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Relação médico/doente
Património Imaterial da Humanidade
Porque não?

«Património Imaterial da Humanidade foi uma 
distinção criada em 1997 pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura, levando o público a salvaguardar e re-
vitalizar o seu património imaterial e encorajar 
os portadores de conhecimentos a identificar e 
preservar a sua herança».

De acordo com a legislação em vigor, legislação 
nacional e da UNESCO (2003), a proteção legal 
de manifestações imateriais deve resultar do 
interesse das comunidades detentoras do pro-
cesso, não podendo ser conduzidas exclusi-
vamente por instituições sem a participação, 
consentimento e envolvimento ativo das comu-
nidades, grupo de indivíduos.

Provavelmente, cada um de nós terá em mãos 
manifestações de carinho, de reconhecimento 
por actos médicos prestados, uns mais que 
outros, fruto das especialidades em que nos  
distribuímos e da simpatia e segurança que 
transmitimos.

Recolhidos testemunhos, construído um histo-
rial, porque não apostar?

Entre centenas de exemplos que me passaram 
pelas mãos, transcrevo dois, pela simplicidade, 
reservando os originais para provas futuras.

1. «Doutor, quero nesta deixar-lhe uma mensa-
gem de agradecimento que sai do meu coração 
Tal como Deus mandou uma estrela cadente 
iluminar o Menino Jesus, também me enviou a
 mim uma estrela para me iluminar. Quando en-
trei pela sua porta trazia comigo muita mágoa e 
dor no coração. Trazia o sofrimento de uma vida. 

Por detrás dela encontrei quem me emprestasse 
um ombro para chorar, quem secasse as minhas 
lágrimas com carinho, quem me ensinasse a 
sorrir. Eu sou fruto da rejeição do mundo, mas 
vós, doutor, tendes no coração o amor que falta 
ao mundo. Levantaste-me do chão. Obrigado e 
Feliz Natal. Carla».

2. «Doutora, sei que já me despedi de si mas 
queria dizer-lhe algumas coisas que falando não
conseguiria pois as lágrimas não deixariam. 
Obrigado por tudo  que fez por mim, obrigado a
todo o corpo técnico do seu serviço. Saiba que 
a senhora e todos vós foram os responsáveis 
por me devolverem a oportunidade de fazerem 
a minha vida mais feliz. Não sei se alguém já 
lhe disse isto, mas eu admiro-a, admiro-vos. 
Um dia voltarei numa posição mais confortável 
para vos apresentar a Ana Sophia, embora ela 
já vos conheça um pouco. Obrigado por tudo 
e desculpem se causámos alguns transtornos, 
eu sei que foram muitos. Beijocas com muito 
carinho. Karol».

Coisas simples que podem fazer de um doente... 
um saudável... e que podem levar a relação médi-
co doente a Património Imaterial da Humanidade.

Falemos mais uns com os outros com tempo 
para nos conhecermos mutua e profundamente, 
sem descurarmos os computadores, claro.

Relação médico/doente
Património Imaterial da Humanidade
Porque sim.

Teresa Sousa Fernandes



Juramento de Hipócrates, 2017

‘A Saúde 
e o Bem-Estar 
do meu Doente 
serão as minhas 
primeiras 
preocupações.’

Alicerce civilizacional

Numa altura em que a área da Saúde atra-
vessa um período de profundas dificuldades, 
com graves prejuízos para os doentes e para 
os profissionais de saúde, é primordial os 
médicos encetarem uma reflexão profunda 
sobre o seu papel na Saúde e sobre o exercí-
cio da Medicina.

 As pressões contabilísticas e economicistas, 
desprovidas de qualquer preocupação pelo 
bem-estar dos doentes e que ignoram as 
condições adequadas para a prática de uma 
medicina de qualidade, obrigam os médicos 
a fortalecer e reencontrar os valores e as vir-
tudes próprios da profissão médica.

Mais do que nunca, a valorização do nosso 
pensamento axiológico é a única a poder fa-
zer frente a um sistema em perda galopante 
de humanização no qual o doente é apenas 
um número e o médico um empregado con-
tratual. A relação entre o médico e o seu do-
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ente é um princípio inalienável e basilar da 
Medicina na tradição milenar hipocrática, 
onde a Pessoa tem um papel central não 
apenas no sistema de saúde, mas também na 
vida do Médico.

 A relação médico-doente é complexa e tem 
profundas implicações na confiança que o 
doente irá ter no tratamento da sua doença e 
no êxito da sua cura. É obrigação de todos os 
médicos preservar e acarinhar essa relação. 
Sem uma relação médico-doente consolida-
da, perderemos não só a medicina humani-
zada, mas perderemos a Medicina tout court. 
Mais do que uma ligação entre duas pessoas 
no âmbito de uma consulta, a relação médico 
doente constitui um alicerce civilizacional. 
Não é demais atribuir-lhe esta importância se 
imaginarmos, hipoteticamente, cuidados de 
saúde desprovidos da ligação entre o médico 
e o doente.

É por estes motivos que a Ordem dos Mé-
dicos tem defendido e apoiado o reconheci-
mento da relação médico-doente como um 
Património imaterial da Humanidade.

Os tempos de incerteza remetem-nos para a 
necessidade de consolidar ou reavivar os re-
ferenciais éticos e morais próprios da profis-
são. A magnanimidade da profissão médica 
conhece um dos seus pontos mais altos nes-
te encontro de dupla dádiva onde, na relação 
médico-doente, ambas partes dão e recebem 
mutuamente. 

Carlos Cortes 
Presidente da Secção Regional do Centro 

da Ordem dos Médicos

Dra. Teresa Sousa Fernandes
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O alerta para as condições do edifício - onde funciociona a Unidade de Saúde 
Familiar CelaSaúde - já foi enviado para o atual titular do Ministério da Saúde.
Os esgotos escorrem pelas paredes exteriores, as janelas estão podres, há fis-
suras no teto de vários gabinetes e infiltrações no pavimento, é deficitária a 
ventilação tornando o ar irrespirável nalgumas salas. Mais: a rede informática 
e elétrica apresentam falhas diárias. Estes são alguns exemplos do estado de 
degradação do Bloco A do edifício onde funciona a Unidade de Saúde Familiar 
CelaSaúde, no centro da cidade de Coimbra. O imóvel está a colocar em risco 
a saúde dos profissionais e utentes. Registam-se “elevados valores de concen-
tração de CO2 que excedem os limiares a partir dos quais já são nocivos para a 
saúde humana!” denuncia o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem 
dos Médicos (SRCOM). Carlos Cortes revela ainda: “Tivemos conhecimento de 
acidentes com alguma gravidade. Já caiu uma armadura elétrica em cima de um 
médico durante uma consulta!”. Alertas que, perante a gravidade da situação, 
o presidente da SRCOM já transmitiu ao atual titular do Ministério da Saúde 
numa missiva que contém fotografias para exemplificar o estado de degradação 
do imóvel. “As condições são de tal modo adversas e com tal gravidade que é 
urgente realizar as obras há muito prometidas pela Administração Regional de 
Saúde do Centro (ARSC) que, sistematicamente, não cumpre o que promete. 
Estamos perante uma ARSC despreocupada, opaca e insensível”, aponta. Para 
Carlos Cortes “é inadmissível prestar cuidados de saúde nestas condições”, 
lamentando que “mesmo após inúmeras reuniões e troca de documentação 
entre a responsáveis da USF CelaSaúde e a Administração Regional de Saúde 
do Centro” a situação continue sem qualquer resposta.A USF CelaSaúde, com 
33 profissionais, está instalada no Bloco A do centro de saúde de Celas onde 
funciona desde 2008, prestando cuidados de saúde a perto de 17 mil uten-
tes que residem no centro da cidade. A coordenação desta unidade de saúde, 
recorde-se, reclama obras de reabilitação total do Bloco A deste edifício, com 
particular insistência, desde 2014. Desde então, o estado de degradação do 
imóvel agrava-se.“A ARSC tem demonstrado estar completamente paralisada na 
resolução dos graves problemas que atingem os cuidados de saúde primários, 
o que espelha uma profunda insensibilidade pelas condições de trabalho dos 
profissionais de saúde e pelos problemas dos doentes”, sublinha o presidente 
da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos. “Mudar telhado e janelas 
já não chega para resolver a gravidade da situação. É vasto o rol de problemas. 
Mais dois exemplos: Não há sistema de deteção de incêndios e a rede de frio é 
insuficiente (o que já provocou perda de lotes de vacinas). Não são condições 
admissíveis”. O presidente da SRCOM repudia o atraso para o início de obras 
neste edifício antigo e critica o desprezo da ARSC para com as unidades de 
cuidados de saúde primários que carecem de intervenções urgentes, citando 
também o ‘crónico’ caso do centro de Saúde de Fernão de Magalhães.

Coimbra, 16 agosto 2017

O questionário de avaliação de satisfação levado a cabo pelo Gabinete de Infor-
mação e Tecnologia da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SR-
COM) revela ainda que 73,4% dos médicos reporta erros informáticos em mais 
de 25% dos atestados que emite. Este estudo, que pretendeu avaliar a satisfação 
pelo novo processo de emissão dos atestados médicos para cartas de condução 
(por via eletrónica), e cujos resultados são agora apresentados, é um trabalho 
inédito em Portugal, no qual responderam 506 profissionais. É grande a preocu-
pação face ao novo modelo eletrónico com a aplicação dos Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde. Este questionário de avaliação de satisfação explica 
porquê. Os resultados mostram que: 95,8% dos inquiridos não tem ao dispor 
todos os meios de que necessita para a avaliação pormenorizada do utente (i.e., 
avaliação oftalmológica: potência das lentes, campo visual e visão periférica, 
visão das cores, visão crepuscular, doenças oftalmológicas progressivas, ...), 
por forma a emitir o atestado; 93,3% dos inquiridos consideram que a relação 
médico-doente pode ser posta em causa; 73,4% dos inquiridos reportam erros 
informáticos em mais de 25% dos atestados que emite; 87,9% dos inquiridos 
necessitam de mais do que uma consulta para a emissão do atestado.

Os resultados revelam ainda que: 68.8% dos inquiridos apresentam insatisfa-
ção com a aplicação para a emissão de Atestados para a Carta de Condução; 
76.8% dos inquiridos acreditam que a consulta após a referenciação necessá-
ria não ocorrerá em menos de 6 meses.
O questionário de avaliação indicou também que: 54,5% responderam que ne-
cessitam de mais do que 30 min. para emitir um atestado, aliás 17,1% demora 
mais de 45 min.; 53,7% considera que o novo modelo eletrónico para emissão 
de atestado para carta de condução é pouco intuitivo; 95,4% dos inquiridos 
concordam com a criação dos Centros de Avaliação Médica e Psicológica.

O resultado deste questionário de avaliação evidencia o impacto negativo pro-
vocado pela emissão de atestados por via eletrónica no dia-a-dia dos médicos 
especialistas em Medicina Geral e Familiar. “Este inquérito de satisfação é mais 
um aviso para que o Ministério da Saúde possa encontrar uma solução urgen-
te”, assume Ivo Reis, coordenador do Gabinete de Informação e Tecnologia da 
Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos. “Não se devia ter avançado 
com a informatização sem a criação dos centros especializados. Os cuidados de 
saúde primários estão a ficar atolados de problemas criados pela obrigatorieda-
de dos atestados medicos emitidos por via eletrónica”, enfatiza Carlos Cortes. 
No entender do presidente da SRCOM: “Os responsáveis pelo Ministério da 
Saúde deveriam suspender este novo modelo até à criação dos Centros de Ava-
liação Médica e Psicológica (CAMP)”. Acusa Carlos Cortes: Os CAMP foram 
prometidos e nunca foram criados”.

Coimbra, 13 julho 2017 

Poderá aceder a todos os comunicados em: http://omcentro.com/documentos-e-legislacao/comunicados

comunicados

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos 
considera que o Serviço de Urgência do Hospital In-
fante D. Pedro, do Centro Hospitalar do Baixo Vouga 
(CHBV), em Aveiro, está a desrespeitar os critérios de-
finidos pela Ordem dos Médicos, por incumprimento 
das recomendações relativamente à constituição das 
equipas de Cirurgia Geral no Serviço de Urgência 
Médico-Cirúrgica.

Dos cinco especialistas em cirurgia geral que deveriam 
idealmente preencher a escala para este serviço (de 
acordo com o parecer do Colégio de Cirurgia Geral), 
o Conselho de Administração (CA) do CHBV pretende 
atribuir apenas ter dois especialistas.

Considerando a gravidade da decisão do CA CHBV e 
uma vez que estão a ser postos em causa os critérios 
definidos pela Ordem dos Médicos, designadamente 
pelo respetivo Colégio da Especialidade, a Secção Re-
gional do Centro da Ordem dos Médicos vai solicitar 
uma reunião, com caráter de urgência, aos cirurgiões 
do Centro Hospitalar do Baixo Vouga.

As normas do respetivo Colégio, homologadas pelo 
órgão máximo da Ordem dos Médicos, em 2011, têm 
em conta “a exigência de que os Atos Médicos sejam 
realizados com a máxima segurança”, visando também 
a “formação de Qualidade”.

“Os critérios são muito claros e obrigatórios para a 
obtenção ou manutenção da capacidade formativa: a 
equipa mínima de Cirurgia Geral tem de ser constituída 
por três especialistas, podendo um deles ser substitu-
ído por um interno da especialidade dos últimos três 
anos de Internato, para uma área populacional abran-
gida de até 250.000 habitantes, sendo acrescida de 
mais 1 elemento por cada 100.000 habitantes a mais”, 
sublinha Carlos Cortes.

Ainda este mês, a Ordem dos Médicos fará uma avalia-
ção detalhada no que diz respeito à atividade assisten-
cial e médica, e brevemente será efetuada uma visita de 
idoneidade formativa.

“Não estamos apenas a defender as boas práticas da 
Medicina. Estamos, antes de mais, a defender a qua-
lidade e segurança dos atos médicos praticados, na 
salvaguarda dos direitos dos utentes. É uma situação 
inaceitável que a Ordem dos Médicos não tolera e tudo 
fará para resolver”, conclui.

Coimbra, 13 de setembro 2017

Urgência do Hospital 
Infante D. Pedro pode pôr em perigo 

a segurança dos utentes
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96% Médicos de Família não têm 
meios necessários para emitir 
atestado para carta de condução

Questionário inédito em Portugal 

A USF CelaSaúde 
regista elevados valores 
de concentração de CO2

Denúncia da Ordem dos Médicos do Centro



Na sequência de declarações à comunicação social que davam conta que “os médicos 
que trabalham no SNS estarão a mais” e que culminaram numa mentira repetida em vá-
rios meios - “os médicos não fazem nada sem os enfermeiros” e “os médicos ganham 
87% de toda a massa salarial do SNS”- a Ordem dos Médicos emitiu um comunicado 
onde define esta situação como uma “vergonha nacional” e apresenta uma análise que 
demonstra objetivamente a falsidade óbvia dessas afirmações. “Durante a semana em 
que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) completou 38 anos de existência, surgiram de-
clarações, veiculadas e multiplicadas na comunicação social sem o devido contraditório, 
que davam conta que os médicos que trabalham no SNS estarão a mais. Num momento 
de clara impaciência reivindicativa e para justificar ir o mais longe possível, os médicos 
serviram de bodes expiatórios e armas de arremesso, que a comunicação social ampliou. 
As palavras de alguns ativistas, que repetidamente apelidaram os médicos de transgres-
sores, culminaram numa mentira que, repetida e amplificada até ao limite, até poderia 
passar por verdade: “os médicos não fazem nada sem os enfermeiros” e “os médicos 
ganham 87% de toda a massa salarial do SNS”. De forma inexplicável, talvez fruto do 
entusiasmo do momento, estas afirmações não foram devidamente validadas. A notícia 
foi-se espalhando. Dos vários responsáveis do Governo, partidos políticos e associativos 
nem uma palavra! Uma vergonha nacional, que a Ordem dos Médicos, respeitando o 
período de greve dos enfermeiros, não pode deixar passar em claro. Democracia implica 
responsabilidade e verdade. Numa análise objetiva efetuada com base nos dados da Di-
reção Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) relativos a empregos e re-
munerações médias, e da Administração Central dos Serviços de Saúde (ACSS) relativos 
a empregos, conclui-se que, em termos gerais, o grupo profissional médico representa, 
quer em termos nacionais quer no SNS, aproximadamente 22% dos recursos humanos 
e 45% das despesas remuneratórias. E este valor inclui os muitos milhares de horas 
extraordinárias que os médicos são obrigados a fazer por deficiência marcada de capital 
humano. De resto, se 87% da verba estimada como despesas com pessoal do Orçamen-
to do SNS para 2017 fosse repartida pelo grupo médico, isso implicaria que cada um 
dos restantes profissionais (assistentes operacionais e técnicos, técnicos de diagnóstico 
e terapêutica, enfermeiros, técnicos superiores de saúde) receberia, em média, 63% do 
Salário Mínimo Nacional (353€). Um absurdo completo que ninguém quis clarificar! Sobre 
as outras afirmações produzidas de forma leviana, não vale a pena sequer comentar. Os 
doentes deste país conhecem bem os seus médicos e sabem a quem recorrer e em quem 
confiar quando têm um problema de saúde. Todos nós reconhecemos a importância pri-
mordial de todas as profissões da Saúde, com responsabilidades distintas e, por vezes, 
complementares, seja no plano individual consagrado na autonomia de competências 
específicas adquiridas, seja no trabalho integrado em equipas multidisciplinares, como 
elo fundamental da relação entre os profissionais de saúde e as pessoas/doentes. Se-
jam assistentes operacionais, assistentes técnicos, técnicos de diagnóstico e terapêutica, 
enfermeiros, técnicos superiores de saúde, médicos ou outros. A Ordem dos Médicos 
reitera algumas das suas preocupações e manifesta a firme determinação dos médicos na 
defesa intransigente da saúde das pessoas, particularmente daquelas cujos casos exigem 
cuidados de urgência. A situação atual reclama serenidade e ação, capacidade de resposta 
para os doentes urgentes, que será sempre encarada pelos médicos com a competência 
habitual que lhes foi dada pela sua formação especializada, ética, deontológica e huma-
nística, de muitos anos em contexto exigente de trabalho, avaliação e concursos públicos. 
Os médicos estiveram na génese do SNS desde muito cedo, como é naturalmente reco-
nhecido por todos. Produziram, ainda nos anos 60, o Relatório das Carreiras Médicas sob 
a batuta de Miller Guerra, e foi um médico, Mário Mendes, na altura secretário de Estado 
da Saúde de António Arnaut, que acompanhou o ministro dos Assuntos Sociais de então 
no lançamento do SNS. A Saúde precisa dos contributos positivos de todas as pessoas. 
E particularmente dos responsáveis políticos e dos profissionais de saúde, mas também 
de todos os portugueses, doentes ou não. Neste momento, especialmente complexo, a 
Ordem dos Médicos recomenda ao Ministério da Saúde uma gestão baseada na firmeza, 
justiça, reconhecimento do valor dos profissionais e na defesa intransigente e permanente 
da qualidade e segurança da prestação de cuidados a todos os portugueses. 

Porto, 18 de setembro de 2017.
O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos, O Bastonário da Ordem dos Médicos”

Reunido extraordinariamente o CNOP solicita a suspensão da apreciação parla-
mentar da PPL n.º 635/XIII/3.ª (PS) que visa criar a Ordem dos Fisioterapeutas 
e da PPL n.º 636/XIII/3.ª ( PS) que visa criar a Ordem dos Técnicos de Saúde e 
aprova o seu Estatuto. O Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP), 
o qual representa mais de 300 mil profissionais regulados, reuniu hoje, extra-
ordinariamente, na Ordem dos Médicos, tendo salientado a questão de princí-
pio quanto à excecionalidade, à luz da lei, da criação de Associações Públicas 
Profissionais (APP), no caso em concreto no âmbito da saúde, mas em torno 
do qual se agregam todas as Ordens Profissionais que integram o CNOP. O 
CNOP afirma a sua perplexidade diante da crassa violação de diversos aspetos 
basilares da lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, como é facilmente demonstrável 
através da mera leitura dos respetivos preceitos legais. Constituem dois os pla-
nos de observação do Conselho Nacional, o primeiro situa-se ao nível da (in) 
constitucionalidade e o segundo ao nível da ( i)legalidade. Quanto à estrutura da 
administração pública, a criação de uma Ordem Profissional tem de obedecer 
a necessidades específicas que não se dão por provadas, quer nos respetivos 
preâmbulos de cada um dos projetos de lei sob análise, quer na ausência de 
nota justificativa autónoma que desacompanha os mesmos. No plano da le-
galidade reforçada, a recente criação de um regime quadro que regula a cria-
ção, organização e funcionamento das APP revela à saciedade que, para além 
do interesse geral, ainda por verificar, não está demonstrada a imperatividade 
necessária do eventual interesse público. Acresce que, os presentes moldes 
apresentados de acumulação de âmbitos funcionais num só articulado legal 
aos quais não subjaz qualquer conexão funcional, não apresenta viabilidade 
legal, social ou de benefício evidente para a proteção do interesse dos cidadãos. 
Daí advém a necessidade imperiosa de conhecer da existência ou não de um 
estudo elaborado por entidade de independência e mérito reconhecidos que 
elenque todos os exigentes requisitos legais e constitucionais que condicionam 
a criação de uma APP, através do qual será necessário averiguar o impacto na 
regulação da profissão. Fundamentalmente, a heterogeneidade das atividades 
profissionais abrangidas por uma só, pretensa, Ordem Profissional, mas igual-
mente a ausência da verificação da autonomia técnico-científica das atividades 
a regulamentar são dois aspetos basilares da oposição do CNOP, observadas as 
soluções normativas que são apresentadas nos projetos. O circuito legislativo 
contraria desde já os direitos dos cidadãos e os deveres do legislador ao per-
manecer na total opacidade, um hipotético ou eventual, estudo prévio, o qual é 
legalmente exigido em momento anterior ao da projeção de criação de uma nova 
APP, qualquer que esta seja. Em consequência, o CNOP solicita a realização de 
uma audiência formal do CNOP ao Presidente da Assembleia da República e aos 
Grupos Parlamentares.   

O Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP)
Lisboa, 19 de outubro de 2017

O Presidente do Conselho Geral do CNOP, Orlando Monteiro da Silva.

CNOP solicita a suspensão da 
discussão na AR dos Projetos de 
Lei que visam criar a Ordem dos 
Fisioterapeutas e a Ordem dos 
Técnicos de Saúde.

Conselho Nacional das Ordens Profissionais Em defesa da verdade, 
do SNS e das pessoas.

O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos (CNOM) e o Conselho Nacional do 
Médico Interno (CNMI), na sequência das declarações do Ministro da Saúde à Co-
municação Social em que defende ser necessário um período de fidelização após 
o término da especialidade para todos os médicos formados no Serviço Nacional 
de Saúde, consideram que: 1. Os médicos que estão em processo de formação es-
pecializada correspondem a profissionais altamente qualificados que, após 6 anos 
de curso e 1 ano de prática médica geral tutelada, têm autonomia para o exercício 
de medicina de acordo com o Juramento de Hipócrates, o Código Deontológico da 
Ordem dos Médicos e a legislação em vigor; 2. Durante o processo de formação es-
pecializada os médicos internos cumprem um programa de formação, com duração 
entre 4 a 6 anos, integrados num Serviço, e contribuem ativamente para o trabalho 
da respetiva especialidade em todas as suas vertentes; 3. No entanto, a realidade dos 
factos é avassaladora, dado os médicos internos corresponderem neste momento a 
mais de 1/3 dos recursos humanos médicos do Serviço Nacional de Saúde, sendo 
pois essenciais para o seu funcionamento; 4. Neste sentido, os médicos internos 
fazem inúmeras horas extraordinárias no Serviço Nacional de Saúde, a maior parte 
das quais não remuneradas, sendo integradas em “bolsas de horas” que nunca são 
utilizadas. Muitos dos médicos internos não cumprem descansos compensatórios 
ou gozam as folgas, a que têm direito por lei, de forma a garantir a continuidade de 
cuidados aos seus doentes; 5.   A destacar que todas as formações complementares 
realizadas pelos internos de formação específica, hoje em dia fundamentais para 
o exercício de uma Medicina atualizada (cursos, congressos…), são financiadas 
pelos próprios; 6. Se o Sr. Ministro tem interesse em garantir que os recém-especia-
listas se mantenham no SNS deve sim facilitar e encurtar o tempo para a colocação 
dos mesmos. Não deve adiar de forma sistemática este processo, que leva a que 
vários recém-especialistas optem pelo trabalho em instituições privadas, dada a falta 
de perspetiva sobre o seu próximo local de colocação no SNS. Damos como exem-
plo os recém-especialistas aprovados em abril deste ano e que, passados quase 
6 meses, ainda se encontram a aguardar um concurso para colocação no Serviço 
Nacional de Saúde. Deste modo, o CNOM e o CNMI não compreendem a posição 
do Sr. Ministro da Saúde de escamotear esta realidade dando a entender que exis-
te apenas o benefício de quem é formado, sem qualquer compensação do Serviço 
Nacional de Saúde. Sendo o SNS o esmagador formador de médicos especialistas 
não é pois legítima uma medida desta natureza sem uma ampla discussão sobre o 
tema. A Ordem dos Médicos não pode igualmente aceitar que uma medida deste 
tipo seja aplicada, alterando regras de funcionamento a meio ou no fim do internato. 
Consideramos igualmente essencial que seja realizado um estudo socioeconómico 
sobre o papel que os médicos internos têm no Serviço Nacional de Saúde, de modo 
a reconhecer a sua real importância e compreender quem está em dívida com quem. 
A Ordem dos Médicos recusa esta proposta do Sr. Ministro da Saúde considerando-
-a desadequada, criadora de instabilidade, e totalmente injusta para os internos de 
formação específica revelando um grande desconhecimento da atual situação do 
SNS e dos seus pilares de sustentabilidade. 

Lisboa, 26 de setembro de 2017
O Conselho Nacional do Médico Interno

O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos

Caros colegas,

Como é do vosso conhecimento está em curso, por tempo indeterminado, 
um processo reivindicativo dos enfermeiros especialistas em Saúde Materna 
e Obstétrica, que utiliza como forma de protesto a recusa em executar todo e 
qualquer ato que não esteja previsto na descrição de funções de um enfermei-
ro generalista (protesto de zelo). Adicionalmente, antevê-se que, em face do 
pré-anúncio de greve para os próximos dias 11 a 15 de setembro de 2017, 
as equipas multidisplinares de assistência às grávidas e dos blocos de partos 
dos hospitais possam ser afetadas na sua composição. A composição destas 
equipas, do ponto de vista da qualidade e da segurança dos atos médicos a 
praticar, deve obedecer às condições mínimas de funcionamento dos blocos de 
partos, conforme se encontram definidas na Norma Complementar 1/2013 do 
Colégio de Especialidade de Ginecologia Obstetrícia (homologada pelo Conse-
lho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos em 28.02.2014). De acordo com 
a referida Norma Complementar os blocos de partos devem cumprir diversas 
regras, nelas se incluindo a necessidade da presença de dois enfermeiros, um 
dos quais obrigatoriamente com a especialidade de enfermagem obstétrica (esta 
norma pode ser consultada em www.ordemdosmedicos.pt). Assim, sempre que 
a composição das equipas não esteja assegurada, os médicos podem e devem 
apresentar por escrito um requerimento dirigido ao Conselho de Administração 
do hospital, ao Diretor Clínico, ao Diretor de Serviço de Ginecologia Obstetrícia 
e com conhecimento do Bastonário da Ordem dos Médicos, salientando que a 
composição da equipa não obedece às condições mínimas de funcionamento 
dos blocos de partos como se encontram definidas na Norma Complementar 
1/2013. Para isso, sugere-se uma minuta de requerimento (que pode ser con-
sultada em www.ordemdosmedicos.pt). 

O atendimento das grávidas, muitas vezes, é subsumível ao conceito de aten-
dimento urgente/emergente, o que fundamenta o dever de os enfermeiros 
assegurarem a prestação de serviços mínimos, tal como os médicos, e que, 
igualmente, se refere no requerimento em anexo. A Ordem dos Médicos está 
profundamente preocupada com as grávidas e com a qualidade das condições 
de trabalho das equipas multidisciplinares. Já referimos publicamente a justiça 
subjacente à pretensão dos enfermeiros especialistas em serem melhor remu-
nerados que os enfermeiros generalistas. No momento adequado, o Bastonário 
da Ordem dos Médicos, questionado pela LUSA sobre a legalidade do processo 
em curso, disse ter dúvidas sobre o mesmo, o que levou o Ministro da Saúde 
a pedir um parecer à Procuradoria-Geral da República. A Ordem dos Médicos 
fica inteiramente disponível para ajudar os médicos, contribuir para a qualidade, 
bem estar e segurança das mulheres grávidas, e defender as pessoas. 

O Colégio de Ginecologia Obstetrícia da Ordem dos Médicos
O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos

Porto, 3 de setembro de 2017.

Poderá aceder também a todos os comunicados nacionais em: https://ordemdosmedicos.pt/comunicados/
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Médicos devem reportar falhas 
nas equipas multidisciplinares 

Ordem dos Médicos recusa 
proposta do Ministro da Saúde 
para reter médicos no SNS
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USF CelaSaúde

Ordem dos Médicos alerta para a falta de condições
do edifício da USF CelaSaúde

Na sequência do plano de atividades 
do Conselho Regional do Centro da 
Ordem dos Médicos, esta USF recebeu a 
visita de Carlos Cortes e Inês Rosendo, 
respetivamente, o presidente e vogal 
daquele órgão. Ficaram a conhecer em 
detalhe os constrangimentos do bloco A 
do edifício do Centro de Saúde de Celas 
e a excelência dos cuidados prestados à 
população.

São notórias as péssimas condições em que 
se encontram as atuais instalações da Uni-
dade de Saúde Familiar CelaSaúde, bem no 
centro da cidade de Coimbra. No dia da de-
núncia pública, foi anunciado o deferimento 
do projeto de arquitetura para a remodelação. 
Os alertas, documentados com imagens, já 

chegaram ao Ministério da Saúde através 
de uma missiva enviada pelo presidente da 
Secção Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos. 

Foi efetuada, entretanto, a denúncia pública 
do estado de degradação do imóvel, com am-
pla divulgação pela comunicação social. 

Na nota oficial enviada à imprensa, Carlos 
Cortes responsabilizou e teceu duras críticas 
à Administração Regional de Saúde do Cen-
tro (ARSC) perante a ausência de condições 
condignas: “A ARSC tem demonstrado estar 
completamente paralisada na resolução dos 
graves problemas que atingem os cuidados 
de saúde primários, o que espelha uma pro-
funda insensibilidade pelas condições de 

trabalho dos profissionais de saúde e pelos 
problemas dos doentes”, aponta.

Apesar dos insistentes alertas da coordena-
ção desta USF, sempre preocupada com as 
condições de trabalho dos profissionais e a 
forma como os utentes são atendidos, o rol 
dos problemas é vasto, no que ao edifício 
da USF CelaSaúde diz respeito: os esgotos 
escorrem pelas paredes exteriores, as janelas 
estão podres, há fissuras no tecto de vários 
gabinetes e infiltrações no pavimento, é defi-
citária a ventilação tornando o ar irrespirável 
nalgumas salas. 

A USF CelaSaúde regista, até, elevados valo-
res de concentração de CO2! 

No mesmo documento enviado às redações, 
o presidente da SRCOM repudia o atraso do 
início de obras para este e outros edifícios 
degradados, como é, por exemplo, o caso do 
Centro de Saúde Fernão de Magalhães. 

A USF CelaSaúde, atualmente sob coordena-
ção de Maria Teresa Tomé, situa-se na Rua Dr. 
Augusto Rocha, número 6, em Coimbra, com 
33 profissionais. Abrange mais de 16.500 

utentes no centro de Coimbra. Recorde-se 
que foi na sequência do plano de atividades 
do Conselho Regional do Centro da Ordem 
dos Médicos que esta USF recebeu a visita 
de Carlos Cortes e Inês Rosendo, respetiva-
mente, o presidente e vogal daquele órgão. 
Ambos receberam informações em detalhe 
sobre os constrangimentos do bloco A do 
edifício do Centro de Saúde de Celas con-
comitantemente à excelência dos cuidados 
prestados à população. Curiosamente, apesar 
das parcas condições do edifício que alberga 
a USF de Celas, esta unidade foi a vencedora 
em 2016, a nível nacional, da 5.ª edição do 
Prémio Sustentável de saúde atribuído pela 
Sanofi Negócios.

Dado relevante: No mesmo dia em que a 
SRCOM efetuou o alerta público para a de-
gradação do imóvel, o vereador com o pe-
louro do Urbanismo da Câmara Municipal de 
Coimbra, Carlos Cidade, deferiu os projetos 
de arquitetura para a construção do Centro de 
Saúde Fernão Magalhães (entre a Av. Fernão 
de Magalhães e a Rua Padre Estêvão Cabral) 
e melhorias funcionais no edifício do Centro 
de Saúde de Celas. 

A Secção Regional do Centro continuará 
atenta ao desenrolar deste processo.

São notórias 
as péssimas 
condições em que 
se encontram as 
atuais instalações 
da Unidade de 
Saúde Familiar 
CelaSaúde, bem no 
centro da cidade 
de Coimbra.” 

Recorde-se que 
foi na sequência 
do plano de 
atividades 
do Conselho 
Regional do 
Centro da Ordem 
dos Médicos 
que esta USF 
recebeu a visita 
de Carlos Cortes 
e Inês Rosendo, 
respetivamente, o 
Presidente e Vogal 
daquele órgão.” 
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Assim é o retrato sucinto da resposta dada 
pelos médicos ao apelo efetuado pela sua 
Ordem e cujos dirigentes se deslocaram 
a Avelar, Pedrógão Grande, Figueiró dos 
Vinhos e Castanheira de Pêra, exatamen-
te locais fustigados pela fúria das chamas. 
Poucas horas após alertas mais lancinantes, 
já o presidente da Secção Regional do Cen-
tro da Ordem dos Médicos tinha lançado um 
apelo, via Facebook, no sentido da mobili-
zação dos colegas. A dimensão da resposta 
honrou os pergaminhos desta nobre profis-
são. O presidente da SRCOM, Carlos Cortes, 
desdobrou-se em contactos para avaliar as 
necessidades das unidades de saúde da re-
gião dizimada pelas chamas descontroladas. 
O Centro de Saúde de Pedrógão Grande, por 
exemplo, foi transformado em centro hospi-
talar para tratar feridos, que apresentavam, 
maioritariamente, sinais de inalação de fumo 
e várias queimaduras. Mostrar apoio aos 
profissionais de saúde e populações, bem 

como contactar com as autoridades que es-
tão no terreno foram objetivos desta visita. 
Recue-se até ao dia 17 de junho: foi neste 
dia, um primaveril sábado com registo de 
altas temperaturas, que um fogo florestal 
de trágicas dimensões provocou centenas 
de feridos, mais de 60 mortos. As chamas, 
implacáveis, transformaram muitas casas 
em escombros, viaturas em destroços cal-
cinados. Quem sobreviveu fala em horror. 
Face a esta catástrofe humanitária, a Ordem 
dos Médicos lançou o apelo aos colegas no 
sentido de ajudar a população das zonas 
afetadas. A resposta foi célere e expressiva. 
Curar as feridas, salvar vidas, confortar os 
sobreviventes. São muitas as histórias de va-
lentia, de abnegação neste cenário de cinzas 
e dor.  No posto de Comando Avançado da 
Proteção Civil, instalado no Avelar (Ansião/
Leiria), o Bastonário da Ordem dos Médicos, 
Miguel Guimarães, o presidente da Secção 
Regional do Centro da Ordem dos Médicos 

Palácio de Belém

O investimento na Saúde é uma questão ética e moral

Os dirigentes da Ordem dos Médicos des-
locaram-se ao Palácio de Belém para uma 
audiência com o Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa, no final da tarde 
do dia 11 de setembro. 

Na primeira audiência em Belém deste man-
dato da Ordem dos Médicos, a comitiva in-
tegrou o Bastonário, Miguel Guimarães, os 
presidentes do Conselho Regional do Centro 
e do Conselho Regional do Norte, respeti-
vamente, Carlos Cortes e António Araújo, e 
o vice-presidente do Conselho Regional do 
Sul, Jorge Penedo.

No final deste encontro, o atual Bastonário, 
Miguel Guimarães, em declarações aos jor-
nalistas, defendeu a necesidade de reforçar a 
aposta financeira no setor. “O investimento na 
Saúde é uma questão ética e moral”. A frase 
do Bastonário da Ordem dos Médicos surge 
no atual contexto em que, justifica, é neces-

Legenda (da esquerda para a direita): António Araújo, Presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos; Jorge Penedo, Vice-presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos; 
Carlos Cortes, Presidente do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos; Miguel Guimarães, Bastonário da Ordem dos Médicos; Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República; Ana Paula Bernardo, 
Assessora da Presidência da República para as questões laborais; Mário Pereira Pinto, Assessor da Presidência da República para a área da Saúde.

sário “combater as desigualdades sociais na 
Saúde”, assimetrias essas que “estão, neste 
momento, a criar um fosso muito grande en-
tre as pessoas que têm algum poder econó-
mico e as pessoas que não o tem”. “Levámos 
ao senhor Presidente da República as nossas 
preocupações”, sustentou.

É do entendimento da Ordem dos Médicos a 
necessidade de trabalhar para a sustentabi-
lidade do Serviço Nacional de Saúde “para 
fazer as reformas necessárias desde os Cui-
dados de Saúde Primários até à reforma hos-
pitalar, no sentido de dar uma resposta mais 
eficaz e mais global aos problemas”.

O Bastonário da Ordem dos Médicos afirmou 
ainda: “Tenho a certeza de que nestas ques-
tões que se relacionam com a qualidade de 
vida das pessoas, com o acesso dos portu-
gueses aos cuidados de Saúde, o senhor 
Presidente da República tem obviamente 

essa preocupação”. Miguel Guimarães colo-
cou o acento tónico no facto de atualmente 
muitos agregados familiares estarem a gastar 
38% do seu orçamento em Saúde, apontando 
ainda como problemático o exemplo de que o 
Serviço Nacional de Saúde chegar apenas a 
60% daquilo que é necessidade para os cui-
dados de saúde dos portugueses.

Questionado sobre o apoio a uma paralisa-
ção de médicos, afirmou: “Se a Ordem dos 
Médicos concordar com as reivindicações 
obviamente que apoiará” os colegas que pre-
tendam aderir à greve. Foi precisamente nes-
te dia, 11 de setembro, que os enfermeiros 
cumpriram o primeiro de cinco dias de greve. 
“Existem, neste momento, razões para que os 
profissionais de saúde estejam descontentes 
com o sistema”, disse Miguel Guimarães, 
lembrando, no entanto, que a Ordem dos Mé-
dicos não faz atividade sindical.
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Ordem dos Médicos
enaltece ajuda de todos
face à catástrofe provocada pelos fogos florestais

Incansáveis na ajuda, inexcedíveis na solidariedade e sem nunca vacilar face às dificuldades 
na incomensurável tragédia dos incêndios florestais que lavram desde o dia 17 de junho na 
região Centro.

(SRCOM), Carlos Cortes, e o presidente da 
Sub-Regional de Leiria da Ordem dos Mé-
dicos, Rui Passadouro, estiveram em direto 
nas emissões das televisões portuguesas, 
dando conta da intervenção da Ordem dos 
Médicos no terreno. Miguel Guimarães, para 
além de sublinhar a rapidez da resposta dos 
colegas, destacou a prontidão de disponibi-
lidade por parte também dos colegas da Me-



dicina Militar. A visita às unidades de saúde 
contemplou também a presença do diretor 
executivo Agrupamento de Centros de Saú-
de (ACeS) do Pinhal Interior Norte, Avelino 
Pedroso, o Vogal do Conselho Clínico do 
ACeS, Pedro Almeida e Sousa. O périplo 
terminaria na Unidade de Cirurgia Plástica 
Reconstrutiva e de Queimados do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde 
neste dia (19 de junho) estavam 10 feridos 
internados em cirurgia plástica e sete na uni-
dade de queimados. Os dirigentes da Ordem 
dos Médicos foram recebidos pelo presiden-
te da Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, Fernando Regateiro. 

O presidente da SRCOM lembrou, aliás, em 
declarações ao Diário As Beiras, que “em Pe-
drógão Grande, existe uma grave lacuna de 
médicos no centro de Saúde”. Chão beirão 
ressequido e terra despovoada. Recorde-se 
que, face a esta calamidade, foram decreta-
dos três dias de Luto Nacional (18, 19 e 20 
de junho). Nestas circunstâncias profunda-
mente difíceis, os dirigentes da Ordem dos 
Médicos expressaram as mais sentidas con-
dolências e solidarizaram-se com as famílias 
e amigos das vítimas dos incêndios flores-
tais. Carlos Cortes escrevera uma mensa-
gem de agradecimento, da qual fazemos uma 
parcial transcrição: “Perto de 300 médicos 
responderam à mensagem da Ordem dos 

Médicos e de várias outras instituições para 
ajudarem, colaborarem e intervirem junto 
dos que precisaram da nossa ajuda. Muito 
há ainda para fazer, nas ocorrências dos úl-
timos dias comprovaram que Solidariedade, 
Generosidade e Espírito de Ajuda não cons-
tituem palavras vãs e continuam a estar an-
coradas nos nossos valores e espelhadas na 
nossa intervenção. 

É com muito orgulho, e emoção também, 
que destaco a nossa dedicação e o nosso 
empenho, entre muitos outros profissionais 

que tiveram um importante contributo no au-
xílio às vítimas. Foram centenas de e-mails, 
mensagens, telefonemas e atos que presen-
ciámos em Pedrógão Grande, Castanheira de 
Pêra, Figueiró dos Vinhos, Avelar e Coimbra. 
Em nome do Conselho Regional do Centro 
da Ordem dos Médicos, agradeço reconhe-
cido a colaboração de todos os Colegas, que 
se têm deslocado às zonas dos sinistros, 
através do INEM, nas unidades de saúde e 
noutros locais, onde incansavelmente pro-
curaram e procuram aliviar o sofrimento de 
todos, em condições adversas. Há momen-

tos em que temos de estar presentes. Mais 
uma vez, provámos que quem precisa pode 
contar connosco. Bem haja!” 

Ora, a catástrofe voltaria a repetir-se na Re-
gião Centro, a 15 de outubro, dizimando so-
nhos e projetos, ceifando vidas em aldeias 
e vilas. 

Um domingo de labaredas indomáveis e la-
baredas mortais. Mais uma vez, a classe mé-
dica esteve disponível para acudir à tragédia, 
tendo acorrido inúmeros profissionais aos 
hospitais e centros de saúde dos distritos de 
Coimbra e Viseu, precisamente as zonas com 
mais vítimas mortais e feridos. Foram decre-
tados três dias de luto nacional, de novo. 

Mais uma vez, o presidente da SRCOM, Car-
los Cortes, enalteceu a pronta resposta dos 
profissionais de saúde, e dos médicos em 
particular, oferecendo-se para ajudar ape-
sar de não estarem escalados. Os médicos 
demonstraram a sua solidariedade e genero-
sidade, neste momento doloroso e de como-
ção nacional. 

No site omcentro.com, poderá aceder às 
notícias das visitas dos membros do Conse-
lho Regional do Centro, bem como aos des-
taques dos eventos, intervenções públicas e 
textos de opinião publicados na imprensa.

Perto de 
300 médicos 
responderam 
à mensagem 
da Ordem dos 
Médicos e de 
várias outras 
instituições 
para ajudarem, 
colaborarem 
e intervirem 
junto dos que 
precisaram da 
nossa ajuda (...)”

... Os médicos 
demonstratam 
a sua 
solidariedade 
e generosidade, 
neste momento 
doloroso e 
de comoção 
nacional.”
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PRESIDENTE DA SRCOM É entrevistado mensalmente na Rádio Regional do Centro

O presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos, Carlos Cortes, está mensalmente aos microfones 
da Rádio Regional do Centro para responder às perguntas 
emitidas em 96.2fm, a emissora liderada pelo jornalista 
Lino Vinhal. 

A análise dos problemas, as polémicas no Serviço Nacional de Saúde, 
o destaque às questões da formação médica - eis alguns dos momen-
tos da entrevista incluída na rubrica “Conversa Aberta”. De entre os 
temas já abordados, citam-se, a título de exemplo, o dia de aniversário 
do Serviço Nacional de Saúde, a falta de cirurgiões no Hospital Infante 

D. Pedro (Aveiro), a colaboração das ordens regionais da saúde da 
região Centro para questões cruciais da sociedade civil, o estado de 
degradação dos centros de saúde em Coimbra (os casos do Centro de 
Saúde Fernão de Magalhães e o pólo da USF CelaSaúde). 

Para além da presença neste formato de  ‘grande entrevista’, o médico 
patologista clínico assina a crónica quinzenal, igualmente na Rádio Re-
gional do Centro, sob o lema “Pensar a Saúde”. 

Carlos Cortes
na rádio
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Viemos hoje, aqui, testemunhar a nossa esperança no Serviço 
Nacional de Saúde. Esperança no futuro e no Estado Social.”

Recorde-se que o Dia Nacional do Serviço Nacional de Saúde é insti-
tuído pelo Despacho (extracto) n.º20365/2009, de 9 de setembro, por 
proposta de António Arnaut, um dos responsáveis políticos pela aber-
tura dos postos de previdência social a todos os cidadãos. Este ano, o 
Dia do Serviço Nacional de Saúde foi assinalado com uma iniciativa 
inédita: as Ordens profissionais da Saúde da Região Centro estiveram 
juntas, ao longo do dia, para protagonizar várias iniciativas, numa si-
nergia que visa potenciar a intervenção na comunidade e reforçar o 
papel das Ordens profissionais na defesa da qualidade da Saúde bem 
como ao serviço dos utentes e dos doentes. Os representantes regio-
nais das ordens dos médicos, farmacêuticos, enfermeiros, psicólogos, 
biólogos - presentes na cerimónia evocativa dos 38 anos do SNS - 
após a assinatura do protocolo, no Pavilhão Centro de Portugal, que 
estabelece esta sinergia inédita - efetuaram visitas aos serviços hos-
pitalares em Coimbra (Serviço de urgência do polo HUC-CHUC), em 
Aveiro (Serviço de Cirurgia Geral do Hospital Infante D. Pedro - Centro 
Hospitalar Baixo Vouga) e às unidades de cuidados de saúde primários 
do Centro de Saúde Viseu I.

Estou a trabalhar, há cerca de um ano, numa nova lei para o 
Serviço Nacional de Saúde, que tem como pedra basilar as carreiras 
profissionais, porque as carreiras profissionais são a trave mestra 
do Serviço Nacional de Saúde”, disse António Arnaut, em Coimbra, 
na cerimónia que evocou os 38 anos do Serviço Nacional de Saúde.”

Rodeado de representantes regionais de ordens profissionais do sec-
tor (que, em seguida, celebraram um protocolo de colaboração após 
a cerimónia simbólica da rega da oliveira, a árvore do SNS), António 
Arnaut voltou a frisar que o Serviço Nacional de Saúde é para todos os 
portugueses sem exceção e que é co-responsável a par de um médico e 
gestor (que não quis identificar) pela futura legislação do SNS, caben-
do-lhe a parte filosófico-doutrinal. “Viemos hoje, aqui, testemunhar a 
nossa esperança no Serviço Nacional de Saúde. Esperança no futuro e 
no Estado Social”.

Confessando ter conversado, logo ao início do dia, com o titular da 
pasta da Saúde, António Arnaut vaticinou que “o futuro para o SNS será 
melhor do que o presente. Acreditem que o governo está sensibilizado 
e já conhece o essencial das minhas sugestões e está de acordo com 
isso”. Acrescentou: “Vamos ter carreiras dignas. Estarei ao vosso lado, 
naquilo que for justo”. “Levo daqui mais um suplemento de vigor e de 
força pela vossa presença”, sublinhou. 

De seguida, cumpriu-se o ritual da rega da oliveira.

Trata-se de uma iniciativa da Liga dos Amigos dos Hospitais da Uni-
versidade de Coimbra (LAHUC) que, em 2009, contou com a parceria 
da extinta Liga dos Amigos do Hospital dos Covões. A oliveira está 
plantada no Parque Verde do Mondego, junto ao Pavilhão Centro de 
Portugal. A partir de 2014 (comemorações dos 35 anos do SNS), a 
LAHUC conta com o apoio e a parceria da Secção Regional do Centro 
da Ordem dos Médicos. 

“O futuro do Serviço Nacional de Saúde 
será melhor do que o presente”
vaticina António Arnaut

27
MD EM FOCO



SRCOM possui...Auditório Fundação Bissaya Barreto | 18 · 19 nov 2017

O Gabinete de Apoio ao Doente (GAD) 
é um órgão consultivo e técnico cria-
do pela Secção Regional do Centro 
Ordem dos Médicos. É constituído por 
um secretariado e composto por mé-
dicos qualificados em diferentes espe-
cialidades ou competências. Toma a 
seu cargo assuntos específicos das re-
lações conflituantes dos doentes com 
os médicos ou Instituições de Saúde, 
públicas ou privadas.

As suas competências confinam-se à área ge-
ográfica abrangida pela Secção Regional do 
Centro da Ordem dos Médicos. O GAD tem 
por missão ajudar os utentes e doentes, que 
recorram à Ordem dos Médicos, solicitando 
a sua intervenção. Este gabinete disponibili-
za informação, esclarecimento de dúvidas e 
mediação de conflitos, prestando apoio com 
o seu conhecimento técnico, facilitando a 
interação entre os agentes regionais da área 
da Saúde, os utentes e as Associações de 
Doentes. O seu trabalho consiste em analisar, 
atempadamente, todos os processos que os 
doentes façam chegar à Ordem dos Médicos, 
proceder ao encaminhamento adequado para 
os diversos departamentos desta instituição, 
assim como intervir na rede de outros agen-
tes regionais da Saúde, com o objetivo de dar 
resposta cabal ao doente. Esta intervenção 
contempla sempre um contacto personali-
zado e presencial sempre que se justifique, 
assim como ações em parceria com as As-
sociações de Doentes. Semanalmente, o GAD 
faz-se representar por um dos seus membros 
na reunião do Conselho Regional, fazendo a 
atualização do estado dos processos, levan-
tando questões e fazendo sugestões de inter-
venção deste órgão da Ordem dos Médicos, 
em assuntos que necessitam de adequação 
de respostas por parte de outros agentes 
da saúde. Mensalmente, os membros deste 
Gabinete reúnem para análise de casos e seu 
encaminhamento, assim como para elabo-

A relação médico-doente constitui a matriz de 
toda a prática clínica, assumindo-se como a 
condição básica para a prestação de cuidados 
de saúde de qualidade, desde o diagnóstico 
ao tratamento. Dada a sua importância, foi 
feita candidatura a património Imaterial da 
Humanidade, pela UNESCO (Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura), apresentada pelo  Consejo General 
de Medicos de España (Ordem dos Médicos 
de Espanha). A relação médico-doente é, nas 
palavras do Bastonário da Ordem dos Mé-
dicos (OM) e Presidente do 20º Congresso, 
Miguel Guimarães, na sua mensagem de bo-
as-vindas do congresso, “o elemento-chave 
na defesa da saúde das populações de todo 
o mundo. É imperativo salvaguardar a relação 
médico-doente! Fragilizar este elo de ligação 
é fatal para os profissionais, põe em causa 
a saúde dos doentes, debilita a sociedade 
como um todo. É preciso tempo para olhar 
e escutar o doente (...)”. Para o Bastonário da 
OM, “a defesa da humanização desta relação 
é uma obrigação de todos nós!”. 

A ideia é sublinhada pelo Presidente da Sec-
ção Regional do Centro da Ordem dos Médi-
cos e Presidente-Executivo do evento, Carlos 
Cortes, que (na sua mensagem de boas-
-vindas) assume: “Numa altura em que a área 
da Saúde atravessa um período de profundas 
dificuldades, com graves prejuízos para os 
doentes e para os profissionais de saúde, é 
primordial os médicos encetarem uma refle-
xão profunda sobre o seu papel na Saúde e 

rar planos de contactos com os doentes ou 
Associações de Doentes, com o objetivo de 
otimizar respostas adequadas e personali-
zadas. Desde Janeiro de 2017, data em que 
esta equipa começou a trabalhar, elaboramos 
inicialmente o regulamento interno e já foram 
orientados cerca de meia centena de casos, 
alguns dos quais resolvidos com o contacto 
direto com o doente/utente. De uma análise 
mais alargada, consideramos que existem 
quatro questões comuns aos contactos e re-
clamações dos doentes e que são geradoras 
de conflitos:

A primeira prende-se com a comunicação 
entre os doentes e os agentes prestadores de 
cuidados. Esta comunicação, ou não está pre-
sente, ou não segue a expectativa do doente, 
que por vezes não esclarece as suas dúvidas 
ou não percebe a explicação que foi dada. 
Cada vez mais os técnicos de saúde, nome-
adamente os médicos, terão que aprimorar 
as técnicas de comunicação, e ir ao encontro 
da perceção do doente/utente, assumindo-se 
de ante mão, que o ruído que pode interferir 
entre emissor e recetor de uma informação, 
nunca se consegue anular na totalidade.

A segunda prende-se com o envolvimento da 
família e da partilha de responsabilidades, no 
momento das altas clínicas, nomeadamente 
hospitalares. Também se relaciona com a 
necessidade premente de existirem equipas 
multidisciplinares, com competências mus-
culadas para este trabalho, tendo consciência 
das limitações que neste momento existem 
nas respostas em cuidados domiciliários ou 
de cuidados continuados integrados, e por 
outro lado da impossibilidade crescente das 
famílias em tomar a seu cargo situações com 
sequelas de dependência física ou psíquica.

A terceira questão é a não fluidez na articu-
lação entre cuidados de saúde primário ou 
médicos assistentes e cuidados de saúde 

sobre o exercício da Medicina. “As pressões 
contabilísticas e economicistas, desprovidas 
de qualquer preocupação pelo bem-estar dos 
doentes e que ignoram as condições ade-
quadas para a prática de uma medicina de 
qualidade, obrigam os médicos a fortalecer e 
reencontrar os valores e as virtudes próprios 
da profissão médica”, facto que vem reforçar 
a importância da valorização “pensamento 
axiológico” como mecanismo para “fazer 
frente a um sistema em perda galopante de hu-
manização no qual o doente é apenas um nú-
mero e o médico um empregado contratual”. 

Por sua vez, Edson Oliveira, Coordenador 
do Conselho Nacional do Médico Interno e 
Presidente-Executivo do 11º Congresso Na-
cional do Médico Interno realça, na sua men-
sagem aos participantes no evento, a impor-
tância da aposta na qualidade formativa, com 
vista a incrementar a relação médico-doente. 
“Num período em que a qualidade formativa 
está posta em causa, e consequentemente 
a prática médica em Portugal, há o risco de 
uma Medicina cada vez mais desumanizada”, 
refere. E acrescenta, citando Virgílio Ferreira, 
que «quanto mais grave é uma doença, maior 
tem de ser a esperança. Porque a função da 
esperança é preencher o que nos falta». Nós, 
médicos, somos o veículo dessa esperança. 
Este estado de espírito deve ser cultivado e 
fazer parte integrante da formação médica, 
independentemente da especialidade”. 

Debate focado nas várias vertentes 
da relação médico-doente 
O primeiro dia do evento, 18 de novembro, 
vai arrancar com uma mesa de debate que vai 
abordar a “Comunicação médico-doente”. 
Ainda no mesmo dia será debatida a “Relação 
médico-doente na essência da Medicina”. O 
dia fica completo com duas conferências. A 
primeira, pela voz de Marine Antunes, autora 
do projeto Cancro com Humor, e a segunda, 

hospitalares, quer públicos, quer privados e 
vice-versa. No meio estão os doentes/utentes 
que não entendem os circuitos de comunica-
ção e a morosidade dos mesmos, o que leva a 
muitos conflitos e desentendimentos.

A quarta questão é a dificuldade da Ordem 
dos Médicos em obter respostas ou escla-
recimentos necessários à orientação das re-
clamações/ contactos dos doentes em tempo 
útil, tanto das instituições como dos colegas 
a quem solicitamos informações. Sendo ób-
vio o atraso que esta situação condiciona, por 
vezes o secretariado tem que fazer múltiplas 
insistências aos pedidos de informação para 
obter alguma resposta.

Temos consciência das dificuldades que en-
frentamos mas continuaremos a dar o nosso 
trabalho e a empenharmo-nos na resolução 
destas e de outras situações de conflito ou 
de incómodo para os cidadãos. Continuare-
mos a estreitar relações com as Associações 
de Doentes e a desenvolver ações conjuntas, 
que decerto serão gratificantes para ambas as 
instituições. Todo este trabalho só é possível 
com a dedicação e o profissionalismo de to-
dos os membros desta equipa, que se iniciou 
como um grupo e hoje adquiriu uma ligação 
estrutural que desenvolve tarefas de exigên-
cia e responsabilidade, fora das suas horas 
de trabalho, tantas vezes roubadas ao lazer e 
à família e sempre com respostas de exce-
lência e uma disponibilidade pouco comum.

A Equipa do Gabinete de Apoio ao Doente:
Membros: Maria dos Prazeres Francisco; 
Ana Luísa Mateus; Carolina Pereira; Teresa 
Pascoal; Beatriz Silva; Frederico Furriel; 
Anabela Matos; Pedro de Melo Freitas; Tiago 
Borges; Secretariado: Cristina Soares

intitulada “Candidatura a Património Imaterial 
da Humanidade da Relação Médico-Doente - 
o percurso”, vai contar com a presença de 
representantes da Ordem dos Médicos de Es-
panha e do antigo bastonário, Juan Rodriguez 
Sendín, que abordarão o processo da candi-
datura desta relação a Património Imaterial 
da Humanidade, pela UNESCO. Para dia 19 
de decorrerá uma mesa que terá como tema 
o “Direito à verdade e privilégio terapêutico” 
e uma conferência do médico neurologista 
Filipe Palavra intitulada “A neurociência da 
relação médico-doente”. 

OM distingue médicos com a Medalha 
de Mérito 
À semelhança das edições anteriores, um dos 
pontos altos do programa do Congresso Na-
cional de Medicina é a cerimónia de atribui-
ção das Medalhas de Mérito da Ordem dos 
Médicos (18 novembro). Este ano serão 17 
os médicos medalhados, pelo Bastonário e 
pelas três Secções Regionais da OM, numa 
lista que distingue profissionais de diversas 
especialidades médicas pelo trabalho rele-
vante ao longo da carreira. 

Cursos apostam na comunicação entre 
médico e doente 
A par das habituais conferências estão ainda 
agendados cursos de formação que este ano 
se focam nas competências de comunicação. 
Da lista, fazem parte três cursos (Comuni-
cação clínica na prática médica, Entrevista 
motivacional e mudança de comportamentos 
relevantes para a saúde e Comunicação de 
más notícias), nos dias 17 e 18 de Novem-
bro. Além dos cursos e sessões de debate, 
há ainda oportunidade para submissão de 
comunicações científicas que serão avaliadas 
e distinguidas durante o congresso. Todas 
as informações sobre o congresso estão em: 
http://stk102.leading.pt/pt. 
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Gabinete de Apoio 
ao Doente

Coimbra acolhe o 20º Congresso Nacional 
de Medicina e 11º Congresso Nacional 
do Médico Interno

“A Relação 
Médico-Doente: 
Património 
do ser Humano” 
é o tema central
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Temos de preservar aquilo 
que é a essência da Medicina: 
a relação médico-doente.”

O Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, foi entrevistado pela editora da MDCentro, 
Teresa Sousa Fernandes, na sala Miguel Torga da Secção Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos. O tema central desta entrevista é, também, o foco principal do XX Congresso Nacional 
de Medicina ‘A Relação Médico-Doente: Património do ser humano!’. Humanização da Medicina, 
Literacia em Saúde, Ensino Médico, Burnout na Classe Médica foram também abordados.
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Teresa Sousa Fernandes (TSF): O IX Fó-
rum Ibero americano de Entidades Médicas 
(FIEM) realizou-se em Coimbra, em junho 
de 2016, do qual resultou a “Declaração de 
Coimbra”, documento que propõe o reco-
nhecimento da relação médico-doente pela 
UNESCO como Património Imaterial da Hu-
manidade. Este é o tema do XX Congresso 
Nacional de Medicina / XI Congresso Nacio-
nal do Médico Interno. Que contributo para 
este tema?

Miguel Guimarães (MG): É o tema-chave 
e é o tema principal da minha atividade nos 
próximos três anos. Temos de aplaudir o fac-
to da nossa congénere espanhola ter agarra-
do este tema. Todos os presidentes de cada 
região médica de Espanha juntaram-se neste 
objetivo comum de preparar um dossiê bas-
tante completo para que a UNESCO possa vir 
a considerar a relação médico-doente como 
Património Imaterial da Humanidade. Todos 
os países ibero americanos presentes nessa 
reunião internacional em Coimbra, na qual 
nasceu a “Declaração de Coimbra”, deram o 
seu apoio, e no caso da Ordem dos Médicos 
portuguesa, vamos fazer uma declaração de 
apoio formal a esta candidatura, para juntar 
ao processo. Saudamos a proposta da Ordem 
dos Médicos espanhola. Esta proposta é ab-

solutamente essencial para a proteção da re-
lação médico-doente. É muito importante que 
a própria sociedade entenda que reside na re-
lação médico-doente aquilo que é a essência 
da Medicina da qual resulta o diagnóstico e a 
terapêutica. É também importante para prote-
ger os profissionais de saúde. 

TSF: Como nasceu este tema e como surge 
na ordem do dia, de forma tão pertinente? 
Havia falhas?

MG: Havia e há. Existem diversos fatores: o 
primeiro está relacionado com a crise finan-
ceira e económica que se instalou. Os gover-
nos tiveram de limitar os seus orçamentos e 
disponibilidades financeiras. A Saúde é sem-
pre uma das áreas mais afetadas. E o desin-
vestimento atingiu todas as áreas da saúde. A 
começar no capital humano. Como resultado 
direto disto, as administrações hospitalares 
e as administrações dos agrupamentos dos 
centros de saúde foram pressionadas para 
que se façam mais consultas, mais cirurgias, 
mais procedimentos invasivos, para se con-
tinuar a dar uma resposta positiva às neces-
sidades dos cidadãos, mas em menos tempo. 
Aquilo que eram as necessidades de recursos 
humanos e recursos técnicos não estão a ser 
repostas há vários anos. Somos os mesmos 

médicos, os mesmos profissionais de saúde 
a fazer muito mais do que há uns anos atrás. 
Isso acarreta consequências negativas para 
a atividade dos médicos e potenciais conse-
quências nefastas para os próprios doentes. 
Este é um aspeto que veio deteriorar a relação 
médico-doente. Se acrescentarmos ainda os 
aspetos relacionados com o excesso de infor-
matização do sistema, marcação de consultas 
em tempos mais reduzidos, permissão da 
marcação de vários doentes ao mesmo tempo 
e a excessiva burocratização, nomeadamente 
na área da Medicina Geral e Familiar, com 
tarefas burocráticas que não deveriam ser 
exercidas por médicos, entendemos melhor 
o que está a acontecer. Esta excessiva buro-
cratização impede que os médicos se con-
centrem naquilo que é essencial, que é a sua 
relação com o doente, que é fazer Medicina. 
Portugal está no topo a nível mundial a nível 
da informatização da medicina mas isso tem 
consequências: positivas porque os dados 
estão cada vez mais organizados; negativas 
porque a informática não está a ser aplicada 
de forma a melhorar a relação médico-doente 
mas a impor-se à relação médico-doente. 
Passamos a grande maioria do tempo a olhar 
para o monitor do computador e os doentes 
queixam-se disso. Começa a perder-se a 
empatia com o doente. Por isso é que, quan-

BASTONÁRIO DA ORDEM DOS MÉDICOS, 
DR. MIGUEL GUIMARÃES

GRANDE ENTREVISTA COM/



ponível para acompanhar a ideia. Nós temos 
um mandato da Assembleia da República – o 
Estatuto da Ordem dos Médicos é uma lei – 
em que quem define as boas práticas em Por-
tugal é a Ordem dos Médicos. Que deverão 
ser cumpridas no Serviço Nacional de Saúde 
e na Medicina privada. É uma iniciativa que 
poderá ser pioneira a nível internacional. De 
resto, já elogiada pela nossa congénere es-
panhola.

TST: A relação médico-doente baseia-se na 
comunicação e depende de múltiplos fatores 
(a literacia do doente, a interação estabe-
lecida na consulta, o tempo disponível na 
consulta, entre outros). Todos estes factos 
resultam no sucesso terapêutico. Considera 
viável a criação de um instrumento para aferir 
a satisfação do doente?
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do me candidatei como bastonário, um dos 
pontos principais da minha candidatura era a 
questão da humanização da relação médico-
-doente e a definição dos tempos-padrão das 
consultas, para darmos mais tempo à relação 
médico-doente. 

TSF: As tecnologias são importantes mas 
também podem ser encaradas como um en-
trave à relação médico-doente...
MG: São importantes e a evolução da Me-
dicina vai por aí mas temos de dar mais 
tempo para o doente. As tecnologias devem 
roubar-nos o mínimo de tempo possível, e 
devem servir a relação médico-doente. Não 
o contrário. A excessiva burocratização que 
existe atualmente tem de ser eliminada ou 
compensada. Os americanos estão a desen-
volver a figura do physician assistant, ou seja 
a existência de um profissional que acompa-

nha o médico, exercendo muitas das tarefas 
burocráticas e administrativas, permitindo 
que o médico se concentre mais no doente. 
A verdade é que temos todos a obrigação de 
contribuir para preservar aquilo que é a es-
sência da Medicina. 

TST: Aliás, nós já temos na medicina privada 
o médico com um assistente...

MG: Isso começa a ser uma necessidade 
para os americanos que nós podemos ter de 
encontrar também. Nós não vamos parar a 
evolução da Medicina. Temos é de preservar 
aquilo que é a essência do ato médico: a rela-
ção médico-doente.

TST: Solicitou aos colégios de especialidade 
a definição dos tempos-padrão para as respe-
tivas consultas. Já obteve respostas?

MG: Sim, algumas. Após as eleições para as 
direções dos colégios, farei um memorando 
para ter, até ao fim deste ano, os pareceres 
de cada Colégio. Temos de definir qual o 
tempo necessário para o médico estar com o 
doente e o tempo necessário para o médico 
desenvolver todas as tarefas atribuídas no 
nosso sistema de saúde para depois tentar 
obter tempos-padrão. Imagino que talvez a 
psiquiatria...

TST: ...e a obstetrícia, também...

MG: Sim, tenham tempos mais alargados, 
e há especialidades que podem ter tempos 
mais curtos. Vamos tentar ter três ou quatro 
tempos-padrão que sejam aceitáveis e va-
mos fazê-los cumprir. Numa reunião com o 
ministro da Saúde ele disse que estava dis-

MG: Sim, considero importante. Uma da for-
mas de saber o que está a acontecer é conhe-
cer a opinião dos doentes. Não há métricas, 
não há inquéritos. É essencial termos dados 
objetivos para apresentarmos à sociedade 
civil e à tutela. Essa ideia que está a lançar 
com esta pergunta é uma ideia que já falámos 
internamente. Provavelmente, teremos de 
avançar com inquéritos nalgumas regiões do 
país. É óbvio que a comunicação é importan-
te. Mas a literacia em saúde é crucial. Iremos 
implementar um projeto com os Colégios de 
Especialidade - e que conta com o apoio de 
alguns órgãos de comunicação social - para 
explicar às pessoas algumas coisas simples 
em saúde. 

TST: O médico é um comunicador por exce-
lência. Faz entrevista clínica, escuta desaba-

fos, observa e diagnostica, explica determi-
nados procedimentos e defende o bem-estar 
do doente. Nesta época de domínio tecnoló-
gico da comunicação será que os planos for-
mativos das faculdades de Medicina acompa-
nham ou acautelam esta relação?

MG: Esta questão é muito interessante e já 
foi abordada por algumas escolas médicas. 
Já fui convidado para estar numa sessão da 
Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto exatamente para se falar da questão da 
comunicação. Em termos daquilo que é o en-
sino tradicional da Medicina, a comunicação 
não tem sido suficientemente valorizada. De 
facto, a arte de comunicar é absolutamente 
essencial. O médico tem de ser um amigo 
do doente, tem de conseguir estabelecer uma 
empatia boa com o doente para conquistar a 

(...) Nós somos 
os mesmos 
profissionais 
de saúde a fazer 
muito mais 
do que fazíamos 
há uns anos. 
Isso acarreta 
consequências 
negativas para 
a atividade 
dos médicos 
e potenciais 
consequências 
negativas para 
os próprios 
doentes. Este 
é um aspeto que 
veio deteriorar 
a relação 
médico-doente.”



confiança do doente. A relação médico-do-
ente baseia-se numa relação de confiança. A 
ajuda ao doente pode não se cingir apenas ao 
tratamento. Muitas vezes pode ser uma ques-
tão de afetos, tal como diz o atual Presidente 
da República, o Prof. Dr. Marcelo Rebelo de 
Sousa. Esta confiança é meio caminho an-
dado para muitos doentes nem sequer terem 
necessidade de fazer qualquer tratamento.

TSF: ... sim, temos colegas que dizem que 
grande parte dos doentes de gerontologia vão 
para conversar...

MG: ...penso até que, em termos financeiros, 
poderá ter impacto direto. Fala-se muito do 
facto dos médicos tratarem em excesso, até 
admito  que isso possa acontecer em alguns 
casos (não tenho dados objetivos) mas é 
mais fácil quando estamos perante o doente, 
fazer uma medicina defensiva, que de resto 
não é exclusiva de Portugal. Seria menos uti-
lizada, provavelmente, se os médicos tives-
sem mais tempo para estar com o doente. Por 
isso é que, o nosso caminho para melhorar o 
ato médico, para melhorar a relação médico-

-doente, e sobretudo para melhorar a prática 
médica, é dar mais tempo aos doentes.

TSF: Considera que o investimento na rela-
ção médico-doente é uma forma de preven-
ção da síndrome de burnout?

MG: Não tenho dúvidas sobre isso. O que 
condiciona o síndrome de Burnout é, entre 
outros factores, a elevada pressão com que 
os médicos trabalham neste momento. Exis-
tem outras questões, obviamente, mas o prin-
cipal motivo para a exaustão, a depressão, e 
o medo ou repulsão em ir trabalhar num am-
biente hostil, tem a ver com a pressão exage-
rada que está a acontecer neste momento para 
um excesso de atos médicos. Isso acaba por 
ter reflexos na saúde dos próprios médicos.

TSF: Este tema é de tal modo importante que 
está no cerne do debate a realizar no XX Con-
gresso Nacional de Medicina / XI Congresso 
Nacional do Médico Interno, em Coimbra. É 
crucial este debate? Que contributo para can-
didatura à UNESCO?

MG: Nós vamos continuar a dar um contribu-
to nacional. É premente colocar em debate a 
questão no âmbito da sociedade civil. Vamos 
aproveitar para lançar esta bandeira da candi-
datura da relação médico-doente a Patrimó-
nio da Humanidade. Pretendemos ser rece-
bidos pela Organização das Nações Unidas, 
em Nova Iorque, para relançar esta questão 
e apoiarmos esta iniciativa. A candidatura à 
UNESCO foi efetuada pelos nossos congéne-
res espanhóis e nós apoiamos. Vamos, neste 
congresso, dar mais relevo a esta matéria e 
dar mais um contributo e transformá-la numa 
declaração do próprio congresso.

TSF: Muito obrigada. Agradecemos a sua 
disponibilidade para esta entrevista.

MG: Agradeço também esta entrevista. Deixo 
uma mensagem, para finalizar, que conside-
ro uma medida crucial: Temos de valorizar 
as pessoas. Os doentes e os profissionais 
de saúde. E preservar a Comunicação como 
peça central da relação humana, de uma me-
dicina mais humanizada.
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Na sequência do estudo/intervenção que a Secção Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos (SRCOM) realizou sobre o burnout na classe médica, a nossa secção está agora a 
desenvolver um novo estudo sobre os fatores de risco nos contextos dos serviços de saúde. 
Entre os fatores relacionados com o local de trabalho, a União Europeia evidenciou os 
fatores psicossociais como prioritários, sendo mesmo considerado como um dos campos 
de investigação mais importantes num futuro próximo (EU-OSHA, 2000).

sobre fatores de risco nos contextos
dos serviços de saúde

SRCOM
promove
estudo
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Portal de Formação
SRCOM LANÇA...

Assim, a Secção Regional do Centro da 
Ordem dos Médicos (SRCOM) fez a aus-
cultação das necessidades formativas aos 
seus sócios sob a forma de inquérito e está 
a iniciar um projeto que inclui colaboração 
com os gabinetes desta secção, os colégios 
de especialidade, delegações distritais, uni-
versidades e diversas entidades da socieda-
de civil no sentido de proporcionar cursos 
especialmente vocacionados para as áreas 
mais solicitadas pelos médicos.

Após a análise dos dados recolhidos, a SR-
COM aposta agora na organização de forma-
ção nas áreas mencionadas como prioritá-
rias, estando prevista a realização de cursos 
em toda a região centro. 

Para agregar a oferta formativa e tornar prá-
tica a sua consulta, a SRCOM desenvolveu 

o Portal da Formação (acessível também 
através do site da SRCOM – www.omcentro.
com), onde poderá consultar todos as Ações 
de Formação previstas, o detalhe de cada 
Ação de Formação, inscrever-se e pagar a 
sua inscrição, obter o seu certificado de par-
ticipação ou fazer download da documenta-
ção fornecida.

A Secção Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos promove, até ao fim deste ano, os 
seguintes cursos:

EURACT - Curso de Formadores
de Orientadores
26 OUTUBRO · LEIRIA
Curso é ministrado pela Associação dos 
Docentes e Orientadores de Medicina Geral 
e Familiar. 

Doctor MI - Curso de Introdução 
à Medicina Intensiva
3 NOVEMBRO · COIMBRA
Desenvolvido pelo Colégio da Especialidade 
Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos.

CURSO DE ÉTICA, DEONTOLOGIA 
E DIREITO MÉDICO - os desafios da 
prática clínica
9 NOVEMBRO A 14 DEZEMBRO · COIMBRA
Desenvolvido pelo Gabinete de Ética e Deon-
tologia da SRCOM.

CURSO DE SUPORTE AVANÇADO 
DE VIDA – SAV
24 E 25 NOVEMBRO · COIMBRA
Será conduzido pela Blue Ocean Medical.

A qualidade da prática médica e consequentemente a formação dos médicos é uma preocupação 
central da ordem dos médicos e algumas necessidades a este nível são sentidas pelos médicos 
em várias fases da sua formação e prática clínica. 

MD INSTITUCIONAL



Tabela 3  /  Constituição final da amostra B por classe etária de 5 anos e 

carreira médica(hipotética)

C L A S S E S  E T Á R I A S

[25-29]
[30-34]
[35-39]
[40-44]
[45-49]
[50-54]
[55-59]
[60-64]
[65-69]

Hospitalar

1039
595
172
71
38
48
60
41
45

Med. Legal

33
19
1
1
0
0
1
0
0

M.G.F.

246
138
32
13
11
7
21
51
24

Saúde Púb.

17
11
0
0
0
0
2
2
2

Trabalho

1
2
1
1
1
1
4
2
2

Carreiras Médicas

No que coaduna à amostra B, foi eliminada a primeira classe etária (20 
aos 24), uma vez que é constituída sobretudo por médicos em primeiro 
ano de internato ou em ano comum. 

Por estarmos a tratar de indivíduos com especialidade desconhecida, 
foram incluídos 100% dos casos e as classes etárias são de 5 anos. 
Tal como supramencionado, a distribuição dos indivíduos por espe-
cialidades, mimetizou a distribuição da amostra A e por isso carece de 
correção amostral. A Constituição final da amostra B está espelhada 
na tabela 3.

Tabela 2  /  Constituição final da amostra A por classe etária 
e carreira médica

I .  C A R R E I R A S  M É D I C A S

Hospitalar

Medicina Legal

Medicina Geral e Familiar

Saúde Pública

Trabalho

Total de Médicos
Constituição Final
Total de Médicos
Constituição Final
Total de Médicos
Constituição Final
Total de Médicos
Constituição Final
Total de Médicos
Constituição Final

[30-39]

754
189
12
12
149
75
6
6
4
4

[40-49]

615
154

7
7

121
61
4
4
10
10

[50-59]

881
220

9
9

207
104
23
23
35
35

[60-69]

750
188

1
1

726
363
35
35
36
36

Classes Etárias

Para qualquer esclarecimento ou dúvida acerca 
deste projeto poderá contactar-nos através do email: 

srcom.bemestar.medicos@gmail.com 
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Só com a sua participação 
poderemos alcançar estes 
objetivos. Só com a sua 
participação teremos resultados 
fidedignos e generalizáveis.”

Entre os fatores relacionados com o local de trabalho, a União Europeia 
evidenciou os fatores psicossociais como prioritários, sendo mesmo 
considerado como um dos campos de investigação mais importantes 
num futuro próximo (EU-OSHA, 2000). 

Este novo estudo, relativamente ao anterior, altera algumas caracterís-
ticas metodológicas e utiliza instrumentos diferentes, nomeadamente o 
recurso a uma amostra representativa de 1536 Colegas, com seleção 
aleatória e resposta anonimizada, bem como o uso do “Copenhagen 
Psychosocial Questionnaire -  COPSOQ”  — instrumento baseado no 
modelo de exigência e controlo, que procura explicar o stress como 
consequência das elevadas exigências no trabalho e de um baixo apoio 
social (Kristensen et al., 2005) e com repercussão comprovada na in-
cidência de várias patologias — e um instrumento dirigido à avaliação 
do ”Índice de Capacidade Humana para o Trabalho - ICT”.

Pretendemos, assim, com este novo estudo, avaliar a prevalência dos 
fatores de risco associados ao contexto laboral, a par com o seu im-
pacto na saúde e no bem-estar na classe médica, visando a delineação 
de uma estratégia de prevenção e intervenção capaz de potenciar a pro-
moção da saúde e bem-estar da classe médica (e dos profissionais de 
saúde em geral).

Para a Amostragem decidiu-se usar 2 fatores de estratificação:

1. Carreiras médicas
a. 5 Níveis: hospitalar; Saúde Publica; Medicina Legal; Medicina do 
Trabalho e Medicinal Geral e Familiar.

2. Grupos Etários 10 anos
a. 4 Níveis: 30 - 39; 40 - 49; 50 - 59; 60 - 69.

Verificou-se que cerca de 40% da presente amostra não tinha espe-
cialidade relatada na base de dados. Para não haver exclusão destes 
indivíduos decidiu-se realizar uma recolha paralela (uma amostra B), 

utilizando a mesma distribuição (Proporções) por especialidades dos 
indivíduos que relataram a especialidade, com possibilidade de corre-
ção amostral posterior. 

No que diz respeito a amostra A (amostra com especialidade relatada), 
foram retirados aleatoriamente 25% dos médicos que trabalham em 
âmbito hospitalar, 100% dos que trabalham em medicinal legal, 50% 
dos que trabalham em Medicina Geral e Familiar, 100% dos que tra-
balho em Saúde publica, e 100% dos Médicos com especialidade em 
Trabalho. Esta aleatorizacão foi realizada tendo em conta a distribuição 
real por classe etária de 10 anos. Os resultados deste passo metodoló-
gico estão espelhados na tabela 2.

Com  o  intuito  de  garantir  o  anonimato  durante  todo  o  processo  
investigativo, foi atribuído um número aleatório a cada médico inscrito 
na secção regional do centro da  ordem  dos  médicos  portugueses.  
No  T0, o  número  total  de  médicos  na  base  de dados   era   7866.   
Contudo,   uma   vez  que   a   recolha   ia   ser   realizada  mediante  o 
preenchimento  de  um  questionário  online  enviado  por  email,  todos  
os  médicos  que não tinham o endereço de email no sistema informáti-
co da ordem dos médicos foram excluídos.  Posteriormente,  tendo  em  
conta  os  pressupostos  conceptuais  do  presente estudo,  todos  os  
médicos  com  idade  igual  ou  superior  a  70  anos  foram  também 
excluídos. Depois destes dois critérios de exclusão serem aplicados, o 
total de médicos em base de dados era 7332 (ver tabela1) . 

Tabela 1  /  Distribuição final por classe etária e carreira médica

I .  C A R R E I R A S  M É D I C A S

Hospitalar
Medicina Legal

Medicina Geral e Familiar

Não Relatada
Saúde Pública
Trabalho

T O TA L  G E R A L

[20-24]

191

191

[25-29]

133
6

133
6

[30-34]

285
9

66

765
5
1

133
1

[35-39]

469
3

83

206
1
3

765

[40-44]

397
4

65

86
1
4

557

[45-49]

218
3

56

50
3
6

336

[50-54]

390

44

56
3
5

498

[55-59]

491
9

163

88
20
30

801

[60-64]

420
1

550

96
24
22
111
3

[65-69]

330

176

73
11
14

603

T O TA L  G E R A L

3000
29

1203

2947
68
85

7332

Classes Etárias



O Grupo de Trabalho Responsável 
pelo Estudo:

› Dr. Carlos Cortes
Presidente da SRCOM; Serviço de Patologia Clínica, Centro 
Hospitalar Médio Tejo, EPE (CHMT)

› Dr. João Redondo
Vogal da SRCOM; Agência para a Prevenção do Trauma e da 
Violação dos Direitos Humanos; Centro de Responsabilidade 
Integrado de Psiquiatria, Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra

› Dra. Ana Paula Cordeiro
Vogal do Conselho Disciplinar da SRCOM; MGF, USF 
Fernando Namora

› Prof. Doutor António Jorge Ferreira Instituto de 
Higiene e Medicina Social da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra

› Prof. Doutor Carlos Fernandes da Silva
Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de 
Aveiro; Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de 
Saúde (CINTESIS) – Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto 

› Dra. Fernanda Duarte
Unidade de Psicologia Clínica do CHUC; Centro de 
Responsabilidade Integrado de Psiquiatria, CHUC

› Dra. Isabel Antunes
Vogal da SRCOM; Medicina do Trabalho, CHUC

› Dra. Liliana Constantino
Agência para a Prevenção do Trauma e da Violação dos 
Direitos Humanos, UCSP Anadia 

› Prof. Doutor José Augusto Simões Membro do 
Gabinete de Ética e Deontologia da SRCOM, USF Marquês de 
Marialva

› Mestre Pedro Bem-Haja
Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de 
Aveiro; Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de 
Saúde (CINTESIS) – Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto; IBILI - Faculdade de Medicina da Universidade de 
Coimbra

› Dr. Tiago Santos
Agência para a Prevenção do Trauma e da Violação dos 
Direitos Humanos; Psiquiatria, CHBV 

› Prof. Doutor Vítor Rodrigues
Instituto de Higiene e Medicina Social da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra
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Dia de alerta, 
homenagem e alegria 

O sarau organizado pela Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos no Dia Mundial 
do Médico de Família foi o culminar de  um dia intenso em que a tónica de alerta esteve 
relacionada com a desmaterialização da emissão das cartas de condução e as condições 
que os médicos de Medicina Geral e Familiar têm para que tal medida se possa concretizar.

Para assinalar esta efeméride e enaltecendo esta especialidade médica 
basilar e com especial proximidade com os utentes, decorreu no de-
curso do sarau, uma sentida homenagem a dois médicos de família 
por parte da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos: José 
Cabeças (a título póstumo) e Isabel Jacob. Para ambos homenageados, 
foram produzidos dois vídeos de tributo, em que são destacadas sobre-

tudo as qualidades humanas destes dois médicos formados na Facul-
dade de Medicina da Universidade de Coimbra. “Porque a Medicina de 
hoje, tal como a conhecemos, também o é pelo contributo inestimável 
de todos os colegas que, no passado, deram o melhor de si à Medicina 
e aos seus doentes”.
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Comemoração do Dia Mundial do Médico de Família 
juntou centenas de colegas no Conservatório de Música 
de Coimbra 

Côro SRCOM



O sarau comemorativo do Dia Mundial do Médico de Família, com a 
apresentação de Inês Mesquita (vogal do Conselho Regional do Centro 
da Ordem dos Médicos) e de Ivo Reis (Coordenador do Gabinete de In-
formação e Tecnologia do Conselho Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos), teve início com os ‘artistas’ da casa: O Coro da Ordem dos 
Médicos, cujas vozes ecoaram no Conservatório de Música de Coim-
bra sob a condução do maestro Virgílio Caseiro. 

Momento cativante, este, a que se seguiram, por ordem de interven-
ção, os alertas e o reconhecimento do papel do Médico de Família por 
parte do representante da Associação Portuguesa de Medicina Geral 
e Familiar, Miguel Pereira, do presidente da Associação Nacional das 
Unidades de Saúde Familiar, João Rodrigues, e da vogal do Conselho 
Regional  do Centro da Ordem dos Médicos, Inês Rosendo.

Por último, antes das homenagens já referidas, Inês Rosendo, depois 
de enaltecer a comissão organizadora e os funcionários da Ordem dos 
Médicos envolvidos neste evento, referiu o facto de quão marcante é 
ser médico de família e “ser a pessoa que faz a diferença” na vida dos 
utentes. Recordou, aliás, o agradecimento especial de uma utente que, 
neste dia, fez questão de agradecer o facto de ter consulta mesmo es-
tando a médica já fora do seu horário. “Fui-me inspirando, ao longo 
do dia, para o que iria dizer aqui. Foi uma manhã caótica, devido aos 
problemas informáticos, pedidos de mais consultas, (...) mas, ao final, 
ainda sem almoçar, uma utente extra horário agradeceu de uma forma 
especial o facto de ser a sua médica de família”.  

Depois desta intervenção, que mereceu forte ovação, foi o momento 
de assistir à projeção do vídeo “Um dia com o seu médio de família”.

O representante da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Fa-
miliar, ao traçar o atual retrato desta especialidade, referiu que “atual-
mente, apenas oito por cento da população não tem médico de família, 
o que corresponde a mais ou menos 800 mil portugueses, e desses, 
600 mil são na região Lisboa e Vale do Tejo. Rapidamente, todos os 
portugueses podem ter médicos de família”. 

Miguel Pereira não deixou de assinalar algumas das dificuldades des-
tes profissionais nos centros de saúde, sem as adequadas condições 
de trabalho (falta de limpeza, trabalho em temperaturas extremas, entre 
outros). Por seu turno, João Rodrigues enalteceu o empenho e a dedi-
cação da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos na evoca-
ção desta efeméride e sublinhou o papel incomensurável dos médicos 
de família cujo papel está focado e “centrado na pessoa, na família e 
na comunidade”.
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| Tributo | 
Um dos momentos mais emotivos deste sarau incluiu a 
projeção de dois vídeos, produzidos pela CentroTV: À Drª 
Isabel Jacob, pelo trabalho notável e inspirador; ao Dr. 
José Cabeças, que deixou um enorme legado para os mé-
dicos vindouros da zona Centro. Quem recebeu o emblema 
da Ordem dos Médicos foram os filhos Salvador Cabeças e 
Ricardo Cabeças. Seguiram-se as distinções pela partici-
pação no curso de fotografia que teve como tema genérico 
“A vida do médico de família para além do consultório”. 
Todas as fotografias ficaram patentes, no dia seguinte, no 
Clube Médico. Era, pois, chegado o momento de escutar 
cinco fabulosos músicos de Coimbra: os Anaquim! E foi 
ao som de canções como “Tenho o Amor Guardado numa 
Caixa”, “De vez em quando”, “Caros Amigos” que os es-
pectadores responderam com sorrisos e muitos aplausos. 
Noite memorável no Conservatório de Música de Coimbra! 
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Inês Mesquita e Ivo Reis 

Concurso de Fotografia SRCOM

Entrega de Prémios do Concurso de Fotografia SRCOM

Isabel Jacob

Inês Rosendo Miguel Pereira João Rodrigues Inês Mesquita e Maria dos Prazeres Francisco

Maria dos Prazeres Francisco, Salvador e Ricardo Cabeças



1. O que a motivou a concorrer? 
Já participou em algum concurso ou foi a sua estreia? 

Tenho concorrido praticamente todos os anos nos vários concursos 
das diversas secções regionais, desde 2013, pouco depois de iniciar 
o meu internato na área da Medicina Geral e Familiar. Já tinha tido, 
anteriormente, algumas das minhas fotografias seleccionadas para 
exposição, nomeadamente no concurso da Distrital de Setúbal, mas 
a primeira distinção mais significativa foi o ano passado ao ganhar 
igualmente o primeiro prémio com uma fotografia de perfil, tirada a 
uma bailarina no âmbito de uma performance sobre danças tradicionais 
do Cambodja. Em 2015 concorri ao Concurso Fotográfico da Secção 
Regional do Centro cujo tema era “O médico – zelador de corpos e de 
almas” e esta foi a minha única experiência em fotografia subjugada ao 
nosso tema de trabalho. 

Fora da área da Medicina, envio ocasionalmente fotografias para algu-
mas plataformas como o Expresso ou o Público, quando pedem contri-
butos com tema definido, mas sempre fora de contexto de competição. 

2. A fotografia é uma paixão de sempre? 
Quando começou a fotografar? 

Na verdade não é uma paixão de sempre, pelo contrário! O meu avô 
materno foi durante muitos anos fotojornalista do Diário de Notícias, e 
tinha o seu próprio estúdio onde fazia as revelações à “moda antiga”. 
Até ao início da minha juventude, fotografar era sempre um castigo 

porque estava do “lado de lá da câmara” e havia sempre algo que falta-
va nas exigências do avô: o flash, a posição, a intensidade da luz solar 
ou a objectiva mais correta... Não sei dizer quando as coisas mudaram 
para mim, mas foi algo de muito progressivo e natural; comecei por ter 
máquinas simples que levava para a escola e era habitual ser eu a foto-
grafar os amigos nos últimos dias ou nas saídas das visitas de estudo. 
Creio que o gosto foi crescendo e, no natal de 2008, ofereci a mim pró-
pria a minha primeira câmara reflex, uma Canon 1000D. Desde aí que 
nunca mais abandonei este pequeno vício, mas sempre num enquadra-
mento muito amador. Os amigos mais próximos foram-me oferecendo 
alguns livros de fotografia (que confesso nunca ter tido a paciência de 
ler com a devida atenção), e já estava no penúltimo ano da faculdade 
quando fiz o meu primeiro workshop de fotografia que, na altura, durou 
cerca de 3 dias completos. 

O ano passado aventurei-me pela primeira vez num workshop de edi-
ção fotográfica, algo que fugia completamente da minha área de con-
forto e que agora compreendo ser muito relevante. 

Cada fotografia resulta 
de uma viagem de sonho 
e pertence a um sonho maior, 
que é o de viajar.”

ANDREIA CASTRO
4 PERGUNTAS...

Médica de Família com Pós-graduação em Saúde Mental 
em Cuidados de Saúde Primários
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Concurso
de Fotografia

A vida do médico de família para além do consultório 
mostra o olhar dos médicos através da objetiva.”

“A vida do médico de família para além 
do consultório” serviu de tema central 
para o concurso de fotografia digital 
promovido pela Secção Regional do Centro 
da Ordem dos Médicos (SRCOM). 

Pode acompanhar o trabalho fotográfico e registo de viagens 
da Dra. Andreia Castro nas seguintes redes sociais: Instagram, 

Facebook e Website (em desenvolvimento): 

                   Me Across the World

3. As fotografias que apresentou a concurso são o resultado 
de viagens de sonho? 

Sim, posso dizer que, à sua maneira, cada fotografia resulta de uma 
viagem de sonho e pertence a um sonho maior, que é o de viajar, ver o 
mundo e viver outras culturas. As obrigações profissionais, pessoais 
e familiares do dia-a-dia condicionam-nos a rotinas que, pelo menos 
no meu caso, não estimulam o prazer que tenho em fotografar nem me 
abrem espaço para me dedicar à atividade com o tempo e atenção que 
desejaria. 

Gosto sobretudo de fotografia de paisagem, pelo que algo que me tire 
da grande cidade por tempo suficiente constitui uma oportunidade fo-
tográfica, mas tal nem sempre é possível. Inversamente, fotografia de 
rua e de cidade não é a que mais me cativa, pelo que sinto sempre esta 
condicionante. Nos últimos anos, apercebi-me que as minhas escolhas 
de viagem começavam a reflectir o desejo de vivenciar espaços e luga-
res que tinha visto através de trabalhos de grandes fotógrafos. 

Esta paixão de fotografar e viajar é, entre outros motivos, uma das prin-
cipais razões que me fez optar por mudar temporariamente de rumo e 
deixar a Medicina em stand-by. 

4. O mote “a vida do médico de família para além do con-
sultório” fez com que fizesse uma seleção diferente das fo-
tografias que enviou a concurso? 

É uma resposta mista... enquanto médicos de família estamos habitua-
dos a ter uma relação de grande proximidade com as pessoas; normal-
mente, a própria escolha desta especialidade reflecte não só os nossos 
gostos (em termos de variedade na actividade clínica) mas acredito que 
também a nossa própria personalidade: somos mais disponíveis, aten-
tos, curiosos, até poderia dizer ousados em relação ao próximo. 

Contudo, quando me encontro a viajar nem sempre isso acontece. Te-
nho momentos em que quero estar mais próxima, conhecer e estabe-
lecer uma relação, como tenho outros em que gosto de estar comigo 
própria a usufruir de tudo aquilo que a natureza tem para nos oferecer. 

Para mim, uma das grandes dificuldades ao fotografar pessoas é pre-
cisamente o receio de invadir o seu espaço pessoal. Trata-se de um 
conflito ético... isso pode ser colmatado estabelecendo-se uma ligação 
ou optando por fotografar à distância, o que ainda é, muitas vezes, o 
meu refúgio. 

Para este concurso enviei 2 fotografias de paisagem e um retrato de 
uma criança que creio que espelham bem esta dualidade.

No fundo, quando faço uma selecção tento escolher simultaneamente 
algo que seja apelativo para quem observa a fotografia, que transmita 
uma sensação (se possível positiva) e deixe um marco mas, também, 
que tenha um significado e uma história que a suportam.  

(Esta entrevista foi realizada através de correio electrónico; a entrevistada escreve ao 
abrigo do Antigo Acordo Ortográfico).

Esta paixão de fotografar 
e viajar é, entre outros 
motivos, uma das principais 
razões que me fez optar 
por mudar temporariamente 
de rumo e deixar a Medicina 
em stand-by. ”
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1º Lugar “Nascer do sol sobre Bled” 
imagem captada por Andreia Castro, Eslovénia, 2017

2º Lugar “Barco fantasma”
imagem captada por Carlos Frazão, Murtosa, 2013

3º Lugar “Asas nos pés”
imagem captada por Luís Duarte Santos, Ourém, 2017

Menção Honrosa “Kissidougou”
imagem captada  na Guiné Conakry, 2015, da autoria de Eugénio Ferreira Neves

A iniciativa, organizada no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Médico de Família, que se 
assinalou a 19 de maio, pretendia premiar a expressão artística dos médicos e mostrar que o olhar 
destes profissionais vai além dos procedimentos clínicos e rotineiros. 

Participaram 11 médicos, com um total de 29 fotografias a concurso. Os vencedores foram anunciados 
durante o Sarau de Homenagem ao Médico de Família, que teve lugar no Auditório do Conservatório de 
Música de Coimbra, tendo sido atribuídos três primeiros lugares e uma Menção Honrosa às seguintes 
imagens: 
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Inês Rosendo 
Abrindo janelas para o futuro, Jardim Botânico, Coimbra, 2016
Cuidar da vida, Barcouço, 2017
Brincando do outro lado, Museu da criança, Lisboa, 2017

Eugénio Ferreira Neves Cordeiro
Kissidougou, Guiné Conakry, 2015
Guiné-Bissau, 2015
Brasil, Rio Amazonas, 2016

Ana Paula Santos de Sousa
O rosto do Adamastor que emerge do mar, Foz do Douro, Abril 2017

Eduardo Manuel Rodrigues Duarte
Prateado, Lagoa de Albufeira, 2017
Dourado, Costa da Caparica, 2017
Branco, creme e preto, Coimbra, 2017

Andreia Castro 
Longitude, Lago Bohinj, Eslovénia, 2017
Nascer do sol sobre Bled, Eslovénia, 2017
Sonhos de Madagáscar, Madagáscar, 2017

João Rui Gaspar de Almeida
Mulher e homem em traje tradicional de Havana, ambos fumando gran-
des charutos. Cuba/Havana, 2013
Flor do Jardim Botânico de Coimbra, 2014
Vista de Milão do Telhado da Catedral, 2016

Carlos Frazão
Barco fantasma, Murtosa, 2013
Serenidade, Pardilhó, 2013
Tormenta, Furadouro, 2014

Carolina Resendes
Sem título

Maria Ana Sobral
Sem título  

Luís Duarte Santos
Asas Nos Pés, Ourém, 2017
Fé, Fátima, 2008
Horizonte, Ourém, 2016

Ana Rita Brígido Maia
Ram yantra, Jaipur, Índia no antigo observatório astronómico, 2014
Roses in Spagna, Piazza Spagna em Roma, 2017
Siam Niramit, Bangkok, Tailândia, 2016

As fotos enviadas pelos autores estiveram patentes no Clube Médico, até dia 2 de Junho. 

49



“Dermatologia e Infeções 
Sexualmente Transmissíveis”

Em setembro passado foi publicado pelas 
Edições Almedina a tradução portuguesa da 
3ª edição francesa do livro “Dermatologia e 
Infeções Sexualmente Transmissíveis”, obra 
dirigida pelos professores Stéphane Belaich 
e Béatrice Crickx, ambos tendo sido profes-
sores titulares de Dermatologia e Venereo-
logia da Faculdade de Medicina de Paris, na 
Universidade Paris-Diderot, e diretores de 
Serviço de Dermatologia e Venereologia do 
Hospital Bichat-Claude Bernard em Paris. É 
tradutor António Poiares Baptista, professor 
jubilado de Dermatologia da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra. 

É um livro que se enquadra nas tradicionais 
publicações francesas destinadas aos jovens 

médicos do Internato Médico ou que se de-
dicam à Medicina Geral e Familiar. Com a 
característica orientação da escola médica 
francesa, os capítulos iniciais são orientados 
essencialmente pelos quadros semiológicos 
(“Conduta a adotar perante uma erupção bo-
lhosa”, “Conduta a adotar perante uma púr-
pura”, “Conduta a adotar perante uma úlcera 
de perna”, etc.), que levam naturalmente aos 
diagnósticos clínicos cujos quadros etiopa-
togénicos e orientações terapêuticas são ex-
postos nos capítulos seguintes (“Eczemas”, 
“Psoríase”, “Urticária”, “Acne”, etc.). A parte 
final do livro agrupa os capítulos sobre os 
exames complementares correntes em Der-
matologia, as terapêuticas tópicas e geral, a 
puvaterapia e a fototerapia e os lasers mais 

correntes e suas indicações. É pois uma obra 
com um marcado caráter didático e prático, 
orientador da conduta do médico que está no 
início da especialização dermatológica ou do 
clínico geral que tenha necessidade de uma 
orientação perante um quadro dermatológico. 

Prof. Doutor Poiares Baptista
(Professor Catedrático Jubilado
da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Coimbra; Membro da Academia
de Medicina de França)

Tradução e revisão: 
Prof. Doutor Poiares Baptista
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Prof. Stéphane Belaich e Prof. Béatrice Crickx gustavo carona

As muitas histórias no envio 
das 1001 Cartas para Mosul

“Tentarei pôr os vossos olhos onde já estive 
com os meus e, se possível, também o vosso 
coração’. Assim explica o autor de “1001 Car-
tas para Mosul” logo no início da sessão de 
apresentação da obra que lotou a Sala Miguel 
Torga, no dia 13 de julho, em Coimbra. Recu-
ando no temporizador desta sessão, ouçamos 
o início desta apresentação: Catarina Matias, 
vogal do Conselho Regional do Centro da 
Ordem dos Médicos e anfitriã desta apre-
sentação, salientou a “honra” para a Ordem 
e a contínua “disponibilidade” da Secção 
Regional do Centro para divulgar e acolher 
o trabalho de Gustavo Carona. “Estamos 
ávidos e com muita vontade de ouvir”, disse. 
De seguida, Gustavo Carona de Magalhães, 
médico anestesista e intensivista no Servi-
ço de Medicina Intensiva do Hospital Pedro 

Hispano, em Matosinhos, agradecendo aos 
que tornaram possível esta apresentação em 
Coimbra, fez uma súmula da obra de forma 
peculiar, acompanhando as suas palavras 
com fotografias de missões prévias. “Carrego 
comigo esta tentativa de aproximar dois mun-
dos, de deixar uma mensagem. Acredito que, 
do ponto de vista pessoal, aquilo que mais 
me dá prazer e gratidão e reforça as minhas 
motivações, são as minhas interações com os 
doentes e com o staff local”. Esta proximida-
de emotiva, assegura, reforça o seu sentido 
de missão. Ano de 2009. Gustavo Carona 
recorda que foi na República Democrática 
do Congo que tudo começou. Desde então 
já integrou inúmeras missões humanitárias, 
sempre em cenários de guerra: Paquistão 
(2011), Afeganistão (2012), Síria (2013) e 

República Centro Africana (2016), Iraque 
(2017) . E é no desiderato de aproximar os 
povos que surge “1001 cartas para Mosul”. 
O livro reverte integralmente a favor dos Mé-
dicos Sem Fronteiras e Plataforma de Apoio 
aos Refugiados. Vinte e oito cópias de “1001 
cartas para Mosul” foram entregues no fim da 
missão, essencialmente médicos e enfermei-
ros que trabalharam com Gustavo Carona. 
“Era ali que as palavras faziam sentido. Es-
pero que as mensagens cheguem ao Iraque e 
que, tal como nos meus sonhos, também ao 
resto do mundo”. Eis Gustavo Carona, médi-
co de corpo inteiro e alma onde cabe todo o 
mundo que sofre. Com chancela da Editora 
Omega, mais do que um livro, “1001 Cartas 
para Mosul” é um hino de esperança. 
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Doente-Médico
POR / SÉRGIO FREIRE
ECONOMISTA

A Economia enquanto ciência procura resolver como devem ser usados recursos escassos, passíveis de usos alternativos, para 
satisfazer necessidades virtualmente ilimitadas. Deste modo, o objetivo da economia da saúde não deverá ser gastar menos 
com saúde, mas sim, gastar melhor. Economistas e profissionais de saúde não observam esta questão pelo mesmo prima.

A Saúde não tem preço.”

O profissional de saúde tem contacto direto 
com o doente. Doente, esse, que quer ver o 
seu problema resolvido, não importante o 
como e com que dispêndio de recursos, to-
dos nós já ouvimos o bordão linguístico: “A 
saúde não tem preço.” O profissional de saú-
de, como tal, tem de abordar esta problemáti-
ca numa ótica da ética individual. Os econo-
mistas, como resultante de observarem esta 
questão à distância, focam-se naquilo que 
poderá ser considerado o bem comum, tendo 
uma abordagem inscrita na ótica da ética so-
cial. Ora, como o leitor bem sabe, consoante 
a distância a que abordamos uma problemá-
tica e o grau de envolvimento que temos nela, 
diferentes, previsivelmente, assim serão as 
nossas estratégias para a resolver.

Não é escopo deste artigo dissecar qual das 
abordagens é a mais correta ou qual o peso 

que cada uma delas deverá ter num bom 
planeamento a nível da economia da saúde. 
Apesar das divergências, resultantes das di-
ferentes óticas acima mencionadas, algo em 
que ambas decerto concordarão é que deve 
ser feita uma gestão adequada dos recursos 
disponíveis evitando o seu desperdício.

No estudo da OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económi-
co) Tackling Wasteful Spending on Health é 
mencionado que, para os países estudados, 
mais de 10% das despesas hospitalares são 
gastos a corrigir erros médicos evitáveis e 
infeções adquiridas em ambiente hospitalar. 

Através de uma boa relação médico-doente, 
em que existe abertura do último, ao médico 
será permitido mais rapidamente elaborar o 
correto diagnóstico e otimizar o tratamento, 

como tal diminuindo as situações de erro. 
Resultando daí benefícios obviamente para 
o doente em questão (em termos de tempo 
despendido, ganhos de saúde, etc.), mas 
também benefícios para a sociedade no seu 
todo (poupança de recursos económicos). 

Como tal, algo simples, que todos nós pode-
mos desde já começar a adotar: uma postura 
de abertura e de diálogo transparente com o 
nosso profissional de saúde. Vai-nos benefi-
ciar a cada um de nós enquanto indivíduos e, 
sobretudo, beneficiar-nos a todos enquanto 
sociedade. Uma sociedade que assim faz um 
uso inteligente dos seus recursos. 

Pela sua saúde, pela saúde de todos nós, 
tenha uma relação transparente com o seu 
médico.

relação

MD economia
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Contratualização em Saúde 
& Contratualização em Saúde Pública

Portugal tem vindo a assistir a um crescimento constante do peso da despesa pública no total 
da despesa de saúde. O problema não é recente e já há vários anos que tem sido vigorosamente 
analisado na tentativa de se encontrar a melhor alternativa para travar tal situação!

Há quem considere que a origem está no ele-
vado grau de desperdício e na relativamente 
baixa produtividade (Antunes, 2001). Nesta 
ótica, a solução passa pela necessidade de 
melhorar a utilização dos recursos disponí-
veis e obter ganhos de eficiência, sem pôr 

em causa a qualidade e a equidade no acesso 
aos cuidados de saúde. Priorizar alternativas 
e fazer escolhas eficientes. De facto, parece 
ser este o grande desafio que atualmente se 
coloca ao Sistema Nacional de Saúde, em 
geral, e à Saúde Pública, em particular. 

É nesta perspetiva que a “Nova Gestão Públi-
ca” e implementação de processos de contra-
tualização surgem como o caminho a seguir 
na organização dos serviços e na criação de 
valor em saúde (Gonçalves, 2013). 

MD opinião

O repto que se coloca ao sector da saúde… 
é o de encontrar mecanismos de financiamento 
e contratualização que… valorizem a qualidade, 
a continuidade e o valor em saúde 
para o indivíduo.”
(Escoval, Ana; Nicolau, Vanessa, 2010)

POR / Maria Gracinda Junqueira
interna de formação específica em Saúde Pública – ACES Pinhal Litoral

Contratualização em Saúde

A contratualização é uma ferramenta de ges-
tão cada vez mais utilizada no sector da saú-
de, servindo-se da lógica do mercado para 
melhorar o desempenho das organizações 
(Perrot, 2006). Permite “ajustar o financia-
mento à produção, com vista à obtenção de 
um maior grau de eficiência no desempenho 
das instituições” (OPSS, 2017). Ajuda a de-
finir o valor e os resultados em saúde que se 
pretendem alcançar, bem como o nível ótimo 
de serviços que se espera atingir (Escoval, 
Ana; Ribeiro, Rute; Matos, Tânia, 2010). 

Ainda que por alguns seja vista como uma 
forma de controlar pessoas (Evans, 2006), a 
contratualização em saúde é considerado um 
processo fundamental à sustentabilidade do 
sistema de saúde (Escoval, Ana, 2010), con-
tribuindo para minimizar os efeitos mais no-
civos do mercado deste sector (Evans, 2006). 
A contratualização em saúde pode ser defini-
da como o processo pelo qual se estabelecem 

mecanismos de negociação com vista à atri-
buição de recursos para a prestação de cui-
dados baseados em critérios explícitos e de 
responsabilidade do sistema (Cabral, 2014). 
Trata-se, pois, de um “processo de negocia-
ção que permite operacionalizar a melhor uti-
lização dos recursos públicos para a saúde e 
zelar pelos interesses de quem paga, direta 
ou indiretamente, os cuidados de saúde, es-
tando aqui implícitos a fixação de objetivos, 
a monitorização e a avaliação” (Escoval, Ana, 
2010). 

Contudo, se por um lado é consensual que 
os processos de contratualização em saúde 
ajudam a alcançar “uma maior eficiência dos 
recursos utilizados, um acesso mais alarga-
do e facilitado aos serviços de saúde, uma 
prestação de cuidados de elevada qualidade 
e maior enfoque na promoção da saúde e 
prevenção da doença” (Escoval, et al., 2010); 
por outro, contratualizar em saúde “repre-

senta um choque de culturas e implica fazer 
diferente” (Escoval, Ana, 2010). 

Implica a capacidade de priorizar necessida-
des em saúde, promover a qualidade dos ser-
viços e apelar à participação ativa do cidadão 
(Escoval, Ana, 2010). Mal implementado, o 
processo de contratualização em saúde tam-
bém tem riscos (Evans, 2006). “Tem fortes 
possibilidades de se traduzir em inércia, em 
ineficácia e em conflitos, se não estiver en-
quadrado numa estratégia global, com um 
razoável suporte de consenso e de compro-
misso” (Escoval, Ana, 2010). 

A este propósito, não é demais relembrar 
que um ciclo de contratualização deve ser 
composto por 8 fases, que não deverão ser 
ultrapassadas e que se repetem consecutiva-
mente:
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Contratualização em Saúde Pública

A Saúde Pública em Portugal está atualmente a enfrentar a primeira reforma global após aquela 
que foi empreendida nos anos 90 do século XX por Gonçalves Ferreira e Arnaldo Sampaio (DGS, 
2016).

 O trabalho até agora desenvolvido pelas co-
missões nomeadas para o efeito foi traduzido 
num documento orientador intitulado “Uma 
nova ambição para a Saúde Pública focada 
nos serviços locais” e ainda numa compi-
lação legislativa - Proposta de Lei n.º 49/
XIII - que veio a ser aprovada em Conselho 
de Ministros em 22 de Dezembro de 2016. 
Nestes documentos, a contratualização em 
Saúde Pública e a Saúde Pública na contra-
tualização ganham destaque. De acordo com 
o documento orientador que está na base 
da reforma, os Serviços de Saúde Pública, 
por inerência das suas funções e posição 
no Sistema de Saúde e na sociedade civil, 
encontram-se num lugar privilegiado para 
assegurar uma governação inteligente dos 
programas de saúde, alinhados com estraté-
gias nacionais e regionais. Devem, por isso, 
promover o alinhamento dos processos de 
contratualização dos serviços de saúde com 
as necessidades de saúde locais e os ganhos 
em saúde desejados (DGS, 2016). Na citada 
Proposta de Lei, os serviços de Saúde Públi-

ca assumem um papel duplo no âmbito da 
contratualização. Por um lado, participam “na 
gestão dos recursos financeiros e materiais 
disponíveis, intervindo no processo de con-
tratualização dos serviços de saúde, assegu-
rando uma atuação eficiente e efetiva face às 
principais necessidades” (Proposta de Lei 
n.º49/XIII; Capítulo II, Secção I, Artigo 3º, Nº 
2, 2016). Por outro, para a “prossecução das 
suas competências, os serviços de saúde pú-
blica de nível local devem definir um contra-
to-programa segundo carta de compromisso 
plurianual, a aprovar pelo diretor executivo 
do agrupamento de centros de saúde ou pelo 
presidente do conselho de administração da 
unidade local de saúde, mediante parecer fa-
vorável do serviço de saúde pública de nível 
regional” (Proposta de Lei n.º49/XIII; Capítu-
lo II, Secção I, Artigo 3º, Nº 8, 2016). 
Pelo exposto, e no contexto da Reforma em 
curso, a contratualização assume cada vez 
maior importância entre os serviços de Saúde 
Pública. Ainda que a sua implementação, ao 
nível local, seja muito embrionária, vários es-

forços estão a ser desenvolvidos no sentido 
de tornar o processo amigável e atrativo para 
esta área da saúde. Neste contexto, importa 
aqui referir que o documento “Nova ambição 
para a Saúde Pública focada em Serviços Lo-
cais” propõe a criação de uma rede de Ser-
viços de Saúde Pública Locais (piloto), com 
unidades selecionadas pela sua capacidade 
de adotar um nível elevado de boas práticas, 
que beneficiariam de um novo investimento 
em sistemas de informação e de processos 
de contratualização e acreditação qualifica-
dos (DGS, 2016). Estes Serviços de Saúde 
Pública Locais seriam objeto, a partir de 
2017, de processos de contratualização (com 
incentivos institucionais e financeiros) e de 
acreditação. (DGS, 2016). O mesmo docu-
mento considera fundamental para o proces-
so de contratualização e para o desempenho 
mais eficiente e efetivo das funções das USP, 
o desenvolvimento de um “sistema de infor-
mação de Saúde Pública”, capaz de garantir a 
interoperabilidade com os outros sistemas de 
informação e a articulação entre os diferentes 

1ª – Avaliação das necessidades;
2ª – Análise da capacidade instalada;
3ª – Estabelecimento de prioridades;
4ª – Fixação de objetivos e metas;
5ª – Negociação e compromisso;
6ª – Monitorização e acompanhamento;
7ª – Medição e avaliação dos resultados;
8ª – Aplicação de consequências 
(Escoval, Ana, 2017).

Nesta linha de raciocínio, é fundamental acei-
tar que a implementação de um processo de 
contratualização em saúde, se não cumprir as 
suas fases elementares, pode vir a mostrar-se 
perfeitamente desajustado, não contribuindo 
em nada para a melhoria contínua dos servi-
ços e/ou até mesmo prejudicando o desem-
penho do sistema de saúde (Evans, 2006). 

Por outro lado, deve salientar-se que a efe-
tividade deste processo exige o desenvolvi-
mento de uma cultura de compromisso e de 
responsabilidade a todos os níveis da estru-
tura de prestação de cuidados, com valoriza-
ção das fases de negociação, monitorização e 
acompanhamento e avaliação (ACSS, 2016). 
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níveis. Porém, em boa verdade, a constitui-
ção desta “rede de serviços de saúde pública 
de referência” foi conturbada, desconhe-
cendo-se atualmente, quer a viabilidade da 
rede, quer o estado de desenvolvimento do 
“sistema de informação de Saúde Pública”. 
Todavia, a perseverança da ACSS, traduzida 
nos seus “Termos de Referência para contra-
tualização de cuidados de saúde no SNS para 
2017,” não deixou as USP de fora. Segundo 
o documento, a contratualização interna de 
2017 das USP irá consistir “na negociação 
com as USP do seu Plano de Ação trienal, 
ajustado anualmente, e na definição da sua 
atividade dentro da área de influência do 

Conclusão
Assiste-se em Saúde Pública a uma reconhecida vontade de adotar, para esta área da saúde, a contratualização como instrumento de gestão capaz de 
garantir eficiência, efetividade, qualidade e valor em saúde pública. Contudo, o processo de contratualização em Saúde Pública, na lógica da cultura 
de compromisso e responsabilidade para a obtenção de ganhos de produtividade, eficiência, qualidade e ganhos em saúde, é ainda incipiente no 
nosso país. O desafio da contratualização em Saúde Pública passa por conseguir ultrapassar as várias dificuldades que se têm verificado ao nível 
dos sistemas de informação, enquadramento jurídico e eventual falta de cultura contratual. Parafraseando Escoval (2010), “a contratualização, 
atualmente, não se basta como ferramenta para um melhor planeamento de cuidados, obtenção de qualidade e eficiência, garante de uma maior 
autonomia responsabilizante e indutora de eficiência, mas exige uma formação e competências específicas” (Escoval, et al., 2010)!

Referências

ACSS, A. C. (Novembro de 2016). Termos de Referência para contratualização de cuidados de saúde no SNS para 2017. ACSS.

Antunes, M. J. (2001). A Doença da Saúde. Lisboa: Quetzal Editores.

Cabral, S. C. (2014). A Contratualização nos cuidados de Saúde Primários como ferramenta de gestão nas Unidades de Saúde Familiares (USF). Coimbra: Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra .

DGS. (Agosto de 2016). Direção-Geral da Saúde: Uma Nova Ambição para a Saúde Pública. Revista Portuguesa de Farmacoterapia, pp. 140-141.

DGS. (Junho de 2016). Nova ambição para a saúde pública focada em serviços locais. Lisboa.

Escoval, A., Matos, T., Ribeiro, R., Santos, A., Oliveira, M., Cardoso, M., & Jesuíno, J. (2010). Contratualização em Cuidados de Saúde Priários. Horizonte 2015/20. Lisboa: Escola Nacioal de Saúde Pública.

Escoval, A., Ribeiro, R., & Matos, T. (2010). A contratualização em Cuidados de Saúde Primários: o contexto internacional. Revista Portuguesa de Saúde Pública. Volume temático: 9.

Escoval, Ana. (2010). O processo de contratualização na saúde em Portugal (1996-2005). Revista Portuguesa de Saúde Pública, pp. 7-23.

Escoval, Ana. (2010). Prefácio. Revista Portuguesa de Saúde Pública. Volume temático: 9.
Escoval, Ana. (26 de Abril de 2017). Enquadramento histórico, conceptual e estratégico da Contratualização em Saúde. UC Financiamento e Contratualização em Saúde - 56 CESP. Escola Nacional de Saúde 

Pública.

Escoval, Ana; Freitas, Paulo. (2010). A transparência na contratualização em saúde e o papel dos cidadãos. Revista Portuguesa de Saúde Pública. Volume temático: 9, pp. 129-139.

Escoval, Ana; Nicolau, Vanessa. (2010). Cidadão e comunidade: que relevância no processo de contratualização? Revista Portuguesa de Saúde Pública, pp. VOLUME TEMÁTICO: 9, p.95-103.

Evans, D. (20maio2017 de November de 2006). Bulletin of the World Health Organization. Obtido de Use of contracting in public health: http://www.who.int/bulletin/volumes/84/11/06-037416/en/

Gonçalves, L. J. (2013). Contratualização e Nova Gestão Pública no Setor da Saúde: uma experiência em dois centros de responsabilidade hospitalares. Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra: 

Relatório de Estágio de Mestrado em Gestão.

Kadaï, A. e. (20/05/2017 de November de 2006). Bulletin of the World Health Organization. Obtido de The benefits of setting the ground rules and regulating: http://www.who.int/bulletin/volumes/84/11/en/

Leite, J. D., Souza, H. F., & Nascimento, E. C. (Janeiro-Março de 2010). Contratualização na Saúde: proposta de um Contrato Único para os programas no Estado de Minas Gerais. Revista vde Administração em 
Saúde. Vol.12, nº46.
Matos, T., Ferreira, A., Lourenço, A., & Escoval, A. (2010). Contratualização interna vs contratualização externa. Revista Portuguesa de Saúde Pública. Volume temático: 9.
Meireles, A. C. (2008). Portal da Saúde Pública. Obtido de Contratualização e Necessidades em Saúde nos Cuidados: http://portal.anmsp.pt/TrabCatarina/Contratualizacao_CMeireles.htm

OPSS. (21 de Maio de 2017). Contratualização. Obtido de http://www.opss.pt/sites/opss.pt/files/contratualizacao.pdf

Perrot, J. (November de 20/05/2017 de 2006). Different approaches to contracting in health systems. Obtido de Bulletin of the World Health Organization: http://www.who.int/bulletin/volumes/84/11/06-

-034314ab/en/

Proposta de Lei n.º49/XIII; Capítulo II, Secção I, Artigo 3º, Nº 2. (2016). Proposta de Lei n.º 49/XIII. Presidência do Conselho de Ministros.
Proposta de Lei n.º49/XIII; Capítulo II, Secção I, Artigo 3º, Nº 8. (2016).

ACES”, devendo ser trabalhada uma “Carteira 
Básica de Serviços” nas seguintes áreas: 

a) Observatório Local de Saúde 
b) Governação para a saúde e bem-estar 
c) Vigilância Epidemiológica 
d) Saúde Ambiental 
e) Gestão integrada e participação na exe-
cução de programas e projetos de saúde 
(GPROT/GPROM) 
f) Autoridade de Saúde 
g) Formação contínua e formação pré e pós 
graduada dos diferentes grupos profissionais 
(FORM) 
h) Investigação em Saúde (ACSS, 2016). 

Contudo, uma análise atenta da matriz mul-
tidimensional, que o referido documento 
determina como base para a contratualização 
nas USP, mostra várias dimensões omissas 
(“A definir”)! É caso para corroborar a opinião 
de Meireles (2008): “no processo de imple-
mentação da contratualização, o mais frágil e 
mais difícil de concretizar é a obtenção de in-
dicadores de contratualização fiáveis, justos, 
reais, exigentes na gestão mas sem nunca 
descurarem a qualidade de serviços e os cui-
dados prestados” (Meireles, 2008).
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copo de água
Muito bêbado, trazido pelo INEM porque se estatelou no meio da rua, aguardava numa maca a observação médica. 

Viu passar uma enfermeira e pediu:

- Menina, dê-me um copito.

A enfermeira, solícita, trouxe-lhe um copo de água.

 Provou, cuspiu e resmungou:

- Não presta.

- É do Luso, disse-lhe a enfermeira.

- Traga-me do Dão.

Teresa Sousa Fernandes

cataratas
Acabada de ser operada às cataratas, com alta dada e recomendações inerentes, inclusive com consulta de revisão agendada... 
quando compareceu, sisuda, cabisbaixa, nada semelhante com o pré-operatório, o médico perguntou:

- Algum problema que eu possa resolver?

- Desopere-me, doutor, desopere-me. Quando olhei o espelho fiquei desfeita.

- Então... nada mudou no seu rosto!

- Mudou, mudou... e muito... antes não tinha rugas.

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

Benefícios Sociais
exclusivos aos membros da srcom

Aconchego 
www.facebook.com/Aconchego.Colchoes

- 20% de desconto em todos os produtos 
da marca Molaflex.

Alliance Française
www.alliancefr.pt

-10% de desconto em cursos coletivos, 
para membros e familiares da OM

Avis
www.avis.com.pt

- 10% de desconto sobre a melhor tarifa 
online diária

- 15% de desconto sobre a melhor tarifa 
online de fim de semana

Belver Hotels
www.belverhotels.com

- Desconto de 20% para membros e 
associados, em todos os hotéis do grupo

Ageas
www.ageas.pt 

- Seguro de responsabilidade civil 
para todos os associados da Ordem 
dos Médicos (OM)

- Oferta de vantagens noutros seguros 
para os associados da OM

Banco de Investimento 
Global - BIG
www.big.pt  

Os membros da Ordem dos Médicos 
ao abrigo do protocolo estabelecido 
com o BiG, beneficiam de condições 
especiais na utilização dos serviços e 
produtos do BiG, tanto na sua vertente 
de serviço personalizado como na 
vertente online.

Aldeia das Oliveiras
www.aldeiaoliveiras.com

- 25% de descontos para membros OM

Bestravel
www.bestravel.pt
coimbra@bestravel.pt

- 5% de desconto no valor base

Aqua Village Health 
Resort & SPA
www.aquavillage.pt

-10% de desconto em serviços no Hotel

-10% de desconto na tarifa de Alojamento 
no Hotel.

BPI
www.bancobpi.pt 

- Condições Preferenciais para Clientes 
maiores de idade com ordenado 
domiciliado na Rede de Balcões BPI

Cambridge School
www.cambridge.pt

- Oferta de condições especiais para 
associados da Ordem dos Médicos
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CP
www.cp.pt

- Desconto de 15% em bilhetes 
em 1ª classe, adquiridos pelas 
vias normais (bilheteira, internet, 
máquinas de venda automática), 
mediante indicação do código 
promocional (código 29157) 

- Para o efeito, o médico deverá 
apresentar nas bilheteiras a cédula 
profissional válida.

- Independentemente de qualquer 
protocolo, se adquirir o bilhete com 
um mínimo de 5 dias de antecedência 
pode beneficar de um desconto 
de 40% nos bilhetes para intercidades 
e alfa pendular. 

DNA - Dance N’ Arts 
School
www.dnaschool.pt

- Desconto de 25% na taxa de 
inscrição anual

- Redução acumulável com quaisquer 
outras ofertas, promoções ou 
vantagens disponibilizadas pela DNA 

- Dance N’ Arts School e ao logo de 
cada ano letivo (como reduções nos 
custos de Cursos, Workshops e outras 
Ações de Formação, reduções no 
valor das mensalidades nas situação 
de alunos que praticam mais de 
uma atividade, ou quando familiares 
diretos se encontram igualmente 
inscritos na Escola) 

- Redução não acumulável com 
quaisquer outras reduções que 
incidam sobre a taxa de inscrição 
anual
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Creche e Jardim 
de Infância 
‘Nova Bola Amarela’
www.novabolamarela.pt

- 10% de desconto nas mensalidades 
e renovações

Fado ao Centro
www.fadoaocentro.com

- Oferta de um bilhete na compra 
de outro para um espetáculo do Fado 
ao Centro, mediante apresentação 
do cartão de associado da Ordem

Grupo Concept
www.parcerias.depilconcept.pt/srcom
www.depilconcept.pt

DEPILCONCEPT
- 40% de desconto nos Pacotes de 10 
ou mais sessões de Fotodepilação 
IPL;
 
- 15% de desconto em Serviços¹
¹ Outros Serviços DepilConcept: Depilação com Linha, 
Micropigmentação, Extensão, Permanente e Pintura 
de Pestanas, Alisamento de Sobrancelhas. (Mediante 
disponibilidade dos serviços nas clínicas).
 

Happy Body
www.facebook.com/happybodycoimbra

- Oferta da Jóia de inscrição 
(preço da jóia: 60€)

- Oferta de quatro Avaliações Físicas 
(num contrato de doze meses, preço 
tabela 15€)

- Oferta de quatro consultas Nutrição 
(num contrato de doze meses, preço 
tabela 25€)

- Oferta de quatro Planos de Treino 
(num contrato de doze meses, preço 
tabela 20€)

- Ofertas (válidas para novos clientes)
Para Mulher: 2 Tratamentos de Estética (1 sessão de 
Fotodepilação IPL 1 zona + 1 Tratamento de Rosto)
Para Homem: 1 Tratamento de Fotodepilação IPL 
(Fotodepilação IPL em 3 zonas à escolha)   

www.parcerias.bodyconcept.pt/srcom
www.bodyconcept.pt

BODYCONCEPT
- 35% de desconto em tratamentos 
personalizados* 
*Tratamentos Personalizados Lipo-Escultura; 
Radiofrequência; Endomassagem; Lipo-stop; 
Mesoterapia; Peeling Ultrassónico; Bodywave; 
Microdermoabrasão.

- 15% de desconto em Ginásio da 
Estética** e Serviços***
**Ginásio Da Estética: Bandas Quentes; Ginástica 
Passiva; Crioterapia; Pressoterapia; Termoterapia; 
Máscaras Faciais; Lifting Facial. 
***Serviços: Massagens; Consulta de Nutrição; 
Depilação; Depilação Permanente; Permanente e Pintura 
de Pestanas; Limpeza de Pele Ultrassónica; Manicura/
Pedicura (exceto unhas de gel e gelinho); Maquilhagem; 
Cabeleireiro.

- Oferta de 1 Avaliação Morfológica + 
1 Dia de Tratamentos (Corpo e Rosto) 
****
****Ginásio Da Estética: Bandas Quentes; Ginástica 
Passiva; Crioterapia; Pressoterapia; Termoterapia; 
Máscaras Faciais; Lifting Facial. 

Faculdades do Corpo
www.faculdadesdocorpo.com
faculdadesdocorpo@gmail.com

- Contrato Anual, Pronto Pagamento, 
horário integral (7h00 às 21h30), em 
regime de livre acesso: Valor: 340€ + 
oferta da jóia de inscrição

- Contrato Mensal (sdd), com uma 
fidelização mínima de 6 meses, 
horário integral (7h00 às 21h30), em 
regime de livre acesso: Valor: 30€/sdd 
+ oferta da jóia de Inscrição

- Pack 4Friends, Contrato de 3 meses, 
horário integral (7h00 às 21h30), em 
regime de livre acesso: Valor: 99€ 
cada Friend (Pronto pagamento) + 
oferta da jóia de Inscrição 

- Qualquer uma das opções referidas 
implica a realização e pagamento 
da Avaliação da Condição Física

- Em todas as opções anteriores 
oferecemos a 1ª consulta 
de aconselhamento nutricional



Quinta das Arcas
www.quintadasarcas.com

- 10% de desconto sobre os preços 
apresentados na loja online

My Home
Apoio domiciliário
www.myhome.pt

- 5% de desconto em serviços até 9h 
semanais 

- 10% de desconto em serviços de 10h 
a 15h semanais 

- 15% de desconto em serviços de 16h 
a 25h semanais 

- 20% de desconto em serviços de 26h 
a 40h semanais 

- 25% de desconto em serviços 
superiores a 40h semanais 

- 10% de desconto em serviços 
CARE365

Phive - Health 
& Fitness Centers
www.phive.pt
geral@phive.org

PHIVE LÁGRIMAS
Adesão mensal:
- 10% desconto na mensalidade
- 25€ inscrição inicial

Adesão anual:
- 30% desconto na anuidade
- 0€ de inscrição inicial
 

PHIVE CELAS
Adesão em acesso parcial (até às 
16h00):

- 9.90€/semana
- 25€ inscrição inicial

Adesão em acesso livre:
- 11.90€/semana
- 25€ inscrição inicial
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Hotel D. Luís
www.hoteldluis.pt
geral@hoteldluis.pt

- 10% de desconto sobre as tarifas de Bar

Ilídio Design 
Cabeleireiros
www.ilidiodesign.pt

- 10% de desconto em serviços 
(exceto serviços técnicos
e de coloração)

Hotel Quinta 
das Lágrimas
www.quintadaslagrimas.pt

As tarifas aplicadas nos quartos incluem:
- Pequeno almoço buffet

- Iva à taxa de 6%

- Uso gratuito de sauna, banho turco e 
sala de fitness

- Estacionamento privado (exterior e 
sujeito a disponibilidade)
 
Benefícios adicionais:
- 10% de desconto na BAR (melhor 
tarifa disponível) no site do hotel

- 10% de desconto em pacotes 
especiais disponíveis no site do hotel

- 10% de desconto em jantares no 
restaurante “Arcadas”

- 10% de desconto em almoços no 
restaurante “Pedro e Inês”

- 10% de desconto em tratamentos no 
“Bamboo Garden Spa”
  
Outros benefícios:  
-  Desconto de 5% sobre os preços 
de comidas e bebidas propostos, 
em serviços de banquetes, para um 
mínimo de 20 pessoas

ISCAC
Business School
www.bs.iscac.pt

- 20% de desconto em cursos não 
conferentes de grau

Mazda
www.mazda.pt

- Oferta de condições especiais na 
aquisição de viaturas, bastando para 
isso dirigir-se a um Concessionário 
e apresentar o cartão da Ordem 
dos Médicos. 

LIDEL
www.lidel.pt
Av. Praia da Vitória, nº 14-A, 1000-247 
Lisboa
livraria@lidel.pt

- Desconto de 10% e 20% (conforme 
a Lei do Preço Fixo) em compras de 
livros das edições LIDEL, realizadas 
diretamente na livraria em Lisboa 
(Av. Praia da Vitória, nº 14-A, 
1000-247 Lisboa) ou através do email: 
livraria@lidel.pt (válido para 
encomendas pré-pagas por 
transferência bancária) 

- Acesso a campanhas sazonais 
de descontos da LIDEL (na livraria 
e website) 

- Oferta de um voucher* de desconto 
que concede um desconto de 20% 
em todos os livros que não estejam ao 
abrigo da Lei do Preço Fixo, para usar 
nas compras efetuadas online 
 
*Aceda ao Voucher na Área Reservada 
do site da SRCOM:
(www.omcentro.com/autenticacao) 
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Teatrão
www.oteatrao.com

- Desconto de 25% aos filhos 
dos médicos inscritos na SRCOM 
para formação na área do Teatro e da 
Expressão Dramática, bem como nos 
Workshops de Natal, Páscoa e Verão 
de acordo com a disponibilidade e a 
programação previstas pel’O Teatrão; 

- Oferta de 5 bilhetes duplos aos 
associados da SRCOM;  

- Desconto de 30% sobre o bilhete 
normal nos espetáculos produzidos 
pel’O Teatrão

Time4Family
www.time4family.pt

- 10% de desconto em todos os 
serviços (serviços de babysitting, 
seniorsitting e animação infantil 
em eventos (casamentos, festas 
temáticas, festas de aniversários, 
entre outros), que será usufruído 
pelos seus sócios, colaboradores e 
respetivos familiares diretos

TRYP Coimbra
www.trypcoimbra.com

- Oferta de descontos especiais (sobre 
os preços de balcão)

TRYP 
Colina do Castelo
www.trypcoimbra.com

- Oferta de descontos especiais (sobre 
os preços de balcão)

Turiscar
www.turiscar.pt

-  Todos os Colaboradores e 
Médicos inscritos na Ordem e 
seus familiares, ascendentes 
e descendentes em primeiro 
grau e cônjuges, usufruem 
de 30% de desconto em 
alugueres de qualquer viatura 
independentemente do segmento 
e duração do mesmo mediante 
apresentação do cartão de 
associado da Ordem dos Médicos

- O valor é calculado tendo por 
base a tabela de preços para o 
público em geral (afixada em 
local visível em todos os Balcões 
da Turiscar)

Unicer Turismo
www.unicer.pt/pt/home-pt/unicer/
turismo 

VIDAGO PALACE HOTEL:

- 15% de desconto sobre a melhor 
tarifa disponível em: 
www.vidagopalace.com/pt/

- 15% de desconto nos 
tratamentos de SPA

- 50% de desconto na compra de 
uma aula de golf

- 5% de desconto nos serviços de 
alimentação e bebida

 

PEDRAS SALGADAS SPA & 
NATURE PARK:

- 15% de desconto sobre 
a melhor tarifa disponível em: 
http://pedrassalgadaspark.com/pt/

- 15% de desconto nos 
tratamentos de SPA

- 5% de desconto nos serviços de 
alimentação e bebida



Legislação

MD legislação

Mapa de vagas por área de especializa-
ção e instituição de formação — Concurso 
IM2017-FE

Informação relativa ao pagamento faseado de 
Contribuições Regulatórias — Entidade Re-
guladora da Saúde

Portaria n.º 101/2017 — Define os proce-
dimentos relativos à emissão do certificado 
médico para marítimos, aprova o respetivo 
modelo e define o grau de discricionariedade 
permitido aos médicos reconhecidos na apli-
cação das normas médicas

Decreto-Lei n.º 25/2017 — Estabelece as 
normas de execução do Orçamento do Estado 
para 2017

Despacho n.º 1788-B/2017 — Define as zo-
nas geográficas carenciadas, por estabeleci-
mento de saúde e especialidade médica, para 
as áreas profissionais de medicina geral e 
familiar e de saúde pública e para a área hos-
pitalar e especialidade médica indicadas, em 
2017, para efeitos de atribuição dos incenti-
vos à mobilidade de trabalhadores médicos

Decreto do Presidente da República n.º 
19/2017 — Ratifica o Protocolo Adicional 
à Convenção sobre os Direitos Humanos e a 
Biomedicina, Relativo à Investigação Biomé-
dica, aberto à assinatura em Estrasburgo, em 
25 de janeiro de 2005

Resolução da Assembleia da República n.º 
29/2017 — Aprova o Protocolo Adicional à 
Convenção sobre os Direitos Humanos e a 
Biomedicina, Relativo à Investigação Biomé-
dica, aberto à assinatura em Estrasburgo, em 
25 de janeiro de 2005

2017

Portaria n.º 212/2017 — Regula os critérios 
e as condições para a atribuição de incentivos 
institucionais às unidades de saúde familiar 
(USF) modelos A e B e às unidades de cui-
dados saúde personalizados (UCSP) e de 
incentivos financeiros aos profissionais que 
integram as USF modelo B

Despacho n.º 6049/2017 — Altera o Des-
pacho n.º 898/2016, do Ministro da Saúde, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 12, de 19 de janeiro (Cria o Grupo de 
Prevenção e Luta contra a Fraude no Serviço 
Nacional de Saúde)

Portaria n.º 206/2017 — Cria um procedi-
mento excecional de colocação numa área 
profissional de especialização para os médi-
cos internos do ano comum que se candida-
taram ao procedimento aberto nos termos do 
Aviso n.º 9609/2014, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 162, de 25 de agosto, 
e que, por falta de vaga aquando do processo 
de escolhas, não foram admitidos à formação 
especializada

Portaria 194/2017 — Procede à 6ª alteração 
à Portaria n.º 142-B/2012, de 15 de maio, que 
define as condições em que o SNS assegura 
os encargos com o transporte não urgente de 
doentes que seja instrumental à realização 
das prestações de saúde

Decreto-Lei n.º 73/2017 — Altera o regime 
jurídico das unidades de saúde familiar

Declaração de retificação do Aviso n.º 5975-
A/2017, 2.ª série, n.º 102, 26 de maio de 
2017 (Nota. mapa de vagas para ingresso na 
área de especialização do Internato médico 
no âmbito do Procedimento Concursal IM 
2017)

Decreto do Presidente da República n.º 
14/2017 — Ratifica o Protocolo Adicional 
à Convenção sobre os Direitos Humanos e a 
Biomedicina, relativo à Transplantação de Ór-
gãos e Tecidos de Origem Humana, aberto à 
assinatura em Estrasburgo, em 24 de janeiro 
de 2002

Resolução da Assembleia da República n.º 
24/2017 — Aprova o Protocolo Adicional à 
Convenção sobre os Direitos Humanos e a 
Biomedicina, relativo à Transplantação de Ór-
gãos e Tecidos de Origem Humana, aberto à 
assinatura em Estrasburgo, em 24 de janeiro 
de 2002

Despacho n.º 1542/2017 — Define o con-
ceito de «objetos de valor insignificante e 
relevantes para a prática do profissional de 
saúde», procedendo-se à sua fixação unifor-
me, no âmbito dos setores do medicamento e 
dos dispositivos médicos

Decreto-Lei n.º 18/2017 — Regula o Regime 
Jurídico e os Estatutos aplicáveis às unidades 
de saúde do Serviço Nacional de Saúde com 
a natureza de Entidades Públicas Empresa-
riais, bem como as integradas no Setor Pú-
blico Administrativo

Despacho n.º 1364-A/2017 — Determina 
que a Administração Central do Sistema de 
Saúde, I. P. (ACSS) deve remeter ao Gabinete 
do Secretário de Estado da Saúde, informa-
ção acerca dos descansos compensatórios 
gozados pelos médicos das entidades que 
integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
bem como as medidas adotadas para o cum-
primento da medida em apreço

Despacho n.º 851-A/2017 — Emite reco-
mendações no âmbito dos procedimentos 
que mitiguem o risco e previnam a violação 
dos princípios da transparência, concorrência 
e prossecução do interesse público, na área 
da contratação pública

Lei n.º 1/2017 — Primeira alteração à Lei 
n.º 71/2013, de 2 de setembro, que regula-
menta a Lei n.º 45/2003, de 22 de agosto, 
relativamente ao exercício profissional das 
atividades de aplicação de terapêuticas não 
convencionais, estabelecendo o regime de 
imposto sobre o valor acrescentado aplicável 
a essas atividades

Despacho n.º 679/2017 – Saúde —  Redefine 
a estratégia de acesso a técnicas de Procria-
ção Medicamente Assistida (PMA) no Servi-
ço Nacional de Saúde (SNS), definindo como 
objetivo estratégico, entre outros, o desen-
volvimento de uma rede nacional de Centros 
Públicos PMA afiliados ao Banco Público de 
Gâmetas

Decreto-Lei n.º 7/2017 — Cria o Instituto de 
Proteção e Assistência na Doença, I. P.

Decreto-Lei n.º 5/2017  — Aprova os princí-
pios gerais da publicidade a medicamentos e 
dispositivos médicos

Despacho n.º 89/2017 — Determina a pror-
rogação a título excecional, dos contratos de 
trabalho em funções públicas a termo resolu-
tivo incerto, celebrados com os médicos que 
iniciaram o respetivo internato médico em 1 
de janeiro de 2015 e que, por falta de capaci-
dades formativas, não tiveram possibilidade 
de iniciar a formação específica

2016

Circular Informativa Conjunta nº 07/2016/
DGS/SPMS — Direcção-Geral da Saúde/
SPMS – Desmaterialização da referenciação 
para Urgência

Decreto-Lei n.º 86-A/2016 — Define o regi-
me da formação profissional na Administra-
ção Pública

Decreto-Lei n.º 86-B/2016 — Atualiza o va-
lor da retribuição mínima mensal garantida 
para 2017

Decreto Regulamentar n.º 6/2016 — Regula-
menta a procriação médica assistida

Portaria n.º 340/2016 — Atualiza o progra-
ma de formação da área de especialização de 
Psiquiatria

Portaria n.º 341/2016 — Atualiza o progra-
ma de formação da área de especialização de 
Neurorradiologia

Portaria n.º 342/2016 — Atualiza o progra-
ma de formação da área de especialização de 
Pneumologia

Lei n.º 42/2016 – Assembleia da República – 
Orçamento do Estado para 2017

Lei n.º 41/2016 — Assembleia da República 
– Grandes Opções do Plano para 2017

Despacho n.º 15385-A/2016 — Saúde – Es-
tabelece as Doenças de Notificação Obriga-
tória
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Termos de Referência para contratualização 
de cuidados de saúde no SNS para 2017 — 
ACSS

Portaria n.º 50/2017 — Portaria que procede 
à segunda alteração à Portaria n.º 174/2014, 
de 10 de setembro, alterada pela Portaria n.º 
289-A/2015, de 17 de setembro (Nota: con-
dições de instalação e funcionamento a que 
devem obedecer as unidades de internamen-
to e de ambulatório e condições de funcio-
namento a que devem obedecer as equipas 
de gestão de altas e as equipas de cuidados 
continuados integrados da Rede Nacio-
nal de Cuidados Continuados Integrados)

 Portaria n.º 52/2017 — Segunda alteração 
da Portaria n.º 194/2014, de 30 de setembro, 
alterada pela Portaria n.º 195/2016, de 19 de 
julho, que estabelece o conceito, o processo 
de identificação, aprovação e reconhecimento 
dos Centros de Referência Nacionais para a 
prestação de cuidados de saúde, designada-
mente para diagnóstico e tratamento de do-
enças raras

Decreto-Lei n.º 15/2017 — Procede à pri-
meira alteração ao Decreto-Lei n.º 101/2015, 
de 4 de junho, que estabelece os termos e as 
condições da atribuição de incentivos à mo-
bilidade geográfica para zonas carenciadas 
de trabalhadores médicos com contrato de 
trabalho por tempo indeterminado, ou a con-
tratar, mediante vínculo de emprego público 
ou privado, com serviço ou estabelecimento 
integrado no Serviço Nacional de Saúde

Despacho n.º 913-A/2017 — Estabelece 
disposições sobre a cedência de informação 
de saúde, pelos serviços e organismos inte-
grados na administração direta e indireta do 
Estado, no âmbito do Ministério da Saúde, e 
pelas entidades do setor público empresarial 
da área da saúde



Legislação

Despacho n.º 14311-A/2016 – Aprova o 
Plano Estratégico para o desenvolvimen-
to dos Cuidados Paliativos para o biénio 
2017/2018, designa os coordenadores, quer 
a nível nacional, quer a nível regional e defi-
ne as competências dos órgãos máximos de 
gestão dos serviços e entidades prestadoras 
de cuidados de saúde do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS)

Aviso n.º 14511-A/2016 – Alteração do anexo 
constante do aviso de abertura do concurso 
para ingresso no internato médico em 2017, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 167, de 31 de agosto de 2016

Decreto-Lei n.º 74/2016 – Procede à primeira 
alteração ao Decreto-Lei n.º 16/99, de 25 de 
janeiro, que regula o licenciamento, o fun-
cionamento e a fiscalização do exercício da 
atividade das unidades privadas que atuem 
na área do tratamento ou da recuperação de 
toxicodependentes e define os requisitos 
a que devem obedecer as suas instalações, 
organização e funcionamento, clarificando a 
efetiva competência da Entidade Reguladora 
da Saúde

Boletim do Trabalho e Emprego n.º 5, Separa-
ta, de 2016-11-07 – Proposta de diploma que 
procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 
n.º 101/2015, de 4 de junho, que estabele-
ce os termos e as condições da atribuição 
de incentivos à mobilidade geográfica para 
zonas carenciadas de trabalhadores médicos 
com contrato de trabalho por tempo indeter-
minado, ou a contratar, mediante vínculo de 
emprego público ou privado, com serviço ou 
estabelecimento integrado no Serviço Nacio-
nal de Saúde 

Portaria n.º 310/2016 — Define os requisi-
tos técnicos de funcionamento das unidades 
privadas e dos estabelecimentos hospitalares 
do SNS, que tenham por objeto a prestação 
de serviços médicos e de enfermagem em 
obstetrícia e neonatologia, no que respeita às 
normas de qualidade e segurança e à elabo-
ração e comunicação dos relatórios de avalia-
ção dos cuidados prestados, nomeadamente 
nas unidades sem urgência aberta, nas uni-
dades com urgência permanente e aberta ao 
exterior com equipa nuclear e nas unidades 
com urgência permanente e aberta ao exterior 
com equipa alargada (as que recebem grávi-
das em qualquer idade gestacional). Revoga 
os artigos 3.º e 8.º e a alínea h) do n.º 3 do 
artigo 13.º da Portaria n.º 615/2010, de 3 de 
agosto, alterada pela Portaria n.º 8/2014, de 
14 de janeiro

Regulamento n.º 1058/2016 – Entidade Re-
guladora da Saúde – Regulamento do regime 
jurídico a que devem obedecer as práticas 
de publicidade em saúde: O presente regu-
lamento vem estabelecer as regras sobre os 
elementos de identificação dos intervenientes 
a favor de quem são efetuadas as práticas de 
publicidade em saúde, bem como os elemen-
tos que devem constar na mensagem ou in-
formação publicitada, para efeitos do dispos-
to no n.º 1 do artigo 4.º e n.º 1 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 238/2015, de 14 de outubro

Despacho n.º 14174/2016 – Cria um Grupo 
de Trabalho coordenado pelo Gabinete do Se-
cretário de Estado da Saúde, com o objetivo 
de apresentar os projetos de Portarias, que 
fixem os requisitos técnicos de funcionamen-
to, aplicáveis a cada uma das tipologias de 
estabelecimentos prestadores de cuidados de 
saúde

Portaria n.º 284-A/2016 — Procede à ter-
ceira alteração à Portaria n.º 224/2015, de 
27 de julho, na redação resultante das Por-
tarias n.os 417/2015, de 4 de dezembro, e 
138/2016, de 13 de maio, e à sua republica-
ção... 

 Lei n.º 15/2014 — Lei consolidando a le-
gislação em matéria de direitos e deveres do 
utente dos serviços de saúde 

Despacho n.º 10440/2016 — Saúde – Re-
gula a atribuição de médico de família aos 
recém-nascidos, no âmbito dos projetos 
“Nascer Utente” e “Notícia Nascimento” 

Despacho n.º 8806/2016 – Saúde – Designa 
os elementos da Comissão Nacional respon-
sável pelo desenvolvimento do novo modelo 
de Prova Nacional de Acesso ao Internato 
Médico, nos termos do n.º 4 do Despacho n.º 
642/2016, ... 

Aviso n.º 11562/2016 – Instituto Nacional de 
Estatística, I. P. – Coeficiente de atualização 
dos diversos tipos de arrendamento urbano e 
rural para vigorar no ano civil de 2017

Despacho n.º 11035-A/2016 – Saúde – Cria 
o Centro de Emergências em Saúde Pública 
(CESP) no âmbito da Direção-Geral da Saúde

Aviso n.º 10676/2016 – Saúde – Abertura do 
processo de candidatura à realização da pro-
va de comunicação médica, a qual constitui 
requisito obrigatório de ingresso no Internato 
Médico

Decreto-Lei n.º 49/2016 – Saúde – Estabe-
lece o regime jurídico do Conselho Nacional 
de Saúde

MD legislação

Lei nº 25/2016 - Regula o acesso à gestação 
de substituição, procedendo à terceira altera-
ção à Lei n.º 32/2006, de 26 de julho (pro-
criação medicamente assistida) 

Despacho n.º 11035-A/2016 – Cria o Centro 
de Emergências em Saúde Pública (CESP) no 
âmbito da Direção-Geral da Saúde publicado 
em Diário da República nº 176/2016, 1º Su-
plemento, Série II de 13/09/2016 

Decreto Lei 58/2016 de 29 de agosto - Ins-
titui a obrigatoriedade de prestar atendimen-
to prioritário às pessoas com deficiência 
ou incapacidade, pessoas idosas, grávidas 
e pessoas acompanhadas de crianças de 
colo... 

Portaria nº 121/2016 – Revoga a Portaria nº 
112/2014, de 23 de maio, que regula a pres-
tação de cuidados de saúde primários do tra-
balho através dos Agrupamentos de Centros 
de Saúde (ACES)...

Despacho nº 5911-B/2016 – Estabelece dis-
posições para a referenciação do utente, para 
a realização da primeira consulta hospitalar, 
em qualquer das unidades hospitalares do 
Serviço Nacional de Saúde onde exista a es-
pecialidade em causa. 

Portaria n.º 22/2016 – Primeira alteração à 
Portaria n.º 248/2013, de 5 de agosto, que 
aprova o Regulamento de Notificação Obri-
gatória de Doenças Transmissíveis e Outros 
Riscos em Saúde Pública 

Portaria n.º 18/2016 – Procede à alteração do 
Regulamento das Tabelas de Preços a Praticar 
para a Produção Adicional Realizada no Âm-
bito do Sistema Integrado de Gestão de Ins-
critos para Cirurgia aprovado como anexo I à 
Portaria n.º 271/2012, de 4 de setembro 

Regulamento n.º 86/2016 – Regulamento 
do Procedimento de Licenciamento de Es-
tabelecimentos Prestadores de Cuidados de 
Saúde:O presente regulamento estabelece as 
regras que visam complementar e operaciona-
lizar as normas aplicáveis à tramitação dos...

Despacho n.º 987/2016 – Estabelece dispo-
sições sobre a disponibilização pública de 
informação completa e atualizada sobre o 
cumprimento dos tempos máximos de res-
posta garantidos (TMRG), incluindo os tem-
pos de resposta dos serviços de urgência...

Despacho n.º 725/2016 – Despacho que fixa 
o valor da remuneração do ato médico prati-
cado no âmbito do Sistema de Verificação de 
Incapacidade (SVI)

Portaria n.º 166/2015 – JORAA – S.R. da 
Saúde – Fixa os tempos máximos de respos-
ta garantidos (TMRG) no acesso a cuidados 
de saúde.Revoga a Portaria n.º 58/2015, de 
6 de maio.

Despacho n.º 14526/2015 – Determina as zo-
nas geográficas onde se situam as Unidades 
de Saúde Familiar (USF) de modelo A e as 
Unidades de Cuidados de Saúde Personali-
zados (UCSP) qualificadas como carencia-
das 

Portaria n.º 408/2015 – Primeira alteração 
à Portaria n.º 306-A/2011, de 20 de dezem-
bro, que aprova os valores das taxas mode-
radoras previstas no artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 113/2011 de 29 de novembro, bem 
como as respetivas regras de apuramento e...

Aviso n.º 13723-A/2015 – Publicação do 
mapa de vagas por área de especialização e 
instituição de formação, referente ao Concur-
so IM2015 

Despacho n.º 13427/2015 – Define e classi-
fica os serviços de urgência que constituem 
os pontos da Rede de Urgência/Emergência, 
constantes do anexo ao presente despacho, 
do qual faz parte integrante. Revoga o Des-
pacho n.º 5414/2008, de 28 de fevereiro

Despacho n.º 13447-C/2015 – Estabelece 
disposições e determina o processo de refe-
renciação das pessoas infetadas por VIH, ou 
com teste reativo para o VIH para confirma-
ção laboratorial, procedentes de serviços e 
estabelecimentos do SNS ou...

Despacho n.º 13447-B/2015 – Estabelece 
disposições para a dispensa da terapêuti-
ca antirretrovírica. Revoga o Despacho n.º 
2175/2013, publicado no Diário da Repúbli-
ca, 2.ª série, de 6 de fevereiro 

Portaria n.º 390/2015 – Define a informação 
para deixar de fumar, nomeadamente os nú-
meros de telefone e os sítios web destinados 
a informar os consumidores sobre os progra-
mas de apoio disponíveis para as pessoas 
que pretendam deixar de fumar...

Deliberação n.º 1985/2015 – INFARMED 
– Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde, I. P. Lista de substâncias 
cuja utilização na preparação e prescrição de 
medicamentos manipulados não é permitida 
e condições dessa proibição

Decreto-Lei n.º 238/2015 – Estabelece o re-
gime jurídico das práticas de publicidade em 
saúde
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