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MD editorial

Com 82 anos, e só com 82 anos, fez-me um 
diagnóstico e deu-me a terapêutica, que pas-
so a expôr: 
“Tenho 82 anos, só 82 e não estou doente. 
Vim aqui acompanhar uma amiga, um pouco 
mais nova que eu, mas sempre doente.
Somos do tempo em que não havia hospitais.
A mim não me fizeram falta, confesso. Até os 
meus filhos nasceram em casa e quem me 
ajudou foi precisamente esta minha amiga, 
excepto o último que nasceu sozinho, não 
tive tempo de chamar ninguém. Aparei-o eu, 
limpei-o, limpinho, ao que restava seco dos 
lençóis da cama, cortei o cordão com os den-
tes, aprendi com os animais e, as segundas 
saíram de imediato. Perdi pouco sangue, não 
me senti fraca, vim até à porta, chamei as vi-
zinhas que me socorreram, aliás só agasalha-
ram a criança. Médicos, enfermeiros e outros 
que tais, onde os havia? Transporte para do-
entes só se fosse de burro ou nas costas dos 
outros. Dinheiro para pagar consultas, quan-
do se conseguiam, só pagas em géneros ou 
vendendo bens se existissem. Medicamentos 
eram luxo de gente rica e mesmo esses, se 
calhar, limitavam-se a óleo de fígado de ba-
calhau, xarope de cenoura e aspirinas. Sabe 
porque esta minha amiga não tem onde cair 
morta? Porque até ao 25 de Abril para se ir 
curando de muitas doenças que nem sei quais 
são, vendeu pinheiritos que herdou, vendeu 
roupas do enxoval, deixou de poder pagar 
a renda de casa, limpou currais para poder 
comer e comprar remédios, dormiu com os 
animais, dividiu comida com eles. O 25 de 

Abril salvou-a, ou melhor, o Serviço Nacional 
de Saúde. Deus tenha no Céu quem o pôs de 
pé, o melhor que nos aconteceu! Mas porque 
estou a falar-lhe nisto? Porque estou a vê-la 
de bata branca e identificada como médica. 
Lute pelo Serviço Nacional de Saúde que se-
gundo ouço está a apodrecer. Lute e leve con-
sigo os outros a lutar. É a melhor coisa que 
nos aconteceu. Eu não tenho religião, mas 
Deus tenha no Céu quem lhe deu raízes e o 
pôs de pé, nem me lembro agora do nome do 
homem”. Ouvi todo este desabafo em silêncio 
e só retorqui para a sossegar:
- O Serviço Nacional de Saúde anda tremido 
mas não vai cair, não vamos deixar. Deus não 
quis ainda na sua companhia o homem a que 
se refere, o fundador do Serviço Nacional de 
Saúde, o Doutor António Arnaut. Está vivo e 
espero que vivedoiro, não quer a companhia 
de Deus, é ainda um lutador e arrasta-nos a 
todos, médicos e não médicos, a população 
em geral. Não deu conta destes múltiplos fes-
tejos pela cidade e pela região a celebrarem 
os 35 anos do Serviço Nacional de Saúde? 
E quando digo todos, foram mesmo todos, 
saudáveis e doentes. Todos.
“Dei, dei e quero continuar a dar. Foi uma lo-
taria que nos calhou. Viva o Serviço Nacional 
de Saúde e esse grande senhor que não me 
lembro do nome”.

- António Arnaut - repeti.
“António Arnaut. Viva!”

Teresa Sousa Fernandes
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A área da Saúde tem um impacto nos utentes, 
nos doentes e também nos profissionais de 
saúde. É algo perfeitamente compreensível e 
natural já que afeta, diretamente ou indireta-
mente, a maioria das pessoas no decurso da 
sua vida.

Tal como o futebol, este é o tema mais media-
tizado e mais procurado pelos profissionais 
da comunicação social. A Saúde é uma área 
que preocupa a sociedade e nela investem 
a sua vida e sua dedicação diária mais de 
40 000 médicos.

Há poucos anos, pensávamos que este setor 
iria mudar profundamente.

Por um lado, eram muitos os sinais da ne-
cessidade de novos modelos de organização 
e financiamento. A importante reforma intro-
duzida pelas Unidades de Saúde Familiares, 
a experimentação dos modelos de Unidades 
Locais de Saúde indiciavam, entre outras, al-
terações profundas do sistema de saúde tal 
como o conhecíamos. Sabíamos que existia 
uma desorganização crescente, um despe-
sismo descontrolado e um desperdício irres-
ponsável.

Por outro lado, suspeitávamos que o Me-
morando de Entendimento e o Programa de 
Ajustamento Económico e Financeiro - im-
posto por uma trinca internacional obcecada 
por aspetos macroeconómicos mas despreo-
cupada com aspetos sociais e humanos - iria 

servir de álibi para uma profunda transfor-
mação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
desejada, há muito, por alguns dirigentes no 
silêncio dos seus gabinetes.

Imaginávamos que as mudanças necessárias 
seriam difíceis mas estávamos preparados 
com o nosso empenho na mudança e a nossa 
força de vontade.

Surpreendentemente, nada aconteceu. Ou 
melhor: Aconteceram as dificuldades mas 
sem as reformas e as necessárias melhorias 
que todos esperavam.

Começaram os cortes cegos, as pressões 
sobre os profissionais de saúde, o estrangu-
lamento financeiro dos hospitais e centros de 
saúde. Assistimos a uma degradação perma-
nente do SNS. Somos testemunhas de uma 
total ausência de uma ideia para a Saúde.

O Ministério da Saúde sempre primou por 
um experimentalismo oco à custa de preten-
sas mudanças que nunca foram nada mais do 
que um desinvestimento vertical por todas as 
áreas e recantos do SNS. Há muito que não 
me recordo de tamanho desalento.

Mas, apesar deste imobilismo aparente, fica-
mos todos com uma estranha impressão de 
desgaste sobre a nossa forma de trabalhar, de 
destruição de décadas de conquista pela ex-
celência da nossa carreira, de degradação das 
condições de trabalho, de desmotivação diá-

ria numa sensação permanente de remar con-
tra uma corrente invisível mas omnipresente.
Os médicos sentem, hoje, a solidão de quem 
parece lutar em permanência contra adversi-
dades múltiplas e crescentes.

Emigração, fuga para o setor privado, desa-
creditação numa carreira médica, fenómenos 
de burnout crescentes e aumento da violência 
contra os profissionais de saúde têm sido 
algumas das consequências mais notórias. 
O setor desumanizou-se à custa da surdina 
economicista e desprovida da sensibilidade 
de quem conhece os doentes e os problemas 
do setor no seu dia-a-dia.

Percebemos que os outros profissionais de 
saúde e os doentes sentem esse mesmo des-
conforto. 

No entanto, não existiu até hoje nenhuma re-
forma do SNS, nenhum novo paradigma de 
como gerir a Saúde e nenhuma transforma-
ção notória na forma de organizar as institui-
ções de saúde.

Pouco aconteceu nestes últimos anos. Mas 
sentimos um desgaste permanente do nosso 
trabalho e das condições que oferecemos aos 
doentes.

As nossas queixas e a nossa indignação es-
barram nos muros do Ministério da Saúde. 

O Vazio tomou conta da Saúde.

O VAZIO
Dr. Carlos Cortes

A área da Saúde tem um impacto importante 
na vida das pessoas. 

António Arnaut juntou, no dia 9 de dezembro,  amigos e leitores, num 
encontro de partilha literária que decorreu no Clube Médico da Secção 
Regional do Centro da Ordem dos Médicos. 

Neste encontro informal, onde apresentou o livro “Cavalos de Vento - 
poesia e prosa” - uma obra que assinala os 60 anos de vida literária do 
autor e os 35 anos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o presidente 
da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM), Car-
los Cortes, destacou o perfil e a “grandiosidade humana” de António 
Arnaut: “A sua produção literária revela que há em si mais do que uma 
fonte; há um rio enorme que emerge através da poesia, do humanis-
mo, da fraternidade. Esse rio é um rio de grande bondade”, assinalou 
ainda o presidente da SRCOM. Carlos Cortes não deixou de sublinhar, 
também, que “António Arnaut consegue falar com a mesma paixão de 
uma árvore e um momento da vida como fala da criação do Serviço 
Nacional de Saúde”. E foi, precisamente, a propósito do SNS que o 

advogado e escritor António Arnaut - falando do seu processo de cria-
ção literária - acabaria por revelar e declamar um poema inédito (que 
nesta fase ainda tem duas versões). “Foi um poema que escrevi logo, 
ainda não é definitivo; é sempre difícil porque é um poema temático”, 
confessou António Arnaut. O poema nasceu num dia marcante para o 
escritor: 15 de setembro, precisamente o dia em que assinala a criação 
do SNS. “Preparando-me para as celebrações dos 35 anos do SNS, de 
manhã, ao apertar a gravata vermelha como convinha à efeméride, li no 
espelho o que poderia ser um poema ou um discurso. Estava de alma 
cheia naquele dia. Veio esta frase: o SNS é um cravo de abril plantado 
no coração de Portugal e, enquanto me arranjava, nasceu o poema”. 
Neste texto a aguardar publicação, o advogado e antigo ministro dos 
Assuntos Sociais, refere-se aos 35 anos do SNS como “A esperança 
em Liberdade/ Força conjugada / Do dever e da vontade” exortando 
que “Seja de todos Sol e Vida e Estrela da Igualdade”, em suma, assim 
terminando o poema, “Cravo de abril plantado neste chão de Portugal”. 
Este último verso ainda tem duas versões.

António Arnaut, no culminar desta tertúlia, ofereceu e autografou o livro 
que se destina exclusivamente a ofertas aos seus leitores e amigos. 
Recorde-se que esta obra reúne textos de intervenção cívica, ensaio, 
ficção e poesia e por decisão do autor não será reeditado.

Cravo de abril plantado no 
coração de Portugal”

fotografia: Rui Ferreira

António Arnaut
declamou poema inédito sobre o SNS
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Numa altura em que se vivia, de forma mais acentuada, o espírito 
de ajuda ao próximo - não estivéssemos nós na época natalícia - a 
SRCOM associou-se à causa da Associação Laços Sem Nós e, em 
conjunto, inauguraram, a 1 de dezembro, a exposição solidária de 
pintura “Entrelaç’Arte”. “O que nos motivou a associar-nos a esta causa 
foi o espírito de solidariedade presente nas pessoas que aqui estão e 
na missão da associação”, explicou Inês Mesquita, representante do 
Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos. Da autoria de 
Paulo Santos, Armando Pedro, Liliana Conceição e Lourdes Fidalgo, 
as obras estiveram patentes no Clube Médico, até 6 de janeiro de 2015. 
Parte da receita da venda dos quadros reverteu a favor desta Associação 
de Solidariedade Social sem fins lucrativos. Durante a exposição, todos 
os interessados em ajudar a Laços Sem Nós puderam fazê-lo, ainda, 
através de donativos (e/ou bens e artigos, nomeadamente enlatados e 
artigos de higiene para bebé e adulto). 

Apresentação do livro “Laços e Esperança”

Depois de inaugurada a exposição seguiu-se - desta feita na Sala 
Miguel Torga da SRCOM - a apresentação do livro de poesia “Laços 
de Esperança”. A obra contou com a colaboração de diversos autores, 
nomeadamente, Anabela Coelho, André Pereira, Alves Cardoso, Cília 
Diniz, Conceição Desterro, Paulo Santos, Francisco Lucas e Lurdes 
Breda, cujo prefácio é da responsabilidade de António Vilhena. A venda 
do livro (com a totalidade da receita a reverter a favor da Associação 
Laços Sem Nós) foi um verdadeiro sucesso. “O desafio para a criação 
de um livro de poesia nasceu em julho e em pouco meses ganhou 
forma”, afirmou Sónia Lopes, assistente social e representante da 
Laços Sem Nós. 
“Somos uma equipa dinâmica, com os pés bem assentes na terra, 
tendo o céu como limite quando queremos ajudar os outros”, atestou.
A António Vilhena - autor do prefácio - foi entregue a missão de 
apresentar o livro. “A literatura é uma grande obra solidária quando as 
pessoas se unem por uma boa causa”, atestou.
A Associação Laços Sem Nós apoia, atualmente, 62 famílias e tem 
como missão defender e promover a dignidade do ser humano, 
empenhando-se na luta pela não discriminação, salvaguardando a 
igualdade de direitos e apoiando a família.

O Prof. Doutor Manuel Teixeira Veríssimo apresentou, no dia 1 de outu-
bro, na sala Miguel Torga da Secção Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos (SRCOM), o livro “Geriatria Fundamental – Saber e Praticar”, 
do qual é coordenador e autor.

“Este livro representa para mim um gosto, uma necessidade e também 
um desafio”, afirmou, “um gosto poder contribuir modestamente com 
esta obra que irá fazer com que os idosos possam ser melhor tratados. 
Mas ao mesmo tempo era uma necessidade. Não há nenhuma do gé-
nero em Portugal feita por autores portugueses, todos cientificamente 
reconhecidos nas suas respetivas áreas, e que contribuíram para esta 
obra de fácil acesso para profissionais da saúde que lidam com os ido-
sos. Todos eles precisam saber e conhecer os pormenores necessários 
a adaptar nas pessoas mais idosas”. Quanto ao facto de ter sido um 
desafio pessoal, o Professor reconheceu que “não é fácil coordenar 
42 autores principais, e outros co-autores. Foi para mim enriquecedor 
contactar com eles com a certeza de que colaboraram com uma vontade 
extrema”.

O Presidente da SRCOM presidiu à cerimónia e enalteceu o que o 
coordenador desta obra representa para ele próprio e para todos os 
médicos. Realçou a grandeza científica – que demonstrou ao longo 
dos anos no HUC (hoje CHUC), através dos vários cargos que ocupou 
ao serviço da saúde em diversas instituições, e a sua dimensão como 
regente da cadeira e Coordenador do Mestrado de Geriatria da FMUC. 
Por fim, mas não menos importante, realçou a sua dimensão humana,  
“essencial para a publicação de uma obra destas”.
Lançar o livro no Dia Internacional do Idoso não podia ser mais perti-
nente. O Dr. Carlos Cortes terminou “felicitando os 42 autores pelo seu 
importante contributo e aos médicos que todos os dias tratam o doente 
idoso, dando um importante contributo à sociedade”. A apresentadora 
da obra, Prof. Doutora Helena Saldanha, Professora Jubilada da FMUC, 
foi ao encontro desta  ideia ao realçar que “nos 42 capítulos deste li-
vro está toda a informação necessária para que os médicos possam 
aconselhar os seus doentes a viverem o mais tempo possível mas de 
forma independente e feliz”. Esta apresentação foi integrada no Fórum 
Regional do Centro das Ordens Profissionais (FRCOP) sobre o “En-
velhecimento Ativo e Saudável”, marcando presença a Presidente do 
FRCOP, Prof. Doutora Ana Cristina Rama.

Coimbra respondeu ao apelo 
da Associação Laços Sem Nós 
e da SRCOM

“Casa cheia” na apresentação 
do livro do Prof. Doutor Manuel 
Teixeira Veríssimo
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Era uma vez um professor

fotografia: Rui Ferreira

O médico psiquiatra Júlio Machado Vaz apre-
sentou, na Sala Miguel Torga da Secção Re-
gional do Centro da Ordem dos Médicos, o 
livro “Era uma vez um professor”, obra que 
assinala a sua reflexão enquanto regente de 
Antropologia Médica. O livro é, segundo o 
autor, uma forma de explicar aos seus dois 
netos, a quem dedica a obra, que o avô foi 
mais do que o sexólogo.
Perante uma sala repleta, Carlos Cortes, 
presidente da Secção Regional do Centro da 
Ordem dos Médicos, ao intervir no início da 
sessão de apresentação do livro “Era uma vez 
um professor”, destacou a “ligação de san-
gue” do autor a Coimbra, uma vez que Júlio 
Machado Vaz é bisneto de Bernardino Ma-
chado (formado em Matemática e Filosofia e 
com uma brilhante carreira de académico em 
Coimbra, tendo criado a cadeira de Antropo-
logia). Por outro lado, Carlos Cortes lembrou 
ainda que “é com todo o sabor” que ouve as 
crónicas radiofónicas do médico psiquiatra, 
na Antena 1 (“O amor é...”), através das quais 
fica “bem humorado para o resto do dia”. 
Depois de António Baptista Lopes, da Âncora 

Editora, ter agradecido o facto do psiquiatra 
ter confiado esta obra à editora que dirige, foi 
a vez de Francisco Allen Gomes, também psi-
quiatra, apresentar esta obra, de 12 capítulos. 
“Estar aqui é uma celebração à volta de um 
objeto”, sublinhou Allen Gomes.
Num registo sempre muito bem humorado, 
Júlio Machado Vaz assumiu que este livro é 
“um ritual de passagem” esperando que “um 
dia” um dos netos “leia isto”. Ao querer, pois, 
arrancar o seu rótulo de sexólogo, especia-
lidade pela qual é mais conhecido publica-
mente, Júlio Machado Vaz vaticinou: “Não 
há coisa mais grata do que alguém dizer: eu 
estive a ler o livro e lembrei-me das suas au-
las”. Este livro reúne textos que abordam, por 
exemplo, temas como amor e sexualidade, 
adolescência e velhice. Escreve o autor neste 
livro com chancela da Âncora Editora: “Nada 
na manga - neste livro debruço-me sobre 
gente e temas tão diversos como Mozart, o 
Engenheiro Sócrates e Álvaro Siza; o Amor 
Cortês, a Arquitetura e o Serviço Nacional de 
Saúde. Por inquietação congénita da alma? 
Concedo”.
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SRCOM 
nos mediaCom o Internato Médico como principal tema do encontro que decorreu 

a 4 de outubro na Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos 
(SRCOM) - 1.º Encontro de Comissões de Internos da Região Centro - o 
Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, Carlos 
Cortes, mostrou-se preocupado com a atual situação da Formação 
Médica nas instituições de saúde. “Os recursos humanos dos hospitais 
estão envelhecidos e isso é uma preocupação”, disse. O que a Ordem dos 
Médicos pretende é que sejam dadas melhores condições de formação 
aos médicos internos. “A presença de internos nos hospitais contribui 
para uma maior dinamização dos mesmos e contribui, em muitos casos, 
para o aumento do nível de exigência nos próprios serviços”.

O Presidente da SRCOM realçou que “em 2006 havia mais vagas que 
licenciados em medicina” e, gradualmente, com o passar dos anos, 
começaram a sobrar menos vagas no internato médico, facto que se deve 
a dois principais fenómenos: por um lado há cada vez mais licenciados 
em medicina e, por outro lado, a dificuldade de haver maior capacidade 
formativa por parte dos hospitais.

Desta forma, muitos veem-se sem opções de futuro em Portugal e 
decidem emigrar. Só na SRCOM foram recebidos 271 pedidos de 
médicos para irem para o estrangeiro, “31 dos quais conseguimos 
apurar que emigraram efetivamente”.

Por todos estes motivos, o Presidente da Secção Regional do Centro 
da Ordem dos Médicos desafiou todos os membros das Comissões de 
Internos a continuarem a apostar e a acreditar. “O esforço da Ordem dos 
Médicos e dos próprios internos é essencial para travar a degradação das 
condições da formação médica nos hospitais e centros de saúde”, atestou.

Carlos Cortes preocupado 
com a Formação Médica

Os médicos devem ter sentido ético ao colocar dados pessoais dos 
doentes no processo clínico. Esta foi uma das recomendações do Prof. 
Doutor André Gonçalo Dias Pereira (Professor da Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra/Investigador do Centro de Direito Bio-
médico) ao intervir nesta sessão de esclarecimento, que teve lugar na 
Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, no dia 11 de de-
zembro, e contou ainda com a participação do Prof. Doutor José Barros 
(Especialista em Ginecologia/Obstetrícia) e da Dra. Ana Paula Cordeiro 
(Médica de Medicina Geral e Familiar). 

O debate teve moderação da Dra. Inês Mesquita (Médica/membro do 
Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos) e Dra. Filomena 
Girão (Advogada).  Neste tema tão sensível, onde há necessidade de di-
rimir eventuais conflitos entre a proteção de dados pessoais e o registo 
enquanto dever deontológico dos médicos, a discussão revelou-se de 
tal modo interessante que ficou a intenção de agendar novo serão jurí-
dico sobre a temática.

Serão Jurídico - “Processo 
clínico – Apresentação, análise 
e discussão de casos práticos”



O CAOS NAS ESCOLHAS PARA AS ESPECIALIDADES DO INTERNATO MÉDICO PARA 2015
Administração Central do Sistema de Saúde desrespeita os Médicos

Hoje, às 14h30, os 1548 médicos candidatos à formação específica do Internato Médico (escolha da especialidade) 
começaram a escolher em Lisboa, Porto, Coimbra, Funchal e Ponta Delgada. O Mapa de Vagas foi publicado no site da 
ACSS há pouco mais de 12 horas. Como se pode pedir que uma escolha tão importante na vida de um médico seja feita 
em pouco mais de 12 horas?
Como se pode pedir a 1548 médicos para, neste curto espaço de tempo, se deslocarem a Lisboa, Porto, Coimbra, Fun-
chal e Ponta Delgada para fazerem as escolhas a partir de hoje às 14.30 horas?

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) não pode, perante este caos administrativo, ficar indi-
ferente face a esta inaceitável realidade. Um processo que deveria correr com a normalidade e tranquilidade absolu-
tamente necessárias para uma tomada de decisão tão importante na vida de um médico, acaba por tornar-se numa 
demonstração de confusão, desrespeito e embrulhada pouco próprias de uma entidade com as responsabilidades da 
Administração Central do Sistema de Saúde.

Mais uma vez, o Ministério da Saúde deu provas de desorganização e ligeireza no tratamento de um assunto merecedor 
do maior cuidado.

Atempadamente, a Ordem dos Médicos exigiu ao Ministério da Saúde que os candidatos tivessem um tempo adequado 
para poderem ponderar e fazer a sua escolha e que as colocações nos serviços fossem adiadas por 15 dias. Foi solici-
tada toda a clareza e transparência no processo. Em vão...

Perante estes acontecimentos inaceitáveis, a SRCOM exige:

- adiamento, imediato, do calendário publicado para permitir que os médicos possam refletir sobre a sua escolha e efe-
tuar a deslocação atempada para os 5 centros de escolha distribuídos pelo país;
- dilatação do período de escolha para evitar a confusão gerada por um prazo irrealista de 4 dias para 1548 candidatos;
- adiamento do início de funções da formação específica de especialidade para, pelo menos, duas semanas depois da 
última escolha, para que todos os Médicos Internos possam começar no mesmo momento;
- aconselhável articulação com a Ordem dos Médicos para evitar que esta situação se agrave ainda mais.

Em coordenação com o Bastonário da Ordem dos Médicos e com as outras Secções Regionais da Ordem dos Médicos, 
a SRCOM irá desenvolver todos os esforços e iniciativas necessárias para repor toda a normalidade neste processo.
Estamos solidários com os Médicos Internos que agora iniciam o seu percurso profissional diferenciado e colocamos à 
disposição recursos disponíveis para apoiar os médicos nesta difícil situação.

Coimbra, 16/12/2014
Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos

comunicados

2014/2015

CONCURSOS FECHADOS: MINISTÉRIO DA 
SAÚDE MANTÉM PROCEDIMENTO IRREGULAR
Vagas para Médicos de Medicina Geral insuficientes 
para suprir necessidades

Mais de 130 000 utentes estão des-
protegidos, sem recurso a um Mé-
dico de Família, na região Centro. O 
recente aviso nº 14395-A/2014, para 
colocação de Médicos de Família, não 
responde adequadamente às necessi-
dades dos Cuidados de Saúde Primá-
rios desta região.

Para suprir esta grave carência será 
necessária a contratação de 75 Mé-
dicos, especialistas em Medicina 
Geral e Familiar, e sua colocação nas 
várias unidades de saúde, do interior 
ao litoral, onde existem carências de 
recursos humanos médicos.

Neste processo de recrutamento sim-
plificado só foram disponibilizados 11 
lugares, muito aquém das necessida-
des da região e abaixo do números de 
especialistas formados no semestre 
passado (foram formados 12). 

Mais uma vez, estamos perante um 
concurso fechado, restrito exclusiva-
mente aos Médicos que terminaram 
a sua formação do Internato Médico 
no final de 2014. Ao invés, o concurso 
deveria ser aberto e com vagas sufi-
cientes para corresponder às neces-
sidades de médicos da região Centro 
e permitir a candidatura de todos os 
médicos interessados em preencher 
essas vagas.

Apesar da Ordem dos Médicos já 
ter denunciado, oportunamente, a 
ilegalidade dos concursos fechados, 
coartando a liberdade e igualdade de 
candidatura perante um mesmo con-
curso e, ainda, da Provedoria de Jus-
tiça já ter interpelado o Ministério da 
Saúde, este mantém o procedimento 
irregular.

A Secção Regional do Centro da Or-
dem dos Médicos apela a que sejam 
elaborados concursos capazes de 
responder às necessidades de con-
tratar 75 Médicos de Medicina Geral 
e Familiar para a região Centro, assim 
como os necessários para as outras 
regiões do país onde também existem 
graves carências, para que todos os 
portugueses possam ter um Médico 
de Família.

Coimbra, 04/01/2015
Conselho Regional do Centro da 

Ordem dos Médicos

CONCURSO DE HABILITAÇÃO 
AO GRAU DE CONSULTOR
Ordem dos Médicos critica retrocesso 
na progressão da carreira de Medicina Intensiva

A Secção Regional do Centro da Or-
dem dos Médicos (SRCOM) critica a 
visível descoordenação dos serviços 
do Ministério da Saúde ao descurar a 
importância da carreira hospitalar de 
Medicina Intensiva, tendo em conta a 
abertura do concurso de habilitação 
ao grau de consultor em várias espe-
cialidades da carreira médica. 

O Ministério da Saúde esquece a 
importância desta área médica no 
tratamento dos doentes agudos gra-
ves, desde as unidades de cuidados 
intensivos ao papel decisivo que po-
dem ter os intensivistas nas salas de 
emergência dos serviços de urgência.
A aparente tentativa de resolver o gra-
ve problema dos serviços de urgência 
não passa de uma medida de diver-
são. Continuam a ser desprezados os 
cuidados de saúde primários, o que 
provoca uma pressão ainda mais in-
tolerável na área das urgências.

No caso da Medicina Intensiva, a SR-
COM considera que o concurso de ha-
bilitação ao grau de consultor (Aviso 
no 1146-B/2015, de 30 de janeiro) é 
uma ameaça inequívoca à subespe-
cialidade de Medicina Intensiva, uma 
vez que promove a descontinuidade 
desta carreira hospitalar decisiva na 
cadeia de prestação de cuidados crí-
ticos nos Hospitais a doentes agudos 
em risco.

Ao pretender que os intensivistas a 
concurso prestem provas apenas na 
sua especialidade-base, o Ministério 
da Saúde revela a incoerência entre 
a recente abertura de concurso para 
lugares de Medicina Intensiva nos 
hospitais e esta decisão de cercear 
a progressão na carreira na mesma 
área. Ainda no passado recente, os 

médicos intensivistas puderam fa-
zer a normal progressão na carreira 
Hospitalar. A aposta na valorização 
da carreira de Medicina Intensiva, em 
todos os hospitais onde existe essa 
valência, deveria ser uma absoluta 
prioridade.

A SRCOM denuncia esta descoorde-
nação dos serviços do Ministério da 
Saúde, uma vez que as Administra-
ções Regionais de Saúde aceitaram 
os candidatos e, a seguir, por impo-
sição da Administração Central do 
Sistema de Saúde, negam a sua pro-
gressão na carreira médica na área 
dos Cuidados Intensivos. Não basta 
publicitar intenções, é preciso ser 
consequente.

Coimbra, 03/02/2015
Conselho Regional do Centro da 

Ordem dos Médicos
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300 jovens médicos
no juramento de hipócrates da srcom
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Na cerimónia promovida pela Secção Regio-
nal do Centro (SRCOM), um dia tão marcante 
na vida dos médicos, os jurandos foram brin-
dados com as belíssimas palavras proferidas 
por D. Ximenes Belo. O Nobel da Paz (1996) 
lembrou Hipócrates e, evocando o juramento, 
desafiou os jovens médicos a dedicarem-se, 
de corpo e alma, à profissão. Apelando ao 
humanismo, D. Ximenes Belo defendeu que 
a “pessoa humana não é um ser abstrato. 
O doente é a pessoa humana em crise mas 
também em esperança” realçou, ao enfatizar 
o facto da humanização dos cuidados de 
saúde não ser possível sem “competência, 
atualização e avaliação constante”. Também 
os valores fundamentais do humanismo não 
foram esquecidos  no discurso do Presiden-
te da SRCOM. Esta “cerimónia liga-vos aos 
milhões de médicos que, desde o início da 
Humanidade, lutaram persistentemente con-

tra a doença e contra os males do corpo e 
da mente”. Carlos Cortes apelou: “A partir 
de agora, têm a responsabilidade, nas vos-
sas mãos, de legar aos médicos de amanhã 
aquilo que receberão dos médicos de hoje. 
Fazem parte desta corrente inquebrável de 
transmissão da virtude humanista e do saber 
médico de geração para geração”. José Ma-
nuel Silva, por seu lado, demonstrou o orgu-
lho que sente em ser Bastonário dos jovens 
médicos. “Olhando para vós, e conhecendo 
o vosso trabalhoso percurso, sinto que está 
garantido o futuro e a qualidade da medicina 
portuguesa!”. Depois de ouvirem, atentamen-
te, as palavras a eles dirigidas os jurandos 
receberam, num ambiente de grande emoção, 
as cédulas profissionais. 
Após a tradicional fotografia de grupo, o dia 
de festa continuou num almoço convívio pro-
movido pela SRCOM.

O Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra encheu-se de 
familiares e amigos dos jovens médicos recém-licenciados que, no 
passado dia 29 de novembro, cumpriram o Juramento de Hipócrates.”
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Desde o primeiro dia que as várias dezenas 
de parceiros se juntaram de imediato, na 
construção deste evento inovador e marcante. 
Laços e amizades nasceram durante estas co-
memorações. Juntámos instituições, celebrá-
mos o que ainda nos une: o Serviço Nacional 
de Saúde, a conquista social mais importante 
da história da saúde em Portugal.

O dia do aniversário do SNS, 15 de Setem-
bro, ficou marcado pela determinação da SR-
COM e dos seus parceiros. A tradicional rega 
da oliveira, árvore representativa do SNS, foi 
complementada com a gala de comemoração 
dos 35 anos, no Pavilhão Centro de Portugal, 
onde todos os parceiros se juntaram e cele-
braram a união e a defesa, transparente, do 
direito à dignidade na saúde.  

Foi uma honra e um privilégio fazer parte 
desta equipa. A todos, médicos, parceiros, 
Conselhos Distritais da Ordem dos Médicos, 
sociedade civil e funcionários da nossa Casa, 
a Secção Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos (SRCOM) , o meu profundo agrade-
cimento. Fomos aguerridos e corajosos e os 
ecos da nossa missão foram claros.

Um grande bem-haja por termos concretiza-
do o que parecia impossível. Afinal, o sonho 
comanda mesmo a vida. Acreditamos na 
união. Celebrámos e fizemos pensar.

Viva os 35 anos do Serviço Nacional 
de Saúde!

P’la Comissão Organizadora dos 35 anos 
do SNS - SRCOM, 

Inês Morgadinho Barros de Mesquita

A missão da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) fez-se cumprir. Por toda a cida-
de de Coimbra e estendendo-se à região centro, percorremos os caminhos trilhados pela sociedade civil 
e fizemos história em uníssono. Desde Coimbra e até à Guarda, Leiria, Viseu, Aveiro e Castelo Branco, os 
debates, a música, o teatro, a pintura e o desporto foram prova viva da aproximação da Ordem dos Médi-
cos à sociedade civil, que desde aí ficou a conhecer o que nos move: defender a Medicina de qualidade e 
aproximar a Ordem dos Médicos à população e aos doentes, razão de vida desta profissão. 
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35 anos SNS
Comemorações
 35 anos SNS

“O Homem que se converteu em cão”
Grupo Teatro Guarda-1056

Hospital Sousa Martins / Guarda

Caminhada pela Saúde
Liga Portuguesa contra a Epilepsia

Jardim Botânico / Coimbra

Fado de Coimbra e de Lisboa
Núcleo Estudantes Medicina Associação 

Académica Coimbra
Café Sta. Cruz / Coimbra

Ballet Centro Norton de Matos
Pavilhão Centro de Portugal / Coimbra

Visita ao Centro de Atividades
Ocupacionais S. Silvestre

APPACDM / Coimbra

COMEMORAÇÕES DOS 35 ANOS DO SNS 
8 a 15 de Setembro 2014



Coro Ordem dos Médicos
Pavilhão Centro Portugal / Coimbra 

Corrida de Verão
Associação Distrital Atletismo Coimbra

Coimbra

Entrega prémios Torneio 24h – Secção Ténis 
Associação Académica Coimbra

Coimbra

qual grito de revolta e liberdade para salvar o 
Sistema Nacional de Saúde!” 
Isabel Betencourt Santos
--
“Queremos o SNS porque temos os melhores 
médicos do mundo e o direito à igualdade no 
acesso à saúde.” Ana Martinho
--
“Não ao desmantelamento da principal con-
quista de abril.” João Cruz
--
“SNS verdadeiramente eficaz e universal.”
Sónia Morgado
--
“SNS: 35 anos de simpatia e profissionalis-
mo para todos nós.” Carlos Mendes
--
“Todos pela saúde e saúde para todos.”
Dina Carvalho
--
“SNS – Clarificação (Público/Privado)”
Manuel Seixas
--
“Acessibilidade, qualidade e competência.”
--
“Pelo rigor e excelência da saúde infantil.”
--
“Que o SNS seja uma força motriz da con-
fiança, identidade e valorização dos portu-
gueses.”
--
“Que se mantenha tendencialmente gratuito.”
--
“Investimento na continuidade de CSP de 
grande qualidade.”
--
“SNS: desenvolvimento de cuidados integra-
dos e interdisciplinaridade”.
--
“Que assegure dignidade nos cuidados da 3.ª 
idade.”
--
“ Não toleremos a hipocrisia. Lutemos pelo 
SNS!”
--
“Perder o SNS ou a degradação do mesmo é 
andar 35 anos para trás.”

Tertúlia 35 Anos SNS
Pavilhão Centro Portugal / Coimbra

Rega da Oliveira representativa do SNS
Parque Verde / Coimbra

Orquestra Clássica Centro - Gala 35 Anos SNS 
Pavilhão Centro Portugal / Coimbra
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A sessão inaugural da Semana das Come-
morações dos 35 anos SNS, que decorreu na 
manhã do dia 8 de setembro 2014, culminou 
com a colocação das fitas com “35 desejos 
para o SNS”. Parceiros, Presidentes das 
Secções Norte, Centro e Sul da Ordem dos 
Médicos, membros do Conselho Regional do 
Centro da OM e funcionários da SRCOM con-
tribuíram para as 35 frases reunidas na placa 
comemorativa que, atualmente, embeleza o 
Clube Médico.

Frases 35 anos do SNS:

“Saúde e Fraternidade.” António Arnaut
--
“Afinal a esperança sempre teve razão! Vamos 
continuar a acreditar no SNS. Este é o melhor 
presente que lhe podíamos oferecer.” Carlos 
Cortes, Presidente da SRCOM
--
“Que o SNS se saiba impor pela competência 
e organização, continuando a permitir que 
qualquer doente possa ser avaliado e tratado, 

Viva os 35 anos do SNS!

independentemente da complexidade da sua 
situação clínica.”  Francisco Sales, Liga Por-
tuguesa Contra a Epilepsia
--
“A Associação de Paralisia Cerebral de 
Coimbra –APCC está com o SNS na defesa 
da plena cidadania.”
--
“Celebrar e defender o SNS como direito 
humano essencial do estado social e da de-
mocracia.” Manuel Machado, Presidente da 
Câmara Municipal de Coimbra
--
“Que daqui a 35 anos a Constituição da Re-
pública Portuguesa continue a assegurar que 
nenhum português é discriminado no acesso 
à saúde e que o SNS mantenha os seus prin-
cípios fundadores: Respeito pela dignidade 
de todos os seres humanos, igualdade no 
acesso a cuidados de saúde e solidariedade.”  
Miguel Guimarães, Presidente da SRNOM
--
“Que as carreiras médicas continuem a ser a 
coluna dorsal de um SNS cada vez mais forte 
e saudável; que o SNS continue a fornecer 
cuidados de saúde de qualidade a todos os 

que dele necessitam.” Jaime Mendes, 
Presidente da SRSOM
--
“Esperança é a força do SNS.”  Isabel Garcia, 
LAHUC
--
“Parabéns SNS e obrigado porque juntos fa-
zemos Portugal, venham mais 35!” Luís Filipe 
Menezes, Universidade de Coimbra
--
“Que se mantenha sustentável e que, através 
da qualidade, continue a ser a primeira esco-
lha dos portugueses.” Paulo Barradas Rebe-
lo, Presidente da Bluepharma
-- 
“Saúde=Liberdade=Cultura SNS sejamos 
briosos na sua defesa.” Eduardo Francisco
--
“Que mantenha a sua missão.” 
Inês Mesquita, SRCOM
--
“Reconhecer a excelência do SNS atual para 
poder planear o caminho da continuidade.” 
Catarina Matias
--
“SNS-uma questão de Direitos Humanos.”
Manuel Seixas
--
“Assistência médica de qualidade segundo 
critérios de justiça. Mais: recursos humanos 
adequados, eficácia, organização, desenvol-
vimento tecnológico, inovação em saúde”. 
Cristina M. Alves
--
“Que todos os agentes do SNS saibam fazer 
com que não morra.” Maria Lurdes Nogueira
--
“Direito à saúde, igualdade e não discrimina-
ção.”  Cristina Marques
--
“SNS aliado a uma nobre causa dos Direitos 
Humanos, uma só, chamada Humanidade.” 
Rosa Homem
--
“Para o bem da saúde e para um bem-estar 
cuidado, que o SNS não nos seja negado.”
Lurdes Martinho
--
“Luta duma vida, duma geração, duma ci-
dade, que repousa na beira do rio do Açude, 

Sessão de abertura da Semana Comemorativa
SRCOM- Coimbra

--
Galeria de Fotos das Comemorações 

dos 35 anos SNS



O SNS é o meu melhor poema.”

MD à conversa
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 PARCEIROS

LAHUC – Liga dos Amigos dos Hospitais da Universidade de Coimbra  •  APPACDM Coimbra – Associação Portuguesa de Pais 
e Amigos do Cidadão Deficiente  •  ACREDITAR – Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro  •  ADFP – Associação 
para o Desenvolvimento e Formação Profissional de Miranda do Corvo  •  Liga Portuguesa Contra a Epilepsia  •  SOS ESTUDANTE  
•  Universidade de Coimbra  •  FMUC – Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra  •  FCSUBI – Faculdade de Ciências da 
Saúde da Universidade da Beira Interior  •  ARCA - Escola Universitária das Artes de Coimbra  •  AAEFMUC - Associação dos Antigos 
Estudantes da FMUC  •  Câmara Municipal de Coimbra  •  AAC - Associação Académica de Coimbra e algumas das suas Secções 
Desportivas (Basquetebol, Ténis, Judo e Yoga Experimental) e Culturais (Fotografia)  •  CHUC – Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra  •  NEM/AAC – Núcleo de Estudantes de Medicina da Associação Académica de Coimbra  •  Grupo de Ballet do Centro Norton 
de Matos  •  SMTUC – Transportes Coletivos de Coimbra  •  Conservatório de Música de Coimbra  •  OCC - Orquestra Clássica do 
Centro  •  TMUC - Tuna de Medicina da Universidade de Coimbra  •  TFMUC – Tuna Feminina de Medicina da Universidade de Coimbra  
•  Grupo de Teatro “A Escola da Noite”  •  Mágico Telmo Melo  •  Musicentro  •  Rádio TSF  •  Fundação para o SNS – Serviço Nacional 
de Saúde  •  entre outros

MD ESPECIAL

Dr. Arnaut
ENTREVISTA COM /

António Arnaut falou à MD Centro 
sobre o Serviço Nacional de Saúde que 
completou, este ano, 35 anos. 

De que forma é que se 
sentia a necessidade 
para a criação do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS)?
Quando uma pessoa como eu, que nas-
ceu e viveu durante anos numa aldeia, 
onde as carências eram absolutas, des-

de a água potável até à falta de médico, 
naturalmente adquiri uma grande sensi-
bilidade para as questões sociais, desig-
nadamente para a saúde. Na minha aldeia 
e no meu concelho – como de resto em 
todo o Portugal - morria-se por falta de 
assistência médica. Tenho sensibilidade 
social e uma formação ética que se baseia 
nos princípios da dignidade da pessoa 
humana e na igualdade de direitos. Por 
isso, quando me foi atribuída a Pasta dos 

Assuntos Sociais, com a Saúde e a Se-
gurança Social à minha responsabilidade, 
procurei, dentro das circunstâncias do 
tempo e das minhas próprias capacida-
des, fazer o melhor pelo país e pelo povo. 
E foi imbuído desta filosofia humanista 
que realizei algumas reformas na Segu-
rança Social e elaborei a lei que criou o 
Serviço Nacional de Saúde. Desta for-
ma cumpri, não apenas o imperativo 
constitucional do artigo 64º - que reco-



nhecia saúde como um direito fundamental 
e que impunha ao Estado a criação de um 
Serviço Nacional de Saúde universal, ge-
ral e gratuito – mas também um imperativo 
moral, o de dar ao povo condições elemen-
tares para a defesa da sua vida e dignida-
de, ou seja, acesso a cuidados de saúde. 

Qual era então a realidade 
do país no que diz respeito à 
Saúde?
Quando falamos em SNS temos de compa-
rar a atualidade com a situação de 1978. Por 
essa altura, no 25 de abril, as despesas com 
a saúde eram cerca de 2% do PIB. Esse va-
lor foi crescendo e nos últimos anos tem-se 
fixado nos 5% do PIB. Mais: na época houve 
cerca de 500 mil internamentos, e em 2008 já 
eram mais de um milhão. Ao fazer a compa-
ração dos indicadores sanitários da época e 

de hoje, sobretudo os que são mais referidos 
que são a mortalidade infantil e a esperança 
média de vida, vemos o contributo do SNS 
para a dignidade das pessoas e coesão so-
cial. Vivíamos condições de país de terceiro 
mundo, com uma taxa de mortalidade infan-
til elevada, com esperança média de vida de 
65 anos, com muitas zonas do país que não 
tinham cuidados de saúde e com 80% dos 
profissionais em Lisboa, Porto e Coimbra. 
Era esse o país que era preciso transformar e 
transformámos graças ao 25 de abril, sem o 

qual não haveria Constituição da República e 
sem a qual não teria havido SNS.
Mas, na verdade, eu sou apenas o autor 
da lei, dei esse impulso inicial sem o qual 
não haveria SNS. Como disse Constantino 
Sakellarides numa entrevista que deu recen-
temente, “ao nascer nestas circunstâncias o 
SNS adquiriu, de início, uma grande carga 
de afeções congénitas de difícil tratamento 
e prognóstico, no entanto, improvavelmente 
sobreviveu e cresceu para se tornar, sem dú-
vida, no maior sucesso da democracia por-

tuguesa. A proposta de António Arnaut para 
a criação do SNS foi um ato de irrazoável 
teimosia face à  situação do país nessa altura 
mas, na feliz expressão de um académico ca-
liforniano, o fundador soube entender o país 
que nos estava sonhando”.

Concorda com essa afirmação?
Sim, porque é verdade. E é por isso que eu digo 
que o SNS é o meu melhor poema. Só alguém 
assim, poeta, com convicções profundas, seria 
capaz de tamanha façanha. Houve uma certa 
teimosia que resultou da convicção e compro-
misso assumidos publicamente de  que seria 
para fazer a lei do SNS em cinco meses e ao 
fim de um mês estava pronta. Tudo graças à 
competência técnica do grupo do trabalho co-
ordenado por Mário Mendes. O tempo urgia. 
Mas antes de levar o projeto à Assembleia da 
República, fiz um despacho, em 20 de julho de 
1978, publicado em Diário da Republica, 2.ª 

Série, de 29 de julho de 1978, criando, desta 
forma o SNS. E foi este que valeu porque foi 
aplicado. “Todos têm direito à saúde, todos 
podem recorrer aos hospitais gratuitamente e 
têm participação medicamentosa”: desta for-
ma, e pela primeira vez, o acesso aos cuida-
dos de saúde passou a ser universal, geral e 
gratuito. Foi esse despacho que foi o princípio 
do SNS. Mas eu fi-lo, não por ser jurista mas 
por ser poeta. O SNS é o meu melhor poema! 
E o que é o poema se não o grito da alma, uma 
libertação? E o SNS foi isso mesmo: o com-
promisso que tinha de ser cumprido. Caso 
contrário, nunca mais se faria.

Que força mantém o SNS?
As pessoas já interiorizaram que têm direito à 
saúde e reclamam por isso. Mesmo este Go-
verno, o mais reacionário que tivemos depois 
do 25 de abril, em que o primeiro-ministro é 

Prestar todos os cuidados médicos que a 
ciência permite a todos os cidadãos é o que 
define o SNS”.

assumidamente um neoliberal, quer destruir 
o estado social (queria fazer do SNS uma es-
pécie de misericórdia à moda antiga em que 
os cidadãos só tinham acesso ao que ele cha-
mava lista de benefícios). Para vermos a força 
do SNS, este Governo já se veio orgulhar de 
ter evitado a sua destruição, mas o PSD tam-
bém cortou alguns ramos à árvore frondosa 
que é o SNS e que acolhe todos em igualdade 
de circunstâncias, sejam ricos ou pobres. 

O SNS não ficou feito com a lei. Sem ela não 
havia SNS, da qual orgulhosamente assumo 
a autoria, mas é feito todos os dias por pro-
fissionais, a começar pelos médicos e enfer-
meiros e muitas vezes desfeito pela classe 
política e interesses dominantes. Por isso, 
faço um apelo a todos os profissionais de 
saúde, nomeadamente aos médicos, para que 
não deixem desfazer o SNS, que o defendam 
como tem acontecido até hoje.

O SNS é um cravo 
de abril plantado 
no coração de 
Portugal.” 

fotografia: Rui Ferreira
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menta em Portugal  80 a 90 mil profissionais. 
O SNS, ou seja, uma organização em que o 
Estado assume como seu dever constitucio-
nal prestar cuidados de saúde gratuitos, sob 
pagamento de taxas moderadoras, poucos 
países têm. E isso é que define um Estado So-
cial. Nos poucos países europeus que tinham 
SNS, tudo piorou devido a um plano arqui-
tetado pelos grupos económico-financeiros 
que mandam na União Europeia. É por isso 
que no Reino Unido – pátria do SNS – já não 
merece esse nome: já não é universal e geral. 
Prestar todos os cuidados médicos que a ci-
ência permite a todos os cidadãos é o que de-
fine o SNS. O sistema português presta todos 
os cuidados a todos os cidadãos. No Reino 
Unido, por exemplo, já não presta hemodiáli-
se a pessoas com mais de 70/75 anos, o que 
é uma afronta à dignidade humana.

Em Portugal há possibilidade 
de irmos nesse sentido ou esta-
mos longe?
Apesar de tudo estamos longe, a não ser que 
haja uma catástrofe, isto é, que um cometa 
caia e extinga os direitos fundamentais como 
o cometa extinguiu os dinossauros. Fora dis-
so, não. Enquanto houver pessoas que lutem 
pelos seus direitos não é possível.

E há pessoas suficientes para 
isso?
Há. O Estado Social, uma conquista do so-
cialismo democrático, do trabalhismo e da 
democracia cristã, tem vindo a ser destruído 
mas tem muitos defensores em Portugal mes-
mo na Direita: Adriano Moreira, Bagão Félix, 
Freitas do Amaral, Manuela Ferreira Leite, 
entre outros, defendem o Estado Social e o 
SNS porque perceberam que o país não me-
rece a qualificação de “país civilizado” sem 
um SNS. Uma das características mais como-
ventes do SNS é o facto de estar organizado 
de forma a que os que podem pagam para os 
que precisam. O SNS implica uma cadeia de 

erário público através de convenções com 
o SNS e com o subsistema de saúde, como 
a ADSE que pagou em 2011 cerca de 500 
milhões de euros aos privados. Os privados 
parasitam o setor público e querem viver à 
custa dele. Isso não pode ser! Há uma política 
intencional para enfraquecer o SNS.

A população portuguesa sabe os 
benefícios que tem com o SNS?
Uma das razões pela qual o SNS conseguiu 
vencer muitas ciladas é justamente porque 
os cidadãos interiorizaram o direito à saúde. 
Como se vê pelas reportagens, quando se 
sentem injustiçados, porque fecharam uma 
unidade de saúde, vêm para a rua e protes-
tam. E é isso que deve ser feito, reclamar os 
direitos. Quem protesta exerce um direito 
democrático e constitucional. A saúde hoje é 
um direito fundamental mas por vezes há uma 
certa degradação intencional para engrossar 
a clientela do setor mercantil.

Para o futuro, como vê e como 
desejaria o SNS daqui a 35 anos?
Felizmente não estamos no tempo da pedra 
lascada mas nalgumas circunstâncias regre-
dimos 40 anos. E há uns senhores que se 
julgam donos do país e são tratados como tal 
pelo poder político. Mas se nós pensarmos 
no que tem sido a evolução da Humanidade 
desde que há memória escrita, verificamos 
que há uma linha que vai subindo lentamente 
e que representa a evolução e o respeito pela 
dignidade e direitos humanos. Às vezes essa 
linha estabiliza ou desce (totalitarismos). O 
que chamamos de devir histórico não é pelas 
leis naturais mas sim pela força humana, pela 
vontade das pessoas. Há uma constante que 
podemos encontrar na História que mostra 
que o mundo tende a caminhar para formas 
cada vez mais perfeitas de civilização, ou 
seja, de respeito pelos direitos do outro. A 
Humanidade caminha para estádios cada vez 
mais avançados de igualdade e dignidade. 

Como descreveria o processo 
político e os principais mo-
mentos que levaram à criação 
do SNS?
O SNS nasceu com uma expectativa de es-
perança por parte das pessoas. Quando 
começou a funcionar, na sequência desse 
meu despacho de 29 de julho, as pessoas 
começaram a ir pela primeira vez ao hospi-
tal e não lhe pediam atestado de pobreza ou 
não lhe apresentavam a conta, começaram a 
interrogar-se. O SNS era um desejo profun-
do e antigo do povo, mas não só do povo. A 
classe médica há muito reivindicava um es-
tatuto próprio e carreiras profissionais, cujo 
movimento começou em 1961. As carreiras 
profissionais são a coluna vertebral do SNS. 
Não há SNS sem carreiras profissionais, sem 
a correspondente estabilidade funcional, 
reconhecendo-se o mérito, formação profis-
sional, trabalho de equipa e aperfeiçoamento 
permanente. Sem isso não há SNS. E esse 
movimento, no fundo, tinha como objetivo 
criar uma organização de prestação de cuida-
dos de saúde: o SNS, modelo inglês por nós 
copiado, adaptado à nossa realidade.
Havia uma grande expectativa e posso dizer 
que não foram goradas. Existem insuficiên-
cias naturais, outras artificiais, porque têm 
sido postas algumas pedras na engrenagem 
do SNS. Apesar disso tudo, estamos numa 
situação que não nos envergonha perante a 
comunidade internacional, nomeadamente 
os países da União Europeia. Porque o que 
se verifica em Portugal, no que diz respei-
to à destruição do estado social, a começar 
pelo SNS, é um fenómeno europeu. E porque 
está o SNS na mira das multinacionais? Pelo 
dinheiro que envolve e pelos interesses que 
estão subjacentes aos cuidados da saúde. 
Com o SNS em Portugal o Estado gasta cer-
ca de 8 mil milhões e as despesas privadas 
são 30/40% (14 mil milhões no total). Nos 
outros países a realidade é a mesma. Dizem 
os especialistas que depois do setor arma-
mentista, é o SNS a atividade que movimenta 
mais dinheiro. Para além disso, o SNS movi-

quem tem rendimento inferior a 600 euros ou 
incapacidade superior a 60%. Neste sentido 
pedi ao ministro e isentou para tratamento 
inerente à doença mas não isentou no resto. 
Por tudo isto, o SNS não é hoje o que ima-
ginei. Imaginei que progressivamente fosse 
mais perfeito, mais humanizado e mais eficaz. 
E tem-se verificado, nalguns casos, o movi-
mento contrário. Apesar de tudo, ainda presta 
serviços inestimáveis aos cidadãos portu-
gueses e é o garante dos bons indicadores 
sanitários que temos. Em comparação com 
outros países europeus ainda está à frente 
graças à força dos seus profissionais e dos 
seus utentes.

Que alterações foram surgin-
do ao longo do tempo?
As alterações registaram-se na própria estru-
tura do SNS. Estava previsto na lei fundadora 
uma administração democrática e descentra-
lizada, isto é, se o CHUC (Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra) quisesse contratar 
um auxiliar não tinha de pedir autorização à 
ARS (Administração Regional de Saúde), esta 
ao ministro da Saúde, este não teria de pedir 
autorização à ministra das Finanças e ela não 
sei se não teria de pedir a Bruxelas. A troika 
e crise não justificam tudo. Porque, segundo 
a Carta Social Europeia, no que diz respeito à 
saúde, cada país mantém o seu modelo, por 
isso nós somos autónomos, enquanto que no 
orçamento não. Na saúde depende da políti-
ca nacional. Posto isto, sublinho que houve 
uma degradação nos últimos três anos, tan-
tos quanto leva de duração este Governo: o 
SNS perdeu três mil camas, e o setor mercan-
til tem mais 2 mil camas; o privado faz hoje 
50% das consultas de especialidade e cerca 
de 12% de urgência. Esses números resul-
tam da incapacidade do SNS em responder às 
necessidades dos utentes. Mas o mais grave 
disto tudo – ficando claro que não sou contra 
o setor privado, desde que se paute por re-
gras éticas e que obtenha lucro justo – é que 
metade das receitas do privado é paga pelo 

solidariedade, isto é, os cidadãos pagam de 
acordo com as suas capacidades e recebem 
de acordo com as suas necessidades. Este é 
um princípio marxista, talvez, mas é sobretu-
do cristão. Hoje na Direita há pessoas que o 
defendem, assim como os devotos. O Papa 
Francisco levanta a sua voz em defesa de um 
Estado Social contra este neoliberalismo sel-
vagem, contra esta economia que “mata”. Por 
isso há esperança.

35 anos mais tarde, este proje-
to corresponde ao imaginado?
Não corresponde na sua concretização, isto é, 
no ato de prestação de cuidados. Não chega 
aos locais onde as pessoas esperavam que ele 
chegasse porque não pode haver um posto de 
saúde em todas as aldeias, mas pelo menos 
os Centros de Saúde nas sedes concelhias 
deviam estar dotados de outros meios. Há um 
milhão de pessoas sem médico de família, há 
muitas insuficiências, há restrições indevidas 
e injustificadas como o acesso aos medica-
mentos, meios auxiliares de diagnóstico e 
transporte de doentes. E se agora os doentes 
oncológicos gozam de isenção tem a ver com 
uma insistência minha junto do ministro por-
que fiz uma denúncia pública num congresso 
em Lisboa. Antes deste Governo, os doentes 
oncológicos estavam isentos de todas as 
taxas moderadoras. Mas com o pretexto da 
crise, tiraram a isenção para tudo, incluindo 
para as próprias consultas e tratamentos ine-
rentes à doença. Desta forma, só está isento 

Ninguém pode impedir a marcha da História 
que leva os homens para patamares mais ele-
vados de dignidade. Não há uma sociedade 
terminal perfeita mas haverá cada vez mais 
garantias para os cidadãos no que toca aos 
direitos fundamentais para que todos tenham 
acesso aos benefícios da civilização.

Sabendo o que sabe hoje, teria 
mudado algo na criação do SNS?
Não teria mudado nada, porque se eu tive 
responsabilidade política, a técnica foi da 
responsabilidade do grupo de trabalho que 
me acompanhou embora também metesse 
a minha colherada: por exemplo, são meus 
os artigos que se referem às carreiras profis-
sionais. Na criação do SNS a filosofia seria a 
mesma, decorrente da Constituição, onde se 
lê que todos têm direito à proteção da saúde 
e que a saúde é um direito de personalidade 
inerente à dignidade humana. Portanto o Es-
tado tem obrigação de garantir esse direito de 
forma geral, universal e gratuita, ou tenden-
cialmente gratuita, como decorreu da revisão 
constitucional de 1989. Quando falo no SNS, 
nos princípios e nos valores, não mudaria 
nada. Na parte técnica, se os tempos muda-
ram, também mudariam os instrumentos mas 
manteria a estrutura descentralizada que infe-
lizmente foi subvertida e hoje está quase tudo 
centralizado no ministro.

Que mensagem deixaria aos 
leitores desta revista? 
Não deixem cair o SNS e lutem por ele. Fa-
çam o que em vós couber em defesa dos va-
lores de abril, das conquistas sociais alcan-
çadas, da dignidade da pessoa humana e do 
SNS que é a trave mestra do Estado Social. 
E eu, por mim, enquanto a voz não me doa, 
continuarei a lutar por esta grande conquista 
de abril: O SNS é um cravo de abril plantado 
no coração de Portugal. 

Sónia Morgado e Teresa S. Fernandes
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O SNS implica 
uma cadeia 
de solidariedade.”
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Senhor Ministro da Saúde, 
Dr. Paulo Macedo:

É meu dever agradecer-lhe, sinceramente, a 
distinção conferida, que muito me honra e 
gratifica. Atribuo-lhe um significado pessoal 
e político, pelo reconhecimento do meu papel 
na criação e defesa do Serviço Nacional de 
Saúde, e pelo compromisso assim assumido 
por V. Exª de o manter e aperfeiçoar. Creio ser 
esse o espírito desta celebração, que reúne 
antigos ministros e servidores do SNS de 
todo o país, e, por isso, a ela gostosamente 
me associo. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores:

Trinta e cinco anos depois da publicação da 
Lei fundadora, todos estamos de acordo que, 
apesar de algumas insuficiências e de certos 
acidentes de percurso, o SNS contribuiu, 
decisivamente, para a dignidade, bem-estar, 
justiça e coesão social dos portugueses, 
tornando-se no maior sucesso da nossa De-
mocracia.

Não sendo este o momento de me referir a al-
gumas dessas insuficiências, sinto ser minha 
obrigação cívica alertar o Senhor Ministro 
para as carências evitáveis, a desmotivação 
de muitos profissionais, a falta de recursos 
e para uma certa debilitação do SNS, em 

contraste com a expansão e o fortalecimento 
do sector mercantil, com a agravante de que, 
cerca de metade das suas receitas, provêm do 
Estado. 

É preciso reintegrar as carreiras profissionais 
na função pública, pelo menos para quem 
aceitar a dedicação exclusiva. É preciso li-
bertar a saúde da suserania dos grupos fi-
nanceiros, especialmente das multinacionais 
farmacêuticas. Os custos astronómicos do 
medicamento para tratar a Hepatite C, ge-
radores de um lucro obsceno de 8.000%, 
impõem, caso não seja possível negociar 
um preço justo, a expropriação da patente, 
nos termos da lei e da moral. Em Coimbra, 
os CHUC estão a pagar 1.800.000€/ano para 
salvar a vida de três doentes jovens. Felicito 
o seu presidente pela coragem desta decisão 
humanitária.

É certo que vivemos tempos difíceis, tanto em 
Portugal como na União Europeia, com a me-
ticulosa e programada destruição do Estado 
Social. Porém, Senhor Ministro e meus Se-
nhores, o problema do SNS nunca foi a sua 
sustentabilidade financeira mas a sua susten-
tabilidade política. Somos dos países ociden-
tais que menos gasta, em despesa pública, 
per capita. A dotação orçamental fixou-se à 
volta de 5% do PIB. Tendo em conta o salto 
qualitativo de Portugal nos últimos 35 anos, 
que nos fez sair das cifras negras para os 

primeiros lugares dos indicadores mundiais 
de saúde, e atendendo, sobretudo, aos bene-
fícios alcançados pelos portugueses, quem 
poderá considerar excessiva a dotação fi-
nanceira do SNS? Quem a poderá considerar 
uma despesa redundante e não um investi-
mento indispensável? Pergunto ainda: como 
seria Portugal com os seus dois milhões de 
pobres, outros tantos cidadãos em risco de 
pobreza e um milhão de desempregados, sem 
o nosso Serviço Nacional de Saúde? 
Destruir ou desqualificar o SNS é, para além 
de uma afronta à Constituição da República, 
um delito ético-social e de lesa-cidadania. O 
verdadeiro problema, Senhor Ministro, é de 
natureza política ou ideológica, e entronca 
na questão de saber qual o tipo de sociedade 
em que queremos viver. Naquela em que o 
mercado comanda a vida e as pessoas são 
deixadas à sua sorte, ou naquela outra em 
que a solidariedade ilumina o caminho e as 
pessoas são cidadãos iguais em dignidade e 
direitos? 

Faço-lhe a justiça, Senhor Dr. Paulo Macedo, 
acreditando nas suas declarações públicas, 
de o considerar defensor do Estado Social e 
do SNS, sua trave-mestra. Conheço as difi-
culdades gerais e conjunturais. Já passei por 
elas, talvez de maior monta, em 1978, quando 
foi elaborado o Projecto do SNS pela equipa 
do Ministério dos Assuntos Sociais, e em 
1979, quando, como deputado, apresentei na 
Assembleia da República o referido Projecto, 
que deu origem à Lei 56/79, publicada faz 
hoje 35 anos.

A situação era inteiramente desfavorável a 
uma iniciativa desta envergadura. Portugal 
estava à beira da bancarrota e o FMI assus-
tava os medrosos do costume. Os grupos de 
pressão, a direita dos interesses, a direita 
parlamentar e o então bastonário da Ordem 
dos Médicos, conjugaram-se para me atacar 
pessoal e politicamente. Fui acusado de estar 
a soldo de Moscovo e de querer estatizar a 
saúde, quando o que nós pretendíamos, por 
um elementar sentido de justiça, era dar al-
gum conforto ao sacrificado povo português 
e fazer com que o acesso a cuidados de saúde 
fosse um direito de todos e não um privilégio 
de quem os podia pagar.

Foi nesse espírito humanista, em cumprimen-
to do imperativo ético-constitucional, e por 
coerência com os meus valores de sempre, 
que iniciámos a caminhada, no 2º Governo 
de Mário Soares, com o apoio das forças pro-
gressistas. Tive ainda a sorte de contar com 
um grupo de técnicos altamente qualificados, 

que partilhou do meu entusiasmo e, no prazo 
de um mês, elaborou o Projecto da Lei de Ba-
ses do SNS. É um dever de gratidão lembrar, 
mais uma vez, o Secretário de Estado da Saú-
de, Mário Mendes, e, por todos os membros 
do Grupo de Trabalho, o Professor de Saúde 
Pública, António Gonçalves Ferreira.

Tive sorte, Senhor Ministro, e por isso che-
gámos aqui. Mas V. Exª tem ainda mais sorte, 
porque, de há anos a esta parte, e graças aos 
excelentes resultados alcançados, todas as 
forças políticas e sociais apoiam o SNS. Um 
recente inquérito de opinião considerou-o a 
reforma mais querida dos portugueses. A Or-
dem dos Médicos é hoje um baluarte da sua 
defesa, por convicção e dever deontológico. 
Antes de terminar, quero agradecer-lhe publi-
camente a alteração legislativa que isentou os 
doentes oncológicos das taxas moderadoras, 
por consultas, exames e tratamentos ineren-
tes à doença. Permita-me que abuse da sua 
compreensão para lhe pedir que pondere bai-
xar o nível daquelas taxas para o quantitativo 
em vigor até 1 de Janeiro de 2012. Há casos 
em que as taxas são tão excessivas que se 
torna mais barato recorrer ao sector privado. 
Espero, que o próximo orçamento, ou o pró-
ximo Governo, em face da sua irrelevância 
orçamental, reconduza as taxas moderadoras 
ao espírito inicial: moderar a procura desne-
cessária e não dificultar ou impedir o acesso 
ao SNS, como agora acontece. 

Senhor Ministro da Saúde, Dr. Paulo 
Macedo, Senhor Doutor Jorge Sam-
paio, Senhores Convidados e Amigos:

Quando eu era rapaz, havia lá em casa um 
baú sempre fechado onde se guardavam as 
coisas estimáveis: o bragal, as escrituras 
das terras herdadas e compradas, alguns 
objectos de ouro e, um tanto inusitadamen-
te, a obra de Camilo e de Guerra Junqueiro. 
Aquele cafarnaúm tinha sido trazido por um 
parente regressado do Brasil e, quando era 
aberto, especialmente no Natal, para retirar 
a toalha da ceia familiar, exalava um cheiro 
a mar e mistério, que ainda agora alimenta 
a imaginação e me faz regressar à infância. 
O que mais despertava a minha curiosidade 
eram os livros, a que só mais tarde tive aces-
so, quando se tornou claro que eu tinha sub-
vertido o destino e não queria ser um lavrador 
de terras mas de letras, talvez um semeador 
de estrelas.

Infelizmente, aquela arca das coisas venerá-
veis perdeu-se na voragem do tempo e eu 

não tenho, Senhor Ministro, um lugar assim 
tão precioso para guardar a medalha de ouro 
que me concedeu. Por isso vou colocá-la 
noutro lugar dos meus afectos, junto das 
insígnias de Grande Oficial da Ordem da Li-
berdade, que recebi das mãos do Presidente 
Jorge Sampaio, no 30º aniversário do 25 de 
Abril. Parece-me um lugar adequado, porque 
o Serviço Nacional de Saúde foi a grande 
conquista da Revolução dos Cravos, ao lado 
da Liberdade, ou antes dela, porque só há 
liberdade quando todos são iguais em dig-
nidade e direitos. 

Desse meu baú da infância, conservo ainda, 
entre outras relíquias, a 1ª edição do FINIS 
PATRIAE, de 1891, quando continuavam 
acesas as feridas da humilhação do ultimato, 
que deu origem à primeira tentativa da im-
plantação da República. O poema de Guerra 
Junqueiro abre com estes dois versos: 

É negra a terra, é negra a noite, é negro 
o luar.
Na escuridão, ouvi! há sombras a falar.

Há quem compare a crise que dilacera Portu-
gal à crise de 1890 e aos anos subsequentes. 
Agora, como então, também os especulado-
res bebem, como abutres, o suor e o sangue 
do nosso povo. Tempo de cinzas e de medo, 
sem sol que nos aqueça nem luar que nos 
ilumine. É preciso ouvir as sombras que nos 
falam do fundo do seu desespero. É preciso 
recuperar a esperança.

É nas noites mais escuras que as estrelas 
brilham mais. Que o SNS brilhe cada vez 
com maior fulgor na constelação dos direitos 
sociais, tão arduamente conquistados. Para 
cumprir Abril e o sonho de uma sociedade 
mais livre, justa e solidária.

Muito obrigado, Senhor Ministro.
Saúde e Fraternidade para todos.

Lisboa, 15 de Setembro de 2014.
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SRCOM /
Projeto de prevenção 
da Síndrome de ‘Burnout’

1. Síndrome de burnout: 
o conceito
Como afirmam Mallar e Capitão (2004) “O 
mundo contemporâneo inaugurou uma nova 
ordem na relação do homem com o trabalho. 
O desenvolvimento globalizado aponta cada 
vez mais para a especialização, a tecnologia, 
a robotização, a desumanização dos contac-
tos humanos e afetivos dentro dos ambientes 
produtivos. Do outro lado da linha estão os 
profissionais que fazem do contacto direto, 
permanente (…) os quais aliam às longas 
jornadas (…) a excessiva carga de trabalho 
em ambientes potencialmente geradores de 
conflitos”. 
Colocando o enfoque nos médicos, estes in-
vestem muito da sua vida, desde que iniciam 
a sua formação na Faculdade de Medicina, 
na aquisição de saberes e competências que 
lhes permitam prevenir e prestar os melhores 
cuidados em prol da saúde e do bem-estar 
dos cidadãos. No dia-a-dia, e no âmbito da 
sua atividade, estão sujeitos a múltiplos fa-
tores de stress, revelando-se os serviços de 

3. Síndrome de burnout: 
sinais, sintomas e impacto na 
saúde e qualidade de vida
Embora não exista unanimidade quanto à sua 
evolução, a síndrome de burnout tem impli-
cações negativas sérias a nível individual, 
familiar, profissional e social. 
“Os médicos têm frequente conflitualidade fa-
miliar e divorciam-se vinte vezes mais do que 
a população geral (…) A doença psiquiátrica 
em médicos tem uma prevalência superior à 
da população geral (…) A taxa de suicídio é 

mais elevada nos médicos do que na popula-
ção geral (…) quatro vezes superior nas mu-
lheres relativamente à população geral (…). 
A dependência química alia-se à dependência 
de álcool e assume uma dimensão e gravi-
dade superiores às de outras profissões com 
status sócio-económico equivalente (…) os 
médicos dependentes estão isolados e são 
ostracizados pelos seus pares (…). Ao con-
trário de outros trabalhadores, os médicos, 
perante o seu sofrimento físico e emocional, 
não procuram ajuda, automedicam-se e, além 

disso, negligenciam as suas necessidades 
quanto à saúde — 70% dos médicos não fa-
zem check-ups regulares, 60% dos médicos 
de família não vão ao médico.” (Frasquilho, 
2005).
Colocando o enfoque nos sinais e sintomas 
associados, estes podem manifestar-se a ní-
vel físico, psicológico e/ou comportamental 
(QUADRO 1)

1 Exaustão emocional: “Sentimento de sobrecarga emocional (...) associado a perda de energia, esgotamento e sentimento de fadiga constante, podendo esses sintomas afetar o indivíduo física, psiquicamente ou das duas formas. A partir de então, 
as pessoas acometidas sentem redução gradual da sua capacidade de produção e vigor no trabalho” (Caramelo, 2011).
2 Despersonalização: “Geralmente vem acompanhado de ansiedade, aumento da irritabilidade e perda de motivação. O indivíduo vê-se cercado de sentimentos negativos. Ocorre uma redução das metas do trabalho, da responsabilidade com os 
resultados, alienação e conduta egoísta. Há isolamento como forma de proteção, atitude fria em relação aos outros e incapacidade de lidar com emoções.” (Caramelo, 2011).
3 Reduzida realização profissional: “Pelo sentimento de incompetência pessoal e profissional ao trabalho, o indivíduo passa a apresentar uma série de respostas negativas para consigo e para o trabalho como: depressão, baixa produtividade, baixa 
autoestima e redução das relações interpessoais. Assume nesta fase uma atitude defensiva e tende a auto avaliar-se negativamente quanto ao seu desempenho.” (Caramelo, 2011).
4 Outros exemplos: modelo ecológico (Carroll y White, 1982); modelo sociológico (Farber, 1991; Woods, 1999); modelo demografia-personalidade-desilusão (El Sahili, 2010).
5 Importa sublinhar que a taxa de suicídio dos Médicos relativamente à população em geral é mais elevada (Center, C. et al, 2004).

saúde e o clima organizacional dos mesmos 
uma importante “fonte” de riscos para a 
saúde. Importa também registar que para a 
comunidade em geral, como refere Carame-
lo (2011), o médico “não é um ser dotado 
de necessidades e limites, é omnipresente, 
sempre disponível e bem-humorado qual-
quer que seja o grau de exaustão, não falha 
e não tem de receber mais do que o prazer 
de dar (…) neste olhar, total e, como tal, a 
omnisciência e omnipotência estão garanti-
das. Este é o mau princípio que gera o trá-
gico fim: o Médico que sucumbe”. Falamos, 
entre outras problemáticas, da síndrome de 
burnout, terminologia adotada inicialmente 
por Freudenberger (1974), que Maslach e 
Jackson (1981) definem como um estado de 
exaustão física, emocional e mental, causado 
pelo envolvimento duradouro em situações 
de elevada exigência emocional no local de 
trabalho. Na opinião deste autores, a síndro-
me de burnout é caracterizada por desgaste 
ou exaustão emocional 1, despersonalização 2 

e reduzida realização profissional 3. 

2. Uma perspetiva multidi-
mensional para a leitura e 
compreensão do burnout
Existem várias perspetivas para a leitura e 
compreensão desta síndrome 4. Volpato et 
al. (2003) propõem quatro dimensões que, 
na prática, não se excluem: (a) Clínica: a 
síndrome de burnout resultaria do exces-
sivo empenho profissional, podendo levar 
à depressão ou até mesmo ao suicídio; (b) 
Social-Psicológica: introduzida por Christi-
na Maslach, coloca o enfoque no ambiente 
laboral, principalmente nas características 
relacionadas com o trabalho que o sujeito de-
senvolve; (c) Organizacional: enfatiza como 
desencadeadores de burnout as característi-
cas organizacionais (Cary Cherniss, 1980); 
(d) Social-Histórica: aponta o atual modelo 
de sociedade, baseada principalmente em 
valores individualistas como determinante 
na emergência da sindrome de burnout (Sey-
mour Sarason, 1982).

Sinais e Sintomas

- fadiga constante e progressiva;
- mialgias / dores osteoarticulares;
- distúrbios do sono;
- cefaleias, geralmente de tensão; 
- enxaquecas;
- perturbações gastrointestinais: gastrites, náuseas, vómitos, diarreias, perda ou aumento exagerado do apetite;
- imunodeficiência;
- perturbações  cardiovasculares: hipertensão arterial, palpitações, insuficiência cardiorrespiratória).
- outras perturbações do sistema respiratório; 
- disfunção sexual;
- alterações menstruais.

Nível Físico

- diminuição da atenção e da concentração;
- alterações da memória: de fixação e evocação;
- lentificação do pensamento;
- solidão; 
- impaciência;
- sentimento de impotência; 
- instabilidade emocional;
- baixa autoestima; 
- astenia;
- desânimo;
- disforia / depressão;
- desconfiança.

Nível Psíquico

- negligência; 
- condutas aditivas: tabaco, ingestão excessiva de bebidas alcoólicas, café, consumo de substâncias ilegais;
- irritabilidade;
- aumento da agressividade; 
- incapacidade de relaxar; 
- dificuldade na aceitação de mudanças; 
- perda de iniciativa;
- comportamentos de risco, suicídio 5.

Nível
Comportamental

QUADRO 1 - Síndrome de Burnout: sinais e sintomas  (Adaptado de Caramelo, 2011)
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Para Garcés de los Favos (2000), as consequências da Síndrome de Burnout poderão ser agrupadas conforme o quadro seguinte (QUADRO 2):

Consequências

- Perturbações psicossomáticas;
- Atitudes negativas relativamente a si mesmo;
- Depressão;
- Sentimentos de culpabilidade;
- Ansiedade;
- Cólera;
- Aborrecimento;
- Baixa tolerância à frustração;
- Abuso de drogas.

Psicológicas

- Atitudes negativas perante a vida em geral.No contexto ambiental

- Diminuição do rendimento;
- Atitudes negativas relativamente ao trabalho;
- Falta de motivação perante o trabalho;
- Atitudes negativas perante os outros atores/ utentes/ doentes;
- Incapacidade para realizar o trabalho com rigor;
- Rotação;
- Intenção de abandonar ou abandono real do trabalho;
- Absentismo, atrasos frequentes, longas pausas no trabalho;
- Insatisfação no trabalho;
- Diminuição do compromisso assumido.

No contexto
organizacional

QUADRO 2 - Consequências da Síndrome de Burnout  (Adaptado de Garcés de los Favos, 2000, p.33)

4. Burnout e investigação 
(nota breve)
Nos últimos anos têm sido publicados inú-
meros trabalhos na área do stress, burnout e 
qualidade de trabalho na medicina (Wallance 
et al, 2009), tendo-se demonstrado que o bur-
nout interfere com o profissionalismo de cada 
médico, influencia a qualidade dos cuidados 
prestados e aumenta o risco de erro médico6.  
O “National Mental Health Survey of Doctors 
and Medical Students”, estudo realizado na 
Austrália (fevereiro/março 2013) pela be-

5. Burnout: um problema de 
Saúde Pública. Grupo de tra-
balho da SRCOM
Enquanto problema de saúde pública, a sín-
drome de burnout pode ser identificada, 
prevenida e tratada. Neste enquadramen-
to é importante conhecer os fatores que lhe 
estão associados, com vista a desenvolver 
programas que permitam prevenir e evitar a 
sua progressão e das várias problemáticas 
de saúde que lhe estão associadas. Manter 
médicos saudáveis e motivados no tratamento 
dos doentes é crucial para o futuro da saúde 
dos portugueses. Visando cumprir estes obje-
tivos, a Secção Regional do Centro da Ordem 
dos Médicos criou, através do Gabinete de 
Apoio ao Médico, um grupo de trabalho que 
integra atualmente os seguintes profissionais 
de saúde: 

-yondblue7, identifica médicos e estudantes 
de medicina como grupos de risco para dife-
rentes problemas de saúde mental e burnout. 
Os médicos desempenham um papel funda-
mental na sensibilização/formação da comu-
nidade sobre questões de saúde importantes. 
A atitude que adotam perante os (seus) pro-
blemas de saúde e em especial da (sua) saúde 
mental, desempenha um papel importante na 
redução do estigma associado à doença men-
tal. Procurarem ajuda quando confrontados 
com patologias deste foro, representará um 

- Ana Paula Cordeiro, Médica (Medici-
na Geral e Familiar, UCSP Soure). Integra o 
CRCOM, no âmbito do qual está associada 
ao grupo de trabalho do Gabinete de Apoio 
ao Médico. 
- Catarina Pestana, Médica (Internato 
de Medicina do Trabalho, Serviço de Saúde 
Ocupacional do CHUC).
- Fernanda Duarte, Psicóloga Clínica, 
Mestre (Consulta de Burnout, CRI de Psi-
quiatria e Saúde Mental do CHUC).
- Maria Isabel Antunes, Médica (Medicina 
Ocupacional, Diretora do Serviço de Saúde 
Ocupacional do CHUC).
- João Amílcar, Médico (Psiquiatra, Res-
ponsável pela Consulta de Burnout do CRI de 
Psiquiatria e Saúde Mental do CHUC).
- João Redondo, Médico (Psiquiatra, Co-
ordenador do Centro de Prevenção e Trat. do 

importante contributo para ajudar a eliminar 
o estigma, melhorar a sua capacidade en-
quanto prestadores de cuidados e influenciar, 
relativamente aos doentes e à comunidade em 
geral, uma atitude mais saudável em relação à 
doença mental (National Mental Health Sur-
vey of Doctors and Medical Students, 2013). 
Quanto aos médicos portugueses muito 
pouco se sabe acerca do burnout8; existem 
alguns estudos em diferentes especialidades 
mas falta um estudo epidemiológico transver-
sal a toda a população.

Trauma Psicogénico, CRI de Psiquiatria e 
S. Mental do CHUC). Integra o CRCOM, no 
âmbito do qual está associado ao grupo de 
trabalho do Gabinete de Apoio ao Médico. 
- José Augusto Simões, Médico, Doutor 
(Medicina Geral e Familiar, USF Marquês de 
Marialva, Cantanhede). Integra a  SRC, Gabi-
nete de Apoio ao Médico.
- Joaquim Viana, Médico, Doutor (Anes-
tesiologista, Professor da Faculdade de Ci-
ências da Saúde da Universidade da Beira 
Interior). 
- Pinto Gouveia, Médico, Doutor (Psi-
quiatra, Professor da Faculdade de Psicologia 
e Ciências da Educação da Universidade de 
Coimbra).
- Sónia Pimenta, Médica (Internato Com-
plementar de Psiquiatria, CRI de Psiquiatria e 
S. Mental do CHUC).

6 “comprovou-se que ocorre maior mortalidade nos doentes internados quando o staff  está em sobrecarga (…). Nos médicos, a problemática é mais prevalente nos clínicos gerais, logo seguida pelos médicos hospitalares e sem significado nos 
que têm funções exclusivas de administração. Quanto aos colocados em emergências, 25,2% estão na fase final de burnout e 23,1% pretendem deixar a atividade nos próximos cinco anos” (Frasquilho, 2005).
7 A amostra integrava 42.942 médicos e 6.658 estudantes de medicina; a taxa de resposta final foi de aproximadamente 27% em ambos os grupos, o que resultou em 12.252 e 1.811 entrevistados, respetivamente. Ler mais em http://www.beyon-
dblue.org.au/about-us/programs/workplace-and-workforce-program/programs-resources-and-tools/doctors-mental-health-program
8 No estudo realizado em anestesistas portugueses (Morais et al., 2006) verificou-se que, em Portugal, os principais fatores de stress para os anestesistas eram as relações profissionais, o excesso de trabalho, os cirurgiões, as condições de 
trabalho insuficientes e as situações de dificuldade técnica.
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- Teresa Lapa, Médica, Mestre (Anes-
tesiologista, Serviço de Anestesiologia do 
Centro Hospitalar e Universitário de Coim-
bra, aluna de Doutoramento da Faculdade de 
Ciências da Saúde da Universidade da Beira 
Interior). Investigadora principal do trabalho: 
“Estudo de fatores individuais no desenvol-
vimento de stress, burnout e depressão em 
anestesiologistas”.

6. SRCOM: uma proposta de 
trabalho para a prevenção do 
burnout
Na continuação do trabalho já realizado pelo 
nosso grupo vamos solicitar a todo(a)s o(a)s 
Colegas da SRCOM que participem no inqué-
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rito que desenvolvemos (a preencher online, 
tendo em conta os princípios éticos subja-
centes a tal prática), através do qual nos será 
possível ter uma avaliação mais precisa da 
realidade da síndrome de burnout na nossa 
secção. Tendo em conta o impacto desta pro-
blemática ao nível dos Estudantes de Medici-
na, iremos também convidá-los a participar.

Recolhidos os dados, e visando reforçar a 
promoção da saúde e bem-estar de todos nós 
e dos cidadãos a quem prestamos cuidados, 
iremos investir na reflexão/implementação 
de respostas mais adequadas às reais ne-
cessidades associadas a esta problemática 
(prevenção primária, secundária e terciária). 
Neste âmbito, esperamos também poder vir a 

investir, em parceria com as Organizações de 
Saúde da Região Centro, na avaliação dos fa-
tores de risco associados ao clima organiza-
cional, com vista à sua eliminação e à promo-
ção e potenciação  dos  fatores protetores9.

Ao longo de todo este processo, com início 
no primeiro trimestre deste ano, esperamos 
poder contar com a participação de todo(a)s 
na resposta ao inquérito que vos propomos 
assim como na posterior discussão dos re-
sultados e definição  das estratégias de pre-
venção/intervenção a adotar.

9 As estratégias associadas à promoção da saúde em serviços de saúde e outras instituições assentam em vários documentos da OMS de que são exemplo, entre outros: a Carta de Ottawa (1986), a Declaração de Budapeste sobre Hospitais 
Promotores de Saúde (1991) e as Recomendações de Viena sobre Hospitais Promotores de Saúde (1997).

Manter médicos saudáveis e motivados no 
tratamento dos doentes é crucial para o futu-
ro da saúde dos portugueses. Visando cum-
prir estes objetivos a Secção Regional do 
Centro da Ordem dos Médicos criou, através 
do Gabinete de Apoio ao Médico, um grupo 
de trabalho para estudo, prevenção e inter-
venção no Burnout.

Objetivos
.Caraterizar a população de médicos e es-
tudantes de medicina portugueses quanto a 
incidência de burnout, depressão, ansiedade 
e stress.

.Compreender as áreas da medicina em que 
o burnout é mais frequente.

.Correlacionar as 3 dimensões do burnout 
com fatores sócio-demográficos e laborais/
organizacionais.

.Estabelecer um plano de prevenção do bur-
nout nos médicos.

.Criar um programa de apoio ao médico com 
burnout.

Metodologia
Para atingir os objetivos propostos, concep-
tualizou-se um estudo no qual será envia-
do por e-mail um questionário, a todos os 
médicos inscritos na Secção Regional do 
Centro da Ordem dos Médicos e alunos da 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra e da Faculdade de Ciências da Saú-
de da Universidade da Beira Interior. 
 
De forma voluntária e anónima, os partici-
pantes preencherão uma bateria de instru-
mentos de auto-resposta. (duração = +/- 20 
minutos).

Após o preenchimento terão de imediato a 
informação do seu índice de Burnout.

Burnout em Médicos 
e Estudantes de Medicina
Projeto de investigação,  prevenção/intervenção da SRCOM

Considerado um 
problema de saúde 
pública, o síndrome 
de burnout pode 
ser identificado, 
prevenido e tratado. 



· O Internato Médico (IM) é um processo de formação médica especializada, teórica e prática, com o objetivo de habilitar o médico ao exercício 
tecnicamente diferenciado. 

· Realiza-se em estabelecimentos de saúde reconhecidos como idóneos, de acordo com a sua capacidade formativa.

· A responsabilidade pelo IM é do Ministério da Saúde, que exerce as suas atribuições através dos serviços de saúde e dos órgãos do internato 
médico, onde se inclui o Conselho Nacional do Internato Médico (CNIM), sob a coordenação da ACSS e com a colaboração da Ordem dos Médicos.

Internato Médico

Conceitos

· Idoneidade formativa: Considera-se idóneo 
para a realização de um estágio do programa 
de formação de uma especialidade o serviço 
que assegure o cumprimento dos objetivos 
previstos para esse estágio

· Capacidade formativa: corresponde ao nú-
mero máximo de médicos internos que um 
serviço, departamento, unidade ou instituição 
pode acolher, em cada ano, para formação

· Vagas: corresponde ao número de capacida-
des formativas que são disponibilizadas em 
cada ano para o concurso de ingresso ao IM

A idoneidade formativa dos serviços de saúde 
é avaliada pelos colégios de especialidade da 
Ordem dos Médicos, com base em critérios 
previamente definidos para cada especialida-
de. Um serviço idóneo é aquele que assegura 
que a formação do médico interno cumprirá 
os objetivos previstos no programa de forma-
ção da especialidade. 

A idoneidade atribuída ao serviço pode ser 
total, quando a instituição é capaz de asse-
gurar a totalidade do programa de formação, 
ou parcial, quando garanta apenas a forma-
ção em alguns dos estágios da especiali-
dade. Para além da idoneidade formativa, a 
Ordem dos Médicos avalia todos os anos as 
capacidades formativas dos serviços para 
receberem os médicos que iniciarão a sua 
formação específica no ano seguinte. É com 
base nesta avaliação que, posteriormente, o 

Ministério da Saúde publica o mapa de va-
gas que são postas a concurso para acesso 
ao IM. Enquanto as capacidades formativas 
são fixadas tendo em atenção as condições 
e os recursos disponíveis dos serviços, as 
vagas variam em função dos dados de evolu-
ção de cada especialidade, a nível regional e 
nacional. Nos últimos anos tem sido aplicado 
o critério número de vagas igual ao número 
de candidatos.

Intervenientes na avaliação 
das capacidades e idoneidade 
formativas

O processo de avaliação de capacidades for-
mativas inicia-se nos serviços de saúde que, 
até ao dia 1 de Março de cada ano, preenchem 
e enviam às CRIM respetivas os inquéritos de 
caracterização, formalizando a sua candidatu-
ra à avaliação de capacidade formativa. 
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Entidades intervenientes na avaliação das idoneidades e capacidades formativas



coordena toda a informação que respeite ao 
processo formativo do Internato Médico. 

É responsável pela compilação da informação 
proveniente dos colégios de especialidade, 
elaboração do mapa de capacidades formati-
vas e sua apresentação ao Conselho Nacional 
Executivo para decisão. 

Aprovado o mapa de capacidades formativas, 
este é enviado à ACSS e CNIM, que prepara-
rão o mapa de vagas. 
A fixação das capacidades formativas dos 
estabelecimentos e serviços de saúde e a pu-
blicação do mapa de vagas para o concurso 
de ingresso no IM são feitos por despacho do 
Ministro da Saúde.

Visitas de verificação 
de idoneidade vs avaliação 
de capacidades formativas

Para além da avaliação anual dos serviços, os 
colégios de especialidade fazem avaliações 
dos serviços através de visitas de verificação 
de idoneidade. Estas visitas podem ser para 
avaliação inicial, recertificações periódicas 
ou reavaliações. São desencadeadas, na sua 
maioria, por iniciativa do colégio mas o Mi-
nistério da Saúde ou o serviço interessado 
também as podem solicitar.

Para a visita é constituída uma comissão de 
avaliação, que integra membros do colégio 
de especialidade, do Conselho Nacional do 
Médico Interno e do Conselho Regional. O 
resultado da avaliação é refletido em relatório 
que, depois de aprovado pelos órgãos com-
petentes da Ordem dos Médicos, é enviado a 
todas as entidades interessadas: ACSS, CNIM 
e serviço avaliado. Só após a notificação das 
conclusões da visita é que a decisão sobre a 
idoneidade do serviço se torna efetiva, quer 
seja uma decisão de atribuição, quer seja de 
retirada de idoneidade formativa. A avaliação 
anual da capacidade formativa dos serviços 
não está dependente da realização de visitas 
de verificação de idoneidade: a avaliação 
anual é feita a partir dos inquéritos de carac-

terização que os serviços remetem enquanto 
que as visitas são feitas com espaçamento 
temporal diverso, por motivos diversos e por 

iniciativa da Ordem dos Médicos (Colégios 
de especialidade ou outros órgãos), do Mi-
nistério da Saúde ou do serviço a avaliar.
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Esses inquéritos são distribuídos pelos colé-
gios de especialidade da Ordem dos Médicos 
que os analisam e, a partir da informação 
fornecida, elaboram os seus mapas de capa-
cidades formativas. 

O Conselho Nacional da Pós-Graduação é o 
órgão interno que, na Ordem dos Médicos, 

Circuito de avaliação das idoneidades e capacidades formativas na OM Circuito das visitas de avaliação das idoneidades e capacidades formativas

Para além 
da avaliação 
anual dos serviços, 
os colégios 
de especialidade 
fazem avaliações 
dos serviços 
através de visitas 
de verificação de 
idoneidade.”
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Surto de Ébola
alguns dados epidemiológicos
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Administração Regional de Saúde do Centro, IP

Medidas Preventivas

No momento em que redijo este artigo para a 
revista MD Centro o surto por vírus Ébola na 
África Ocidental está ainda, segundo a OMS, 
ativo na Guiné Conacri, Libéria e Serra Leoa, 
que apresentam transmissão intensa e disse-
minada, particularmente na Serra Leoa, onde 
a incidência está a aumentar. O Mali é consi-
derado uma zona com transmissão localizada 
e a Nigéria e o Senegal foram considerados 
pela OMS “livres” de Ébola em outubro de 
2014. 
O vírus Ébola presente em reservatórios natu-
rais (morcegos) em diversos países de África 
foi descoberto em 1976, perto do rio Ébola, 
no antigo Zaire, e transmite-se por contacto 

Não obstante a magnitude da doença face 
aos números apresentados, a OMS nota uma 
subnotificação de casos e de óbitos, pelo 
que se exige, no espírito da resolução das 
Nações Unidas, de 19 de Setembro de 2014, 
a promoção de esforços internacionais para 
combater o Ébola nos países mais afetados. É 
hoje aceite que o vírus Ébola se propaga para 
além de África, através de casos esporádicos 
de importação, que só excecionalmente têm 
dado origem a casos secundários, sem evi-
dência de cadeia de transmissão. Aconteceu 
em Espanha e nos EUA: 2 casos em profis-
sionais de saúde que prestaram cuidados a 
doentes evacuados. Ainda que a cooperação 
médica com os países afetados aumente a 

probabilidade da importação de casos, esse 
risco para Portugal é  reduzido pois não há 
ligação histórica entre as nações e o número 
de portugueses aí residentes é reduzido. Além 
disso, Portugal não recebe voos diretos dos 
países afetados e o  restabelecimento de voos 
com a Guiné-Bissau foi precedido de medi-
das preventivas. Nos países com epidemia 
está já em vigor o despiste dos residentes 
que se deslocam para o exterior. Em Portu-
gal foram investigados oito casos prováveis, 
todos negativos, pelo que não se registam ca-
sos de doença por vírus Ébola. O Ministério 
da Saúde, através da Direção Geral da Saúde, 
atualizou nos últimos meses as orientações 
que constituem o plano nacional de contin-

direto com fluidos ou secreções corporais 
(sangue, vómitos, suor e sémen) ou com 
objetos ou superfícies contaminadas. O Ébo-
la só se transmite após o aparecimento dos 
sintomas.

Desde aquele ano foram registados e estu-
dados inúmeros surtos por doença por vírus 
Ébola em África, mas sem dúvida que a atual 
epidemia, declarada em 2014, é a mais grave:
- Até 10 de dezembro de 2014 foram regis-
tados 18.152 casos e o número de óbitos é 
de 6.548;
- A taxa de letalidade é assim de 36,1%, com 
naturais diferenças entre os países.

gência para o Ébola e que visa preparar as 
estruturas de saúde para a deteção, acompa-
nhamento e gestão de eventuais casos de do-
ença. O Conselho Nacional de Saúde Pública 
reuniu várias vezes sob a Presidência do Se-
nhor Ministro da Saúde, e aprovou em 15 de 
outubro de 2014, a Plataforma de Resposta 
da Doença por Vírus Ébola, que estabelece a 
linha de comando para controlo da doença.
Em 31/10/2014 a Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 60/2014, cria a Comissão In-
terministerial de Coordenação da Reposta ao 
Ébola para coordenar as  decisões intersec-
toriais sobre o Ébola. Assim, A ARS Centro 
desenhou um plano de ação de que destaco:
1. Reuniões do Presidente do Conselho Di-
retivo, para apresentação da situação epide-
miológica e elaboração dos planos locais, 
com os responsáveis das Unidades de Saúde 
integradas no SNS – ACeS, Hospitais, Cen-
tros Hospitalares e ULS´s e também das Uni-
dades Privadas de Saúde;
2. Divulgação permanente das normas da 
DGS e suas atualizações, pelo Departamento 
de Saúde Pública (DSP);
3. Elaboração de um plano de ação para 
eventual adoção  pelas Unidades de Saúde. 
Da informação reportada pelas Unidades de 
Saúde ao DSP, conclui-se que a generalida-
de das Unidades de Saúde da Região Centro 
procedeu já à:
1. Discussão das orientações nas Unidades 
Funcionais dos Cuidados de Saúde Primá-
rios e nos Serviços Hospitalares, particular-
mente nos Serviços de Urgência, Serviços de 
Doenças Infeciosas, Serviços de Segurança e 
Medicina no Trabalho com apoio dos Grupos 
de Coordenação do Programa de Controlo de 
Infeção e Resistência aos antimicrobianos;
2. Sinalização e equipamento de áreas restri-
tas para acolhimento de doentes suspeitos do 
vírus Ébola; 
3. Elaboração e ensaio do fluxograma para 
acompanhamento do doente suspeito do ví-
rus, incluindo contacto com a DGS para vali-
dação do caso, seguindo-se o transporte para 
os hospitais de referência, (Lisboa – Curry 
Cabral, Estefânia e Porto – S. João) sempre 
pelo INEM e para identificação e vigilância 
dos contactos. 
Enquanto se mantiver a “situação de emer-
gência de Saúde Pública de âmbito interna-
cional” declarada pela OMS, a 08.08.2014, 
é imperioso que os serviços de saúde redo-
brem esforços na preparação para acompa-
nhamento de eventuais casos. Exige-se um 
profundo conhecimento das orientações da 
DGS e um exercício periódico dos procedi-
mentos incluindo a realização de simulações, 
que a ARS Centro, em colaboração com a 
DGS, já prepara.

Coimbra, 15/12/2014

Taxa de Letalidade da doença 
por vírus Ébola

Fonte: OMS / DGS Boletim Ébola n.º 5 12/12/2014

nº de óbitos, até dia 15 dezembro de 2014  ›  6.548 óbitos confirmados, em 8 páises
Fonte: OMS / DGS Boletim Ébola n.º 5 12/12/2014

PAÍSES COM TRANSMISSÃO INTENSA E DISSEMINADA PAÍSES “LIVRES” DE ÉBOLA

Fonte: OMS / DGS

LEGENDA: nº de óbitos nº de casos reportados

PAÍSES COM CASOS INICIAIS OU TRANSMISSÃO LOCALIZADA

Primeiro caso registado e reportado: Guiné-
Conacri, em dezembro de 2013.
Primeiros casos notificados: Serra Leoa e Libéria, 
em maio de 2014.

Nº de casos reportados, 
até 15 de dezembro de 2014

18.152 casos confirmados, prováveis 
ou suspeitos, em 8 países.
Fonte: OMS / DGS Boletim Ébola n.º 5 12/12/2014

›
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Publicidade, 
farmácia e ciência
Um sistema menos que translúcido.

É frequente que nós, médicos, olhemos para 
uma manchete na imprensa a referir os be-
nefícios de um produto natural ou de atitu-
des quotidianas e detetarmos uma farsa. Se 
não for completamente falso, pelo menos 
podemos concluir pelo exagero da obser-
vação: “o vinho tinto previne o cancro da 
mama”, “iogurtes com esteróides diminuem 
o colesterol”, “citrinos previnem a queda de 
cabelo”. Porém que estudos suportam estas 
afirmações? Os resultados das observações 
permitem concluir algo tão abrangente? 
Que percentagem da população, após ver a 
notícia e em vez de a tomar como verdade, 
consulta os dados científicos? Naturalmente 
existem interesses económicos a motivar a 
publicidade enganosa. Uma análise idónea 
rapidamente desmonta os argumentos mas o 
dano à população já está feito! E se não exis-
te um controlo da veracidade científica des-
tas proposições ou consequências efetivas 
para os promotores o engano perpetua-se. 
A simples forma como são apresentados os 
números altera a perceção da eficácia de um 
determinado produto ou atitude. As crenças 
e preconceitos podem desvalorizar evidência 
que lhes seja desfavorável, dando relevo aos 
estudos (mesmo que mais pequenos ou mal 
conduzidos) que vão de encontro ao social-
mente aceite. A Europa está a dar passos le-
gislativos para controlar a publicidade sobre 
mais-valias em saúde, porém a implementa-
ção é um processo penoso e ineficiente. 

Na comunidade médica ou académica 
julgamos estar a salvo daquelas manobras 
terrenas e vemos a ciência como algo etéreo 
e puro: uma busca pela verdade que implica 
investigação séria e análise estatística 
cautelosa. Porém nas publicações científicas 
vemos uma amostra enviesada da realidade. 
Os estudos com resultados positivos têm 
mais hipótese de serem publicados que a 
investigação que não mostra diferenças ou 
tem resultados negativos. Ben Goldacre no 
livro “Bad Pharma: How Drug Companies 
Mislead Doctors and Harm Patients” 
lançado em 2012 explora este tema de 
forma acutilante. A publicação tendenciosa 
é um fenómeno largamente estudado. Por 
exemplo no NEJM em 2008 um artigo 
refere todos os estudos submetidos à 
FDA sobre antidepressivos aprovados por 
essa entidade em 15 anos. Trinta e oito 
artigos tinham resultados positivos e 36 
resultados negativos. Dos primeiros, 37 
foram publicados enquanto apenas três dos 
negativos foram publicados em revistas com 
revisão por pares. Isto demonstra a diferença 
entre a realidade e a perceção que os doentes, 
médicos, académicos e decisores tiveram do 
problema. Na prática somos enganados!
O antidepressivo reboxetina tinha em 2012 
um estudo publicado que concluía ser melhor 
que os outros antidepressivos e três que o 
consideram equivalente a outros disponíveis 
comercialmente. Seis estudos contra placebo 

tiveram resultados negativos e nunca foram 
publicados, três estudos comparando-o com 
outros antidepressivos mostraram inferiori-
dade e também nunca foram publicados.
As revistas científicas publicam um estudo 
com um resultado positivo, estudos subse-
quentes que venham contrariar essa evidên-
cia são considerados cópias e são rejeitados 
e abandonados. Um artigo de revisão na 
revista Trials em 2010 incide sobre publica-
ção tendenciosa e demonstra que esta afeta 
todas as áreas da medicina, que em média 
metade dos estudos são enterrados e que 
estudos com resultados positivos têm o do-
bro das probabilidades de serem publicados. 
Se numa prova de “moeda ao ar” se tivesse 
a capacidade de escolher 50% dos resulta-
dos para ocultar era possível demonstrar que 
a moeda tinha duas faces iguais – mas isso 
não corresponderia à realidade. A questão 
pode situar-se noutro contexto: se ao realizar 
um ensaio metade dos dados for ocultada o 
investigador é acusado de pesquisa fraudu-
lenta, porém se apenas a metade conveniente 
dos estudos for publicada tal é aceite pela 
comunidade científica. Uma solução, que 

Todos os dias 
há notícias 
na imprensa 
com conselhos 
de saúde e 
é publicada 
evidência 
científica em 
revistas da 
especialidade. 
Mas como 
distinguir em 
quais podemos 
confiar?

consta da legislação europeia, obriga a que 
todos os estudos sejam registados numa base 
de dados ainda antes de começarem. Na re-
vista Nature em março de 2012 um grupo de 
pesquisadores publicou um artigo onde ten-
taram replicar 53 estudos sobre cancro, e em 
47 deles não conseguiram obter resultados 
similares. Sugerem na discussão que, entre 
os milhares de estudos realizados, o acaso 
cria as diferenças positivas nos resultados e 
todos os restantes, com resultados negativos, 
simplesmente são descartados e não chegam 
ao público. É uma informação “desagradável” 
que se perde. Algumas equipas editoriais de 
revistas relevantes afirmaram que só aceita-
riam investigação registada nestas bases de 
dados, porém, em nome do factor de impac-
to, acabaram por ignorar a própria diretiva. O 
problema adensa-se pois fazer ciência é caro. 
É argumentado que os artigos desenvolvidos 
por equipas financiadas pela indústria têm 
mais qualidade do que os produzidos por 
investigadores independentes – que têm até 
dificuldades para pagar as taxas impostas pe-
los reguladores. Peter C. Gotzsche, professor 
e diretor de medicina e farmacologia clínica 

da Universidade de Copenhaga e professor 
do Centro Cochrane do Nordic, publicou em 
2013 o livro “Deadly Medicines and Organi-
sed Crime”, onde conta como as farmacêuti-
cas têm corrompido o sistema de saúde para 
fortalecer e maximizar os seus lucros, e que 
relançou o debate sobre o tema. É um livro 
com linguagem dura quando refere as práticas 
reiteradas da indústria farmacêutica: extorsão, 
ocultação de informações, fraudes sistemáti-
cas, peculato, violação de leis, obstrução da 
justiça, falsificação de contas, compra de pro-
fissionais de saúde, manipulação e distorção 
dos resultados da investigação, alienação do 
pensamento médico e da prática clínica, di-
vulgação de falsos mitos nos meios de comu-
nicação, suborno de políticos e funcionários, 
corrupção dos sistemas da administração 
pública e de saúde. O resultado de tudo isto: 
milhares de mortes em cada ano atribuídas 
aos efeitos adversos de medicamentos que 
nem seriam necessários e avultados recursos 
públicos delapidados.  Segundo este autor os 
governos são extorquidos, porque a indústria 
tem o monopólio, fixando o preço, e porque 
nenhum político quer ver publicadas histórias 

de doentes a morrer porque o estado não paga 
um medicamento caro – como exemplo as te-
rapêuticas para a gripe A H1N1 e a hepatite C. 
Segundo foi denunciado na revista Lancet, 31 
cientistas comunicaram ao primeiro-ministro 
David Cameron, por carta aberta, que “na Eu-
ropa há 197 mil mortes por ano por efeitos 
colaterais de medicamentos”. “Os fármacos 
anti-arrítmicos provocaram cerca de 50 mil 
mortes anuais nos EUA”, “em 2004 o rofeco-
xib poderia ter causado a morte por trombose 
a 120 mil pessoas em todo o mundo”, “os 
anti-inflamatórios não esteróides podem estar 
a causar a morte de 20 mil pacientes por ano 
por úlcera” e “até 2007, a olanzapina tinha 
acabado com a vida de 200 mil pessoas em 
todo o planeta”. Por que razão esses dados 
não são conhecidos? Segundo Gotzsche, 
porque a indústria farmacêutica investe em 
marketing o dobro do que gasta em pesqui-
sa. Devemos lutar pela educação continuada 
dos médicos, a capacitação de laboratórios e 
de equipas de investigação independentes (e 
não financiados pela indústria) que possam 
desenvolver ciência desprovida de interesses 
comerciais.
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Saúde

Despacho n.º 9184/2014. D.R. n.º 135, Série 
II de 17.07.14 - Ministério da Saúde - Gabi-
nete do Secretário de Estado Adjunto do Mi-
nistro da Saúde Estabelece disposições rela-
tivamente à prestação de cuidados de saúde 
primários do trabalho nos Agrupamentos de 
Centros de Saúde

Despacho n.º 9409/2014. D.R. n.º 138, Sé-
rie II de 21.07.14 - Ministérios da Saúde, da 
Educação e Ciência e da Solidariedade, Em-
prego e Segurança Social - Fixa o referencial 
de competências conjunto para as profissões 
de técnico de análises clínicas e de saúde 
pública e de técnico de anatomia patológica, 
citológica e tanatológica

Despacho n.º 9408/2014. D.R. n.º 138, Sé-
rie II de 21.07.14 - Ministérios da Saúde, da 
Educação e Ciência e da Solidariedade, Em-
prego e Segurança Social – Fixa o referencial 
de competências conjunto para as profissões 
de técnico de medicina nuclear, de técnico de 
radiologia e de técnico de radioterapia

Despacho n.º 9456-C/2014. D.R. n.º 138, 2.º 
Suplemento, Série II de 21.07.14 - Gabinete 
do Ministro Princípios orientadores referen-
tes ao Código de Conduta Ética dos Serviços 
e Organismos do Ministério da Saúde

ção Central do Sistema de Saúde, I. P. Aber-
tura do concurso para ingresso no internato 
médico no ano de 2015

Lei n.º 52/2014. D.R. n.º 162, Série I de 
25.08.14 - Assembleia da República – Esta-
belece normas de acesso a cuidados de saú-
de transfronteiriços e promove a cooperação 
em matéria de cuidados de saúde transfron-
teiriços, transpondo a Diretiva n.º 2011/24/
UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 9 de março de 2011, e a Diretiva de Exe-
cução n.º 2012/52/UE da Comissão, de 20 de 
dezembro de 2012

Lei n.º 65/2014. D.R. n.º 165, Série I de 
28.08.14 - Assembleia da República Esta-
belece o regime de acesso e de exercício da 
profissão de podologista, com ou sem fins 
lucrativos, bem como da emissão do respe-
tivo título profissional

Decreto-Lei n.º 131/2014 D.R. n.º 166, Série I 
de 29.08.14 – Ministério da Saúde – Regula-
menta a Lei n.º 12/2005, de 26 de janeiro, no 
que se refere à proteção e confidencialidade 
da informação genética, às bases de dados 
genéticos humanos com fins de prestação de 
cuidados de saúde e investigação em saúde, 
às condições de oferta e realização de testes 
genéticos e aos termos em que é assegurada 
a consulta de genética médica

Decreto-Lei n.º 118/2014. D.R. n.º 149, Série 
I de 05.08.14 - Ministério da Saúde Esta-
belece os princípios e o enquadramento da 
atividade do enfermeiro de família no âmbi-
to das unidades funcionais de prestação de 
cuidados de saúde primários, nomeadamente 
nas Unidades de Saúde Familiar e Unidades 
de Cuidados de Saúde Personalizados

Decreto-Lei n.º 117/2014. D.R. n.º 149, Série 
I de 05.08.14 – Ministério da Saúde – Pro-
cede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 
113/2011, de 29 de novembro, que regula o 
acesso às prestações do Serviço Nacional de 
Saúde por parte dos utentes, no que respeita 
ao regime de taxas moderadoras e à aplica-
ção dos regimes especiais de benefícios

Portaria n.º 157/2014. D.R. n.º 158, Série I 
de 19.08.14 - Presidência do Conselho de 
Ministros e Ministério da Saúde – Primeira 
alteração à Portaria n.º 247/2000, de 8 de 
maio que aprova o regulamento arquivístico 
para os hospitais e demais serviços do Mi-
nistério da Saúde, no que se refere à avalia-
ção, seleção, transferência, incorporação em 
arquivo definitivo, substituição do suporte e 
eliminação da documentação

Portaria n.º 167/2014. D.R. n.º 160, Série I de 
21.08.14 - Ministério da Saúde Estabelece os 
requisitos mínimos relativos ao licenciamen-
to, instalação, organização e funcionamento, 
recursos humanos e instalações técnicas das 

Despacho n.º 11042-F/2014. D.R. n.º 166, 3.º 
Suplemento, Série II de 29.08.14 -  Ministério 
da Saúde – Aprova modelo de receita médica 
passível de reconhecimento em qualquer Es-
tado-Membro da União Europeia nos termos 
do n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 52/2014, de 
25 de agosto

Concurso para o recrutamento de 200 médi-
cos de família – Lista dos candidatos admiti-
dos e excluídos ACSS Na sequência do Aviso 
n.º 9783/2014, de 1 de setembro, a ACSS pu-
blica a lista dos candidatos admitidos e exclu-
ídos ao procedimento das 200 vagas de MGF

Portaria n.º 154/2014, JORAM n.º 133, Série 
I, de 01.09.14 - Secretaria Regional dos As-
suntos Sociais Aplica e adapta à Região o dis-
posto na Portaria n.º 96/2014, de 5 de maio, 
do Ministério da Saúde, que regulamenta a 
organização e funcionamento do Registo Na-
cional do Testamento Vital (RENTEV).

Despacho n.º 11226/2014. D.R. n.º 171, 
Série II de 05.09.14 - Ministério da Saúde – 
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do 
Ministro da Saúde Determina a implementa-
ção dos processos que promovem a informa-
tização clínica dos Serviços de Urgência

Portaria n.º 174/2014. D.R. n.º 174, Série I de 
10.09.14 - Ministérios das Finanças, da Saú-
de e da Solidariedade, Emprego e Segurança 
Social – Define as condições de instalação 

unidades privadas que prossigam atividades 
laboratoriais de genética médica e, bem as-
sim dos respetivos postos de colheitas

Portaria n.º 166/2014. D.R. n.º 160, Série I de 
21.08.14 - Ministério da Saúde Estabelece os 
requisitos mínimos relativos à organização e 
funcionamento, recursos humanos e instala-
ções técnicas dos laboratórios de patologia 
clínica/análises clínicas e, bem assim dos 
respetivos postos de colheitas

Portaria n.º 165/2014. D.R. n.º 160, Série I de 
21.08.14 - Ministério da Saúde Estabelece os 
requisitos mínimos relativos à organização e 
funcionamento, recursos humanos e instala-
ções técnicas dos laboratórios de anatomia 
patológica

Aviso n.º 9515/2014. D.R. n.º 160, Série II de 
21.08.14 - Ministério da Saúde – Administra-
ção Central do Sistema de Saúde, I. P. Abertu-
ra do processo de candidatura à realização da 
prova de comunicação médica

Decreto-Lei n.º 127/2014. D.R. n.º 161, Série 
I de 22.08.14 - Ministério da Saúde Estabe-
lece o regime jurídico a que ficam sujeitos a 
abertura, a modificação e o funcionamento 
dos estabelecimentos prestadores de cuida-
dos de saúde

Aviso n.º 9609/2014. D.R. n.º 162, Série II de 
25.08.14 - Ministério da Saúde – Administra-

e funcionamento a que devem obedecer as 
unidades de internamento e de ambulatório e 
as condições de funcionamento das equipas 
de gestão de altas e as equipas de cuidados 
continuados integrados da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados

Portaria n.º 179/2014. D.R. n.º 175, Série I de 
11.09.14 - Ministério da Saúde Altera o anexo 
da Portaria n.º 45/2008, de 15 de janeiro, que 
aprova o Regulamento do Sistema Integrado 
de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC)

Portaria n.º 181/2014. D.R. n.º 176, Série I de 
12.09.14 - Ministério da Saúde Cria, no âm-
bito da Administração Central do Sistema de 
Saúde, I. P., o Grupo de Trabalho de Avaliação 
Curricular dos Profissionais das Terapêuticas 
não Convencionais

Portaria n.º 182/2014. D.R. n.º 176, Série I de 
12.09.14 - Ministério da Saúde Estabelece os 
requisitos mínimos relativos à organização e 
funcionamento, recursos humanos e instala-
ções técnicas para o exercício da atividade 
das terapêuticas não convencionais

Declaração de Retificação n.º 39/2014. D.R. 
n.º 176, Série I de 12.09.14 - Presidência do 
Conselho de Ministros – Secretária-geral 
Retifica o Decreto-Lei n.º 127/2014, de 22 
de agosto, do Ministério da Saúde, que esta-
belece o regime jurídico a que ficam sujeitos 
a abertura, a modificação e o funcionamento 
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(continuação)

dos estabelecimentos prestadores de cuida-
dos de saúde.

Portaria n.º 182-B/2014 D.R. n.º 176, Série I 
de 12.09.14 - Ministério da Saúde - Aprova 
as regras a aplicar no requerimento e emis-
são da cédula profissional para o exercício 
das profissões no âmbito das terapêuticas 
não convencionais

Portaria n.º 182-A/2014 D.R. n.º 176, Série I 
de 12.09.14 - Ministérios das Finanças e da 
Saúde Fixa o montante das taxas a pagar pelo 
registo profissional e emissão da cédula pro-
fissional para o exercício das profissões no 
âmbito das terapêuticas não convencionais

Portaria n.º 184/2014. D.R. n.º 177, Série I 
de 15.09.14 - Ministério da Saúde - Segunda 
alteração à Portaria n.º 142-B/2012, de 15 
de maio, que define as condições em que o 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) assegura 
os encargos com o transporte não urgente 
de doentes que seja instrumental à realização 
das prestações de saúde

Despacho N.º 11713/2014 – Diário Da Re-
pública N.º 181/2014, Série II de 19.09.14 - 
Ministério da Saúde – Gabinete do Secretário 
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde De-
signa a Administração Central do Sistema de 
Saúde, I.P. como ponto de contacto nacional 
para os cuidados de saúde transfronteiriços

Despacho n.º 12337/2014 – D.R. n.º 
193/2014, Série II de 07.10.14 - Ministérios 
da Saúde, da Educação e Ciência e da Solida-
riedade, Emprego e Segurança Social – Gabi-
netes dos Secretários de Estado Adjunto do 
Ministro da Saúde, do Ensino Superior e do 
Emprego Designa os elementos que integram 
o Conselho Consultivo para as Terapêuticas 
não Convencionais

Portaria n.º 207-G/2014 – Diário da Repúbli-
ca n.º 194/2014, 1º Suplemento, Série I de 
08.10.14 - Ministérios da Saúde e da Educa-
ção e Ciência Fixa a caracterização e o conte-
údo funcional da profissão de especialista de 
medicina tradicional chinesa

Portaria n.º 207-F/2014 - Diário da Repúbli-
ca n.º 194/2014, 1º Suplemento, Série I de 
08.10.14 – Ministérios da Saúde e da Educa-
ção e Ciência – Fixa a caracterização e o con-
teúdo funcional da profissão de acupuntor

Portaria n.º 207-E/2014 – Diário da Repúbli-
ca n.º 194/2014, 1º Suplemento, Série I de 
08.10.14 - Ministérios da Saúde e da Educa-
ção e Ciência Fixa a caracterização e o con-
teúdo funcional da profissão de fitoterapeuta

Portaria n.º 207-D/2014 – Diário da Repúbli-
ca n.º 194/2014, 1º Suplemento, Série I de 
08.10.14 - Ministérios da Saúde e da Educa-
ção e Ciência Fixa a caracterização e o con-
teúdo funcional da profissão de quiroprático

Despacho N.º 11712/2014 – Diário Da Re-
pública N.º 181/2014, Série II de 19.09.14 
- Ministério da Saúde – Gabinete do Secre-
tário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde 
Designa o INFARMED – Autoridade Nacional 
do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., 
como autoridade nacional responsável pela 
avaliação das tecnologias da saúde

Despacho n.º 11779/2014 – diário da repú-
blica n.º 182/2014, série II de 22.09.14 - Mi-
nistério da Saúde – Gabinete do Secretário 
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde De-
signa os Serviços Partilhados do Ministério 
da Saúde, E. P. E., como autoridade nacional 
responsável pela cooperação em matéria de 
saúde em linha

Despacho n.º 11778/2014 – diário da repú-
blica n.º 182/2014, série II de 22.09.14 - Mi-
nistério da Saúde – Gabinete do Secretário 
de Estado Adjunto do Ministro da Saúde 
Determina que as receitas médicas de dispo-
sitivos médicos, prescritos noutros Estados 
membros da União Europeia, são reconheci-
das em Portugal, caso reúnam os requisitos 
estipulados

Portaria n.º 191/2014 – D.R. n.º 185/2014, 
Série I de 25.09.14 - Ministério da Saúde De-
fine os cuidados de saúde transfronteiriços 
sujeitos a autorização prévia

Portaria n.º 207-C/2014 – Diário da Repúbli-
ca n.º 194/2014, 1º Suplemento, Série I de 
08.10.14 - Ministérios da Saúde e da Educa-
ção e Ciência Fixa a caracterização e o con-
teúdo funcional da profissão de homeopata

Portaria n.º 207-B/2014 – Diário da Repúbli-
ca n.º 194/2014, 1º Suplemento, Série I de 
08.10.14 - Ministérios da Saúde e da Educa-
ção e Ciência Fixa a caracterização e o conte-
údo funcional da profissão de osteopata

Portaria n.º 207-A/2014 – Diário da Repúbli-
ca n.º 194/2014, 1º Suplemento, Série I de 
08.10.14 - Ministérios da Saúde e da Educa-
ção e Ciência Fixa a caracterização e o conte-
údo funcional da profissão de naturopata

Despacho n.º 2022/2014 JORAA II Série, n.º 
207, de 27 de Outubro de 2014 S.R. da Saúde 
Concessão de incentivos e apoios à fixação 
de pessoal médico

Aviso N.º 11965/2014 – Diário da República 
n.º 207/2014, Série II de 27.10.14 - Minis-
tério da Saúde – Administração Central do 
Sistema de Saúde, I. P. Abertura do concurso 
especial de ingresso na área profissional de 
especialização do internato médico em 2015 
– IM 2015-B

Informação nº 007/2014 de 05/11/2014 Di-
reção - Geral da Saúde Auxílio à Prescrição 
Médica / Suporte à Decisão Clínica

Portaria n.º 194/2014 – D.R. n.º 188/2014, 
Série I de 30.09.14 - Ministério da Saúde -  
Estabelece o conceito, o processo de identifi-
cação, aprovação e reconhecimento dos Cen-
tros de Referência Nacionais para a prestação 
de cuidados de saúde, designadamente para 
diagnóstico e tratamento de doenças raras

Portaria n.º 200/2014 – D.R. n.º 191/2014, 
Série I de 03.10.14 - Ministério da Saúde 
Fixa o valor mínimo obrigatório e estabelece 
as condições do seguro de responsabilidade 
civil a celebrar pelos profissionais das tera-
pêuticas não convencionais

Despacho n.º 12284/2014 – D.R. n.º 
192/2014, Série II de 06.10.14 - Ministério 
da Saúde – Gabinete do Secretário de Estado 
da Saúde Determina e atualiza o montante do 
benefício a partir do qual é exigível a respe-
tiva comunicação ao INFARMED. Revoga o 
Despacho n.º 4138/2013, de 20 de março

Resolução n.º 27/2014 – D.R. n.º 192/2014, 
Série II de 06.10.14 - Presidência do Con-
selho de Ministros – Conselho de Ministros 
Designa membros do Conselho Nacional de 
Ética para as Ciências da Vida

Despacho n.º 13779-A/2014 – Diário da Re-
pública n.º 219/2014, 2º Suplemento, Série II 
de 12.11.14 - Ministério da Saúde – Gabinete 
do Secretário de Estado da Saúde Define pro-
cedimentos inerentes à formação profissional 
no Serviço Nacional de Saúde (SNS) por par-
te de profissionais de saúde provenientes de 
países da Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa (CPLP)

Decreto-Lei n.º 173/2014 – Diário da Re-
pública n.º 224/2014, Série I de 19.11.14 
- Ministério da Saúde Procede à terceira al-
teração ao Decreto-Lei n.º 124/2011, de 29 
de dezembro, que aprova a Lei Orgânica do 
Ministério da Saúde

Aviso N.º 13623-A/2014 – Diário da Repúbli-
ca n.º 235/2014, 1º Suplemento, Série II de 
04.12.14 - Ministério da Saúde – Administra-
ção Central do Sistema de Saúde, I. P. Mapa 
de vagas do concurso IM 2015 – para efeito 
de acesso ao ano comum



Centro de Saúde 
Norton de Matos
O Centro de Saúde Norton de 
Matos (CSNM) nasce com o 
início do SNS , oferecendo aos 
cidadãos desde o nascimento 
até à morte, os cuidados es-
senciais para vigiar a sua saú-
de. Também lhe são prestados 
os cuidados necessários se for 
portador de doença crónica, ou 
surja doença ou mal-estar re-
cente. Integra profissionais de 
várias áreas, médica, enferma-
gem, assistentes administrativos 
e operacionais, Técnico Superior 
de Serviço Social/Gabinete de 
Utente, Voluntários e Prestado-
res Informais, interagindo em 
equipa multidisciplinar, em con-
texto bio-psico-social, situando a 
pessoa e a sua família no centro 
da decisão. 
É um Centro de Saúde Escola, o 
que reforça a Missão de ensino-
-aprendizagem nas diferentes 
áreas, e estabelece protocolos 
com a FMUC, ESEnf., FPCE/UC, 
e parcerias com entidades diver-
sas, da comunidade em geral e 
académicas.
Garante a formação pré-gradu-
ada, pós-graduada e contínua, 

responde com os seus indicado-
res a metas comuns, estratégias 
locais de saúde e ganhos em 
saúde, assume-se área de inves-
tigação clínica. Com a reforma 
em curso dos CSP, e a pulveri-
zação em Unidades funcionais, 
de serviços coesos e com a 
mesma visão, permite o surgir 
de grupos de profissionais, que 
sem concurso, puderam vir para 
locais apetecíveis, deixando a 
descoberto nos seus locais de 
trabalho anteriores, universo 
de utentes sem MF e sem EF, 
denegrindo o princípio da equi-
dade do acesso aos cuidados 
de saúde a todo o cidadão (lei 
de bases da saúde), por outro 
lado precipitou para a reforma 
antecipada MFs, que o fizeram 
mais cedo pelo mau estar que 
desencadeou, no que concerne 
ao princípio justo de “a trabalho 
igual, salário igual”. Nessas uni-
dades agora criadas e a troco de 
incentivos, o trabalho é pouco 
abrangente, e enviesa a atividade 
clínica e a prestação de cuidados 
à roda de uma contratualização 
ou de um contrato individual de 

trabalho, alienando os ganhos 
em saúde. Esta visão redutora, 
meramente economicista, é cur-
ta e despreza a atividade de “rua” 
ou “escola”; é necessário voltar 
a ser mediador da autodetermi-
nação, reforçando a capacitação 
em saúde de cada indivíduo. O 
CSNM encontra-se certificado 
desde 2006, que implica resul-
tados, indicadores e um Manual 
de Boas Práticas. A Melhoria 
Contínua da Qualidade tem sido 
um dos nossos propósitos. A 
Qualidade está na prestação de 
cuidados, nos processos em que 
esses cuidados são feitos, mas 
também no impacto, no espaço 
de 5, 10 anos. Os ganhos em 
saúde só serão mensuráveis em 
espaço mais alargado de tempo. 
O modelo vigente para a criação 
de unidades por autoproposi-
ção, acabou com os concursos, 
a progressão na carreira e per-
mitiu um assalto sem regras aos 
mais diferentes lugares. Existe 
até alguma promiscuidade e im-
pede a equidade no acesso aos 
cuidados de saúde por parte do 
cidadão comum.

A falta de recursos humanos é o 
nosso maior problema, na área 
médica e  enfermagem, bem 
como na escassez de materiais 
essenciais ao desempenho em 
autonomia técnico-profissional. 
Falamos assim da crise da ins-
tituição com reflexo da crise 
socioeconómica e seu impacto 
no motivo de consulta. Falamos 
cada vez mais de crise sisté-
mica/ doença sistémica e suas 
consequências no plano e deci-
são clínica.

O CENTRO DE SAÚDE  é uma 
experiência única, um viveiro de 
interações pessoais, profissio-
nais e técnicas. Agrega portanto 
todo um conjunto de pessoas 
que têm o seu foco de atenção 
no indivíduo, integrado numa 
família. Neste contexto, gosta-
ria de situar os indicadores de 
saúde na Família. Um CS não 
é uma fábrica de produzir con-
sultas, com indicadores mais ou 
menos contratualizados e tabe-
lados para determinados itens. 
Trata-se de um viés perigoso. 
Resulta de um trabalho em rede 

que implica equipas multidisci-
plinares, reforçadas em número 
e diversidade. Somos parceiros 
da rede social de Coimbra e te-
mos assento no Conselho Geral 
de Escola.

Opinião 

“A Saúde é a componente mais 
importante do bem-estar huma-
no. Ao terminar o ensino secun-
dário, não tive qualquer dúvida 
na minha opção profissional. 
Cresci numa família ligada à 
saúde e tinha a certeza de que 
era esse o caminho que queria 
seguir. Ao fim de 13 anos de 
carreira de enfermagem a nível 
hospitalar, tive a necessidade, 
por motivos pessoais, de en-
veredar pela área de CSP, mais 
propriamente na UCSP Norton 
de Matos em Coimbra. Ao fim 
de 1 ano, consigo identificar 
muitos aspectos positivos nesta 
mudança: a visão do utente in-
serido na sua família e na comu-
nidade; a possibilidade de poder 
acompanhar o crescimento de 
uma pessoa ao longo das dife-
rentes fases da sua vida; poder 
atuar e prestar cuidados com 
vista a erradicação/ eliminação 
de doenças e principalmente o 
prazer de poder contactar com 
o mais variado tipo de proje-
tos e programas que facilitam e 
ajudam a inserção, reabilitação 
das crianças, jovens, adultos e 
idosos, numa sociedade saudá-
vel, proativa e feliz. Um exem-
plo disso é a ligação do CSNM 

à Liga de Amigos do Centro de 
Saúde Norton de Matos, sendo 
esta uma associação sem fins 
lucrativos, que tem por objetivo 
o apoio a doentes no domicílio 
e atividades de interesse na co-
munidade, em que o lema é “Dar 
tempo ao tempo dos outros”...
“Ser voluntário é ser Solidário”. 
A maior dificuldade foi cons-
tatar a instabilidade existente 
em relação à reforma dos CSP. 
A criação de USFs, UCSPs, e 
UCCs, leva a mudanças, a alte-
rações de projetos, alterações 
de indicadores, de objetivos, 
de toda uma reestruturação que 
provoca ansiedades e inquie-
tude, afetando seu bem-estar 
psico-social, familiar e motiva-
ção profissional. Considero não 
haver equidade no acesso dos 
profissionais de saúde às dife-
rentes unidades. O facto de uma 
USF e uma UCC ser formada 
por auto proposição e não por 
concurso, limita o acesso. Por 
outro lado, o facto de existirem 
incentivos financeiros em fun-
ção da obtenção de melhores in-
dicadores e objetivos, leva a que 
os cuidados sejam prestados em 
função de números e não centra-
dos na pessoa. Quanto a mim, 
pessoalmente, passe o meu fu-
turo por uma UCSP ou por uma 
USF, não tenho a menor dúvida 
de que o meu profissionalismo 
e preocupação pelo utente será 
sempre tido como foco principal 
da minha atuação e desempe-
nho, querendo acreditar que o 
mesmo acontece com a maioria 
dos profissionais de saúde. Não 
posso descurar também a im-

portante crise sócio-económica 
que veio diminuir a qualidade 
dos cuidados prestados. A falta 
de recursos humanos, a escas-
sez de material e equipamen-
tos, a alteração do horário de 
trabalho, a não progressão da 
carreira, o congelamento dos 
salários, entre muitos outros, 
vieram sem dúvida afetar toda 
uma organização e adaptação 
face às dificuldades existentes. 
Hoje a desmotivação, o desâni-
mo, o futuro incerto, determina 
e afeta os objetivos específicos 
a longo prazo. Tendo em conta 
que todo o ser humano é um ser 
biopsicossocial que tem de ser 
visto de forma holística, serve de 
base para todos nós enquanto 
profissionais e pessoas”.
   
Enfermeira / Sofia Lemos

Liga de Amigos 
do Centro 
de Saúde Norton 
de Matos

A LACS nasceu em 25 de Maio 
de 1999, por escritura pública 
e tem por objeto a prestação de 
serviços de apoio no domicí-
lio e atividades de interesse na 
comunidade. É uma associação 
sem fins lucrativos e tem como 
mote “dar tempo ao tempo dos 
outros”. Encontra-se sediada no 
CSNM e dispõe de instalações 
próprias cedidas pela Seguran-
ça Social, junto às HE do Bair-
ro Norton de Matos, na Praceta 
Infante Santo. Presta cuidados 

de enfermagem no local e no 
domicílio e promove convívios 
e atividades culturais, esbaten-
do a solidão e permitindo um 
envelhecimento ativo. Na área 
da restauração, economato e 
vestuário, bem como nas aju-
das técnicas (cadeiras de rodas, 
andarilhos e camas) integra 
vontades, e permite gerir um 
banco de horas, voluntárias para 
pequenas ajudas em casa entre 
outros programas. A sua fonte 
de financiamento é única e ex-
clusivamente de donativos e ini-
ciativas diversas levadas a efeito 
ao longo do ano e a fidelização 
de sócios, que de boa vontade 
se quotizam. Um euro por mês 
pode fazer a diferença para quem 
precise e menos tem; o acom-
panhamento em consultas, re-
ceituário e pequenas compras 
também são tarefas executadas 
pelo corpo de voluntários, bem 
como a visita/contacto porta-a-
-porta. Permite também ser uma 
voz ativa, como sociedade civil 
organizada, funcionando e inte-
grando a rede social autárquica; 
tem corpo no conselho e decisão 
do Centro de Saúde interagindo 
com este.

Ser voluntário, não dói.
Ser voluntário não custa nada e 
faz bem à saúde.
   

Maria da Conceição 
Ventura Milheiro

Centro de Saúde Norton de 
Matos/Coordenação

Liga dos Amigos do Centro 
Saúde/Presidente 
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A 23 de Outubro de 2014, Saúde 
em Português comemorou 21 
anos. E resolveu fazê-lo através 
do anúncio de uma nova página 
web virada para o mundo e de 
uma nova intervenção em saú-
de, através do combate ao vírus 
Ébola e da ajuda humanitária.

1) A ajuda ao desenvolvimento 
Saúde em Português tem vindo 
a intervir na ajuda ao desenvol-
vimento, priorizando a promo-
ção da saúde e a prevenção das 
doenças, utilizando a educação 
para a educação e as suas técni-
cas, além de construção / reabi-
litação de estruturas e aquisição 
de equipamentos em saúde, 
melhorando os conhecimentos 
e aptidões das populações e 
fomentando novas atitudes em 
saúde (VIH / SIDA e outras DST, 
doenças tropicais, mutilação 
genital feminina, igualdade de 
género). Considera a formação 
em comum como estratégia 
essencial, a informação / edu-
cação para a saúde como factor 
de mudança de comportamentos 
e ganhos em saúde, a partilha 
de experiências como factor de 
adesão e mais-valia para a ob-
tenção de melhores indicadores 
em saúde com envolvimento de 
profissionais de saúde, líderes 
comunitários e população. As-
sim, estivemos em Cabo Verde, 
no Brasil, em Moçambique, em 

Angola, em S. Tomé e Príncipe, 
em Cuba, na China (Cantão / 
Xangai / Pequim), na Guiné-Bis-
sau, em Timor, Macau (Portugal 
/ China) e Goa (Índia).

2) A ação humanitária 
Saúde em Português tem vindo a 
intervir nas grandes catástrofes 
da humanidade nos últimos 21 
anos, priorizando os cuidados 
curativos e de reabilitação, sem 
negligenciar a educação para a 
saúde pelos pares. Assim, esti-
vemos na guerra na Guiné-Bis-
sau, pós-massacres em Timor, 
nas cheias de Moçambique, no 
tsunami no Sri Lanka (Ceilão), 
no terramoto no Haiti, nos cam-
pos de refugiados na Etiópia, no 
tufão nas Filipinas, nas favelas 
do Quénia.

3) A CPLP antes da CPLP
Saúde em Português foi criada 
e desenvolveu a sua ação nos 
Países de Língua Portuguesa 
muito antes da própria criação 
da CPLP, por reconhecer a lu-
sofonia e a história, as tradições 
e as culturas dos povos de lín-
gua portuguesa como pólo de 
união e de reforço de saúde e 
bem-estar, reconhecimento in-
ternacional e qualidade de vida 
das populações. Assim, na sua 
génese estiveram profissionais 
de saúde de todos os Países de 
Língua Portuguesa e todas as 

ações que tem vindo a desenvol-
ver nesses Países têm parcerias 
técnicas e comunitárias plurina-
cionais obrigatórias.

4) Portugal, direitos humanos e 
inclusão social
Saúde em Português tem tido 
uma ação complementar do 
SNS, no âmbito da intervenção 
da sociedade civil organizada em 
promoção da saúde e direitos 
humanos, nomeadamente igual-
dade de género, direitos sexuais, 
apoio às vítimas de tráfico de 
seres humanos, apoio às mino-
rias étnicas, combate à exclusão 
social, formação em cuidados de 
saúde primários e secundários e 
igualdade de oportunidades, em-
preendedorismo e intervenção em 
plataformas de inclusão social, de 
desenvolvimento do milénio, di-
reitos sexuais e combate ao tráfico 
de seres humanos.

5) Uma página para o mundo
Saúde em Português apresenta 
hoje uma página web:
www.saudeportugues.org
com história e futuro, em portu-
guês e inglês, direcionada para o 
mundo global, com acuidade in-
formativa, mobilizadora e pros-
petiva destinada a instituições 
oficiais e parceiros na área da 
juventude na Europa, entidades 
financiadoras no mundo desen-
volvido, Departamentos das Na-

ções Unidas, ONGD e parceiros 
em todos os continentes, profis-
sionais de saúde e promotores 
de direitos humanos, agências 
de comunicação e população.
Ana Rita Brito, socióloga, Dire-
tora Executiva do Departamento 
de Cooperação de Saúde em 
Português, apresentou a filoso-
fia, a estrutura e as funcionalida-
des da página web.

Saúde em 
Português vai 
combater o Ébola
Saúde em Português vai com-
bater o Ébola em África, tendo a 
noção precisa das razões para o 
fazer, dos antecedentes que mar-
cam a sua expressão de vontade, 
da tipologia da intervenção e do 
risco e contributo de Saúde em 
Português.

1) As razões
Saúde em Português, como or-
ganização humanitária com sede 
em Coimbra (Portugal), Membro 
Observador Consultivo da CPLP, 
vai combater o Ébola, por razões 
humanitárias inerentes ao seu 
perfil de competência técnica em 
saúde, apoio aos mais desfavo-
recidos e Países em desenvol-
vimento que são postergados, 
proteção dos Países lusófonos 
e sua comunidade e ajuda no 

combate à epidemia que coloca 
em risco o mundo global.

2) Os antecedentes
As notícias temerosas sobre as 
consequências e prevalência 
da morte no combate ao vírus 
Ébola, o receio pela vida hu-
mana e a consciência do risco 
profissional não desmotivaram 
Saúde em Português e a sua 
equipa de intervir para contribuir 
na ação humanitária e controlo 
da epidemia. Assim, afirmámos 
a disponibilidade de Saúde em 
Português para intervenção em 
território de catástrofe (Guiné-
-Conakry, Serra Leoa, Libéria, 
Nigéria), em 10 de Agosto pas-
sado ao Governo da Nigéria 
(então um dos pontos focais 
da doença) e aos Médicos Sem 
Fronteiras (escritórios de Gené-
ve / Suíça e Paris / França), em 
12 de Agosto em Portugal ao 
Camões – Instituto da Coopera-
ção e da Língua, I. P., e em 14 de 
Agosto, às Nações Unidas (Re-
gional Office for West and Cen-
tral Africa / ROWCA - OCHA).

3) A intervenção
Em 6 de Outubro, fomos con-
tactados pela Direcção-Geral 
da Saúde de Portugal, que con-
vidou Saúde em Português a 
disponibilizar profissionais de 
saúde para formação e treino em 
doença Ébola e epidemia, e inte-
gração em (eventual) missão de 
Portugal, destinada a prevenção 
e combate à Doença Ébola, atra-
vés de instalação na República 
da Guiné-Bissau, caso os Países 
envolvidos assim o consideras-
sem adequado. Saúde em Portu-
guês respondeu afirmativamente 
ao convite, tendo selecionado ao 
fim de 4 dias, uma equipa com 
16 elementos (10 médicos, 3 
enfermeiros e 3 logísticos), à 
consideração da Direcção-Geral 

da Saúde de Portugal. Conforme 
nos foi transmitido, e de acordo 
com notícias oficiais vindas a 
público, quer da Direcção-Geral 
da Saúde de Portugal quer da 
Ministra da Saúde da República 
da Guiné-Bissau, está previsto o 
envio de equipa portuguesa que 
se instalará no Hospital Militar 
de Bissau, caso venha a ser ne-
cessária, e que integrará Saúde 
em Português. Ricardo Bordón, 
médico, Coordenador do Ga-
binete de Crise de Saúde em 
Português, caracterizou a com-
petência e qualificação de Saúde 
em Português em situação de 
crise, discriminando a catástrofe 
e calamidade, o conflito e a do-
ença grave.

4) O risco e o contributo de 
Saúde em Português
Saúde em Português, ao cola-
borar na prevenção e combate 
ao vírus Ébola e à epidemia, está 
consciente da responsabilida-
de profissional que assume, da 
confiança que entidades e popu-
lação depositam na sua qualifi-
cação prévia, e do risco que re-
presenta a realização da missão.
Mas está também consciente 
da utilidade da sua participação 
nesta missão humanitária, da 
deteção e controlo da epidemia 
junto à sua origem, e do con-
tributo de Saúde em Português 
para apoiar a Guiné-Bissau, 
membro da CPLP, e para redu-
ção do risco para Portugal e a 
população portuguesa.

Coimbra, 28 de Outubro 
de 2014 

O Presidente
Hernâni Pombas Caniço
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homena-
gem
A Fernando Vale

És serra e és vale, rio de verdades
Memória e lembrança, orgulho lusitano
És porta e és janela, mar de liberdades
És intenção e gesto, ano após ano
 
És forma e és ritmo a cada momento
Aurora da madrugada à espera de vez
És água e és pedra do livre pensamento
És génese e glória de ser português
--

Fernando Vale faleceu em Coimbra em 26/11/2004. 
Atravessou 3 séculos dado ter nascido a 30/07/1900. 
Fundador do partido Socialista. 
Foi o primeiro presidente da Secção Regional do Centro 
após o 25 de Abril e o seu primeiro Governador Civil.

Carlos Maia Teixeira

Saúde em Português . 21 anos
vai combater o ébola



na saúde

“Os profissionais de saúde que trabalham no intitulado “país 
real” (por oposição à nação projetada em slides e ecrãs) têm uma 
noção clara do nível reduzido de literacia em saúde da maio-
ria dos nossos utentes. Esta perceção empírica tem vindo a ser 
confirmada pela literatura científica em Medicina Geral e Fami-
liar. Destaque para o pertinente artigo do Prof. Carlos Martins 
(http://tinyurl.com/khzcaz7) que identifica quais os serviços 
de saúde considerados necessários pelos portugueses.

Neste mesmo sentido, foram recentemente divulgados os resul-
tados, ainda que preliminares, do questionário europeu de litera-
cia em saúde aplicado em Portugal (HLS-EU-PT).

Esta investigação insere-se no projeto intitulado “Saúde que 
Conta”. Trata-se de uma iniciativa multidisciplinar coordenada 
pela Escola Nacional de Saúde Pública, com a participação de 
várias entidades e em pareceria com a indústria farmacêutica. E 
quais são as principais conclusões do HLS-EU-PT? Saliento pela 
negativa os seguintes: 56,6% da população inquirida não sabe 
avaliar se a informação sobre a doença nos meios de comunica-
ção social é de confiança; 55% dos inquiridos não sabe como 

as mudanças políticas podem afetar a sua saúde e 47,4% não 
sabe como encontrar informação sobre como é que a sua zona 
residencial pode ser mais amiga da saúde.

Um nível reduzido de literacia em saúde tem implicações nega-
tivas na saúde do indivíduo, nos recursos da comunidade e na 
aplicação das reformas necessárias. É portanto evidente que a 
progressiva capacitação em saúde dos portugueses deve ser uma 
meta a atingir.

Tendo em conta a dimensão da tarefa necessitamos de iniciativas 
como a excelente “Saúde que Conta” que, para além do diagnós-
tico, promovam a reflexão e definição de estratégias concretas e 
a longo prazo.

O papel do médico de família (e da restante equipa em cuidados 
de saúde primários) é indispensável neste processo de mudança.

Por Luís Monteiro, Médico de Família 
http://pt.linkedin.com/in/luismiguelmonteiro

15 min. 
de fama...
para a morte
O recente parecer do Tribunal de Contas considera que, caso se re-
duzisse a duração das consultas médicas para 15 minutos, mais con-
sultas se fariam e portanto, a acessibilidade aos utentes aumentaria. 
Parece uma verdade de La Palisse, para a qual não seria necessário um 
órgão institucional em exercício debruçar os seus vetustos saberes e 
ocupar o seu precioso tempo (não sabemos se ocupou mais de quinze 
minutos), nem seria imperiosa uma investigação de Sherlock Holmes, 
mesmo que fosse para impressionar o seu caro Watson, por elementar.
Presume-se ainda que as instituições têm um sentido pedagógico na 
sua ação, fruto da sua sapiência e mais-valia, em que as suas decisões 
e pareceres influenciam estruturas e plebe, não como se tivessem cinco 
anos (os números continuam a ser importantes), mas para educar para 
a saúde, se essa competência também possuísse.

Sendo médico há 37 anos, confesso não saber como reduzir o tempo 
de consulta, esse inimigo do bem-estar e da perfeição. Será cortando 
a palavra aos doentes nas queixas, sinais e sintomas que ousadamen-
te querem expôr, em tempo de antena como a classe política utiliza? 
Ou será na observação clínica do doente, dispensando palpação, per-
cussão, auscultação, medição de tensão, exames invasivos que só in-
comodam e exigem mão humana, divã e aparelhos que só empatam? 
Ou talvez na análise e avaliação do doente, não ponderando hipóteses 
diagnósticas, quadros alternativos e decisões clínicas que podem cus-
tar couro e cabeludo, mesmo que seja tudo correto? Ou ainda, … será 
reduzindo o tempo no estabelecimento do plano de ação para o doen-
te, onde se prescrevem medicamentos por vezes caros, se solicitam 
exames auxiliares de diagnóstico que só dão despesas, onde se dão 
conselhos sobre estilos de vida saudável como alimentação adequada, 
prática de exercício físico ou se desaconselha o abuso do álcool, uso 
do tabaco e drogas?

Haverá outras opções para reduzir o tempo de consulta. Por exemplo, 
deixar o doente apresentar um número de queixas limitado (1, 2, 3?), 
usar um relógio de areia em que se esgota o tempo, eliminar a cadeira 
para o doente e outros adereços de consultório, exigir ao doente um 
curso de contenção da linguagem? O tempo é dinheiro, dirão os igno-
rantes e os literatos, os decisores e os burocratas, os negociantes e os 
meliantes, os foliões e os ladrões. Mesmo o tempo que se gasta com os 
sucessivos bloqueios, problemas e lentidão informática dos péssimos 
computadores que assassinam a relação médico-doente.
As vítimas são os doentes, cujo direito à saúde é enxovalhado, e os 
profissionais de saúde que desesperam. Dar quinze minutos de fama 
ao doente é um passo para a morte. A saúde não se compadece com 
principiantes, debutantes ou periféricos, ainda que a boa-fé possa não 
estar em causa. A acessibilidade deve estar associada à qualidade, para 
a vida, e não para a morte.

Hernâni Caniço, 
Médico, Presidente da ONGD Saúde em Português

E, já agora… deve abolir-se 
uma explicação da doença, 
um gesto de proximidade, 
uma palavra de compreensão 
e carinho, porque se gasta 
tempo?”

MD opinião médica

LiteraciaLiteracia

51



HUMOR

Balada 
do Interno novinho 
de Neurologia, 
nas primeiras noites

Batem as quatro da manhã, e no salão
a média luz cobre a fila de doentes
Os mais velhos, entretanto retirados
deixam os velhinhos dos lares, desidratados,
a corrigir natrémias resistentes.

No cantinho da Neurologia nada de novo.
O sono cura mais uma enxaqueca.
Foi vencido o difícil estado de mal.
Uma última ronda: tudo controlado,
até o velhinho desorientado
que (infelizmente) tinha PCR normal.

O pequeno interno recolhe à frente do computador
pronto para qualquer intercorrência.
E de terras distantes onde não há TAC
acaba sempre por chegar um “ataque”
uma “crise” ou uma “ausência”.

E, mal ou bem, lá vai gerindo
entre o conhecimento e a imaginação
as “bocas ao lado” que vão surgindo
e as cefaleias em profunda depressão.

E o DECT*, só ele como companhia
mantém-se também sem arredar pé, 
agarrado aos pauzinhos de bateria
que o interno igualmente desejaria
recarregar na máquina do café. 

Rui Araújo
Médico Interno de Neurologia, CHUC

* DECT (digital enhanced cordless telecomunication, vulgo “deck”, ie, o telemóvel que 
acompanha o médico no serviço de urgência).

MD opinião médica
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O silêncio 
dos inocentes
Escrevo este artigo à luz dos comunicados da Ordem dos Médicos (no 
seu website institucional), do seu bastonário (na sua página pessoal 
da rede social Facebook®) e do presidente da Secção Regional do 
Centro da OM (pela mesma via do sr. Bastonário). Enquanto escrevo 
lá vou ansiando (e desesperando) pela publicação da lista de vagas 
para o Internado de Formação Específica. Por um esclarecimento 
oficial por parte da Administração Central do Sistema de Saúde 
(ACSS), contando com a sua já famosa falta de competência no cum-
primento de prazos estipulados por lei, já nem vale a pena esperar. 

Reparei que ainda nem me apresentei. Sou médico, um dos muitos 
“colegas IACs” a quem têm sido dirigidos os comunicados supra-
citados. Não tem sido fácil ser-se IAC em 2014… mal tínhamos 
acabado de realizar a Prova Nacional de Seriação e, veja-se, a ACSS 
engana-se na chave publicada na página oficial provocando o pâ-
nico nos quase 2000 médicos que a consultavam para poder fazer 
contas à vida. Resolveram o assunto em poucos dias. Em seguida, 
mal acabou o prazo de inscrição no ano comum já andávamos aos 
tropeções em notas que afinal tinham sido mal calculadas. E com 
isto os prazos lá se iam prorrogando sem quaisquer notas de culpa 
ou esclarecimentos por parte da ACSS. 

E assim, lá começámos finalmente a exercer a profissão pela qual 
estudámos com tanto afinco. Pessoalmente tem sido uma experi-
ência tão enriquecedora, ao ponto de quase me esquecer que não 
iam aparecendo quaisquer notas oficiais acerca das capacidades 
formativas para o ano que virá, por parte das entidades que nos re-
presentam. Não falo de comentários catastróficos na praça pública, 
que só fazem com que a opinião portuguesa nos ache uns afortuna-
dos piegas, que temos tudo dado sem trabalhar nem merecer. Falo 
de comunicados oficiais via email (meio sobejamente utilizado pela 
altura das eleições dos corpos sociais da OM e inexistente desde 
então), via website, ou até mesmo pelas redes sociais (que embora 
tenham um alcance limitado, são amplamente utilizadas no quotidia-
no). Só mesmo quando a contestação perante o impávido e sereno 
silêncio governamental (estranhamente de braço dado com a pouca 
comunicação por parte da Ordem dos Médicos) subiu para níveis 
incomportáveis é que as entidades que nos defendem (como futu-
ro da Medicina que somos, nós os “colegas IACs”) se decidiram a 
comunicar. Uns num tom mais paternalista, outros num tom mais 
ponderado, outros até sem estarem assinados, lá foram saindo em 
catadupa. Esquecem-se somente da questão que mais nos preocupa: 
Já corria o mês de Dezembro! E em Janeiro começaria o internato de 
formação específica…
Do outro lado da barricada, a ACSS mantém-se inocentemente si-
lenciosa como sempre, sem assumir nem posições, nem comuni-
cados, nem idoneidades formativas. Interesses haverá certamente e 
estarão a ser bem defendidos. Resta saber como, por e para quem.

Luís Pedro Ribeiro

agenda
srcom

+ info

www.omcentro.com

Aconteceu ...

Recital de poesia

Cinco atores da Companhia Bonifrates 
interpretaram poemas da obra de João 
Maria André, em forma de recital, na 
Sala Miguel Torga, na Secção Regional 
do Centro da Ordem dos Médicos (SR-
COM). “Estilhaços”, assim se intitula 
o espetáculo, culmina uma trilogia de-
dicada a temas sensíveis da sociedade 
(prostituição, sem-abrigo e violência 
doméstica). Neste caso, os poemas de 
“Estilhaços” surgiram durante a criação 
coletiva do espetáculo e intervenção te-
atral sobre violência doméstica, com di-
reção, encenação e dramaturgia de João 
Maria André.

1.ª REUNIÃO ANUAL DE INTERNO

Oncologia na SRCOM

A RAIO pretende ser “um fórum de de-
bate, uma troca de ideias”, acentuou 
Helena Gervásio, na sessão de abertura. 
Enaltecendo a iniciativa, Carlos Cortes, 
presidente da SRCOM, lembrou que “ser 
médico hoje é diferente de ser médico há 
uma década” devido ao contexto econó-
mico e social.

Médicos 
homenageados 
pela OM

O XVII Congresso Nacional de Medicina 
- que decorreu de 25 a 27 de novembro 
na Aula Magna da Universidade de Lisboa 
- encerrou com “chave de ouro”. Com o 
tema “Saúde, passado, presente e futu-
ro”, o evento terminou com a entrega de 
Medalhas de Mérito aos Médicos que se 
distinguiram no seu percurso profissional. 
As Secções da Ordem dos Médicos (Norte, 
Centro e Sul) indicaram os nomes dos mé-
dicos a homenagear no corrente ano. Da 
Secção Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos foram quatro os distinguidos: 
António Augusto Ferreira Mega Lopes de 
Andrade (Cirurgia Geral - Viseu), Luís de 
Mello Borges de Castro (Neuropediatria - 
Coimbra), Mário Alberto Domingos Cam-
pos (Nefrologia - Coimbra) e Polybio Serra 
e Silva (Cardiologia e Medicina Interna - 
Coimbra). José Manuel Silva, Carlos 
Cortes, Jaime Mendes e Miguel Guima-
rães entregaram as Medalhas de Mérito.

EXPOS.  PINTURA E ARTES PLÁSTICAS 

“Desconstrução” 

Esteve patente no Clube Médico, de 29 
de outubro a 29 de novembro a expo-
sição de pintura e artes plásticas “Des-
construção” da autoria de Hugo Pires e 
Isabel Pimentel. A inauguração contou 
com a presença de muitos amigos dos 
artistas: Isabel Pimentel e Hugo Pires, 
mãe e filho, que apresentaram a todos 
os presentes quadros das respetivas au-
torias e um conjunto de quadros “cons-
truídos” em conjunto.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO

“Era uma vez um 
professor”

O médico psiquiatra Júlio Machado Vaz 
apresentou, na Sala Miguel Torga da 
Secção Regional do Centro da Ordem 
dos Médicos, a 18 de dezembro, o li-
vro “Era uma vez um professor”, obra 
que assinala a sua reflexão enquanto 
regente de Antropologia Médica. O li-
vro é, segundo o autor, uma forma de 
explicar aos seus dois netos, a quem 
dedica a obra, que o avô foi mais do 
que o sexólogo. Este livro reúne textos 
que abordam, por exemplo, temas como 
amor e sexualidade, adolescência e ve-
lhice. Escreve o autor neste livro com 
chancela da Âncora Editora: “Nada na 
manga - neste livro debruço-me sobre 
gente e temas tão diversos como Mozart, 
o Engenheiro Sócrates e Álvaro Siza; o 
Amor Cortês, a Arquitetura e o Serviço 
Nacional de Saúde. Por inquietação 
congénita da alma? Concedo”.

CLUBE DO LIVRO

“Sexualidade 
Redonda e Circular”

EXPOSIÇÃO DE PINTURA E ESCULTURA

Ana Couceiro

de e da sua relevante carreira científica. 
“Esta nunca deixará de ser a sua casa”, 
lembrou Carlos Cortes, presidente da 
SRCOM, aludindo ao facto de Fernanda 
Mendes viver nos Açores, mantendo 
sempre uma forte ligação a Coimbra, 
cidade onde cursou Medicina e se espe-
cializou em Psiquiatria. Esta sessão do 
‘Clube do Livro’ da SRCOM decorreu a 
16 de janeiro.

A autora do livro “Sexualidade Redonda 
e Circular”, Maria Fernanda Mendes, 
apresentou esta obra, na Sala Miguel 
Torga, na SRCOM, perante uma sala re-
pleta de amigos e colegas de faculdade - 
todos eles admiradores da personalida-

Esteve patente, no Clube Médico da 
SRCOM, em Coimbra, a exposição de 
pintura e escultura de Ana Couceiro. Na 
inauguração, perante uma vasta plateia 
de colegas, amigos e família, o cirur-
gião José Couceiro, marido da artista 
plástica, destacou o facto desta exposi-
ção mais parecer uma exposição coleti-
va, tal a multiplicidade de técnicas utili-
zadas. A mostra esteve patente de 9 de 
janeiro a 3 de março. Um dos quadros 
foi retirado mais cedo desta exposição 
para integrar o Prémio Arte Laguna, 
em Veneza. O anfitrião, Carlos Cortes, 
presidente da SRCOM, “impressionado 
com a diversidade de produção artísti-
ca” de Ana Couceiro, sublinhou o facto 
do “humanismo médico” também se 
expressar nesta vertente artística. Ao 
intervir, Ana Couceiro agradeceu a pre-
sença de todos no Clube Médico e não 
deixou de sublinhar o facto da SRCOM 
ser “uma casa aberta à cultura”. 



A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos tem desenvolvido 
acordos a fim de obter descontos em produtos e serviços, onde a quali-
dade é constante. Nesta secção encontra as empresas aderentes.

AGÊNCIA DE VIAGENS

Best Travel Coimbra 
Rua D. Manuel I, 74 Estádio Cidade de Coimbra
Tel.: 239 797 690  /  coimbra.services@besttravel.pt

Condições especiais com atendimento personalizado e ex-
clusivo com gestor dedicado 

AUTOMÓVEIS 

Avis 
Aluguer de automóveis
www.avis.com.pt  /  customer.service@avis-portugal.pt

Condições Especiais 

GINÁSIOS

Phive 
Quinta da Machada 294 r/c – Santa Clara  Coimbra
Tel.: 239 441 308  /  www.phive.org/

Descontos Especiais 

HOTELARIA

Hotel D. Luís***
Santa Clara - Coimbra
Tel.: 239 802 120  /  geral@hoteldluis.pt  /  www.hoteldluis.pt

Descontos Especiais (Sobre os preços de balcão) 

Faculdades do Corpo
Largo Santana 2 - Coimbra
Tel.: 239 780 089  /  faculdadesdocorpo@gmail.com
www.faculdadesdocorpo.com

Descontos Especiais 

Hotéis Belver (*** e ****)
www.belverhotels.com

20% DE DESCONTO (Sobre os preços de balcão)

DIVERSOS 

Aconchego 
Avenida Dr. Elísio de Moura, 47 - Coimbra
Tel.: 239 705 605  /  Tlm.: 919 713 966
www.facebook.com/Aconhego.Colchoes

20% DE DESCONTO

Cambridge School 
Praça da República, 15 - Coimbra
Tel.: 239 834 969  /  239 829 285  /  Fax: 239 833 916
coimbra@cambridge.pt

Condições Especiais

Hotel Tryp Colina do Castelo****
Rua da Piscina - Castelo Branco
Tel.: 272 349 280  /  tryp.colina.castelo@solmeliaportugal.com

Descontos Especiais (Sobre os preços de balcão) 

Hotel Tryp Coimbra****
Alameda Doutor Armando Gonçalves - Coimbra
Tel.: 239 480 800  /  trypcoimbra@meliaportugal.com
www.trypcoimbra.com

Descontos Especiais (Sobre os preços de balcão) 

FNAC Coimbra
Santa Clara - Forum Coimbra  /  www.fnac.pt

Condições Especiais 

PROTOCOLOS

AXA
A Ordem dos Médicos (OM) celebrou com a AXA Portugal um seguro de 
responsabilidade civil que abrange todos os associados. Noutros segu-
ros, a AXA apresenta vantagens para os associados da OM.

CP
Bilhetes em tarifário especial, proporcionando aos colaboradores e as-
sociados da OM preços mais vantajosos nos comboios Alfa Pendular 
e 1.ª classe. Proporciona ainda preços competitivos nos parques de 
estacionamento em Pragal, Lisboa Oriente, Porto e Braga; aluguer de 
viaturas no destino para as viagens de ida e volta e ainda descontos em 
certas unidades hoteleiras.

Santander Totta
Vantagens nos produtos e serviços do Banco desde que os associados 
da OM tenham o vencimento domiciliado nesta instituição.

BANCOS

BPI
www.bancobpi.pt

Condições Preferenciais de acesso a serviços e produtos 

Caixa Económica Montepio Geral 
www.montepio.pt

Condições Especiais

Lexus
Rua Entre Vinhas 1 - Eiras 3020 - 171 Coimbra
Tel.: 239 433 990  /  lexus.coimbra@lexus.pt / www.lexus.pt

Benefícios aos membros e associados da SRCOM na aquisição 
de viatura e oferta de contrato de manutenção programada.

md BENEFÍCIOS SOCIAIS . acordados com a SRCOM

PUB



PUB


