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Qualidades.

Sete anos, ferrenha de desporto, praticante de 
futebol, foi-lhe exigido um eletrocardiograma, 
um exame médico.

Dirigiu-se, acompanhada de um familiar, ao 
centro de saúde.

Entrou num consultório, disse boa tarde e ele 
não respondeu.

Fez o exame e ele não falou.

Despediu-se ao sair e ele disse-lhe adeus, «não 
era mudo».

  Era médico, perguntei.

«Não sei, estava de bata branca».

Setenta e dois anos, viúva, doméstica, quase 
analfabeta, mobilidade reduzida, cortou-se em 
casa num vidro de janela.

Sangrava muito, o golpe era extenso, chamou 
um táxi e, com o braço enrolado numa toalha 
limpa, rumou à urgência do seu hospital.

Quem a recebeu na inscrição barafustou porque 
ela não levara documentos.

«Foi a pressa».

Quem a transportou à porta da triagem barafus-
tou porque as perninhas são para ser usadas.

«Maldito vidro».

Quem lhe removeu a toalha e olhou o ferimento, 
barafustou porque ela deveria ter ido ao centro 
de saúde.

«Gente desumana».

Perante estes desabafos de desumanidade 
obriguei-me a puxar dum dicionário e consultei.

Desumanidade... «falta de sentimento de cle-
mência de homem para homem, falta de bene-
volência».

Não encontrei em «gente desumana» o desa-
bafo certo.

Procurei então... qualidade.

Qualidade... «atributo, condição natural, pro-
priedade pela qual uma pessoa ou coisa se indi-
vidualiza distinguindo-se das demais, maneira 
de ser, essência, natureza, excelência, virtude, 
talento, carácter, índole, temperamento, grau de 
perfeição, de precisão, de conformidade a um 
certo padrão».

Concluí.

Gente desumana... talvez... mas fundamental-
mente sem qualidade.

Qualidade na Saúde começa à entrada e à saída 
das portas... e ninguém nasce ensinado.

Teresa Sousa Fernandes
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A Secção Regional do Centro obteve a certificação da Norma NP EN ISO 9001:2008, culminando 
um minucioso e complexo processo que envolveu os órgãos dirigentes e, em particular, os 
funcionários desta instituição num empenho notável.

Esta certificação é absolutamente fulcral para 
uma organização que defende a qualidade 
para todas as instituições prestadoras de cui-
dados de saúde. Para exigir aos outros temos 
também, outrossim, a obrigação de exigir o 
mesmo para nós próprios. Quando exigimos 
qualidade aos cuidados de saúde prestados 
nos hospitais, nos centros de saúde; quando 
invocamos a necessidade de rigor e elevado 
profissionalismo aos médicos na sua relação 
com os doentes e no acompanhamento das 
suas patologias, no percurso de diagnóstico 
e na implementação dos tratamentos, pode-
mos - agora - fazê-lo com mais autoridade já 
que a própria organização interna da Ordem 
dos Médicos passa a ser permanentemente 
auditada e avaliada por uma entidade externa.

Trata-se, estou convicto, de um salto qualita-
tivo na relação com os médicos. Esta certifi-
cação traduzir-se-á, pois, no melhor serviço 
para todos os associados e para o funciona-

mento interno da Ordem dos Médicos. Iniciá-
mos este esforço há dois anos que culminou 
no dia 12 de dezembro 2016, com a entrega 
do certificado de qualidade por parte da em-
presa certificadora. 

O grande desafio para os próximos anos no 
setor da Saúde está centrado nos mecanis-
mos e nos instrumentos que permitirão incre-
mentar a qualidade dos serviços de Saúde. 

A excelência e o rigor são palavras que têm 
sido amplamente utilizadas, algumas vezes 
de forma abusiva e manipuladora. 

Temos de garantir para o futuro, sistemas de 
qualidade que, por um lado, sejam homogé-
neos entre os diversos serviços de saúde, e 
que, por outro, sejam facilmente comparáveis 
e traduzidos em verdadeiros ganhos em saú-
de para os doentes e para os utilizadores do 
Serviço Nacional de Saúde. Nada servirá has-

tear a bandeira da qualidade se esta não se 
traduzir em efetiva qualidade e ganhos para 
os doentes.

Atualmente, assiste-se a uma corrida aos 
certificados de qualidade nas instituições de 
Saúde que, nalguns casos, são pomposa-
mente afixados nas fachadas dos edifícios. 
Contudo, essas certificações poderão falsear 
o necessário incremento da qualidade nos 
cuidados de saúde, uma vez que apenas ava-
liam processos administrativos, esquecendo-
-se convenientemente de avaliar os proces-
sos técnicos e clínicos. 

Esses, sim, seriam os verdeiros certificados 
de qualidade para qualquer instituição que, 
mais do que tratar de processos administrati-
vos, trata pessoas. É esse igualmente o nosso 
desafio: prestar o melhor serviço a todos.
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Ministério da Saúde 
despreza formação médica 
contínua

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM), 
tendo em conta a proibição de patrocínios por parte de fornecedores 
da saúde nas instalações do Serviço Nacional de Saúde, repudia 
esta medida encapotada de falsa moralidade por parte da tutela. 

“Através de um diploma surpreendente - Decreto-Lei 5/2017 de 6 de 
janeiro - a formação médica contínua será fatalmente prejudicada, 
esvaziando-a dos hospitais públicos e desviando-a para o sector 
privado ou instalações hoteleiras sob um manto de fingimento e 
de moralização. Tal resulta, ainda, na desqualificação da capacida-
de de decisão dos conselhos de administração e direções clínicas 
que o próprio Ministério da Saúde nomeou”, critica o presidente da 
SRCOM.

Carlos Cortes assume, em tom crítico: “A responsabilidade de defi-
nir a essência e os limites da sua profissão deve ser dos médicos e 
não de dirigentes totalmente alienados da realidade e dos problemas 
do dia-a-dia. Esta proibição, que agora entrou em vigor a pretexto 
de uma bitola de transparência, isenção e imparcialidade no setor 
da Saúde, resultará em graves prejuízos para todas as atividades de 
natureza científica às quais a tutela nunca garantiu qualquer apoio”.

Ao esvaziar as unidades públicas de Saúde da formação médica 
contínua, o Ministério da Saúde está a desprezar os médicos e, por 
consequência, os doentes. “O Ministério da Saúde financiará a for-
mação clínica pós-graduada ou está, simplesmente, a querer des-
viar congressos e reuniões científicas exclusivamente para espaços 
privados?”, questiona o presidente da SRCOM. “Esta golpada em 
forma de decreto-lei tem de ser revogada”, exorta Carlos Cortes.

Coimbra, 9 de fevereiro 2017

Ministério da Saúde quer 
resolver grave problema das 
urgências com medidas avulsas

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos repudia cate-
goricamente o aumento de 10 meses à idade de dispensa de traba-
lho dos médicos em contexto de serviço de urgência no Serviço Na-
cional de Saúde, intenção preconizada pelo atual ministro da Saúde. 
O Governo pretende rever o atual limite de 50 anos para trabalho nas 
urgências noturnas e 55 anos para o desempenho diurno no serviço 
de urgência mas tal demonstra “a total incapacidade para elaborar 
um plano de reestruturação das urgências”, assume o presidente da 
Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.

Assume Carlos Cortes: “As medidas tipo “penso rápido” podem re-
sultar bem nas intervenções públicas mas não passam de medidas 
avulsas, inconsequentes e incapazes de resolver os graves proble-
mas do Serviço Nacional de Saúde.”.

“Após o caos nas urgências durante o pico da gripe e a total incapa-
cidade do Ministério da Saúde para o resolver, perante a falta de um 
plano para reestruturação das urgências e da rede de urgência, face 
à ausência de articulação entre os cuidados de saúde primários e 
hospitalares, a tutela quer agora adiar a idade para dispensa no ser-
viço de urgência demonstrando um profundo desconhecimento das 
dificuldades que afetam os recursos humanos num local de elevado 
risco e de intenso desgaste físico e psicológico”.

Alerta o presidente da SRCOM, “este Ministério está a delapidar 
todas as oportunidades de reforma e reestruturação deste sector, 
ignorando a sua complexidade e desconhecendo o seu funciona-
mento no dia-a-dia.” Conclui: “O ministro da Saúde, ao admitir esta 
hipótese na última audição da Comissão Parlamentar de Saúde, está 
a demonstrar que está completamente desfasado da realidade das 
urgências do serviço público de saúde e, por outro lado, a desva-
lorizar os riscos associados a esta revisão do limite de idade, quer 
para os médicos quer para os utentes”.

Coimbra, 21 de fevereiro 2017

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

comunicados

O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos tomou 
conhecimento, através da comunicação social, que o 
Ministro da Saúde está a ponderar a possibilidade de 
aumentar 10 meses à idade de dispensa de trabalho 
dos médicos em contexto de serviço de urgência no 
SNS. E que tal situação terá sido “debatida” com a Or-
dem dos Médicos.

Cumpre-nos, em função das informações públicas co-
nhecidas, esclarecer o seguinte:

1. As questões médicas de índole estritamente laboral 
devem ser negociadas com os Sindicatos Médicos;

2. A direção da Ordem dos Médicos não debateu com 
o Ministro da Saúde esta matéria;

3. A Ordem dos Médicos considera lamentável que 
se apresente como solução, para resolver as insufi-
ciências e deficiências dos serviços de urgência dos 
hospitais, o aumento da idade de dispensa de trabalho 
dos médicos;

4. Não podemos deixar de destacar a contínua inope-
rância demonstrada pelos sucessivos Governos em 
resolver um dos problemas graves da organização do 
nosso SNS, o serviço de urgência;

5. Os médicos não podem continuar a ser os “bodes 
expiatórios” das insuficiências do sistema e, no caso 
particular do serviço de urgência, não devem ser so-
brecarregados com mais tempo numa tarefa de elevado 
risco e responsabilidade associada a um desgaste físi-
co e psicológico intenso;

6. A Ordem dos Médicos está disponível para colabo-
rar na reforma global do serviço de urgência, o que 
inclui, entre outras matérias, o capital humano, os 
cuidados de saúde primários, a literacia em saúde, a 
organização estrutural e funcional do hospital, os cui-
dados continuados e o debate sobre a necessidade de 
profissionalizar os serviços de urgência polivalentes e 
médico-cirúrgicos (equipas dedicadas);

7. As características únicas do exercício da profissão 
médica são por todos reconhecidas nacional e interna-
cionalmente sendo tema de debate aos mais variados 
níveis. Características que se traduzem numa profissão 
de elevada responsabilidade e stress. O exercício de 
funções em serviço de urgência aumenta significativa-
mente esse padrão de exigência levando, como é sabi-
do, a valores muito elevados das várias manifestações 
de burnout;

8. A Ordem dos Médicos considera essencial que a 
profissão de Médico seja considerada como uma pro-
fissão de risco e desgaste rápido, com contrapartidas e 
reconhecimento a serem negociados pelos Sindicatos 
Médicos.

Lisboa, 20 de Fevereiro de 2017
O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos

Serviço de Urgência e idade de dispensa

MD MEDIA
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Proposta de aumento da idade máxima para trabalhar nas urgências



José Manuel Silva

Tomada de Posse
sob o signo da esperança, da união 
e dos valores da Medicina

A equipa liderada pelo médico patologista 
clínico Carlos Cortes tomou posse, a 6 de 
janeiro, na sala Miguel Torga, espaço que 
se tornou exíguo perante a significativa aflu-
ência à cerimónia de tomada de posse dos 
novos órgãos regionais e sub-regionais de 
Coimbra, eleitos para o triénio 2017-2019.

“Muito intensos e vividos estes seis anos, 
olhando para trás parece que passaram de-
vagarinho porque foram muitas as circuns-
tâncias, foram muitos os problemas, muitas 
dificuldades mas também muitos momentos 
bons, vou levar algumas saudades. Foi uma 
satisfação imensa”, disse o Bastonário da Or-
dem dos Médicos, José Manuel Silva, estan-
do prestes a passar o testemunho ao médico 
urologista Miguel Guimarães (que também 
esteve nesta cerimónia). “A qualidade é a pa-
lavra que rege a missão da Ordem dos Médi-
cos. Eu quero agradecer-vos a eleição para o 
Conselho Superior. Muito obrigada pela vos-
sa confiança. Continuarei a colaborar com os 
órgãos executivos eleitos. Não vai ser nada 

fácil. Parabéns ao Carlos Cortes pela sua 
eleição. Parabéns aos que entram e obrigada 
aos que saem. O trabalho é de todos, a Ordem 
dos Médicos é feita para todos. Satisfaz-me 
ver tanta gente boa aqui, para engrandecer a 
Ordem dos Médicos”, sublinhou José Ma-
nuel Silva. 

O momento das intervenções decorreu após a 
assinatura do auto de posse dos órgãos diri-
gentes (Mesa da Assembleia Regional; Con-
selho Regional do Centro; Conselho Fiscal; 
Conselho Disciplinar; Mesa da Assembleia 
Sub-regional de Coimbra; Conselho Sub-
-regional de Coimbra; Assembleia de Repre-
sentantes da Sub-região de Coimbra). 

Após o breve (e emotivo) discurso do então 
Bastonário, José Manuel Silva, foi a vez do 
médico psiquiatra e Presidente da Sub-região 
de Coimbra, José Pio de Abreu, usar da pa-
lavra. 

“Exatamente há meio século, nós abrimos 
as carreiras médicas que foram organizadas 
pelo saudoso Professor Miller Guerra. 

Os médicos são a classe mais respeitada em 
Portugal e são os médicos que todo o mundo 
quer. 

Neste momento, estamos a ser surpreendidos 
por um grande movimento de uma nova ge-
ração. A honra é nossa de estar convosco. É 
uma geração com uma dinâmica, com uma 
energia que é verdadeiramente notável”. Pio 
de Abreu não deixou de alertar “a nova ge-
ração” para os “problemas mundiais, proble-
mas pelo facto de toda a gente se ter deixado 
levar pelo negócio”. 

Porém, assinalou: “Nós estamos aqui, como 
Ordem e como médicos, porque quem nós 
temos pela frente é o doente, é o sofrimento, 
é a doença, é a morte, as relações, as perdas. 
Estamos do lado mais humano”. 

A qualidade é a palavra 
que rege a missão da Ordem 
dos Médicos (...)”

MD INSTITUCIONAL
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“Muito intensos 
e vividos estes 
seis anos, 
(...) muitos 
momentos 
bons, vou 
levar algumas 
saudades. Foi 
uma satisfação 
imensa”.

José Manuel Silva
Bastonário da Ordem dos Médicos

Pio Abreu
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Por último, o anfitrião e presidente reeleito 
da Secção Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos, Carlos Cortes, assumiu “a enorme 
ambição de contribuir para melhorar o estado 
da Saúde no nosso País, sem medo e imper-
meável a qualquer pressão e em total trans-
parência”. Na sua intervenção onde vaticinou 
o seu mandato sob o signo da esperança, 
da união e dos valores da Medicina, Carlos 
Cortes disse, de forma contundente: “A Or-
dem dos Médicos deixou de estar paralisada, 
subserviente e opaca”.

O presidente da Secção Regional do Centro 
fez, aliás, uma breve resenha da intensa ati-
vidade desenvolvida no primeiro mandato. 
“Esta cerimónia situa-se a meio de um per-
curso de seis anos. Acabamos de finalizar um 
primeiro mandato, que tínhamos colocado, 
há três anos, sob o signo da esperança e 
iniciaremos outro, hoje mesmo, construindo 
a união dos médicos à volta dos valores da 
Medicina e da defesa dos direitos dos Doen-
tes. Foi um caminho difícil que, infelizmente, 
nada antevê poder vir a melhorar. Foi um ca-
minho repleto de desafios.”. 

Especificou o médico patologista clínico: 
“Três anos de trabalho intenso de atividade 
nesta Secção. 1278 ofícios enviados, 1135 
reuniões realizadas, perto de meia centena 
de visitas a serviços hospitalares e unidades 
dos Cuidados de Saúde Primários. A Secção 
Regional do Centro teve uma intervenção 
pública expressa em 53 comunicados, em 
defesa dos médicos e dos doentes. Nos 56 
eventos dinamizados pela Secção Regional 
do Centro, aproximamo-nos não só dos nos-
sos associados mas abrimos esta nobre casa 
a toda a sociedade civil. 

1278 ofícios 
enviados, 
1135 reuniões 
realizadas, perto 
de meia centena 
de visitas 
a serviços 
hospitalares 
e unidades 
dos Cuidados 
de Saúde 
Primários”.

Carlos Cortes
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A Secção Regional do Centro foi a primeira 
a receber a certificação de qualidade 
com a atribuição de norma ISO 9001:2008”.

Inovámos, restruturámos e modernizámos a 
Ordem dos Médicos. Foi realizado o estudo 
de Burnout na classe médica da região Centro 
para podermos intervir neste grave problema, 
criámos o gabinete de apoio ao médico re-
sidente no estrangeiro, desenvolvemos uma 
dinâmica de visitas a instituições hospitala-
res e de centros de saúde para conhecer os 
problemas e o dia-a-dia dos profissionais e 
os problemas dos doentes”. 

Ao elencar a intensa atividade do anterior 
mandato, Carlos Cortes acrescentou ainda: 
“A Secção Regional do Centro foi a primeira 
a receber a certificação de qualidade com a 
atribuição da norma ISO 9001:2008. 

Tudo para que se desenvolva uma melhoria 
contínua dos procedimentos ao nível dos pa-
drões internacionais. Na área da comunica-
ção criámos uma nova revista (MD Centro), 
uma e-newsletter de periodicidade mensal e 
uma aplicação para smartphones e tablets, 
temos um novo sítio na internet. Tudo para 
nos aproximarmos mais dos médicos e dos 

doentes. Crítico em relação aos titulares da 
pasta da Saúde, Carlos Cortes deixou clara a 
intenção de continuar a pugnar pelos valores 
da Medicina e pela qualidade da Saúde, em 
prol dos médicos e dos doentes. “A saúde e o 
exercício da medicina são, hoje em dia, uma 
enorme manta de retalhos.”, denunciou. 

“É tempo da Ordem dos Médicos exercer o 
papel que lhe é atribuído nas competências 
delegadas pelo Estado e cujo papel está ins-
crito nos seus estatutos e no seu Código De-
ontológico. É nossa responsabilidade voltar a 
definir a essência e os limites da nossa pro-
fissão. Não deixemos que outros o façam por 
nós!”, eis as derradeiras palavras de Carlos 
Cortes no discurso proferido nesta cerimónia 
de tomada de posse.

A cerimónia foi presidida pelo Presidente 
da Mesa da Assembleia Regional, Professor 
Doutor Joaquim Murta, e pelo Presidente 
cessante da Mesa da Assembleia Sub-regio-
nal de Coimbra, Professor Doutor Salvador 
Massano Cardoso.
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Vice-Presidente 
Carlos Filipe Vinhas

Secretário 
Carlos Alexandre Machado Vidal

Suplente 
Maria Leonor da Costa Sardo

CONSELHO SUB-REGIONAL 
Presidente 
Beatriz Gusmão Pinheiro

Vice-Presidente 
Sandra Isabel Perpétua Carvalho de Almeida

Secretário 
Lúcia Maria Ribeiro Borges

Vogais 
José Pedro Machado Antunes
Mariana Raquel Neves Bastos
Luís Miguel de Castro Magalhães dos Santos
Ana Raquel Marques Ferreira

Sub-Regional de Castelo Branco
MESA DA ASSEMBLEIA SUB-REGIONAL 
Presidente 
Francisco Manuel Dias do Coito Elias

Vice-Presidente 
Luís Manuel Gomes Fernandes

Secretário 
Alexandra Fonseca Amaral

Suplente 
Filomena Campos Xavier

CONSELHO SUB-REGIONAL 
Presidente 
Ernesto Fernandes Rocha

Vice -Presidente 
Susete Antunes Simões

Secretário 
Filipe Reis Antunes

Vogais
Rui Tiago Fonseca Rainho
Maria Eugénia dos Santos Calvário

Suplentes
Jorge Augusto Faria de Vilhena Monteiro
Catarina Reis Santos

Sub-Regional de Coimbra 
MESA DA ASSEMBLEIA SUB-REGIONAL 
Presidente 
Maria da Glória Magalhães da Silva Neto

Secretária 
Joana Catarina Barroso Amaral

Suplente 
Manuel Arsénio dos Santos

CONSELHO SUB-REGIONAL 
Presidente 
José Luís Pio da Costa Abreu

Vice-Presidente 
Maria Teresa Matos Sousa Fernandes

Secretário 
Marta Raquel Pereira Costa

Vogal 
Marília Dias Pereira

Suplentes
Miguel Pedro da Rocha Branco
Rui Manuel Moreira Araújo

Sub-Regional da Guarda  
MESA DA ASSEMBLEIA SUB-REGIONAL 
Presidente 
Fernando Adriano Marques Cardoso dos Santos

Vice-Presidente 
Pedro Miguel Ramalho Caldes

1ª Secretário 
Maria João Gaspar de Almeida Ferrão e Sousa

Suplente 
Francisco António Lopes Morgado

CONSELHO SUB-REGIONAL 
Presidente 
José Manuel dos Santos Carvalho Rodrigues

Vice-Presidente 
Tiago Miguel Marques Saraiva

Secretário 
António Manuel Ferreira Mendonça

Vogais 
Pedro Miguel Patrício Guerra
Sara Daniela Pereira Campos

Suplentes
Andreia Filipa Fonseca Carriço
Alexandre Philippe Teixeira Fontoura

Sub-Regional de Leiria  
MESA DA ASSEMBLEIA SUB-REGIONAL 
Presidente 
Luís Armando Morato

Vice-Presidente 
Nuno José Gomes Rama

Secretário 
Raquel Figueiredo Passadouro da Fonseca

Suplente 
Maria Gracinda Carreira Anastácio Junqueira

CONSELHO SUB-REGIONAL 
Presidente 
Rui Manuel Passadouro Fonseca

Vice-Presidente 
Victor Manuel Pardal

Secretário 
Cláudio Marta do Carril

Vogais
Diana Raquel Andrade dos Santos Fernandes
Inês Barreiro Vieira

Suplentes
Paulo Jorge Antunes Clara
André Ferreira Canelas

Sub-Regional de Viseu  
MESA DA ASSEMBLEIA SUB-REGIONAL 
Presidente 
Carlos Alberto Leocádio Daniel

Vice-Presidente 
Paulo Alexandre de Figueiredo Batista

Secretário 
Fernando Luís Simões Valério

Suplente 
Américo Jerónimo Taveira da Silva

CONSELHO SUB-REGIONAL 
Presidente 
Ana Cristina da Costa Figueiredo Correia Duarte

Vice-Presidente 
Francisco José das Neves Cortez Vaz

Secretário 
Liane Marques Carreira

Vogais
Edgar Luís Frutuoso Vaz
Carla Sofia de Oliveira Moreira

Suplentes 
José Pedro Simões Saraiva
Bela Marisa Torre Prata

ASSEMBLEIA DE REPRESENTANTES 
Sub-Regional de Aveiro 
Maria José dos Santos Moreira
Maria Manuela Lopes Vieira
Rui Filipe Santos Moreira

Suplente
Ana Rafaela da Silva Araújo

Sub-Regional de Castelo Branco
Pedro Filipe Roque Martins Lito
Rui Miguel Alves Filipe

Suplente 
Raquel Monteiro Aires Sá Chorão

Sub-Regional de Coimbra
Ana Mónica Venâncio Pereira de Vasconcelos      
Carlos Manuel Costa de Almeida                  
Daniel Pereira da Silva                         
Daniela Sofia Almeida Borges                    
Gabriela Maria da Cunha Sousa                   
Ivone Maria Saavedra Mateus Dias                
João Filipe Cordeiro Porto                      
Jorge Freitas Seabra                            
José Augusto Rodrigues Simões                   
Pedro Carvalhais Simões                         
Rufino Martins da Silva                         

Suplente
Filipe Correia Pinheiro                         
Paulo António Santos Temido Caetano             
 
Sub-Regional da Guarda 
João Paulo Sousa Campos Mendes
José Manuel Martins Valbom

Suplente 
Juliana da Silva Nunes
 
Sub-Regional de Leiria
Alexandra Maria Brito Santos Marujo
Rui Carlos Antunes Gameiro

Suplente 
José Luís Oliveira Pereira Ruivo
 

Sub-Regional de Viseu
Carla Margarida Alves Lunet
José Carlos Diaz Carvalho
Luís Manuel Ribas Da Costa Patrão
Suplente 
Fernando José de Matos Marques

GABINETE DE FORMAÇÃO MÉDICA
Coordenador
José Armando Marques Neves

Ana Filipa Santos Ramalho Fernandes
Ana Sofia Vale Peixoto
António José Grilo Novais
Henrique Miranda Cabral
Luis António Pimenta Trindade
Manuela da Assunção Romualdo Afonso Romano
Maria Helena da Silva Alexandre e Sousa
Margarida Martins Mouro
Marta Sofia Aurélio Azenha
Nuno Simões Costa
Pedro Filipe Roque Martins Lito
Vitor Miguel Fernandes Neves Leonardo Rodrigues

GABINETE DE APOIO AO MÉDICO
Coordenador
Vasco Miguel Mendonça Nogueira

Carolina Ferreira Aires 
Gisela Cláudia Marques Lima
Liliana Rute António Constantino 
Maria Helena Machado Lima
Nuno Gonçalo Gomes Fernandes Madeira 
Tiago Azevedo Salvador dos Santos 
Victor José Bettencourt
Luís Miguel Sequeira Ventura da Cruz Martins

COMISSÃO DE ÉTICA E DEONTOLOGIA
Coordenador 
Joaquim Manuel Vieira da Silva Viana

Armando Simões Pereira Carvalho
Carlos Alberto Castelo-Branco Ordens 
Carlos Alberto Fontes Ribeiro
Isabel Margarida de Figueiredo Silvestre
José Augusto Rodrigues Simões
Luiz Miguel de Mendonça Soares Santiago

GABINETE DE APOIO AO DOENTE
Coordenadora
Maria dos Prazeres Gomes Figueiredo Reis Teixeira 
Francisco

Ana Luisa Machado Agudo Simões Mateus 
Anabela Peixinho Valente de Matos  
Beatriz Rosendo de Carvalho e Silva 
Carolina Duarte Pereira 
Frederico Teixeira Gabriel Furriel 
Teresa Margarida Ferreira Pascoal
Luis Pedro Oliveira de Melo Freitas
Tiago Marques Borges

GABINETE DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA
Ivo Alexandre Carvalho dos Reis
Ana Bárbara Rosendo Colaço Simões
Ana Luísa Melo Mascarenhas
Diogo Miguel Morgado de Carvalho Conceição
Eliana Rodrigues Bonifácio 
João Pedro Neiva Machado
José Assis Gouveia Viveiros

GABINETE PARA A QUALIDADE EM SAÚDE
Coordenador 
Francisco Agostinho Rôlo Marques de Oliveira

Ângela Fernanda Santos Neves 
Dulce Helena Saramago Diogo 
Edgar André Carvalho Pratas
Jorge Humberto Moura Pinto Tomaz
Lélita da Conceição dos Santos 
Paulo Jorge Pereira Costa 
Valentina Costa de Almeida
Vitor César Arantes Pinheiro

GABINETE DE APOIO AO MÉDICO RESIDENTE 
NO ESTRANGEIRO
Coordenador 
Rúben Gonçalo Guerreiro Raimundo

Alberto Carlos Cavaco Pais de Sousa 
Bruno Miguel Figueiredo Valentim 
Francisco Mil-Homens Luz Lopes
Jordana Luísa Teixeira Dias
Mélanie Sofia da Silva de Almeida 
Pedro Augusto Gomes Rodrigues Marques Simões
Hugo Martins
João Miguel Alves Martins



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, a falta 
de ligação eficaz entre os Centros de Saúde e os serviços de Urgência 
hospitalares, a intenção do Ministério da Saúde em aumentar a idade 
de trabalho dos médicos nas urgências; criação de uma faculdade pri-
vada de Medicina; existência de estudantes de Medicina a mais face às 
necessidades do nosso País; a proibição do apoio da indústria farma-
cêutica aos congressos médicos a realizar nas instalações do Serviço 
Nacional de Saúde; o que é ser Médico hoje. Para além da presença 
neste formato de  ‘grande entrevista’, o médico patologista clínico assi-
na a crónica quinzenal, igualmente na Rádio Regional do Centro, sob o 
lema “Pensar a Saúde”. 

Carlos Cortes
na rádio
PRESIDENTE DA SRCOM É entrevistado mensalmente na Rádio Regional do Centro
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Alunos da Escola Secundária José Falcão
no pós-Congresso Nacional de Medicina

Eis o texto da professora Dulce Romão:

A Escola José Falcão recebeu, no passado 
mês de Outubro, um convite da Ordem dos 
médicos, na pessoa da Dr.ª Inês Rosendo, 
para os seus alunos participarem no Con-
gresso Aberto do Congresso Nacional de 
Medicina. Os alunos do 12º 3, e não só os 
que tinham Biologia, prontificaram-se de 
imediato a participar na sessão sobre “Pre-
venção de Dependências”. A adesão inicial 
transformou-se em entusiasmo tendo pas-
sado à fase seguinte que era a de agarrar os 
conceitos que foram apresentados na sessão 
de formação, escolher um tema e construir 
pósteres científicos com o objetivo de in-
formar, incentivar a comunidade escolar e 
promover a Prevenção de Dependências. O 
tema foi escolhido por cada grupo e foram-
-lhes apresentadas as regras do concurso. A 
turma só tem 16 alunos inscritos em Biologia 
mas, mesmo assim, surgiram sete grupos de 
trabalho. 

No dia 31 de janeiro de 2017 foram afixados 
os resultados do trabalho dos alunos do 12.º 
3 materializado em “pósteres científicos” 

que estão expostos no átrio da Biblioteca da 
nossa Escola. Para avaliar a sua apresenta-
ção, qualidade informativa e rigor científico 
foi constituído um júri composto por três 
médicos e uma professora da nossa escola. 
Depois de uma análise detalhada e uma es-
colha criteriosa, o júri decidiu atribuir o 1.º 
lugar ao póster intitulado “Para parar o con-
sumo de drogas basta ter força de vontade?” 
da autoria das alunas Ana Mafalda Duarte e 
Maria João Santo; o 2.º lugar ao póster com o 
tema “Morfina” da autoria dos alunos Joana 
Mendes e Miguel Graça. E, todos os outros 
trabalhos, obtiveram uma menção honrosa. 
Para um professor nada há melhor que ver 
reconhecido o fruto do seu trabalho. Foi 
gratificante ver o espanto e a satisfação dos 
membros do júri, ao verem a qualidade dos 
trabalhos expostos. A gratidão que mani-
festaram pelo empenho de todos os alunos 
e pelos resultados obtidos encheram-nos de 
orgulho. Sentimo-nos reconfortados com as 
suas honrosas palavras.

Como professora dinamizadora quero agra-
decer, aqui, aos colegas que me ajudaram 
na realização desta atividade. À professora 

Bibliotecária, Filomena Pedroso, à professo-
ra Graça Lapa que se disponibilizou a fazer 
parte do júri, ao professor Paulo Pereira que 
ajudou na impressão dos pósteres apresen-
tados.

Os alunos de Biologia do 12º 3 agradecem à 
Ordem dos Médicos – Dr.ª Inês Rosendo, do 
Conselho Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos, ao Prof. Doutor Manuel Teixeira 
Veríssimo, Professor da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Coimbra e à Dr.ª 
Paula Carriço, médica psiquiatra do Centro 
de Respostas Integradas de Coimbra o apoio, 
a confiança e o estímulo recebidos.

Os alunos do 12.º 3 estão de parabéns e a 
nossa Escola deve estar orgulhosa pelo exce-
lente trabalho realizado por todos.

Meus dedicados alunos
Bem hajam

A professora, Dulce Romão
(Docente de Biologia e Geologia,
Escola Secundária José Falcão)

“Prevenção das Dependências” foi o mote para o concurso de posters científicos.
Alunos do 12º ano 3 (e não só os que possuem a disciplina de Biologia). 
Os alunos receberam vouchers da editora Lidel. 
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no 19º Congresso Nacional de Medicina / 10º Congresso 
Nacional do Médico Interno

A Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra 
acolheu o 19º Congresso Nacional de Medicina / 10º Congresso 
Nacional do Médico Interno 

Cerimónia de entrega das Medalhas de Mérito da Ordem dos Médicos foi um dos momentos 
marcantes deste evento ao distinguir 17 personalidades com papel de relevo na área da saúde 
e na formação médica.

A escolha do local para o evento, que decor-
reu de 3 a 5 de novembro de 2016,  não podia 
ser mais simbólica, já que os três dias de 
congresso tiveram como tema central a “For-
mação Médica – crescemos juntos no saber 
e na prática”, que serviu de ponto de partida 
para o debate de algumas das questões mais 
prementes relacionadas com esta temática. 

Na sua mensagem de boas-vindas, o então 
Bastonário da Ordem dos Médicos e presi-
dente do congresso, José Manuel Silva dizia 
que este evento pretendia “ser um espaço de 
encontro entre os profissionais das várias es-
pecialidades médicas e reforçar a importância 
da formação contínua”. 

A mesma ideia foi reforçada pelo presiden-
te da Secção Regional do Centro da Ordem 
dos Médicos (SRCOM) e presidente execu-
tivo do evento, Carlos Cortes, que – na sua 
mensagem – acrescentou ainda que “além 
de possibilitar o encontro entre colegas das 
várias especialidades, em várias fases de 
formação e com diferentes responsabilidades 
na formação médica, pretende ainda frisar a 
importância que a formação médica contínua 
assume para os médicos e para a qualidade 
do serviço prestado”. 

vida e literacia em saúde”, “Planeamento de 
recursos humanos em medicina e qualidade 
de formação” e a “Felicidade con(s)ciência no 
exercício da Medicina - desafios do Médico 
no século XXI” completaram o programa do 
congresso. 

Programa
foca questões 
atuais  
Foram muitos os assuntos 
em cima da mesa, sempre 
com vista à melhoria 
da formação médica.
 

A “emigração médica e outras alternativas 
profissionais” marcou o arranque da discus-
são, a que se seguiram outros temas como 
a “complexidade dos papéis do médico: 
como capacitar e avaliar?”, a “Autonomia e 
capacitação no MIM (Mestrado Integrado em 
Medicina) e importância do Ano Comum”, a 
“Educação médica contínua: só ao alcance 
dos que têm tempo livre e bons recursos?” 
ou a “Satisfação com o Internato médico 
(apresentação e discussão dos resultados 
do inquérito nacional)”. A “Investigação e 
formação médica em Portugal: onde estamos 
e para onde queremos ir?”, a “Medicina Nar-
rativa vs novas tecnologias”, “Percursos de 

Precisamos de 
planeamento e (…) 
adaptar critérios 
da formação 
médica (…) 
às necessidades 
atuais”, defendeu 
José Manuel Silva.

E se a formação era o tema central, foi esse 
o tema da intervenção do Presidente da 
SRCOM, que lembrou que “saber ensinar e 

Caminho da formação 
médica em debate

foco



Também parte do programa do 19º Congresso Nacional de Medicina / 
10º Congresso Nacional do Médico Interno foi a cerimónia de entrega 
das Medalhas de Mérito da Ordem dos Médicos. 
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saber aprender” é, em síntese, a génese da 
medicina. Carlos Cortes analisou ainda a si-
tuação atual da área da saúde. “Vivemos tem-
pos conturbados. Estamos a atravessar uma 
crise global com impacto financeiro e social 
e uma das áreas mais sensíveis, a saúde, tem 
sido muito afetada. 

O acesso à Saúde está cada vez mais difi-
cultado”, disse, acrescentando ainda que 
estas mesmas dificuldades acabam por ter 
repercussão no trabalho dos profissionais 
de saúde. “Dos 50 mil médicos, perto de 30 
mil trabalham no Serviço Nacional de Saú-
de e desses um terço está num processo de 
aprendizagem para a sua especialidade”, afir-
mou. “O planeamento que tem sido feito é de-
sastroso. Temos hoje muitos mais estudantes 
de medicina do que capacidade para os poder 
formar. Há um impacto negativo devido à falta 
de planeamento dos recursos humanos mé-
dicos. No passado, havia escassez, no futuro 
muitos terão de optar pela emigração”, criti-
cou o dirigente. 

A questão do planeamento foi também abor-
dada por José Manuel Silva. O Bastonário, 
ainda em funções, aplaudiu a escolha do tema 
por parte da SRCOM e afirmou mesmo que é 
necessário “planeamento e também é preci-
so adaptar os critérios da formação médica 
- quer pré quer pós graduada - às necessida-
des atuais”. “Não fazer qualquer planeamento 
não é uma postura digna do governo”, disse. 

José Manuel Silva afirmou ainda que “a for-
mação médica está intimamente relacionada 
com as saídas profissionais”, ainda assim, 
o agora antigo Bastonário, defendeu que a 
Ordem dos Médicos se preocupa, antes de 
mais, “com a qualidade da formação e com o 
exercício da medicina em Portugal”. 

Para José Manuel Silva no futuro importa re-
alçar que o médico é também um especialista 
de relações humanas, sendo por isso neces-
sário um “esforço no sentido de adaptar os 
curricula dos cursos de medicina e também 
os das especialidades, para valorizar a di-
mensão humana e preocupar-nos com a di-
mensão holística da medicina para potenciar 
a nossa dimensão placebo”. 

O docente da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Coimbra ressalvou ainda a “ex-
celente relação de diálogo com o Ministério 
da Saúde (MS), com reuniões regulares que 
permitem ir ao encontro do interesse público 
e tem dado bons frutos - uma diferença muito 
vincada em relação ao passado muito próxi-
mo - diálogo que se traduziu, por exemplo, 
na Lei de Bases da Saúde”, mas apontou crí-
ticas ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior que, por oposição à postura 
do MS, não mostra idêntica abertura para o 
diálogo, e à discussão de temas centrais. 

Presente no evento esteve também o secretá-
rio de Estado adjunto e da Saúde, Fernando 
Araújo, que garantiu que o “objetivo de conti-
nuar a garantir o acesso de todos os cidadãos 
a serviços de saúde de qualidade, prestados 
de modo eficiente, só pode ser alcançado 
com profissionais em quantidade adequada”. 

Para o secretário de Estado é necessário “va-
lorizar o recurso fundamental, sem o qual os 
serviços de saúde não podem existir”, refe-
rindo-se aos profissionais de saúde. O gover-
nante realçou a necessidade de acompanhar 
“as crescentes exigências de uma população 
cada vez mais informada sobre o poder da 
arte médica”. 

Edson Oliveira, Coordenador Nacional do 
Médico Interno, destacou também a impor-
tância da qualidade da formação médica. 

a formação 
médica está 
intimamente 
relacionada 
com as saídas 
profissionais”.

17 ilustres distinguidos 
com as medalhas de mérito 
da Ordem dos Médicos

Dezassete personalidades receberam a dis-
tinção no segundo dia de congresso, pelo 
papel de relevo que desempenharam na área 
da Saúde e da formação médica.

A lista era composta por 15 médicos e profes-
sores de Medicina: Alexandre Sousa Pinto, 
António Madeira Ascensão, Carlos Mora Car-

doso, Eduardo Leite Pacheco, Isabel Pereira 
Ramos, Isabel Jacob Carvalho, João Baptista 
Ganho, João Covas Lima (a título póstumo), 
José Medina Vieira, José Pires Teixeira, Luís 
Mendonça Barroco, Luís Belo de Barros, Ma-
ria Maciel Barbosa, Martim Abreu Diniz e Tice 
de Macedo.

Além destes, foram ainda galardoados o 
jurista, escritor e político António Arnaut e 
o Bastonário da Ordem dos Médicos de Es-
panha, Juan Rodriguez Sendín, um marco na 
história desta distinção, já que foi a primeira 
vez que uma personalidade fora da área mé-
dica e uma personalidade estrangeira recebe-
ram a medalha da Ordem dos Médicos.
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Certificação
Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos 
recebe certificação de qualidade: a eficiência como denominador 
comum no dia-a-dia

É o primeiro organismo da Ordem dos Médicos a receber a certificação de qualidade. O presidente da SRCOM, Carlos Cortes 
disse, ainda, que o processo de certificação se enquadra na estratégia da Ordem dos Médicos, que deve ser “uma instituição 
cada vez mais profissionalizada” e estar “modernizada”, com “espírito de rigor e exigência”. 

A Ordem dos Médicos do Centro possui cer-
tificação de qualidade com a atribuição da 
norma ISO 9001:2008. “Hoje é um dia muito 
importante para a Secção Regional, trata-se 
do culminar de um processo de dois anos, 
que vai permitir aumentar a qualidade dos 
procedimentos da Secção no sentido da efi-
cácia, quer para os associados, como para 
a Saúde e para os doentes”, afirmou Carlos 
Cortes, presidente da Secção Regional da 
Ordem dos Médicos (SRCOM), na cerimónia 
em que recebeu o certificado e a bandeira da 
parte da empresa certificadora SGS Portugal.

Sendo este o primeiro organismo da Ordem 
dos Médicos a receber a certificação de qua-
lidade, Carlos Cortes realçou o facto desta 
simbolizar “o início de um caminho de exi-
gência”, que cria as condições para que “ seja 
um futuro de qualidade, na vanguarda e sem 
retrocessos”. A certificação permitirá “defen-
der ainda melhor os doentes e os cuidados de 
Saúde em Portugal”, explicou Carlos Cortes.

Durante o processo de certificação a SRCOM 
foi sujeita a várias análises em diferentes áre-
as, sendo que a maior dificuldade se prendeu 

ao “nível dos recursos”, contudo, “todos os 
associados e colaboradores ajudaram nas 
diversas etapas e deram sugestões”, afirmou 
José Ferreira, diretor-geral da Impos Con-
sultancy, acrescentando que o inquérito de 
satisfação aos associados relativamente aos 
serviços prestados pela Secção foi represen-
tativo e obteve uma boa classificação. Enfati-
zou a participação e a envolvência de todos 
os colaboradores neste processo que, desde 
sempre, “entenderam como uma mais-valia 
e não como um entrave à sua atividade do 
dia-a-dia”. Aliás, já nesta edição da MDC 6, 

Susana Gonçalves (IMPOS), Tiago Abrantes (SGS), José Ferreira (IMPOS), Carlos Cortes (SRCOM), Rui Silva (SRCOM)



José Ferreira assume que “A certificação do 
Sistema de Gestão da Qualidade representa 
para a Secção Regional Centro da Ordem dos 
Médicos o sucesso e a eficiência na conclu-
são de um ciclo, pois assegura a confiabi-
lidade do Sistema de Gestão da Qualidade 
implementado”. 

A ideia é que haja, a partir de agora, “uma 
melhoria contínua dos procedimentos” e a 
certificação não é mais do que “um instru-
mento que vai servir para melhorar a defesa 
da Saúde e dos doentes porque o que tem 

vindo a ser feito até agora, vai continuar a 
ser feito mas muito melhor e com muito mais 
rigor”, explicou o presidente da SRCOM. Da 
parte da empresa certificadora, a SGS Portu-
gal, Tiago Abrantes assinalou que, com esta 
certificação, a SRCOM “reforça a sua posição 
na melhoria contínua da qualidade”. 

Acrescentou: “Esta certificação não acaba 
nem termina aqui neste processo, mas, sim, 
é o início de um caminho muito exigente. (...) 
Estou certo que a SRCOM será bem sucedida 
neste percurso”. Carlos Cortes disse, ainda, 

que o processo de certificação se enquadra 
na estratégia da Ordem dos Médicos, que 
deve ser “uma instituição cada vez mais pro-
fissionalizada” e estar “modernizada”, com 
“espírito de rigor e exigência”. 

A certificação ISO 9001:2008 comprova que 
estão a ser cumpridos os padrões internacio-
nais de qualidade deste organismo. Por fim, o 
momento de entrega do diploma e da bandei-
ra de certificação foi registado pelos repórte-
res de vários órgãos de comunicação social.

MD Em foco
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ISO 9001:2008 – SGS 
PORTUGAL

A certificação da qualidade é cada vez mais 
relevante para as organizações. O mercado 
tem-se tornado mais competitivo e o reco-
nhecimento da qualidade vem acrescentar 
valor às organizações, sendo um importante 
fator de diferenciação nas suas áreas de ati-
vidade e junto dos seus parceiros. No setor 
da saúde, as questões associadas à qualida-
de são ainda mais importantes, já que está 
em causa o bem-estar das pessoas e o seu 
acesso a cuidados de saúde adequados. Nes-
te sentido, a Secção Regional do Centro da 
Ordem dos Médicos obteve recentemente a 
certificação de qualidade segundo a norma 
NP EN ISO 9001:2008, atribuída pela SGS 
Portugal, procurando dar uma resposta mais 
eficiente aos seus associados e contribuindo 
para melhorias na prestação de cuidados de 
saúde. Tornou-se assim o primeiro organis-
mo da Ordem dos Médicos a obter a certifica-
ção da qualidade. Esta certificação demonstra 
que estão a ser cumpridos os padrões inter-
nacionais de qualidade, quer no relaciona-
mento com os associados, quer no relacio-
namento com parceiros ou outras entidades.

A NORMA NP EN ISO 9001

Geralmente, o objetivo da implementação de 
um Sistema de Gestão da Qualidade passa 
por uma decisão estratégica e voluntária da 
organização, visando uma melhoria dos pro-
cessos internos, o cumprimento das exigên-
cias legais e regulamentares e o aumento da 
satisfação dos clientes.

A implementação da ISO 9001: 2008 assenta 
em oito princípios de gestão e qualidade:

› Focalização nos Clientes 
› Liderança 
› Envolvimento das Pessoas 
› Abordagem por Processos 
› Abordagem à Gestão através de um Sistema 
(SGQ) 
› Melhoria Contínua 
› Abordagem à Tomada de Decisões Baseada 
em Factos 
› Relações com Fornecedores com Benefícios 
Mútuos

Através de um modelo de gestão da quali-
dade, a aplicação desta norma permite que 
organizações, qualquer que seja o seu tipo 
ou dimensão, demonstrem níveis elevados 
na qualidade do serviço prestado, garantindo 
que estão a ser seguidos os princípios inter-
nacionais de gestão da qualidade. Conse-
quentemente, estas serão capazes de atingir 
um maior nível de produtividade e credibili-
dade, aumentando a sua competitividade no 
mercado nacional e internacional. No entan-

to, é importante ter em consideração, que a 
obtenção da certificação não representa o 
fim do processo. A SGS Portugal, enquanto 
entidade certificadora, monitoriza os desen-
volvimentos e melhorias dos processos, 
acompanhando as organizações em avalia-
ções regulares e ajudando-as a superar os 
desafios da obtenção da certificação. 

É importante que seja criada esta sinergia en-
tre as duas partes, pois só assim é possível 
manter o foco nos objetivos, estimulando as 
organizações a trabalhar cada vez melhor e a 
alcançar os resultados pretendidos. 

A SGS Portugal

O Grupo SGS é líder mundial em inspeção, 
verificação, testes e certificação, sendo re-
conhecido como a referência em termos de 
qualidade e integridade. 

Em Portugal conta com mais de 200 cola-
boradores e com uma rede de 8 escritórios 
e laboratórios por todo o país. Enquanto en-
tidade certificadora, a SGS foi a primeira em 
Portugal a obter a acreditação para a Certi-
ficação de Sistemas de Gestão da Qualidade 
em 1998 em Portugal tendo-se tornado uma 
entidade de referência pela integridade, rigor 
e reputação internacional. 

Tiago Abrantes | SGS Portugal

MD especial



carlos cortes
À CONVERSA COM /

Pretendemos uma Ordem dos Médicos 
descomplexada, aberta, responsável 
e exigente.”

Qualidade é o desafio da Saúde. A esperança, a união dos médicos e adefesa dos valores são os 
objetivos para o segundo mandato. Eis o enquadramento para as palavras do atual presidente 
da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, cujo organismo recebeu a certificação de 
qualidade, no âmbito da Norma ISO 9001. No momento da tomada de posse, Carlos Cortes foi 
taxativo: “A Ordem dos Médicos deixou de estar paralisada, subserviente e opaca”. A MD Centro 
entrevista Carlos Cortes, diretor de Serviço de Patologia Clínica do Centro Hospitalar Médio Tejo.

Paula Carmo (PC): Três anos, muitos de-
safios e uma meta cumprida: a defesa intran-
sigente dos médicos e dos doentes. Como 
vaticina o novo mandato?

Carlos Cortes (CC): A recondução como 
presidente da Secção Regional do Centro da 
Ordem dos Médicos não é só vista como o 
reconhecimento do trabalho desenvolvido 
durante estes três últimos anos mas também 
um fator de maior exigência sobre o nosso 
trabalho. Nós temos a plena consciência que 
a expressão dos votos não representa só uma 
receptividade ao que foi feito mas também 
uma prova de confiança para saber ultrapas-
sar os desafios e as dificuldades. Sabemos 
que teremos de trabalhar muito mais e mui-
to melhor. É um desafio que vai obrigar este 
Conselho Regional a ser mais inovador e a 
reestruturar a Ordem dos Médicos que pre-
cisa de uma grande reformulação interna. Te-
remos de saber ser cooperantes e ao mesmo 
tempo reivindicativos e exigentes para com o 
Ministério da Saúde. Esse é o papel que nos 
foi conferido para este mandato.

PC: A SRCOM decidiu implementar um Sis-
tema de Gestão da Qualidade baseado na 
norma EN ISO 9001, aplicada às atividades 

MD à conversa

de gestão administrativa e serviços prestados 
aos associados. Como define a política da 
Qualidade e que objetivos visa alcançar com 
esta medida inédita a nível nacional?

CC: A área da qualidade é absolutamente 
central nos processos de Saúde, na gestão 
dos cuidados de Saúde, no sistema de Saú-
de na sua globalidade. É uma área em que 
vamos apostar neste novo mandato de tal for-
ma que dos sete gabinetes que dão apoio ao 
Conselho Regional um deles é o Gabinete de 
Qualidade em Saúde. Temos muitos projetos 
nesta área e decidimos há uns meses que, 
para podermos exigir qualidade em saúde, 
temos de ser exigentes connosco. Para que 
a Ordem expresse essa vontade, a Ordem nos 
seus procedimentos, também tem de ter esse 
‘selo’ de qualidade. Essa qualidade e certi-
ficação permitiu-nos atingir um patamar e 
agora vai-nos obrigar a manter esse patamar 
e, também, a aumentar essa qualidade.

PC: Renova o mandato à frente da Secção 
Regional do Centro com uma votação his-
tórica para uma lista única a sufrágio. Que 
significado tem para si e a que atribui a este 
feito inédito?

CC: A votação foi inédita para uma lista única 
na Secção Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos mas confesso que virei rapidamente 
a página. As preocupações da equipa do atual 
Conselho Regional foram imediatamente ou-
tras no dia seguinte às eleições. Registámos 
o que pode traduzir uma votação destas – 
tanto no trabalho que fizemos como os de-
safios que nos vão ser colocados – mas isso 
obriga-nos a ser muito mais imaginativos e 
com mais responsabilidade. Esta responsabi-
lidade aumenta até, aliás, a exigência perante 
o que tinha sido apresentado no programa 
eleitoral.

PC: A dinâmica de visitas a instituições hos-
pitalares e centros de saúde para conhecer os 
problemas e o dia-a-dia dos profissionais e 
os problemas do doentes fez também parte da 
intensa atividade do anterior mandato. O que 
encontrou no terreno, impressionou-o? Mui-
to diferente do que lhe chegava formalmente, 
através de documentos oficiais?

CC: O trabalho na Ordem dos Médicos tam-
bém se faz nos gabinetes (organismos da 
tutela, respostas a colegas e a doentes) mas 
é, sobretudo, estar e andar no terreno. A este 
respeito assumo que, não seria possível fazer 

43



MD à conversa

o mesmo trabalho,  se não tivesse efetuado as 
visitas que fizemos. Para entender o que se 
passa nas instituições de saúde, quão grave 
é o que está a acontecer. A experiência grati-
ficante permitiu perceber as dificuldades, as 
queixas dos colegas, entender quais as difi-
culdades que têm maior impacto. Por várias 
vezes, visitámos as unidades hospitalares da 
região Centro, percorremos uma grande parte 
dos centros de saúde da região Centro – vi-
sitaremos os restantes neste mandato.  Isso 
permite-nos um contacto mais próximo com 
todos os profissionais de saúde e permite, 
também, estabelecer um diálogo para que, 
em conjunto com os nossos associados, se 
construir os caminhos para resolver os pro-
blemas e estabelecer os desafios para encon-
trar os caminhos para o futuro. Isso ajudar-
-nos –á a estabelecer e definir do que tem de 
ser o sistema de saúde.

PC: Quais as principais carências que identi-
ficou no Serviço Nacional de Saúde, uma das 
joias da nossa Democracia?

CC: Um dos que porventura é o mais eviden-
te é a falta de recursos humanos. Houve, até 
agora, uma política absolutamente irrespon-
sável e muito pouco baseada na evidência da 
gestão dos recursos humanos. Isso está pro-
vocar consequências muito graves no País, 
tanto em especialidades médicas deficitárias 
como em áreas geográficas da região Centro 
onde não há médicos (e onde são absoluta-
mente necessários). Essa é uma responsa-
bilidade do Ministério da Saúde. A SRCOM 
não tem perdido uma oportunidade de alertar 
o ministério para esses problemas. Há ain-
da carências nas infraestruturas que estão 
desfasadas do nosso tempo, os edifícios e a 
sua manutenção (instalações elétricas defici-
tárias, por exemplo) e os sistemas informá-
ticos disfuncionantes. Tudo isto – juntando 
a burocracia - impede que os profissionais 
de Saúde e os médicos em particular possam 
pensar única e exclusivamente no doente.

PC: O estudo realizado pela SRCOM sobre 
o Burnout na classe médica trouxe à ribalta, 
precisamente, o difícil contexto em que os 
profissionais de saúde e os médicos em par-
ticular trabalham. Como vai a SRCOM ajudar 
a intervir neste grave problema? 

CC: Os médicos e os profissionais de Saúde 
no geral são os heróis do Serviço Nacional 
de Saúde. Os médicos continuam a esforçar-
-se para dar o melhor aos seus doentes. Mas 
isso, obviamente, tem consequências: os mé-
dicos enfrentam as dificuldades nos seu local 
de trabalho, sofrem  desgaste físico e emocio-
nal que se traduz muitas vezes em síndrome 
de burnout. Tal afeta a sua vida profissional, 
familiar e comunitária. A SRCOM decidiu ter 
uma intervenção assertiva para prevenir es-
tas situações e dar uma resposta. O primeiro 
passo foi fazer o levantamento do problema. 
Agora, estamos a estabelecer um programa 
de intervenção para prevenir e tratar os casos 
onde existe o burnout médico. Estabelece-
mos, inclusivamente, um protocolo com o 

Centro Hospitalar e Universitário de Coim-
bra para encaminhar esses casos. Estamos a 
desenvolver ações / formações para que os 
colegas saibam detetar alguns índices desse 
síndrome e para que saibam como prevenir. 
No Gabinete de Apoio ao Médico continuarão 
a desenvolver-se medidas neste contexto.

PC: Neste caminho com uma equipa renova-
da, a SRCOM criou uma nova orgânica inter-
na com sete gabinetes. Quais os objetivos? 

CC: Em primeiro lugar, para a Ordem dos 
Médicos poder ser mais atual tinha de, ne-
cessariamente e do ponto de vista estrutural, 
desapegar-se da fórmula do passado. Hoje, 
a exigência colocada à Ordem dos Médicos 
nada tem a ver com as exigências do passa-
do. As solicitações são outras e muito dife-
rentes. Há áreas que são a aposta estratégica 
da Ordem dos Médicos, designadamente a 
Ética e a Deontologia, a área da Qualidade, 
o apoio aos Médicos a residir no estrangei-
ro. Outras áreas em que terá de existir uma 
aposta mais diferenciada, como o Gabinete 
de Apoio ao Doente, por exemplo. O Gabinete 
de Apoio ao Médico...Criámos sete gabinetes 
para tratar destas áreas estratégicas e para 
contribuir para a modernização da Ordem dos 
Médicos. Profissionalizar a Ordem dos Médi-
cos é o objetivo.

PC: Um dos gabinetes com mais visibilidade 
(criado no anterior mandato) é o de apoio ao 
médico residente no estrangeiro. Acha pos-
sível estancar a sangria migratória da classe 
médica? O que poderá mudar em Portugal 
para inverter a tendência?

CC: Há aqui um espaço para a liberdade 
de escolha por outro país para trabalhar, é 
preciso não esquecer esta vertente. Porém, 
nós assistimos a outro reconhecimento do 
seu papel muitos dos que emigraram têm 
reportado que finalmente são reconhecidos 
por aquilo que fazem. Este gabinete pretende, 
acima de tudo, criar condições para os que 
pretendem regressar a Portugal quando essa 
for a vontade. Diminuir as barreiras burocrá-
ticas para os que pretendem voltar a praticar 
a Medicina em Portugal. Manter o cordão 
umbilical, saíram do País mas sentirem que 
a sua Ordem dos Médicos os acompanhou. 
Estancar a sangria está nas mãos do Minis-
tério da Saúde, que tem de desenvolver me-
didas de maior atratividade para os médicos 
portugueses poderem exercer a sua profissão 
em Portugal. A formação é, de facto, elogiada 
em toda a Europa. Os nossos médicos espe-
cialistas são muito reconhecidos. A Medicina 

portuguesa é reconhecida e devemos ter or-
gulho. Esta forma de ensinar os médicos a 
serem bons profissionais também pode ser 
exportável. Aliás, estabelecemos protocolos 
com os Países de Língua Oficial Portuguesa. 

PC: Em virtude do excesso de estudantes de 
medicina face  às capacidades de acesso a 
uma especialidade, o que pode fazer a Ordem 
dos Médicos? 

CC: A Ordem dos Médicos tem feito insis-
tentemente nos últimos anos é chamar à 
realidade o Ministério do Ensino Superior e 
Tecnologia para que possa sair do mundo da 
Alice e dos país das Maravilhas, no sentido 
de dialogar mais como Ministério da Saúde 
e conseguir perceber que é necessário ade-
quar o número de estudantes de Medicina à 
realidade do país. Hoje há um número de ex-
cedentários de estudantes face ao número fi-
nito de vagas para uma especialidade médica. 
Portugal não se pode dar ao luxo de esbanjar 
dinheiro público formando profissionais que 
vão para o estrangeiro. É - além de uma per-
feita irresponsabilidade - estar a mentir aos 
jovens estudantes de Medicina que não irão 
praticar a sua profissão em Portugal.

PC: Tem colocado o acento tónico, nas suas 
intervenções públicas, na necessidade de 
planificação e melhor organização do quadro 
global do Serviço Nacional de Saúde; na ne-
cessidade de melhorar a ligação entre os cui-
dados de saúde primários e as unidades hos-
pitalares. Fala, até, em ‘manta de retalhos’. 
É possível inverter esta situação e encontrar 
alternativas?

CC: Sim, é possível inverter. Depende da 
vontade de quem está a liderar o Ministério 
da Saúde. Esta é uma promessa de todos os 
dirigentes da tutela, desde sempre,  para uma 
melhor articulação entre os cuidados de saú-
de primários e os secundários. Agora, existe 
uma comissão de reforma dos cuidados de 
saúde primários, existe uma comissão de re-
forma dos serviços hospitalares. Porém, não 
existe qualquer comissão para articulação 
entre os dois.

PC: Recordamos um filme lançado no âmbi-
to da sua candidatura à liderança da SRCOM, 
no qual uma equipa cirúrgica é impedida de 
finalizar uma operação por causa do elevado 
preço que tal comportava. “Basta de austeri-
dade na Saúde”, ouvia-se no filme. Não é só 
a falta de dinheiro mas também a desumani-
zação que está a grassar no Serviço Nacional 
de Saúde. É isso que pretende alertar?

CC: Hoje, cada vez mais, a Saúde está a ser 
‘desviada’ dos gabinetes de consulta dos 
profissionais de saúde para ser colocada nos 
gabinete dos burocratas do Ministério da 
Saúde. Cada vez mais, a saúde se traduz por 
números e cada vez menos por humanização 
e o contacto com os doentes. E, nós médi-
cos, temos esta grande responsabilidade: o 
contacto com o doente ainda tem um papel 
central.

PC: Quais são as prioridades estratégicas 
para o triénio 2017 – 2019? 

CC: Uma pedra preciosa no nosso trabalho é 
a relação médico-doente. Pretendemos valo-
rizar a Medicina dirigida para o doente, para 
a pessoa. Outra prioridade é, evidentemente, 
aumentar a nossa exigência junto do  Minis-
tério da Saúde e nas suas dependências or-
gânicas. Sublinho também a necessidade de 
continuar a trilhar o caminho de aproximação 
da Ordem dos Médicos aos seus associados 
e à sociedade civil em geral. Pretendemos 
uma Ordem dos Médicos descomplexada, 
aberta, responsável e exigente com o poder 
político.

PC: Os três anos que se avizinham serão, 
certamente, de grande dinamismo e marcan-
tes no seu percurso.  Caso o próximo manda-
to fosse uma trilha sonora, o que poderíamos 
escutar?

CC: O Hino da Alegria [Ludvig van Beetho-
ven].

Os médicos 
e os profissionais 
de Saúde 
no geral 
são os heróis do 
Serviço Nacional 
de Saúde. 
Os médicos 
continuam 
a esforçar-se
para dar 
o melhor aos 
seus doentes.”

Uma pedra 
preciosa no 
nosso trabalho 
é a relação 
médico-doente. 
Pretendemos 
valorizar a 
Medicina dirigida 
para o doente, 
para a pessoa.”

45



PUB



Carlos CortesCoro da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos

‘Estamos ao serviço da Medicina, da Saúde e dos Doentes.’
assumiu Carlos Cortes

Juramento 
de Hipócrates 
2016

O grande auditório e a sala Mondego do Convento de São Francisco acolheram os 
familiares e amigos dos 500 médicos recém-licenciados que prestaram o seu Juramento 
de Hipócrates, em Coimbra. Oriundos das faculdades de Medicina de Coimbra, Covilhã, 
Lisboa, Porto e algumas universidades estrangeiras, os jovens médicos receberam as 
cédulas profissionais neste dia marcante.
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Na cerimónia promovida pela Secção Regio-
nal do Centro da Ordem dos Médicos todos 
os pormenores foram pensados para acolher 
com conforto e bem-estar as quase 1700 
pessoas que acorreram ao Convento São 
Francisco, a 20 de novembro. Após a atua-
ção do Coro da Secção Regional do Centro 
da Ordem dos Médicos dirigido pelo maestro 
Virgílio Caseiro, coube ao presidente da Sec-
ção Regional do Centro da Ordem dos Mé-
dicos, Carlos Cortes, a primeira intervenção 

como anfitrião desta cerimónia de profundo 
significado na vida profissional dos médicos 
e, no âmbito da qual, a Oração de Sapiência 
foi proferida pelo Coronel de Infantaria José 
Augusto Amaral Lopes.

“Trata-se de um momento único na vida de 
um médico: Ser médico é, hoje, muito mais 
do que ter um simples curso ou um emprego. 
Ser médico, hoje, é ter a coragem permanente 
de lutar contra o sofrimento, contra a adver-

sidade, contra a insensibilidade. Sobretudo, 
nestes tempos conturbados”, referiu Carlos 
Cortes.

O presidente da SRCOM, ao fazer uma aná-
lise às circunstâncias da profissão na atuali-
dade, não deixou de criticar a tutela: “Nestes 
últimos anos, o Ministério da Saúde insistiu, 
sistematicamente, em mecanizar o exercício 
da medicina: através da criação da figura do 
médico-funcionário, das restrições nos tem-

Ser médico, hoje, é ter coragem permanente de lutar contra 
o sofrimento, contra a adversidade, contra a insensibilidade. 
Sobretudo, nestes tempos conturbados.”



O reconhecimento da ligação das Forças Armadas à Nação, 
é formalmente afirmado nas fórmulas dos juramentos de bandeira 
e de fidelidade: “guardar e fazer guardar a Constituição da 
República”.”

Coronel José Augusto Amaral LopesJosé Manuel Silva

pos de consultas, do controle de atos diag-
nósticos e terapêuticos, da informatização 
deficiente e da insuportável e permanente 
pressão, por vezes muito bem dissimulada, 
para fazer do exercício da Medicina um exer-
cício contabilístico de um conjunto de núme-
ros, dados estatísticos e financeiros. Soma-
ram-se, umas atrás das outras, leis, regras e 
decisões, com um largo impacto negativo na 
nossa vida do dia a dia e no bem-estar dos 
nossos doentes”. Acusou até os responsá-

Depois das palavras do Bastonário da Ordem 
dos Médicos que exortou os jovens ali pre-
sentes para que “sejam médicos balsâmicos, 
placebo e humanos”, coube ao Coronel de 
Infantaria José Augusto Amaral Lopes a Ora-
ção de Sapiência, que, assumiu, “em termos 
de metodologia” procurou “encontrar ‘pontes’ 
que unem a profissão militar e o exercício da 
medicina”. Disse: “O reconhecimento da liga-
ção das Forças Armadas à Nação, é formal-
mente afirmado nas fórmulas dos juramentos 

veis políticos de “desrespeito pela atividade 
médica” por parte de “governantes e gestores 
incompetentes, insensíveis e impunes”. Refe-
riu os números do estudo sobre Burnout na 
Classe Médica da região Centro, no âmbito 
do qual se revela que 40,5% dos médicos 
têm altos níveis de exaustão emocional, e a 
ausência de planeamento em Saúde, e os nú-
meros avassaladores da emigração médica. 
Concluiu: É neste cenário que ireis cumprir o 
ritual do Juramento de Hipócrates. Por isso, 

de bandeira e de fidelidade: “guardar e fazer 
guardar a Constituição da República”. Estes 
juramentos, assumidos sem reservas e com 
a consciência de sacrifício pessoal que eles 
implicam, são uma afirmação formal e pú-
blica do empenhamento em valores que nos 
distinguem na comunidade nacional. Tam-
bém o exercício da Medicina carece da rea-
lização de um juramento solene, cuja prática 
remonta ao século V a.c.. Apesar das muitas 
mudanças no juramento hipocrático, o recur-

neste momento, as minhas palavras são de 
incentivo. Nada vos deverá fazer vacilar. Es-
tamos ao serviço da Medicina, da Saúde e 
dos Doentes. Somos herdeiros de princípios 
milenares e universais. Espero de todos vós 
o melhor da vossa sabedoria! Que nunca vos 
falte a determinação e coragem para manter a 
esperança! É minha convicção, que com os 
médicos a Medicina nunca perderá a sua face 
humana”.

so ao juramento ainda hoje é encarado como 
importante, numa profissão comprometida 
com os nobres ideais morais. 

A fórmula do juramento chama a atenção para 
os preceitos valiosos de moral, essenciais à 
profissão médica. Nesse aspeto em concreto, 
gostaria de enfatizar a promessa solene de 
consagrar a vida ao serviço da Humanidade 
e de guardar respeito absoluto pela Vida Hu-
mana desde o seu início, mesmo sob ameaça. 
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Estamos ao serviço da Medicina, da Saúde e dos Doentes. 
(...) É minha convicção, que com os médicos a Medicina nunca 
perderá a sua face humana.”

Duarte Nuno Vieira, Amaral Lopes, Carlos Cortes, Miguel Guimarães



Não é em 30 minutos que se forma um líder. 
Há um longo percurso que tem de ser percorrido por vós. 
O objetivo é que sejam bons líderes.”
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em Izmir, na Turquia. Atualmente está coloca-
do no Ministério da Defesa Nacional onde de-

sempenha as funções de Assessor na Divisão 
de Planeamento Estratégico da Direção Geral 
de Política de Defesa Nacional. 

Depois de ouvirem atentamente as palavras a 
eles dirigidas, os jovens médicos receberam, 
num ambiente de grande emoção, as cédulas 
profissionais. 

Após a tradicional fotografia de grupo, o dia 
de festa e convívio entre familiares e jovens 
médicos continuou desta feita com a atuação 

do grupo Quatro e Meia, cujo espetáculo en-
cantou todos os presentes. 

O evento contou com a apresentação de Inês 
Mesquita, Vogal do Conselho Regional do 
Centro da Ordem dos Médicos.

Para ver toda a galeria fotográfica deste mo-
mento solene, sugerimos a visita ao site da 
Secção Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos: omcentro.com

Ou seja, a questão da vida assume um papel 
central em ambas as profissões, seja pelo 
seu respeito, seja pelo seu sacrifício. Importa 
agora, analisar de que forma o exercício da 
Liderança é moldado pela questão da vida”. 

Subordinado ao tema “Liderança em situ-
ações de conflito”, o coronel Amaral Lopes 
declarou: “Não é em 30 minutos que se for-
ma um Líder. Há um longo percurso que tem 
de ser percorrido por vós. O objetivo é que 
sejam bons líderes, e que ao longo desse ca-

minho, procurem com a vossa conduta adap-
tarem-se ao ambiente envolvente, seja da 
organização, seja da equipa. Não há soluções 
únicas nem milagrosas. Há referenciais. Vi-
vemos num ambiente de constante mutação 
e imprevisibilidade, o que coloca mais peso 
e responsabilidade em quem decide. Algu-
mas das qualidades que hoje se reconhecem 
como ideais para quem lidera, passam por: 
Compreender a dimensão humana da profis-
são; Proporcionar finalidade, direção e mo-
tivação à sua equipa; Ter iniciativa; Ser tec-

nicamente competente; Que esteja disposto 
a explorar oportunidades e a assumir riscos 
(naturalmente calculados); Que ajude a criar 
equipas coesas; Que comunique com eficiên-
cia, verbalmente e por escrito e, não menos 
importante; Ajam de acordo com os princí-
pios éticos da profissão. Quem possuir estas 
qualidades, torna-se num líder inspirador”. 
(de agosto de 2012 a dezembro de 2015, de-
sempenhou o cargo de Chefe da Repartição 
de Avaliação das Operações no recém-criado 
Quartel General da NATO - LAND COMMAND 

Atuação do grupo ‘Quatro e Meia’

(...) Quem possuir 
estas qualidades 
torna-se num líder 
inspirador”.



Presidente da República 
Portuguesa apoia 
a Declaração Universal 
da Igualdade de Género

O Professor Marcelo Rebelo de Sousa presidiu, na Ordem dos Médicos, em Coimbra, à 
sessão de abertura da terceira conferência do ciclo “Igualdade de Género - Um Desafio 
para a Década”, considerando que esta questão está relacionada com “um problema de 
cultura cívica, de mentalidade”. Para esta sessão, a Secção Regional do Centro da Ordem 
dos Médicos repôs a exposição evocativa da primeira cirurgiã portuguesa, Carolina Beatriz 
Ângelo (1878 - 1911).

Na sessão inaugural da terceira conferência 
do ciclo “Igualdade de Género - Um Desafio 
para a Década”, o Professor Marcelo Rebelo 
de Sousa afirmou que “é mais fácil elaborar 
leis do que aplicá-las, do que mudar mentali-
dades”. Disse o Chefe de Estado na sua inter-
venção, na Sala Miguel Torga: “As mulheres 
são, em muitos cursos, uma maioria clara, ou 
em algumas atividades profissionais e até na 
Administração Pública ou nas empresas, em-
bora não nas chefias, e na política verificamos 
uma desigualdade manifesta entre homens e 
mulheres”. Aliás, tanto o Bastonário da Or-
dem dos Médicos, Miguel Guimarães, como 
o presidente da Secção Regional do Centro 
da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, se 
referiram à feminização da profissão médica. 

Recuemos, porém, alguns minutos antes da 
intervenção do Presidente da República Por-
tuguesa. Na sequência da reposição da ex-
posição evocativa da primeira cirurgiã portu-
guesa, Carolina Beatriz Ângelo (1878 - 1911) 
e dando voz ao percurso inovador e marcante 
desta médica, a cirurgiã Dulce Diogo (atu-
almente da Unidade de Transplantação do 

Centro Hospitalar e Universitário de Coim-
bra) recordou o ativismo desta republicana, 
sufragista: “Uma Mulher na Medicina dos 
Homens”, assim se intitula a mostra paten-
te na Sala Miguel Torga, precisamente, onde 
decorreu esta sessão.

O Bastonário da Ordem dos Médicos, ao in-
tervir na abertura formal desta conferência, 
começou por destacar o “motor” desta inicia-
tiva: o Professor Rui Nunes, presidente e fun-
dador da Associação Portuguesa de Bioética. 
E o exemplo da médica cirurgiã Carolina Bea-
triz Ângelo também mereceu amplo e sentido 
destaque na intervenção do atual Bastonário 
como “exemplo para todos nós”. Da memória 
para a atualidade, assumiu Miguel Guima-
rães: “As mulheres são cerca de 70 por cento 
dos médicos em Portugal”, assinalou, “mas 
não posso deixar de realçar que quando esta-
mos a falar em igualdade de género estamos 
a falar de igualdade de oportunidades”. 

Entretanto, o Professor Rui Nunes, professor 
Catedrático de Medicina da Universidade 
do Porto, agradeceu o facto da Ordem dos 

Médicos ser “um parceiro instrumental para 
conseguirmos levar a cabo este projeto que 
começou há meio ano. A Ordem dos Médi-
cos tem uma visão de sociedade e esta sala 
mostra isto mesmo”, disse. Rui Nunes, co-
ordenador deste ciclo de conferências, agra-
deceu também à UGT que “em bom tempo, 
entendeu ajudar a organizar estas conferên-
cias em todo o País. Começou por ser uma 
simples conferência no Porto e já temos um 
amplo programa em todo o País”. Para Rui 
Nunes, impulsionador da proposta da Decla-
ração Universal da Igualdade de Género (que 
em breve a UNESCO analisará e para cuja 
notoriedade e impulso o Presidente da Repú-
blica contribuiu com a sua participação nesta 
conferência em Coimbra), o papel da UGT 
merece destaque enquanto protagonista do 
“sindicalismo com uma visão progressista e 
com enorme responsabilidade social”. Carlos 
Silva (secretário-geral da UGT) e Lucinda Dâ-
maso (presidente da UGT) mereceram, pois, 
aplausos de todos os participantes. Para o 
presidente da Secção Regional do Centro 
da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, anfi-
trião desta conferência, disse: “Estamos aqui 
numa sala, a respirar Carolina Beatriz Ângelo. 
Reeditamos a exposição, de há dois anos, 
sobre a primeira mulher cirurgiã portuguesa 
num mundo de homens. Muito do que aqui 
será discutido, pensado e dito terá a inspi-
ração desta mulher que evocamos como um 
símbolo de luta por direitos cívicos, sociais, 
políticos e humanos”. Destacou Carlos Cor-
tes: “Foi a primeira mulher a votar em Portu-
gal, para a Assembleia Nacional Constituinte 
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Carlos Cortes, Manuel Machado, Rui Nunes, Marcelo Rebelo de Sousa, Miguel Guimarães, Lucinda Dâmaso e Carlos Silva.

da I República. A 28 de maio de 1911, esta 
sufragista, natural da Guarda, exerceu o seu 
direito de voto na freguesia de S. Jorge de Ar-
roios, em Lisboa, contra a vontade do Poder 
Republicano. Foi a primeira mulher a ousar, 
pensar e defender que os princípios milena-
res da Medicina hipocrática ultrapassavam as 
barreiras artificiais que separavam os homens 
das mulheres. Hoje, passados 105 anos, a 
Medicina vive um tempo muito diferente mas 
este reencontro com a História continua a ser 
intemporal e ter atualidade. Volvidos mais de 
cem anos, na classe médica, e de acordo com 
os mais recentes dados estatísticos, há mais 
mulheres a exercer esta profissão. Ainda há 
poucos anos, a Medicina era uma profissão 
viril e passou a ser mais feminina.”. 

O presidente da Secção Regional do Cen-
tro da Ordem dos Médicos citou números: 
“Em 1991, as mulheres representavam 40,2 
% de todos os médicos em atividade. Em 
2015, 53,6% são mulheres. Se olharmos, 
por exemplo, para os números de médicos 
até aos 35 anos, dois terços são mulheres. A 
mesma tendência nas faculdades de Medici-
na”. Acrescentou Carlos Cortes: “O desafio é 
valorizar as diferenças nas equipas médicas, 
destacar as diferenças nas formas de pensar, 
unir as complementaridades de saberes e 
sensibilidades. Infelizmente, as lideranças na 
Saúde não traduzem estes números. 

Estou confiante que a qualidade técnica e a 
qualidade de liderança sejam reconhecidas, 
independentemente do género. Estou espe-Marcelo Rebelo de Sousa

Dulce Diogo

Miguel Guimarães



rançoso que esta tendência irá aumentar nos 
próximos anos porque independentemente 
do médico ser homem ou mulher, terá de ser 
o mérito de cada um a ter reconhecimento.

Provavelmente, daqui a alguns anos, Caroli-
na Beatriz Ângelo não será símbolo de luta e 
afirmação só das mulheres na Medicina e na 
Sociedade mas será o símbolo para todos os 
que lutam pelos ideais da Igualdade, contra 
os sinais de discriminação”. 

Lucinda Dâmaso assumiu, aliás, que a igual-
dade de género é desafio para muitas déca-
das. Por seu turno, Manuel Machado, presi-
dente da Câmara Municipal de Coimbra, ao 
abordar as questões de igualdade de género, 
destacou o papel  de Carolina Beatriz Ângelo 
e exortou que é preciso continuar a defen-
der exemplos como o dela. O autarca citou 
até Nelson Mandela: “A Igualdade social é 
a única base da felicidade humana”. Coube 
ao Presidente da República agradecer aos 
duplos anfitriões, e assinalou, na pessoa do 
presidente da SRCOM, Carlos Cortes, o facto 

de a Ordem dos Médicos, instituição antiga, 
estar cada vez mais jovem na “pessoa do pre-
sidente do Conselho Regional”. 

Aludindo ao facto de estar em Coimbra, des-
tacou: “Coimbra alia - e sabe a Ordem dos 
Médicos isso muito bem - alia de uma forma 
singular o ser capital da Saúde, o ser alma 
mater da Universidade, o ser expoente cultu-
ral, o ter uma posição privilegiada até no lidar 
com a Língua Portuguesa e no falar a Língua 
Portuguesa e no viver a Língua Portuguesa”. 

Na tarde do dia 18, a presença do Presidente 
da República Portuguesa nesta terceira con-
ferência no âmbito do ciclo “Igualdade de 
Género - Um Desafio para a Década”, é justi-
ficada pelo próprio Professor Marcelo Rebelo 
de Sousa: “é o apoio a uma boa causa. Levar 
até à UNESCO uma Declaração Universal da 
Igualdade de Género e conta com o apoio do 
Presidente da República”. E foi na pessoa da 
Professora Graça de Carvalho, ali presente, 
que quis agradecer e dar testemunho enco-
miástico. “Ela é uma dessas mulheres que 

marcam cá dentro e lá fora [do País]”. 

Marcelo Rebelo de Sousa, antes de regres-
sar ao Palácio de Belém, visitou a exposição 
“Escutando o Mondego” da artista plástica 
portuense Isabel Saraiva, cuja mostra esteve 
patente na Sala Elísio de Moura até ao dia 11 
de março. 

“A Igualdade de Género na Política e nos 
Media” e “A Igualdade de Género no Direito 
Português” estiveram em debate nesta confe-
rência e trouxeram à Ordem dos Médicos, em 
Coimbra, inúmeros especialistas da área da 
Comunicação, do Direito, do Ensino, da Psi-
cologia e da Medicina cujas prestações foram 
bastante aplaudidas. 

Recorde-se que este ciclo de conferências 
teve início em novembro, no Porto, e termi-
nará no mês de outubro em Lisboa.

Isabel Saraiva e Marcelo
Rebelo de SousaCarlos Cortes

Rui Nunes Odete IsabelTeresa Anjinho

Lucinda DâmasoManuel Machado Carlos Silva
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Transplantação
foi o tema da primeira sessão do triénio 2017-2019 
sobre ‘História da Medicina’

A conferência do professor catedrático de Medicina, Alfredo Mota, marcou o início das sessões 
alusivas à História da Medicina da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, no man-
dato do triénio 2017-2019.

Na sessão de abertura desta conferência, 
Carlos Cortes anunciou aos colegas que do-
ravante o Núcleo da História da Medicina da 
Ordem dos Médicos irá promover sessões 
em Coimbra, repto lançado por si, uma vez 
que a maioria dos eventos com chancela 
deste núcleo se realizam habitualmente em 
Lisboa. 

“A História é importante para percebermos 
o presente e nos ajudar a guiar para o futu-
ro”, asseverou o médico patologista clínico. 
“Eu próprio, nas minhas intervenções atuais, 
recorro à História para tentar perceber o que 
está a acontecer e, muitas vezes, até me ins-
piro para poder tomar algumas decisões”. 

Carlos Cortes aludiu ainda ao tributo que a 
Secção Regional do Centro da Ordem dos 
Médicos efetuou à primeira médica cirurgiã 
portuguesa Carolina Beatriz Ângelo e cuja 
exposição voltou a estar em destaque na Sala 
Miguel Torga, espaço onde decorreu precisa-
mente esta conferência. “Tivemos aqui uma 

sessão alusiva à Igualdade de Género e de-
cidimos reeditar esta exposição”, explicitou o 
presidente da SRCOM. “Faz parte da nossa 
história cívica e da nossa história regional 
uma vez que Carolina Beatriz Ângelo nasceu 
na Guarda”. 

Referindo-se ao autor desta conferência, 
Carlos Cortes sublinhou o facto de Alfredo 
Mota também fazer já “parte da nossa his-
tória. Honrou a Medicina, honrou Coimbra e 

honrou Portugal com os avanços da Medici-
na portuguesa”. Alfredo Mota, agradeceu as 
palavras generosas do presidente da SRCOM 
que o deixaram sensibilizado e agradeceu a 
presença dos colegas, alguns dos quais liga-
dos à transplantação. O professor Jubilado 
da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Coimbra e ex-diretor do Serviço de Uro-
logia e Transplantação do Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra fez pois uma 
viagem desde a mitologia e a religião até à 
atualidade. 

O milagre de substituição de órgãos é uma 
revolução na Medicina que teve especial en-
foque no início do século XX e que, realçou 
o professor Alfredo Mota, “veio modificar a 
relação única entre médico e doente, através 
de um terceiro elemento: o dador”. 

Tal como recordou o autor desta notável lição, 
foi o cirurgião Linhares Furtado que liderou a 
equipa que realizou a primeira transplantação 
renal de dador vivo (em 1969).

A História é 
importante para 
percebermos 
o presente e nos 
ajudar a guiar 
para o futuro.”

A primeira 
reunião do triénio
2017 - 2019

Recorde-se que a equipa liderada pelo mé-
dico patologista Carlos Cortes recebeu forte 
apoio dos associados, uma vez que, apesar 
de ser lista única a concorrer às eleições, 
almejou uma votação histórica. A ambição 
da atual equipa é contribuir para melhorar o 
estado da Saúde, inovar e melhorar interna e 
externamente a Ordem dos Médicos. 

As áreas prioritárias estão plasmadas 
em sete gabinetes: 

› Gabinete para a Qualidade em Saúde 

› Gabinete de Formação Médica

› Gabinete de Apoio ao Médico 

› Gabinete de Apoio ao Doente 

› Comissão de Ética e Deontologia 

› Gabinete de Informação e Comunicação

› Gabinete de Apoio ao Médico Residente no 
Estrangeiro

A primeira reunião da equipa do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos para o atu-
al triénio (realizada a 16 de fevereiro) ficou marcada pela presença de representantes de outras 
ordens profissionais do setor da Saúde. 
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Alfredo Mota e Carlos Cortes



José Casanova e Fernando Fonseca 
junto ao painel que identifica os centros 
de referência do CHUC Arcas congeladoras do Banco de tecidos Ósseos

Fernando Fonseca frente ao portão que no início do 
século passado se encontrava no antigo Hospital do 
Castelo também conhecido por Hospital dos Lázaros, 
demolido durante as obras de transformação da alta 
de Coimbra na década de 40 do século XX. Atualmente, 
este portão encontra-se no muro que delimita os Pavi-
lhões de Celas do polo HUC

Técnicas de ponta num serviço modelar e que 
respondem com os mais elevados padrões 
de qualidade e de forma integrada. “A taxa 
de sucesso é bastante elevada”, assume o 
professor Fernando Fonseca, acrescentando 
que ainda existe, ali, uma unidade de infec-
ção óssea única no País. Um dos desafios 
atualmente são as fraturas à volta da prótese, 
“fraturas muito complexas”, admite Fernando 
Fonseca, o atual presidente da  Sociedade 
Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia. 
Somos um serviço multifacetado com solu-
ções para a patologia ortopédica.

No total de 301 profissionais, a equipa do 
Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar 
e Universitário de Coimbra tem a seguinte 
constituição: 37 médicos especialistas, 13 
médicos internos em formação (do 1º ao 6º 
ano), 166 enfermeiros, 17 assistentes técni-
cos e 61 assistentes operacionais. O serviço 
possui quatro assistentes graduados sénio-
res (Fernando Fonseca, Fernando Judas, Rui 
Cabral, José Casanova), 21 assistentes hos-
pitalares graduados e 11 assistentes hospita-
lares. Não há concurso para chefes de serviço 
desde 2009. “Com menos de 50 anos, temos 
10 médicos especialistas, este é um dos pro-
blemas graves do serviço” admite o professor 
Fernando Fonseca. 

Em 2016, o Serviço de Ortopedia do Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra reali-
zou um total de 35.485 consultas, realizando 
5514 cirurgias. No mesmo ano, o número 
total de doentes internados foi de 4492. Con-
siderando o número total de internamentos, 
a taxa de ocupação média situa-se nos 79%.

Este serviço, para além da competência na 
formação de internos, tem uma forte compo-
nente de investigação. 

O Banco de Tecidos Ósseos é disso exemplo. 
“Tem vindo a desempenhar uma importante 

Pioneirismo
na Ortopedia
A Unidade de Ortopedia Oncológica é Centro de Referência 
Nacional na área de oncologia de adultos para os sarcomas 
das partes moles e ósseas, desde 11 março de 2016 
e o Banco de Tecidos Ósseos é uma estrutura que existe 
desde 1982.

função no âmbito da investigação, apoian-
do a intensa atividade científica que esteve 
na origem de teses de doutoramento, testes 
de mestrado, prémios científicos nacionais 
e internacionais, publicações em revistas 
nacionais e internacionais e uma vastíssima 
participação em apresentações de trabalhos 
científicos em congressos nacionais e inter-
nacionais”, escreve Fernando Fonseca no 
livro “Ortopedia em Coimbra - 100 anos de 
História”. É da sua autoria a caracterização e 
resenha histórica do serviço.

A taxa 
de sucesso 
é bastante 
elevada”. 
assume 
o professor 
Fernando 
Fonseca.

Com menos 
de 50 anos, 
temos 10 médicos 
especialistas, este 
é um dos 
problemas graves 
de serviço.”
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Fernando Fonseca no seu gabinete de trabalho

Rui Cabral, Carlos Cortes e Fernando Fonseca no edifício central dos HUC



modo adequado não dando resultados com-
paráveis aos observados em centros interna-
cionais de referência. Esta ausência de repro-
dução de resultados já obtidos e publicados 
na literatura reforçou a ideia de avançar para 
uma unidade multidisciplinar concentrada no 
mesmo local. O ano 1988 marca essa vira-
gem no conceito do tratamento dos doentes 
com sarcomas ósseos e dos tecidos moles, 
concentrando na então enfermaria de Orto-
pedia em Celas estes doentes que aí eram 
tratados quer cirurgicamente quer recebendo 
os tratamentos complementares necessários 
de quimioterapia. Por acordo com o Direc-
tor do Serviço de Hematologia (Prof. Doutor 
Freitas Tavares) passou a existir a colabora-
ção permanente de um hemato-oncologista 
(Dr. Constantino Reis) com a Unidade o que 
proporcionou uma significativa melhoria dos 
cuidados prestados e dos resultados obtidos. 
Foi também nesse ano que passou a existir 
na Unidade um registo sistematizado dos do-
entes tratados. O crescente reconhecimento 
da atividade assistencial da Unidade motivou 
a necessidade de reforço da estrutura, quer fí-
sica quer em pessoal diferenciado. Em 1993, 
quatro ortopedistas trabalhavam a tempo in-
teiro na Unidade, tendo então sido adicionado 
um especialista em oncologia médica, para aí 
prestar atividade assistencial. Esta forma de 
funcionamento foi pioneira nos HUC, man-
tendo-se até hoje inédita no nosso hospital, 

Ortopedia Oncológica
Quando Samuel Gross publicou Sarcoma of the long bones: based upon a study of one 
hundred of sixty-five cases 1, defendendo a amputação precoce, apesar de uma mortalidade 
operatória de 30% e do pequeno impacto na sobrevivência dos doentes, estava longe de 
supor a influência que este seu trabalho teria no século seguinte.
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Nos Hospitais da Universidade de Coimbra 
regista-se a realização de uma amputação 
para tratamento de um sarcoma do joelho 
(cirurgia nº 49) por Bissaya Barreto em 11-
3-19132. O primeiro trabalho que defende a 
reconstrução de defeitos provocados pela 
ressecção de tumores foi escrito em 1940 por 
Dallas Phemister da Universidade de Chicago 
- Conservative surgery in the treatment of bone 
tumors. Surg. Gynec. & Obst. 70: 355. 1940. 

Entre nós, a primeira referência a recons-
truções após cirurgia de ressecção tumoral 
data de 1969 (Dr. José Botelheiro). Mas o 
grande desenvolvimento no tratamento dos 
sarcomas ósseos deve-se a Engracio Cortes, 
com a utilização de adriamicina em regime de 
tratamento adjuvante em 1971, e particular-
mente a Gerald Rosen, com o seu protocolo 
em regime neoadjuvante T-10 iniciado em 
1982 e reportado em 19863 e cujos resulta-
dos foram pela primeira vez reportados em 
1986, utilizado nos HUC pela primeira vez em 
1988. Deve-se a William Enneking4 a criação 
de uma linguagem universal5 utilizada desse 
logo nos HUC. Da necessidade de discussão 
desta patologia nasceram a MSTS – Mus-
culoskeletal Tumor Society (AAOS). 1979; a 
ISOLS – International Society for Limb Sal-
vage Surgery. 1981; a EMSOS – European 
Musculoskeletal Oncology Society. 1987; e a 
CTOS – Connective Tissue Oncology Society. 

1997. Em Portugal, a criação da Secção de 
Tumores Ósseos (atualmente designada de 
Secção de Tumores do Aparelho Locomotor), 
foi criada no seio da Sociedade Portuguesa 
de Ortopedia e Traumatologia em 1991. Toda 
esta envolvência permitiu melhorar a taxa de 
sobrevida dos sarcomas ósseos de cerca de 
10% da década de 60 para mais de 60% à 
entrada no século XXI. 

Em 20 de Junho de 1978, o Serviço de Or-
topedia tomou uma decisão pioneira ao criar 
aquilo que designou as subespecialidades. 
Assim surgiam as Subespecialidades da Co-
luna, da Anca, do Joelho, do Pé, do Ombro, 
da Mão, dos Ósseos Tumores, para além da 
implementação e desenvolvimento de técni-
cas de ponta, como os Transplantes Osteoar-
ticulares. Foram precisos mais 5 anos (1983) 
para que a Unidade de Tumores do Serviço 
de Ortopedia dos Hospitais da Universidade 
de Coimbra, materializada pelo Dr. Manuel 
Leão iniciasse de forma regular e organizada 
a sua actividade clínica, materializada pela 
criação de uma Consulta de Tumores até en-
tão inédita. Os doente eram então observados 
e operados na Unidade, mas os tratamentos 
complementares necessários (quimioterapia/
radioterapia) eram realizados e/ou coorde-
nados pelo IPO de Coimbra. Esta separação 
física das estruturas de tratamento multidis-
ciplinar, cedo se verificou não funcionar de 

e é a adoptada nos centros internacionais de 
referência, sendo fortemente recomendada. 
Por decisão do CA dos HUC em 2010, a Uni-
dade foi deslocada para o edifício central dos 
HUC, ocupando 21 camas numa enfermaria 
partilhada com o Serviço de Ginecologia 
e redenominada de Unidade de Ortopedia 
Oncológica, onde atualmente se encontra. 
Durante este tempo foi formada uma equipa 
de enfermagem interventiva e atuante, com 
capacidade de intervenção protocolada. Por 
outro lado, quer a equipa «nuclear» compos-
ta maioritariamente por elementos do Serviço 
de Ortopedia, quer a equipa «coadjuvante» 
envolvendo profissionais de outras valências, 
inclusive de entidades académicas externas, 
foram sendo progressivamente complemen-
tadas com novas entradas de reconhecida 
credibilidade. Por conseguinte, atualmente e 
apenas no que concerne a recursos humanos 
médicos, a Ortopedia Oncológica congre-
ga especialistas de 16 valências diferentes, 
dos quais 6 integram a equipa principal e 29 
apoiam esta mesma equipa de acordo com 
necessidades permanentes e esporádicas.

Da experiência colhida destaca-se de forma 
resumida que, desde 1988, foram tratados 
cerca de 6000 doentes com as mais variadas 
patologias de natureza tumoral do aparelho 
locomotor, sendo de entre eles:

› 180 osteossarcomas de alto grau de maligni-
dade,
› 20 de baixo grau de malignidade,
› 71 sarcomas de Ewing, 
› 250 condrossarcomas,
› 432 sarcomas de tecidos moles usando 
protocolos de quimioterapia,
› 139 sarcomas de tecidos moles sem recur-
so a quimioterapia. 

Com efeito, o doente que procura o Sector de 
Ortopedia Oncológica do Serviço de Ortopedia 
do CHUC, EPE para obter um diagnóstico e tra-
tamento, tem assegurado desde há longa data: 

› avaliação em consulta de especialidade di-
ferenciada por elementos com diferenciação 
em oncologia ortopédica, creditada nacional 
e internacionalmente, com avaliação atempa-
da e coadunada com a sua situação clínica;

› acesso a realização de todos os exames 
complementares de diagnóstico, necessários 
ao esclarecimento da sua situação clínica, 
por uma equipa diferenciada de imagiologia 
músculo-esquelética;

› possibilidade de realização de biopsia os-
teoarticular por essa mesma equipa;

› certeza da realização de todos os exames 
necessários no mesmo espaço físico;

› garantia de avaliação dos materiais obtidos 
por biopsia por patologistas experimentados 
em patologia osteoarticular;

› certeza da decisão diagnóstica comunicada 
ter sido objeto de avaliação em reunião mul-
tidisciplinar;

› acesso a protocolos de tratamento baseados 
na experiência havida, e sustentados pela evi-
dência e guidelines internacionais;

› certeza de realização de reunião multidisci-
plinar de decisão terapêutica;

› acesso atempado a todas as modalidades de 
tratamento multidisciplinar (quimioterapia; 
radioterapia e cirurgia);

› certeza da realização de técnicas cirúrgicas 
adequadas à sua necessidade terapêutica e 
executadas por uma equipa experimentada;

› certeza de avaliação de seguimento após 
tratamento de acordo com todos os guideli-
nes internacionais;

› certeza de que todos os cuidados multi-
disciplinares de que necessita em qualquer 
momento da evolução da sua doença estarão 
ao seu dispor;

› certeza de que a capacidade técnica insta-
lada, envolvendo todos os profissionais de 
saúde desde os auxiliares, passando pelos 
enfermeiros e terminando nos médicos e psi-
cólogos, é assistencialmente eficaz e experi-
mentada com doentes desta patologia;

› capacidade de recurso a terceiros extra 
CHUC para a prestação de cuidados médicos 
essenciais em caso de inesperada falha de re-
cursos ou garantia de referenciação a recur-
sos alternativos, a nível nacional (particular-
mente ao nível dos MCDTs) e internacional, 
via protocolos e/ou referenciação direta ou 
indireta.

1. Am. Med. Sc. N.s., 78:17-57;338-377,1879. Reprint in CORR nº11, Sept.1975.

2. Boletim dos Hospitais da Universidade de Coimbra, Ano I, Volume II- 1931.

3. Rosen, G.: Roll of chemotherapy in the treatment of primary osteogenic sarcoma. A five year follow-up on T-10 neoadjuvant chemotherapy. Raven Press.

4. William Enneking (1926-2014) é Doutor honoris causa pela Universidade de Coimbra deste 1997.

5. Enneking, W., Spanier, S., Goodman, M.: A system for surgical staging of musculoskeletal sarcoma. Clin Orthop and Rel Res 153: 106. 1986.

MD visitas

Fernando Judas (responsável pelo Banco de Tecidos Ósseos) e Fernando Fonseca

Câmara de fluxo laminar do Banco de Tecidos Ósseos

Pedro Matos (responsável pela cirurgia 
do plexo e microcirurgia) e Fernando Judas

Pormenor de uma das vitrinas expondo 
implantes utilizados na cirurgia ortopédica, 
no caso a prótese da anca desenvolvida 
no Serviço por Adrião Proença 
(anterior Diretor do Serviço de Ortopedia)



Legislação

MD legislação

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

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 

2017

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

Decreto-Lei n.º 86-A/2016 – Define o regime 
da formação profissional na Administração 
Pública

Decreto-Lei n.º 86-B/2016 – Atualiza o valor 
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 programa 
de formação da área de especialização de 
Psiquiatria

Portaria n.º 341/2016 – Atualiza o programa 
de formação da área de especialização de 
Neurorradiologia

Portaria n.º 342/2016 – Atualiza o programa 
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 – Esta-
belece as Doenças de Notificação Obrigatória

Portaria n.º 310/2016 – Define os requisitos 
técnicos de funcionamento das unidades pri-
vadas 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 

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
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2016

Portaria n.º 284-A/2016 – Procede à terceira 
alteração à Portaria n.º 224/2015, de 27 de ju-
lho, na redação resultante das Portarias n.os 
417/2015, de 4 de dezembro, e 138/2016, de 
13 de maio, e à sua republicação...

Lei n.º 15/2014 – Lei consolidando a legis-
lação em matéria de direitos e deveres do 
utente dos serviços de saúde

Despacho n.º 10440/2016 – Saúde – Regula 
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

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 - Insti-
tui a obrigatoriedade de prestar atendimento 
prioritário às pessoas com deficiência ou in-
capacidade, pessoas idosas, grávidas e pes-
soas 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 Prati-
car para a Produção Adicional Realizada no 
Âmbito do Sistema Integrado de Gestão de 
Inscritos 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 Estabele-

cimentos Prestadores de Cuidados de Saúde: 
O presente regulamento estabelece as regras 
que visam complementar e operacionalizar as 
normas aplicáveis à tramitação dos...

Despacho n.º 987/2016 – Estabelece dispo-
sições sobre a disponibilização pública de in-
formação completa e atualizada sobre o cum-
primento dos tempos máximos de resposta 
garantidos (TMRG), incluindo os tempos 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 carenciadas

Portaria n.º 408/2015 – Primeira alteração à 
Portaria n.º 306-A/2011, de 20 de dezembro, 
que aprova os valores das taxas moderado-
ras 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



MD humor

A Alcoolemia não foi quantificada 
pela aparelhagem habitual, 

mas sentia-se o perfume no ar. 

No ar e no chão que o aparou em desequilíbrio e o impediu 
de se partir mais... foi só um pé. 

No serviço de urgência aguardava a vez de ser atendido e, 
incomodado pelos queixumes dos outros pacientes, que 

ele nem se queixava atordoado como estava... dirigiu-se à 
primeira bata branca que avistou e sentenciou: 

“Ó madama, vocelência é médica?

Então puxe dos galões e meta uns trapos na boca 
desses aí, para ver se se calam de vez...

vêm para aqui incomodar quem está.

Haja respeito”.

Teresa Sousa Fernandes

acontece...
acordo 
ortográfico

A propósito do novo acordo ortográfico, num programa televisivo com vários e variados 
intervenientes, houve sins e nãos, mais nãos que sins... um deles, mais erudito, fez-me 
lembrar tempos idos.

Disse, convicto, que um acordo ortográfico ou não, tanto dava... importante era saber 
interpretar, porque não se ensinava hoje interpretação.

Lembrei-me então de uma empregada doméstica que eu tive e que pouco mais que 
analfabeta era, mas muito me ensinou na vida, incluindo interpretação e ortografia.

Um dia saí e quando cheguei, já noite dentro, vi um bilhete que ela me deixou e rezava 
assim:

“Terrefonou o dotor rei mudo. 
Terrefone urregente”.

Percebi, telefonei, resolvi.

Quando me questionou para saber se percebi, se telefonei, ficou satisfeita 
pela minha afirmativa e acrescentou:

“Escrevi mal, eu sei, mas os doutores é que têm de saber o que 
lá está escrito, para isso é que são doutores”.

Teresa Sousa Fernandes

67



MD biblioteca

“Ortopedia em Coimbra - 100 Anos de História” é o título do livro do Professor Doutor Fernando 
Fonseca, editado em 2015. São 100 páginas para 100 anos de história.

“Ortopedia em Coimbra - 100 Anos de His-
tória”:  Trata-se de um documento histórico 
de inegável importância, no âmbito do qual o 
autor aborda não apenas a história da criação 
dos primeiros hospitais em Coimbra, mas 
também a história da Ortopedia. Assinala ain-
da os diretores de Serviço de Ortopedia em 
Coimbra, os ortopedistas de Coimbra que al-
mejaram a ocupar a presidência da Socieda-
de Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, 
teses de Doutoramento na área da Ortopedia 
em Coimbra, e ainda prémios atribuídos a 
trabalhos de investigação desenvolvidos na 
área da Ortopedia em Coimbra. Conhecer 
as origens dos Hospitais da Universidade de 
Coimbra é um dos muitos contributos desta 
obra. Citamos, a dado passo, na página: “(...) 

O Colégio das Artes, parcialmente devoluto, 
começou a ser visto como uma boa alterna-
tiva para o Hospital da Conceição, de dimen-
são escassa e imensos problemas, relatados 
pormenorizadamente por Costa Simões, não 
sem antes se ter desenvolvido grande polé-
mica na Faculdade já que muitos lentes pre-
tendiam utilizar as instalações do colégio de 
S. Bento e não do Colégio das Artes.

Finalmente, por Decreto do Governo, essa lo-
calização tornou-se definitiva em 1852, em-
bora o Ministério do Reino ainda tivesse de 
elaborar duas novas portarias em 1853, para 
colocar o Colégio das Artes à disposição da 
Faculdade de Medicina, autorizar a passagem 
dos lázaros para o Colégio dos Militares e or-

denar a junção dos Colégios de S. Jerónimo 
e das Artes, numa única instituição. Estavam 
finalmente implementados os Hospitais da 
Universidade de Coimbra!”. Atualmente, o 
Serviço de Ortopedia no Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra resulta da fusão, em 
2012, dos serviços de Ortopedia dos hospi-
tais que integram o CHUC, estando dividido 
em dois pólos: a Ortopedia dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra (com unidades no 
bloco central e nos pavilhões de Celas) e a 
Ortopedia no Hospital Geral (vulgo, Covões). 
Cada um dos pólos tem as suas valências e 
especialidades. Fernando Fonseca é Presi-
dente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia 
e Traumatologia.

Ortopedia em Coimbra 
100 Anos de História 

md BENEFÍCIOS SOCIAIS . acordados com a 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

Bestravel
www.bestravel.pt
coimbra@bestravel.pt

- 5% de desconto no valor base

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

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

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
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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. 



Creche e Jardim 
de Infância 
‘Nova Bola Amarela’
www.novabolamarela.pt

- 10% de desconto nas mensalidades 
e renovações

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

- 10% de desconto sobre as tarifas de Bar

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

Ilídio Design 
Cabeleireiros
www.ilidiodesign.pt

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

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. 

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€)

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) 

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
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Quinta das Arcas
www.quintadasarcas.com

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

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

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

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



Em 1953 vim estudar medicina na avoenga e 
augusta Universidade de Coimbra, na altura 
uma fortaleza da liberdade, um farol do espí-
rito e uma referência de autenticidade. Quem 
ensinava era de facto mestre, e quem apren-
dia percorria a ponte entre o saber normativo 
e teleológico, num ambiente onde as raízes 
do pensamento se alimentavam em terreno 
fertilizado pela seiva de valores éticos, mo-
rais e culturais intocáveis. Foi então que tive 
o privilégio de encontrar Fausto Pontes, um 
dos mais brilhantes e diletos condiscípulos 
do nosso Curso. 

Após a licenciatura, no dealbar da década de 
sessenta, quis a fortuna que houvéssemos 
trilhado caminhos paralelos e amiúde en-
trecruzados. No magistério universitário, no 
labor científico e na assistência ao doente, 
cultivámos e praticámos a mesma discipli-
na, a Gastrenterologia. Estas circunstâncias 
da vida propiciaram um convívio frequente, 
onde se consolidaram laços de afeto fraterno 
e de sentimentos cérulos, e a comunhão de 
ideais e de propósitos no confronto da vida 
e do seu sentido. A grandeza de um Homem. 
É a reflexão que me acode, quando penso 
neste Amigo e na sua dimensão humana e 
espiritual. Sabedoria, Personalidade Moral, 

Carácter. Eis a constelação trina que reful-
gia em Fausto Pontes. A sabedoria advinha 
de uma inteligência invulgar, da erudição no 
conhecimento, sempre em busca da verdade, 
da experiência lucidamente acumulada e de 
uma postura reflexiva, prudencial e estóica 
ante o infinito rigor do Universo. Saber até 
qual limite se pode saber, eis a primeira das 
filosofias da vida, como afirmava Antero de 
Quental, e sobre ela seguramente Fausto 
Pontes profundamente meditou. A suprema 
exigência que se coloca ao ser humano con-
siste em saber como há-de ele cumprir a sua 
missão no mundo e o que tem a fazer para 
conseguir ser verdadeiramente homem. Este 
pensamento de Kant norteou Fausto Pontes. 
Porque na escala axiológica dos valores sem-
pre acatou o imperativo da realização prioritá-
ria dos valores espirituais, em detrimento dos 
valores materiais, no intuito de adquirir uma 
personalidade moral autêntica. É que, para 
este Amigo, a vida só podia ter algum sentido 
quando colocada ao serviço dos mais eleva-
dos valores da consciência humana. Por isso, 
buscou o Bem, e distribuiu-o. Dotado de uma 
sólida personalidade moral, Fausto Pontes 
cultivou a integridade e a retidão; a exigência 
e a austeridade; a nobreza da simplicidade e 
a magnanimidade; a frontalidade e a honra no 

cumprimento do dever e do compromisso; a 
harmonia e a cordialidade. Eis o seu carác-
ter, gerado no seu código genético e no seu 
código natural de seiva transmontana, mas 
também na liberdade responsável e em con-
vicções inabaláveis. Agraciado com o dom da 
sabedoria, enriquecido em valores espirituais 
e com traços de carácter exemplares, Fausto 
Pontes foi um distintíssimo Profissional. Di-
zia Goethe que o mal das pessoas é desejarem 
alcançar a terra prometida sem passar pelo 
deserto. Fausto Pontes, antes de alcançar a 
meta ambicionada, escalou a áspera colina da 
vida ou, na máxima de Confúcio, transportou 
um punhado de terra todos os dias, e fez uma 
montanha. O êxito nunca é uma dádiva, mas 
sim uma conquista, foi o lema que o norteou. 
E assim atingiu, com brilho, os patamares de 
topo nas carreiras universitária e hospitalar, 
e nos brindou com uma obra talentosa e 
original na pesquisa científica, que estágios 
prolongados em Londres ajudaram a edificar. 
Foi durante longos anos Diretor do Serviço 
de Gastrenterologia do Centro Hospitalar de 
Coimbra, de que foi fundador, e Professor 
Catedrático de Fisiologia da Faculdade de 
Medicina de Coimbra. Os seus discípulos 
admiravam a sua liderança carismática, os 
seus colegas aplaudiam a fecundidade das 
suas intervenções, os seus alunos enalteciam 
seus méritos pedagógicos, e os seus doentes 
agradeciam o seu saber, a sua dedicação, a 
sua bondade e a sua simplicidade. 

Dizia Johannes Hessen, reputado filósofo 
alemão, que a Cultura é a concretização de 
valores espirituais: valores lógicos ou cien-
tíficos, éticos ou do bem moral, estéticos ou 
do Belo, e religiosos ou do “Santo”. No mú-
nus universitário e profissional, no exercício 
de cidadania, no altar da família, que devo-
tamente venerou, e na peregrinação terrena, 
Fausto Pontes procurou e cultivou a Verdade, 
o Bem, o Amor e a Beleza, e teve sede do Infi-
nito. É deste genuíno Homem de Cultura que 
tive o privilégio de ser Condiscípulo e Amigo 
ao longo da vida. Meditemos no seu exemplo 
e na sua lição. Que Deus lhe conceda a feli-
cidade eterna. 

Diniz de Freitas 
Professor Catedrático Jubilado

da Faculdade de Medicina de Coimbra
Janeiro 2017

P.S.: Com espanto testemunhei que no dia das exéquias 

nem a Reitoria da Universidade, nem a Faculdade de 

Medicina, nem os Hospitais da Universidade se fizeram 

representar. Tem razão Zigmunt Bauman. A cegueira 

moral é a peste do século XXI.

IN MEMORIAM

Prof. Fausto Afonso Pontes

MD memória

Na mesma linha de pensamento a Constitui-
ção da República Portuguesa contempla no 
nº1 do artigo 64º  “Todos têm direito à pro-
tecção da saúde e o dever de a defender e 
promover”. O recém-publicado “Euro Health 
Consumer Index 2016”, da “Health Consu-
mer Powerhouse”, no qual Portugal sobe de 
20º para 14º lugar, chama a atenção para uma 
das áreas onde Portugal, apesar da sua evo-
lução global favorável neste mesmo índice, 
carece de melhorias: a acessibilidade.

Fonte OCDE

Reconhecendo-se quão crítica é esta área, 
só através de um bom acesso a cuidados de 
saúde de qualidade se pode afirmar que uma 
sociedade é verdadeiramente democrática. 
A impossibilidade de acesso a cuidados de 
saúde atiram o indivíduo para a margem da 
sociedade, em último caso, comprometendo 
até a desejável coesão social. Recentemen-
te, a OCDE, na sua publicação “Health at a 
Glance: Europe 2016”, chama a atenção para 
o facto de, no período 2008-2014, o núme-

ro de portugueses que deixaram de ir a uma 
consulta médica, por falta de recursos finan-
ceiros, ter mais que triplicado (de 0.9% para 
3.0%). Releva-se que esta situação é parti-
cularmente sensível nas classes sociais mais 
desfavorecidas. Esta publicação destaca ain-
da o facto de as famílias portuguesas terem 
uma percentagem de despesas em saúde, no 
total das suas despesas, superior em 56,5% 
à média da União Europeia, como podemos 
ver pelo Gráfico 1.

O acesso a cuidados
de Saúde*

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), todas as pessoas devem 
poder atingir o seu potencial máximo de saúde, sem que as circunstâncias 
económicas e sociais de cada um determinem a consecução desse objectivo.
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Gráfico 1 · Percentagem das despesas directas em saúde no total de despesas do agregado familiar
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Num período em que os portugueses têm 
enfrentado um significativo  aumento de im-
postos é preocupante que esse aumento não 
tenha também sido usado para disponibilizar 

mais e melhores cuidados de saúde públicos 
à população. À redução do poder de compra, 
provocada por este aumento de impostos, 
vieram juntar-se ainda sucessivos cortes na 

despesa pública em saúde, levados a cabo 
pelo anterior Executivo, que conduziram à 
situação retratada no Gráfico 2.

Pela observação do gráfico verificamos que 
a despesa total em saúde (em % do PIB), em 
Portugal, é 10,1 % inferior à média da União 
Europeia ( 8,9 % comparativamente a 9,9%). 
Por sua vez a repartição entre despesa públi-
ca e privada é bastante diferente da média da 
UE, uma vez que a despesa privada é 42,8 
% superior  e a despesa pública é 25,6% 
inferior. Esta discrepância na comparticipa-
ção das despesas em saúde, entre Portugal 
e a União Europeia, retrata que a queda da 
despesa total em saúde não é mais acentua-
da porque o menor investimento público em 
Saúde tem sido amparado directamente pelos 
bolsos das famílias portuguesas. 

Com a entrada do novo Executivo e a con-
sequente elaboração das Grandes Opções do 
Plano (GOP), delineadas para 2016-2019, na 
área da saúde foi assumido como um dos 
principais objectivos reverter esta tendência 
(elevadas despesas directas das Famílias). 

Para tal é referido ser necessário revigorar 
o Serviço Nacional de Saúde (SNS), permi-
tindo assim reduzir as desigualdades entre 
cidadãos no acesso à saúde. É pretendido 
proteger as franjas mais vulneráveis da popu-
lação, permitindo às famílias mais desfavore-
cidas aceder a cuidados de saúde sem entrar 
em situação de insolvência. Considera-se 
que este objectivo, para além de justo, é pre-
mente, uma vez que, historicamente, o SNS 
é o “instrumento” através do qual o Estado 
português pretende que seja assegurado o 
nível adequado de cuidados de saúde a to-
dos os portugueses independentemente da 
sua condição económica, social e localização 
geográfica. 

Como tal, só através do reforço de meios no 
SNS, será possível reverter esta situação. Não 
podemos aqui deixar de relembrar que uma 
das dimensões da acessibilidade a cuidados 
de saúde é a qualidade destes mesmos cui-

dados. Para assegurar e melhorar os padrões 
de qualidade do SNS considera-se que, tanto 
os tímidos aumentos no Orçamento de Esta-
do para a Saúde de 2016 (2,8% em relação a 
2015) como no actual para 2017 (3,5% em 
relação a 2016), ainda não se coadunam com 
os objectivos estabelecidos nas GOP, em par-
ticular com a acessibilidade. 

É com atenção e na expectativa de que o Go-
verno cumpra com aquilo que estabeleceu 
para a área da Saúde que se aguarda por um 
próximo Orçamento de Estado, verdadeira-
mente protector do SNS e, consequentemen-
te, amigo das famílias portuguesas.

 

Sérgio Freire  
(Economista)   

*o autor escreve segundo o AO anterior.

Gráfico 2 · Despesa em saúde em % do PIB (2015)

Fonte OCDE
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Ordem dos Médicos
reúne com dirigentes da Administração Regional de Saúde do Centro

Os dirigentes da Administração Regional de Saúde do Centro receberam os atuais titulares dos órgãos eleitos regionais e sub-regionais da Ordem 
dos Médicos (triénio 2017 - 2019). Na reunião foram abordados os principais assuntos da área da Saúde de toda a região Centro, tendo os respon-
sáveis da Ordem dos Médicos do Centro efetuado a radiografia das situações mais prementes no Serviço Nacional de Saúde.
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