei”, da 
autoria de Fernando 
Reis Lima. O evento 
contou com a presença 
de numerosos convi-
dados, amigos e fami-
liares do autor, numa 
plateia composta tam-
bém por colegas de di-
ferentes especialidades 
e gerações. A receita 
da venda do livro, pu-
blicado pela editora 
Modo de Ler, destinou-
-se aos fins sociais da 
Ordem dos Médicos. 
Para dar início à ses-
são, o Grupo de Fados 
da Faculdade de Medi-
cina da Universidade 

do Porto (FMUP) brindou os presen-
tes com uma emotiva atuação. Coube 
a António Araújo dar as boas-vindas 
à Casa do Médico, para a apresenta-
ção de “uma obra com uma escrita 
curiosa e até um pouco chocante pe-
las histórias que conta”. O presidente 
do Conselho Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos (CRNOM) elo-
giou ainda a “coragem” do autor ao 
expor deste modo as suas vivências. 

Texto José Rui Baptista › Fotografia Medesign



“UM HUMANISTA NA FORMA DE 
ESTAR”
“A Medicina não é apenas uma 
técnica. Tem pessoas e sensibili-
dades. Tem que se ser humanista, 
e Fernando Reis Lima representa 
tudo isso. É um humanista na 
forma de estar e de escrever. É 
um verdadeiro médico”. Foi desta 
forma que Jorge Maciel apresen-
tou o “amigo de longa data”. O 
chefe de serviço de Cirurgia Ge-
ral do Centro Hospitalar e Uni-
versitário de São João (CHUSJ) 
salientou que antes de se apre-
ciar a obra na sua “plenitude”, é 
necessário conhecer o homem. 
“Exímio, elegante e inovador” fo-
ram alguns dos adjetivos usados 
para descrever o autor, um colega 
que “antes de ser cirurgião, já o 
era”.  “Fernando Reis Lima acaba 
por ter os títulos de cirurgião já 
depois de na guerra ter desempe-
nhado, de forma notável, esse pa-
pel”, recordou.
“Cirurgião: Histórias que Nunca 
Contei” revela numerosas peri-
pécias vividas por Fernando Reis 
Lima ao longo da sua vida profis-
sional. O livro contém cinco capí-
tulos, nos quais se contam episó-
dios da carreira profissional do 
autor, revelando também algumas 
“histórias secretas da guerra” da 
independência de Angola. O es-
pecialista em Cirurgia Geral con-
fessou que algumas partes do li-
vro “são duras de ler”, mas que é 
necessário “falar delas para não se 
esquecer da proeza da vida de um 
médico”. Citando o prefácio de Sil-
vestre Carneiro, diretor do Bloco 
Operatório do CHUSJ, também 
presente na sessão de lançamento, 
caracterizou os testemunhos do li-
vro como “pequenas vinhetas que 
se destacaram na memória do autor”. 
“Neles, transparecem a dimensão hu-
mana, científica e pedagógica de um 
homem, pelas pegadas imutáveis, que 
constroem um percurso irrepetível, 
sem retorno, cheio de valia”, apontou, 
acrescentando que todas as obras pro-
duzidas por Fernando Reis Lima “são 
memórias de vida de um profissional 
abnegado e lutador”.

IMPORTÂNCIA DO RIGOR E ÉTICA
Visivelmente emocionado, Fernando 
Reis Lima afirmou que as histórias 
contadas são um “aviso” de que a prá-
tica da Medicina “sempre será arris-
cada”. Num conselho dado “a todos os 
médicos”, o antigo diretor do Serviço 
de Cirurgia do CHUSJ indicou que é 
“só com rigor e ética” que é possível 
“minimizar o risco e o erro no traba-

lho médico”. Relembrando 
os ensinamentos do Jura-
mento de Hipócrates, o autor 
sublinhou que, ao longo da 
sua vida, tentou “transmitir 
a vontade de ajudar e dispo-
nibilizar o meu saber” aos 
doentes que tratou nos hos-
pitais e no Exército. “Esta 
comunicação entre cirurgião 
e doente, é o amor que todo 
o médico tem que ter na sua 

profissão, e sempre o procurei teste-
munhar através da minha vida com 
ética e compaixão”, afirmou. Ao en-
cerrar a sessão, o presidente do CR-
NOM, António Araújo, reafirmou que 
“ser médico transcende muito a medi-
cina” e que a comunidade médica tem 
“um papel muito importante a desem-
penhar na sociedade”. n
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■■ PORTARIA N.º 3/2022 – Saúde. Autoriza a 
comparticipação, a título excecional, dos medica-
mentos destinados ao tratamento da hiperfeni-
lalaninemia (HFA) em doentes com fenilcetonúria 
(PKU) e em doentes com deficiência em tetrah-
idrobiopterina (BH4) [DR n.º 1/2022, Série I de 
2022-01-03]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚ-
BLICA N.º 363/2021 – Assembleia da República. 
Recomenda ao Governo que cumpra o plano de 
investimento para os hospitais do Serviço Nacio-
nal de Saúde [DR n.º 249/2021, Série I de 2021-
12-27]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚ-
BLICA N.º 370/2021 – Assembleia da República. 
Recomenda ao Governo um plano de recupera-
ção da atividade das técnicas de procriação medi-
camente assistida em contexto de COVID-19 [DR 
n.º 250/2021, Série I de 2021-12-28]

■■ RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚ-
BLICA N.º 372/2021 – Assembleia da Repú-
blica. Recomenda ao Governo a criação de um 
registo nacional único da diabetes tipo 1 [DR n.º 
250/2021, Série I de 2021-12-28]

■■ DESPACHO N.º 12761/2021 – Saúde - Gabi-
nete da Ministra. Aprova os Planos Regionais da 
Saúde para as Demências elaborados por cada 
uma das cinco Administrações Regionais de 
Saúde, I. P., e determina a constituição da Comis-
são Executiva do Plano Nacional da Saúde para 
as Demências [DR n.º 251/2021, Série II de 2021-
12-29]

■■ DESPACHO N.º 12844/2021 – Saúde - Dire-
ção-Geral da Saúde. Nomeação de elementos 
coadjuvantes do diretor do Programa Prioritá-
rio para a área das doenças oncológicas [DR n.º 
252/2021, Série II de 2021-12-30]

■■ DESPACHO N.º 12854-G/2021 – Saúde - Ga-
binete da Ministra. Aprova a transição do modelo 
A para B de 20 unidades de saúde familiar [DR n.º 
252/2021, 2º Supl., Série II de 2021-12-30]

■■ PORTARIA N.º 330/2021 – Finanças e Saúde. 
Prorroga a vigência da isenção de pagamento de 
taxa de registo e de contribuição regulatória à En-
tidade Reguladora da Saúde, prevista na Portaria 
n.º 126/2020, de 26 de maio [DR n.º 253/2021, 
Série I de 2021-12-31]

■■ PORTARIA N.º 331-B/2021 – Saúde – Altera 
a Portaria n.º 147/2016, de 19 de maio, definindo 
a metodologia de revisão das Redes de Referen-
ciação Hospitalar [DR n.º 253/2021, 2º Supl., Série 
I de 2021-12-31]. 

■■ RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS 
N.º 1/2022 – Presidência do Conselho de Minis-
tros. Aprova o Plano de Ação para a Prevenção da 
Violência no Setor da Saúde [DR n.º 3/2022, Série 
I de 2022-01-05]

■■ PORTARIA N.º 14/2022 – Economia e Tran-
sição Digital, Finanças, Administração Interna, 
Justiça, Saúde e Agricultura. Primeira alteração 
à Portaria n.º 83/2021, de 15 de abril, que define 
os requisitos para a instrução dos pedidos e pro-
cedimentos relativos à concessão de autoriza-

ções para o exercício das atividades relaciona-
das com o cultivo, fabrico, comércio por grosso, 
transporte, circulação, importação e exportação 
de medicamentos, preparações e substâncias à 
base da planta da canábis [DR n.º 3/2022, Série 
I de 2022-01-05]

■■ DECRETO REGULAMENTAR N.º 1/2022 
– Presidência do Conselho de Ministros. Esta-
belece os termos e as condições do reconhe-
cimento do estatuto de cuidador informal bem 
como as medidas de apoio aos cuidadores in-
formais e às pessoas cuidadas [DR n.º 6/2022, 
Série I de 2022-01-10]

■■ DESPACHO N.º 355/2022 – Saúde - Dire-
ção-Geral da Saúde. Nomeação da diretora do 
programa prioritário para a área da Promoção da 
Alimentação Saudável (Professora Maria João 
Gregório) [DR n.º 7/2022, Série II de 2022-01-11]

■■ DESPACHO N.º 692/2022 – Saúde - Ga-
binete da Ministra. Designa o presidente e os 
membros do Conselho Nacional de Saúde Men-
tal [DR n.º 7/2022, Série II de 2022-01-11]

■■ DESPACHO N.º 1277/2022 – Saúde - Gabi-
nete da Ministra. Fixa a composição da comissão 
executiva do Plano Nacional da Saúde para as 
Demências e altera o Despacho n.º 12761/2021, 
de 21 de dezembro, publicado no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 251, de 29 de dezembro de 
2021 [DR n.º 21/2022, Série II de 2022-01-31]

■■ PORTARIA N.º 64/2022 – Finanças, Traba-
lho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde. 
Estabelece as patologias que podem ser objeto 
de emissão de atestado médico de incapacidade 
multiúso, no âmbito da avaliação de processo em 
sede de junta médica de avaliação de incapaci-
dade, com dispensa de observação presencial do 
interessado [DR n.º 22/2022, Série I de 2022-02-
01]

■■ DESPACHO N.º 1451/2022 – Saúde - Ga-
binete do Secretário de Estado Adjunto e da 
Saúde. Determina que a vacina contra a gripe 
sazonal é gratuita na época 2022/2023 para 
pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, 
bem como para outros grupos alvo prioritários, 
definidos em norma anual da Direção-Geral da 
Saúde [DR n.º 25/2022, Série II de 2022-02-04]

■■ DESPACHO N.º 1547/2022 – Saúde e Am-
biente e Ação Climática - Gabinetes do Secretá-
rio de Estado Adjunto e da Saúde e da Secretária 
de Estado do Ambiente. Determina os procedi-
mentos técnicos para a realização do Programa 
de Monitorização e Tratamento da Qualidade da 
Água [DR n.º 27/2022, Série II de 2022-02-08]

■■ PORTARIA N.º 93/2022 – Saúde. Fixa as nor-
mas regulamentares para a repartição, no ano de 
2022, dos resultados líquidos de exploração dos 
jogos sociais atribuídos ao Ministério da Saúde 
[DR n.º 28/2022, Série I de 2022-02-09]

■■ DESPACHO N.º 1618/2022 – Saúde e Am-
biente e Ação Climática - Direção-Geral da 
Saúde e Direção-Geral de Energia e Geologia. 
Qualidade do ar no interior dos edifícios [DR n.º 
28/2022, Série II de 2022-02-09]
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■■ PORTARIA N.º 99/2022 – Saúde. Pro-
cede à terceira alteração da Portaria n.º 
48/2016, de 22 de março, que determina 
que os medicamentos destinados ao trata-
mento de doentes com artrite reumatoide, 
espondilite anquilosante, artrite psoriática, 
artrite idiopática juvenil poliarticular e pso-
ríase em placas beneficiem de um regime 
excecional de comparticipação [DR n.º 
36/2022, Série I de 2022-02-21]

■■ PORTARIA N.º 100/2022 – Finanças e 
Trabalho, Solidariedade e Segurança So-
cial. Fixa o montante do subsídio a atribuir 
ao cuidador informal principal e do rendi-
mento de referência do seu agregado fami-
liar [DR n.º 37/2022, Série I de 2022-02-22]

■■ DESPACHO N.º 2742/2022 – Saúde 
- Direção-Geral da Saúde. Nomeação do 
diretor do programa para a área da Saúde 
Mental (Professor Doutor Fernando Miguel 
Teixeira Xavier) [DR n.º 44/2022, Série II de 
2022-03-03]

■■ DESPACHO N.º 3055/2022 – Saúde - 
Secretaria-Geral. Concessão da medalha 
de serviços distintos do Ministério da Saúde, 
grau «ouro» [DR n.º 50/2022, Série II de 
2022-03-11]

Consulte a listagem completa da legislação 
mais relevante em:  http://nortemedico.pt/
documentacao-legislacao/legislacao

P
U
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■■ PORTARIA N.º 126/2022 – Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior e Saúde. Cria o 
Centro Académico Clínico de Trás-os-Mon-
tes e Alto Douro [DR n.º 60/2022, Série I de 
2022-03-25]

■■ PORTARIA N.º 130/2022 – Saúde. 
Procede à segunda alteração à Portaria n.º 
392/2019, de 5 de novembro, que estabe-
lece os requisitos mínimos relativos ao licen-
ciamento, instalação, organização e funcio-
namento, recursos humanos e instalações 
técnicas dos laboratórios de patologia clínica 
ou análises clínicas e, bem assim, dos respe-
tivos postos de colheitas [DR n.º 62/2022, 
Série I de 2022-03-29]

■■ PORTARIA N.º 134-A/2022 – Finanças, 
Planeamento e Saúde. Aprova o Regula-
mento de Atribuição de Apoios Financeiros 
para a Concretização dos Investimentos na 
Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados e na Rede Nacional de Cuidados 
Paliativos previstos no Plano de Recupera-
ção e Resiliência [DR n.º 63/2022, 1º Supl., 
Série I de 2022-03-30]

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

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.

eventos à medida
espaços › serviços › exclusividade
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62 ATIVIDADES NA SUB-REGIÃO DE VIANA DO CASTELO

■ 04 FEV-22 ABR
Exposição de arte de  
Ana Cunha
“Em todos estes quadros,  
há um pedaço de mim”. 
No dia 04 de fevereiro o Conselho 
Sub-Regional de Viana do 
Castelo da Ordem dos Médicos 
inaugurou na sua sede uma 
exposição de pintura de Ana 
Cunha, médica especialista em 
Medicina Geral e Familiar, atualmente no 
Centro de Saúde de Darque da ULSAM. 

Nesta que foi a sua primeira exposição 
individual, muitos dos visitantes que 
passaram pela sede de Viana tiveram 
oportunidade de conhecer a faceta 
artística desta “nossa colega”, fruindo 
do vasto conjunto de obras expostas 
nas quais revela  a sua técnica, temáticas 
e influências, ou como a própria refere: 
“um pedaço de mim”.
A exposição esteve  patente até ao dia 
22 de abril.

■ 28 ABR
Receção aos 
Médicos Internos
Responsabilidade 
Médico Legal dos 
Internos 
O Conselho Sub-Regional 
de Viana do Castelo da 
Ordem dos Médicos 
convida os jovens 
médicos para  uma 
sessão de boas vindas 
que terá lugar na sua 
sede, no dia 28 de abril, 
pelas 21h30. A sessão, 
que este ano retoma o 
modelo presencial, conta 
com uma conferência  por 
Alberto Midões sobre 
“Responsabilidade 
Médico Legal dos 
Internos” e mensagens 
do bastonário da OM, Dr. 
Miguel Guimarães, e do 
Presidente do Conselho 
Regional do Norte da OM, 
António Araújo.

Actividades
Sub-Região de Viana do Castelo

Ana Maria Soares  
Cunha Lermann 

Natural de Santos, Brasil. 
Boa aluna no desenho e 
nas ciências, foi incentivada 
pelos seus professores 
a seguir uma carreira 
artística. Contudo, aos 
19 anos, “atravessa o 
Atlântico em busca do seu 
outro sonho - a Medicina. 
Veio dividida a pensar nas 
Belas Artes que deixava 
para trás.” Fez o curso na 
Faculdade de Medicina 
na Universidade do Porto 
e especializou-se em 
Medicina Geral e Familiar, 
“uma especialidade 
onde aproveitou muito a 
sensibilidade que a sua 
veia de artista lhe permitiu 
desenvolver.”

“Sempre atenta ao que a 
rodeia e influenciada por 
vários mestres da arte, 
como o impressionista 
Vincent Van Gogh, o Mestre 
do simbolismo Gustav 
Klimt, o genial Mestre 
Fernando Baril e tantos 
outros, frequenta aulas de 
pintura sob a orientação 
da Artista Plástica Paula 
Branco Pereira, por quem 
tem uma grande admiração. 
Esta é a sua primeira 
exposição individual. Nela 
pretende contar histórias 
com cada quadro, cada cor, 
cada pincelada, cada forma. 
Histórias que conta e que 
se recontam nos sentidos 
de quem as vê, de quem 
nelas repara, de quem 
as questiona, de quem 
nelas procura sentidos e 
sentires, de quem procura 
interpretar a obra e as suas 

circunstâncias. Era uma vez uma mulher com 
duas paixões que viveu ambas, com diferentes 
intensidades, em diferentes momentos 
de um percurso. Foi sempre ela e as suas 
circunstâncias e nessas circunstâncias CRIOU. 
As suas criações, que estão nesta exposição, 
dizem que os nossos sonhos apesar de diversos 
podem coabitar, assim nós sejamos capazes de 
os sonhar com todos os nossos sentidos. 
A autora dedica a sua exposição a todos aqueles 
que se confrontam com adversidades com que a 
vida, tantas vezes, os surpreende, certa de que a 
arte é redentora e tem o poder de libertar. “

Excertos do folheto da exposição.



Centro de Cultura e Congressos / SRNOM
ACONTECEU

EVENTOS PROFISSIONAIS/  
CIENTÍFICOS

10 a 13 JAN Procedimento 
Concursal Nacional – Grau 
de Consultor da Carreira 
Médica - Doenças Infeciosas

17 JAN a 29 MAR 14.ª 
Edição do Curso de Pós-
Graduação Infeção VIH/
SIDA – Professor Henrique 
Lecour (2ª e 3ª feiras)

28 JAN 31.ª Edição do Ciclo 
de Reuniões de Pediatria 
Inter-hospitalares do Norte

03 FEV Reunião da 
Comissão Organizadora da 
Semana Digestiva 2022

18 a 26 FEV 14.º Curso 
de Pós-Graduação 
em Antimicrobianos 
(6.ªs feiras e sábados)

25 FEV 31.ª Edição do Ciclo 
de Reuniões de Pediatria 
Inter-hospitalares do Norte

03 MAR Reunião da Comissão 
Organizadora do Congresso 
“O Norte da Anestesia”

16 MAR Reunião da 
Comissão Organizadora 
do GEMMeeting 2022

22 MAR Assembleia Geral 
da Associação Portuguesa 
de Osteoporose

22 MAR Reunião da Comissão 
Organizadora do Congresso 
“O Norte da Anestesia”

25 MAR 31.ª Edição do Ciclo 
de Reuniões de Pediatria 
Inter-hospitalares do Norte

28 MAR Assembleia 
Regional do Norte da 
Ordem dos Médicos 

30 MAR Assembleia Geral 
da Associação Portuguesa 
de Cirurgia Ambulatória

CULTURA E LAZER

12 FEV Sessão “Poesia 
em Movimento”

18 FEV 11.º Ciclo de Jazz – NoA

24 FEV Lançamento 
do livro “Vozes que (se) 
contam olhares cruzados 
sobre cuidados paliativos”, 
coordenado por Elga Freire 
e Susana Magalhães

11 MAR  11.º Ciclo de Jazz 
– Miguel Ângelo (Dança 
dos Desastrados)

17 MAR Lançamento do 
livro “Cuidados Paliativos 
Pediátricos”, da autoria de 
Lincoln Justo da Silva, Maria 
José Ferrão e Marta Brites

23 MAR Lançamento do livro 
“Covid -19 - A tempestade 
perfeita”, de Cândido Ferreira

25 MAR Lançamento do 
livro “Cirurgião – Histórias 
que nunca contei”, de 
Fernando Reis Lima

26 MAR Concerto 
de Primavera, pelo 
Coro da SRNOM

10 MAI Reunião da 
Comissão Organizadora do 
29.º Congresso Nacional 
de Medicina Interna 

27 MAI 31.ª Edição do Ciclo 
de Reuniões de Pediatria 
Inter-hospitalares do Norte

02 e 03 JUN XIII 
Congresso da Fundação 
Portuguesa do Pulmão

14 JUN Reunião da 
Comissão Organizadora do 
29.º Congresso Nacional 
de Medicina Interna

30 JUN a 02 JUL Curso 
EURACT - Avaliação

CULTURA E LAZER

01 ABR 11.º Ciclo de Jazz – 
Escola de Jazz do Porto

11 ABR Lançamento do livro 
“20 anos de DBS em Portugal 
- Estamos a operar todos os 
doentes que precisam?”, de 
Rui Vaz e de Maria José Rosas

14 a 28 ABR Exposição de 
pintura de Paulo Ponte

14 a 28 ABR Exposição de 
pintura de Mónica Pais

05 MAI a 09 JUN XIX 
Exposição Arte Médica e XIII 
Arte Fotográfica (sessões 
especiais de inauguração e 
encerramento a 05 de maio e 
09 de junho, respetivamente) 

06 MAI 11.º Ciclo de 
Jazz – Daniel Bernardes 
(Piano Solo)

18 MAI Lançamento 
do livro “Saponárias”, 
de Jaime Milheiro

27 MAI 11. º Ciclo de Jazz – 
José Valente + Rui Rodrigues

31 MAI 11.º Ciclo de Cinema 
– “O Milagre”, segunda 
parte de “O Amor”, 1948 / 
“Simão do Deserto”, 1965

08 JUN 11.º Ciclo de 
Cinema – “Diário de um 
Pároco de Aldeia”, 1951

18 JUN Dia do Médico, com 
homenagem aos médicos 
com 25 e 50 anos de inscrição 
na OM e atribuição dos 
Prémios Daniel Serrão 
e Corino de Andrade

30 de JUN 11.º Ciclo de 
Cinema – “A Palavra”, 1955

11.º CICLO DE JAZZ NA 
ORDEM / 2022 
Iniciativa está de volta  à 
SRNOM. Trio NoA e o quarteto 
de Miguel Ângelo preencheram 
as primeiras sessões, nos dias 
18 de fevereiro e 11 de março. 

CONCERTO  
DE PRIMAVERA 
Com um reportório muito 
variado, Coro da SRNOM deu 
as boas-vindas à Primavera. 
No dia 26 de março, o Salão 
Nobre do Centro de Cultura 
e Congressos voltou a 
encher-se para o primeiro 
concerto do Coro com 
público, após a pandemia.

63AGENDA

VAI ACONTECER

EVENTOS 
PROFISSIONAIS/  
CIENTÍFICOS

01 ABR Exame do Curso 
de Pós-Graduação em 
Infeção VIH/SIDA 

06 a 09 ABR 13.º Simpósio 
“Aquém e Além do Cérebro” 
–  “The mystery of time”, 
da Fundação Bial

12 ABR Exame do Curso 
de Pós-Graduação em 
Infeção VIH/SIDA

18 ABR Assembleia 
de Representantes da 
Ordem dos Médicos

20 ABR Sessão clínica 
subordinada ao tema: 
“Oncologia e Doenças 
Autoimunes”

21 ABR Reunião da 
Comissão Organizadora da 
Semana Digestiva 2022

22 e 23 ABR Reunião anual do 
grupo de trabalho de Doença 
Inflamatória Intestinal 
Inflamatória da ESPGHAN

23 ABR Reunião da 
Associação de Internos 
de Medicina Intensiva

27 ABR I Jornadas de 
Pneumologia para 
Medicina Geral e Familiar

28 e 29 ABR Curso Teórico-
prático de Urgência não 
Traumática pela Sociedade 
Portuguesa de Cirurgia 

29 ABR 31.ª Edição do Ciclo 
de Reuniões de Pediatria 
Inter-hospitalares do Norte

29 ABR Reunião 
Plenária do Conselho 
Nacional de Procriação 
Medicamente Assistida

29 de ABR Cerimónia de 
atribuição do Prémio Banco 
Carregosa/SRNOM

02 MAI Ciclo de Conferências 
“Encontros no Norte” – 
sessão subordinada ao tema 
“Violência Obstétrica”

02 e 03 MAI Procedimento 
Concursal Nacional – Grau 
de Consultor da Carreira 
Médica – Reumatologia

06 MAI 1.ª Sessão Pública do 
Fórum Nacional de Medicina



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)
Tel.: 968588166 / 253927344
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%

 OUTROS 

EGLO - Portugal Iluminação
Rua Júlio Dinis 386, 4050-318, Porto
Tel.: 226001685 / 926179068
Beneficiários:  médicos inscritos na 
SRNOM.  Desconto de 20% em compras 
excusivamente na Eglo Brand Store (Porto). 

* 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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A centralidade  
da Ordem dos 
Médicos no 
Sistema de 
Saúde

CONGRESSO 
NACIONAL DA 
ORDEM DOS 
MÉDICOS
28-30 OUT |PORTO
Centro de Cultura e Congressos da SRNOM  

save the date

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

                      nortemedico  |  www.nortemedico.pt


