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A formação médica
constitui um dos elementos
fundamentais para a
sustentabilidade do sistema
de Saúde em Portugal,
em particular do Serviço
Nacional de Saúde.
Não há cuidados de saúde de qualidade se não
existir uma medicina de qualidade e uma formação médica assente em padrões de exigência.
A base de todo o sistema depende da formação
que é ministrada aos profissionais de saúde.
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Médicos analisam direito da informação
dos dados clínicos

Legislação

Qualquer reforma que venha a ser feita no setor
da saúde, qualquer reorganização dos recursos
humanos ou qualquer aplicação dos investimentos financeiros deverão ter sempre em conta a formação dos profissionais de saúde.
A responsabilidade da Ordem dos Médicos,
nesta área, está definida na Lei 117/2015, Estatuto da Ordem dos Médicos e, sobretudo,
nos diplomas que definem e regulamentam o
Internato Médico.
Os Colégios de Especialidade têm um papel
central em todo o processo já que têm a responsabilidade de definir os programas de formação de cada especialidade, os critérios de

atribuição das idoneidades formativas e a capacidade que cada serviço hospitalar e cada
unidade funcional dos cuidados de saúde primários possui para formar médicos internos.
A maior parte da atividade da Ordem dos Médicos está dedicada à formação através dos
seus Colégios, dos seus órgãos consultivos
e executivos.
A formação médica tem sido para a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos a ‘joia
da coroa’ da sua ampla e intensa atividade.

de resolverem os seus problemas de recursos
humanos.
Entendo que todos os médicos, especialistas
ou internos, devem dar o seu contributo para
o funcionamento das unidades de saúde. E
é um facto que esse contributo é muito importante e, também é inegável, que só poderá
existir caso não seja um fator prejudicial para
a formação dos internos.
A formação médica é um investimento valioso a longo prazo.

O Ministério da Saúde, ao invés, tem demonstrado uma concepção diferente sobre a
formação dos profissionais uma vez que nunca a assumiu como prioritária e, por vezes,
até parece considerá-la como opcional.

Desvalorizar a formação médica é hipotecar o
futuro da Saúde.

A formação médica é um investimento a longo prazo, 6 anos de ensino universitário e entre 5 a 7 anos de formação pós-graduada no
internato médico, prazos pouco atrativos para
o imediatismo que regula, atualmente, as decisões dos dirigentes dos ministérios. Tudo
o que não tem visibilidade nos telejornais da
noite ou nos jornais deixou de ser motivo de
interesse e preocupação.

Presidente da Secção Regional do Centro
da Ordem dos Médicos

Carlos Cortes

A administrações dos hospitais e dos cuidados de saúde primários espelham a mesma
insensibilidade sobre este tema: Os médicos
internos não são vistos como profissionais
em formação mas, sim, como uma forma fácil
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comunicados

Inquérito da Ordem dos Médicos do Centro confirma:

Falhas informáticas consecutivas prejudicam a atividade
clínica e o atendimento aos doentes

Um estudo realizado pela Secção Regional do Centro da Ordem
dos Médicos (SRCOM), na sequência das inúmeras queixas
e reclamações sobre a funcionalidade e operacionalidade de
muitas das aplicações informáticas utilizadas no Serviço Nacional de Saúde, designadamente sobre o Programa Sclínico,
conclui que, dos médicos que responderam ao inquérito,
79,2% afirma que o programa SClínico não é rápido, 42,5%
diz que não é fácil e 62,6% dos inquiridos conclui que não facilita o trabalho em ambiente de consulta. Pior: 82,1% dos médicos que responderam ao questionário dizem que o programa
informático Sclínico provoca novos problemas que interferem
na atividade clínica.
Números que concretizam as inúmeros denúncias da SRCOM:
a fraca e péssima qualidade deste serviço prestado pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE (SPMS) faz com
que seja cada vez mais difícil, por exemplo, consultar o registo
clínico, prescrever medicamentos e Meios Complementares de
Diagnóstico e Terapêutica.

Saúde (SNS). A inércia da entidade responsável pela gestão do
sistema informático do SNS está a causar graves problemas,
com forte impacto na vida dos utentes”, afirma o presidente da
Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos.
Afirma Carlos Cortes, “esta recolha de dados confirma os
nossos alertas. A informatização clínica do SNS não é eficaz
nem eficiente. Além das inúmeras dificuldades já existentes no
SNS, a sistemática incompetência demonstrada na introdução
de novas funcionalidades está a prejudicar o trabalho dos profissionais”.
Segundo o presidente da SRCOM, este problema provoca um
“impacto inaceitável sobre os doentes, obrigando ao cancelamento ou adiamento de consultas. Há doentes que voltam repetidamente ao seu Centro de Saúde, apenas e só, devido aos
problemas dos constantes bloqueios do sistema informático”.
Carlos Cortes deixa o apelo aos SPMS: “Antes de se avançar
com novos sistemas é necessário resolver estes bloqueios desesperantes”.

O estudo mostra ainda que este programa apresenta erros e
bloqueios frequentes, situação reportada por 84,9% dos inquiridos. A percentagem de respondentes que afirma que o
serviço de apoio informático – ServiceDesk é ineficaz atinge
os 74,4%.

Esta recolha de dados, com mais de 500 respostas, foi realizada através de questionário online anónimo voluntário, no mês
de dezembro de 2018. Todos os dias chegam à Ordem dos
Médicos queixas, denúncias e alertas.

“Os responsáveis dos Serviços Partilhados do Ministério da
Saúde desconhecem a dimensão e a gravidade do problema
porque não se deslocam às unidades do Serviço Nacional de

Coimbra, 18 janeiro 2019

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

Hospital de Leiria enfrenta calamidade
sem precedentes

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos
denuncia a calamidade que está a assolar o serviço
de urgência Hospital de Santo André, em Leiria, de
tal forma à beira da rutura que, sem outra alternativa, os doentes são colocados na sala de espera sem
as mínimas condições. E muitos outros nem em 12
horas são atendidos. Os casos são de tal forma graves que estão a chegar à Ordem dos Médicos várias
dezenas declarações de responsabilidades em que
os médicos denunciam, com detalhe, as situações de
extrema gravidade. Na especialidade de Medicina Interna, por exemplo, a Ordem dos Médicos já recebeu
mais de 50 declarações.
“Exigimos medidas concretas ao Ministério da Saúde para sanar esta calamidade. São necessários mais recursos humanos,
mais condições para a Urgência”, apela o presidente da Secção
Regional do Centro da Ordem dos Médicos.O apelo é justificado pela urgente e necessária resposta que o Serviço de Urgência deve prestar aos doentes que ali acorrem em sofrimento.
Nas situações reportadas, ao longo deste mês de janeiro, há
casos em que três especialistas e dois médicos internos de
Medicina Interna recebem, na passagem do turno da urgência, mais de 80 doentes, muitos dos quais sem avaliação médica durante mais de 12 horas, tal a avalanche de doentes e
os desajustados recursos humanos. Mais grave ainda é que,
nestes casos, a mesma equipa médica está também de apoio
aos doentes internados da Medicina Interna e apoio a todas as

urgências das restantes especialidades do internamento (exceptuando Pediatria).
“Todos os casos que estão a chegar à Ordem dos Médicos são
do conhecimento do Conselho de Administração e da Direção
Clínica do Centro Hospitalar de Leiria. Esta situação está a
passar a linha vermelha, há camas e macas por todo o lado, é
desumano o que está a acontecer no Hospital de Santo André”,
assume. o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem
dos Médicos. Carlos Cortes assevera: “Estamos perante uma
calamidade neste hospital público. O que se passa nesta urgência é desumano. Os profissionais de saúde que não têm
condições para praticarem cuidados de saúde adequados aos
doentes e em total segurança. Esta é a razão pela qual entregaram as declarações de responsabilidade. Apesar de todas as
dificuldades, têm dados provas de atos de heroísmo permanentes”.
Por não estarem asseguradas as condições mínimas
de acolhimento aos doentes no serviço de Urgência
do Hospital de Santo André, a SRCOM exorta ao Ministério da Saúde a que possa adequar a estrutura
do hospital à sua área de influência e que atribua os
recursos humanos e financeiros à verdadeira realidade desta instituição vital para a região. “Se nada for
feito, a cada dia, é mais um acumular de riscos para
os doentes,” alerta Carlos Cortes.
1 de fevereiro de 2019
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Ordem dos Médicos condena declarações falsas
que atentam contra a dignidade dos seus profissionais

A Ordem dos Médicos condena as declarações proferidas pela bastonária da Ordem dos Enfermeiros e pela presidente da Associação Sindical
Portuguesa dos Enfermeiros, relativas aos médicos e aos doentes prioritários e muito prioritários adiados em consequência da greve cirúrgica dos enfermeiros. Estas declarações são falsas, atentatórias da dignidade dos médicos portugueses e, por isso, totalmente inaceitáveis.

Na fase complexa que se vive atualmente no SNS, em que os profissionais de saúde deveriam encontrar sinergias e valorizar o trabalho em equipa, respeitando-se
mutuamente, estranhamos que as representantes dos enfermeiros venham publicamente justificar as consequências negativas que a greve cirúrgica traz para os
doentes tentando responsabilizar os médicos pelos atos dos enfermeiros.
O SNS não está bem. Os profissionais de saúde têm sido sistematicamente desvalorizados e desrespeitados na sua missão principal de salvar vidas, tratar e cuidar
dos doentes e apoiar as pessoas que necessitam de ajuda. Por isso, são legítimas as
manifestações de revolta e os gritos de alerta que pretendem despertar a sociedade
portuguesa para uma situação insustentável.

co (formação geral) trabalham 40 horas por semana e exercem medicina tutelada,
trabalham em equipa, e auferem 1.566,42 euros brutos por mês (cerca de 1093,37
euros líquidos).
Após esta fase, em que passam a ter autonomia e continuam a ter um horário de trabalho de 40 horas por semana (contrariamente aos enfermeiros que têm um horário
de 35 horas por semana), iniciam uma formação especializada com duração de 4 a
6 anos, dependendo da especialidade que estão a frequentar. Estes médicos (cerca
de 10.000) constituem um dos sustentáculos do SNS, trabalhando em equipa com
os médicos especialistas no serviço de urgência, nos internamentos hospitalares,
nos blocos operatórios, nas consultas externas e internas, nas unidades de cuidados intensivos e intermédios, no apoio aos doentes e seus familiares, na realização
de relatórios médicos, na execução de procedimentos invasivos, na investigação
clínica, … E sim, realizam atos médicos nos quais se incluem decisões clínicas e
prescrições de terapêuticas e meios complementares de diagnóstico e terapêutica.
Auferem 1.835,42 euros brutos por mês (cerca de 1.255,42 euros líquidos).

Não obstante, nada justifica as intervenções da bastonária e da presidente da Associação Sindical. Tentar colocar enfermeiros e médicos em guerra aberta apenas
contribui para agravar a situação complexa que se vive atualmente e descaracteriza
o tecido humano que constitui a essência do SNS. Os doentes, em última análise,
são aqueles que saem mais prejudicados com este comportamento.

O trabalho destes médicos é essencial. Sem eles o atual SNS entrava em falência
técnica e corria o sério risco de se desintegrar. Os médicos trabalham em equipa.
Uns com os outros e com outros profissionais de saúde. Cada um deles é essencial para a capacidade de resposta do serviço público às necessidades dos
nossos doentes e dos nossos cidadãos. Nunca desprezamos ninguém. Todos os
profissionais de saúde merecem o nosso respeito. Mas não aceitamos que tentem
desvalorizar o nosso papel num SNS que ajudámos a construir e que queremos ver
fortalecido.

Defender, que os enfermeiros precisam menos dos médicos, do que os médicos dos
enfermeiros; ou sugerir que os médicos internos não são médicos e que tomam menos decisões clínicas do que os enfermeiros são proclamações estéreis, que apenas
servem para fomentar uma divisão indesejável entre profissionais.

Lamentamos as afirmações irresponsáveis, de quem pretende atingir objetivos tentando desqualificar os médicos e induzir um clima de conflitualidade, que ninguém
deseja. Exigimos respeito por quem defende os doentes e luta todos os dias para
manter o SNS acima da linha de água.

Não aceitamos que os dirigentes dos enfermeiros utilizem a comunicação social
para insistir nesta retórica, propagando notícias falsas.Os médicos internos são
médicos inscritos na Ordem dos Médicos após 12 anos de ensino obrigatório e
6 anos de mestrado integrado em medicina. No primeiro ano do internato médi-

Lisboa, 5 de fevereiro de 2019
O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos

Justificação do Ministério da Saúde à exceção da contratação médica
revela incapacidade

Ordem dos Médicos do Centro critica discriminação
nas equipas do SNS

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos repudia
o despacho que visa dispensar a autorização prévia para contratação de profissionais de saúde para os hospitais perante
pedidos de substituição temporária, uma vez que tal medida
discrimina os médicos.
“É uma medida enganadora que finge dar autonomia às unidades hospitalares. A Ministra da Saúde é que está a criar dificuldades à contratação de médicos pelos hospitais. Num dia
pede aos médicos internos para ficarem no Serviço Nacional
de Saúde mas, no outro, e logo a seguir, não cria as condições
para que sejam contratados com maior flexibilidade. Não se
resolvem os problemas da saúde com discursos contraditórios
e incoerentes”, sustenta o presidente da Secção Regional do
Centro da Ordem dos Médicos.
O despacho que permite contratação de profissionais de saúde
para os hospitais, sem o aval dos ministérios da Saúde e das
Finanças, por pedidos de substituição temporária (por, pelo
menos, 120 dias), incumbe agora esta tarefa à Administração
Central do Sistema de Saúde que, por sua vez, pode delegar
nas administrações regionais de saúde.

De acordo com o presidente da Secção Regional do Centro da
Ordem dos Médicos, “o Serviço Nacional de Saúde deve merecer igual tratamento por parte da tutela, sobretudo, quando
estão em causa a reposição das equipas nas unidades hospitalares. O Ministério da Saúde está a fomentar a iniquidade no
tratamento dos profissionais de saúde. A situação dos hospitais da região Centro (Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Covilhã, Figueira da Foz, Guarda, Leiria, Viseu) é grave, sobretudo
na área dos recursos humanos, e a atual ministra da Saúde está
a contribuir para aumentar as dificuldades”.
“É inegável que uma equipa na área da Saúde não se constitui apenas com profissionais médicos, mas, por outro lado,
afigura-se-nos incompreensível que o Ministério da Saúde fomente a discriminação e exclusão dos médicos de uma medida
que visa facilitar a contratação de profissionais para o Serviço
Nacional de Saúde. Qualquer justificação dada pelo Ministério
da Saúde só demonstra a sua totalidade incapacidade para resolver os problemas do sector. “, conclui Carlos Cortes.

Coimbra, 19 de março 2019
Assume Carlos Cortes: “É incompreensível que, em matéria de
gestão de recursos humanos médicos, o Ministério da Saúde
faça esta cedência ao Ministério das Finanças. Com esta medida, o Ministério da Saúde torna público que não está interessado em substituir, com celeridade, a ausência temporária
de um médico”.

Poderá aceder também a todos os comunicados nacionais em: https://ordemdosmedicos.pt/comunicados/
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Serviço Patologia ULS Guarda

Pneumologia huc 2

Visitas à região
para fazer ‘radiografia’
ao serviço Nacional
de Saúde
Enquadradas num plano mais vasto de visitas aos serviços da região Centro, de forma a aglutinar o conhecimento global da realidade em cada especialidade, a Secção Regional do Centro
da Ordem dos Médicos prossegue as visitas aos centros de saúde e aos serviços das unidades
hospitalares da região.

No que diz respeito aos serviços hospitalares, depois de ter efetuado o périplo pelas
especialidades de Anestesiologia, Pediatria,
Medicina Interna, Ginecologia/Obstetrícia é
agora a vez das visitas pelos diversos serviços de especialidades como Psiquiatria,
de Patologia Clínica e Radiologia que desta
forma merecem a atenção dos membros da
Ordem dos Médicos com o objetivo de conhecer o dia-a-dia e, caso seja necessário,
de ajudar a enquadrar eventuais ações deste
organismo.

São, aliás, inúmeros os alertas da Secção
Regional do Centro, intensificados ao longo
do último ano, tendo em conta as condições
em que os médicos tentam prestar os melhores cuidados de saúde aos seus doentes. As
queixas são variadas, em virtude do desinvestimento do Ministério da Saúde nas unidades do Serviço Nacional de Saúde. Uma
das queixas mais frequentes é, aliás, o mau
estado e funcionamento do sistema informático (equipamentos obsoletos, por um lado;

Serviço Patologia Clínica Viseu

programas criados pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde que provocam
demora inusitada, por exemplo, na prescrição eletrónica de meios complementares de
diagnóstico. Situações que, aliadas à falta de
recursos humanos e à falta de material, estão
a dificultar o desenvolvimento do trabalho
médico.
Aqui ficam algumas imagens dessas visitas:

Serviço Patologia Clínica ULS Guarda

Serviço Pneumologia HUC
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Serviço Imagem Médica - polo Hospital Pediátrico de Coimbra

Visita ao Serviço de Imagiologia IPO, a 21 de janeiro de 2019.

Visita Serviço Imagem Médica polo HUC

Visita ao Serviço de Imagiologia IPO, a 21 de janeiro de 2019.
Visita ao Serviço de Imagiologia IPO, a 21 de janeiro de 2019.
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I Encontro Internato Médico:

“A qualidade
da formação médica
portuguesa é elogiada
em toda a Europa.”
Este encontro foi também um momento de produção de ciência, com a apresentação
de 28 comunicações sob a forma de póster.

No Hospital Infante D. Pedro — Centro
Hospitalar do Baixo Vouga — realizou-se o
I Encontro do Internato Médico da Zona Centro, no passado dia 16 de novembro que teve
como principais destinatários os Orientadores de Formação e os Médicos Internos. Organizado pelo Gabinete de Formação Médica
da Secção Regional do Centro da Ordem dos
Médicos e em colaboração com a Comissão
Regional do Internato Médico, este inovador
encontro foi justificado pela inexistência de
um momento formativo transversal a todo o
Internato Médico, que reforçasse a relação
entre formandos e formadores e refletisse,
em conjunto, as necessidades conjuntas do
ambiente formativo; igualmente foi impor-

tante evidenciar práticas de excelência na
formação médica presentes na sub-região de
saúde de Aveiro.
Os 100 médicos presentes no encontro participaram na abordagem dos temas “Publicar
com sucesso” (orador Tiago Campos), “Inteligência emocional em Medicina” (Maria da
Luz Vale-Dias), “O essencial que escapa: de
um modelo de liderança à gestão de equipa
e conflitos (Diogo Silva e Isabel Azevedo) e
“Responsabilidade profissional de um médico” (Luís Filipe Pereira). Igualmente foram
apresentados dois exemplos da “Excelência
da Formação Médica em Aveiro”: uma a nível dos Cuidados de Saúde Primários – “A

Academia Médica – Centro Dinamizador de
Conteúdos em Medicina Geral e Familiar” e
a outra a nível hospitalar – “O Serviço de Investigação e Formação do CH Baixo Vouga”.
Todas as sessões tiveram um processo de
avaliação formativa utilizando a ferramenta
informática Kahoo através da qual todos os
participantes, no final da sessão, respondiam
a 5 perguntas terminando com a atribuição,
ao melhor classificado, de um prémio pela
SRCOM – vale formativo de 50€.
O prémio Inovação foi desenvolvido com
o objetivo de promover, apoiar e estimular
boas práticas inovadoras na área da for-
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Sessão de abertura

mação médica, foi atribuído à equipa da
Unidade de Formação e Investigação do
Agrupamento de Centros de Saúde (AceS)
Baixo Vouga (autores: Bárbara Chaves e Ana
Margarida Adão) com o projeto “Unidade de
formação e investigação do ACeS – criar, incentivar, integrar no Internato Médico”.
O Encontro foi também um momento de
produção de ciência, com a apresentação
de 28 comunicações livres sob a forma de
póster que abordavam a relevância da formação médica no internato. Destacamos os 5
melhores, com a atribuição de prémios: 1º
Prémio Ageas/SRCOM (4000€), 2º Prémio
SRCOM (2500€), 3º Prémio Lidel/Formação
SRCOM (1000€), 4º Prémio SRCOM (assinatura de uma revista científica à escolha
do vencedor, pelo período máximo de 12
meses, até um valor de 250€) e 5º Prémio
SRCOM (assinatura de uma revista científica
à escolha do vencedor pelo período máximo
de 12 meses, até um valor de 150€). Todos
os premiados receberam também um livro
oferecido pela Câmara Municipal de Aveiro,
parceiro fundamental que acolheu desde o

primeiro momento este encontro. O encontro
foi também uma oportunidade para levar a
cabo uma edição do “Curso EURACT”, formação para Orientadores de Formação.
A avaliação global do encontro obtida através
da resposta anónima a duas perguntas relativas a cada sessão (conteúdo e palestrante) e cinco perguntas relativas ao ambiente
onde se realizou permitiu-nos concluir que
um mínimo de 84% ficaram satisfeitos com
o mesmo e 95% veem benefício em manter
a mesma linha de abordagem temática nos
futuros encontros.
Na sessão de abertura, lembrando o crescimento do Hospital Infante D. Pedro, de
Aveiro, - uma das três unidades hospitalares
do Centro Hospital do Baixo Vouga (CHBV)
criado em 2011 - a atual presidente do Conselho de Administração do CHBV lembrou
que abraçou esta iniciativa com entusiasmo
desde o primeiro momento. Na sessão oficial
de abertura do Encontro, Margarida França
abordou o crescimento de produção, nomeadamente no âmbito de cirurgia de ambulató-

rio, dizendo até que o hospital irá ocupar o
espaço do estádio municipal, do outro lado
da rua. “Números que nos deixam bem posicionados, nomeadamente no que se refere
à cirurgia de ambulatório e ao facto do número de cesarianas ter decrescido”, afirma.
Falando para os médicos internos, vaticinou:
“Que a vossa formação corra de acordo com
as vossas expectativas e que, sobretudo, se
sintam realizados para que possam ser felizes, para que, dessa forma, os nossos doentes possam ser mais bem tratados”.
Por seu turno, João Carlos Ribeiro, presidente da Comissão Regional do Internato Médico da Zona Centro, centrou a sua intervenção
nalgumas mudanças nesta área. Citou, então, o fim do Harrison como bibliografia para
a Ptova Nacional de Seriação para cesso a
especialidade; a necessidade de maior profissionalismo dos orientadores de formação
, de modo a almejar a melhoria da qualidade
assistencial aos nossos doentes. “Temos de
ter um profissionalismo ainda maior e um
dos passos é apostar na formação dos orientadores”. Na opinião do Professor da Facul-

Maria da Luz Vale-Dias

Luís Filipe Pereira
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Nuno Fernandes, Inês Mesquita, Inês Rosendo, Dora Catré e Marques Neves

dade de Medicina da Universidade de Coimbra, a melhoria do internato contribui para
a melhoria assistencial dos nossos doentes.
“Temos de melhorar a estrutura dos orientadores de formação no internato em Portugal,
isso sim, vai ser uma mudança de paradigma
na formação em Portugal”, acentuou.

os profissionais de saúde. Reuniões como
esta podem ajudar-nos a sermos melhores
no dia-a-dia”. Mesmo considerando que
o Internato Médico está bem orientado, os
“orientadores de formação também precisam
de formação”, lembrando que é crucial a formação pós-graduada.

Coube, em seguida, à presidente da Sub-região de Aveiro da Ordem dos Médicos,
Beatriz Gusmão, intervir nesta cerimónia que
marcou o início formal desta iniciativa que
teve lugar a 16 de novembro, no auditório
Diatosta do Hospital Infante D. Pedro do
Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV).
Destacando a longa tradição na formação
médica “já longa” no CHBV, Beatriz Gusmão
acentuou: “Aqui temos uma carga assistencial muito grande e quase todos somos chamados a dar formação - que é uma obrigação
hipocrática - e temos cumprido. A nós, profissionais de saúde, é-nos exigido algo que
não se aprende na Faculdade de Medicina
- não são conhecimentos técnico-científicos
- que é sermos pessoas capazes de aprender,
de nos relacionar com os doentes e todos

Falando do ineditismo deste encontro regional, Carlos Cortes agradeceu todo o apoio
das entidades e a equipa organizadora do
“I Encontro do Internato Médico da Zona
Centro - orientadores de formação e médicos internos”, enaltecendo o empenho dos
médicos internos ali presentes. “Para a Secção Regional do Centro é muito importante
a qualidade da formação médica. Aliás, é
muitas vezes referida, que a qualidade da
formação médica portuguesa é elogiada em
toda a Europa. Prova disso, são os vários
países dão indicações para construírem a
formação médica, tendo em conta aquilo que
em primeiro lugar foi desenhado em Portugal”. Enfatizando a existência de um longo
caminho a percorrer nesta matéria, Carlos
Cortes assinala que “aquilo que se faz em

Apresentação Posters no Salão Nobre

Portugal, orgulha o nosso país”. Sublinhando o orgulho e o mérito da escolha da cidade de Aveiro para este evento inaugural,
Carlos Cortes elogiou, de pronto, o Hospital
de Aveiro: “sabemos que os hospitais, este
hospital, e os centros de saúde atravessam
grandes dificuldades. Mas apesar de todas
as dificuldades desta instituição nunca senti
falta de vontade de ensinar. Aqui não se veem
os internos a tapar buracos dos especialistas, como se vê noutros hospitais. (...) É pela
qualidade da formação que a primeira opção
de muitos médicos é por este hospital e é
aqui que querem permanecer”.

Diogo Silva

Recorde-se que este encontro visou evidenciar as práticas de excelência na formação
médica na região centro, com enfoque principal no distrito de Aveiro; criar um espaço
de reflexão sobre formação médica pós-graduada, com sessões científicas e apresentação de trabalhos de investigação; reforçar a
relação entre os orientadores de formação e
médicos internos.
Inês Mesquita.Marques Neves

Nuno Fernandes
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Prémio Inovação - Bárbara Chaves recebe em nome do grupo vencedor

Pedro Simões recebeu 2º Prémio em nome do 1º autor do trabalho “MGF SCAPE” - Uma Nova Perspetiva para a Colaboração
Interdisciplinar”, cujo primeiro autor é Carlos Cardoso

João Borges, como co-autor do
trabalho, recebeu o 3º prémio atribuído
ao trabalho “Fotografia da formação
específica em Psiquiatria pela lente dos
médicos internos: o trapézio sem rede”

Nadia Laezza recebeu o 1º Prémio, com o trabalho intitulado “Ser Orientador de Formação Específica em Especialidades Cirúrgicas”

Teresa Amaral recebeu o 4º Prémio
ao trabalho “Avaliação do Grau de
Satisfação Global dos Internos de
1ºAno de MGF da Região Centro”.

Catarina Domingues recebeu
o 5º Prémio com o trabalho ”Empatia
Médica na Consulta de MGF”

Capão Filipe, Beatriz Gusmão, Inês Mesquita e Tiago Santos
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Bárbara Chaves

Ana Margarida Adão

A formação e a investigação em Cuidados de Saúde Primários
tornam-se numa imperiosidade no contexto conceptual dos
“Cuidados de Saúde Primários do século XXI”.
A MDC entrevistou, por e-mail, a equipa vencedora do Prémio Inovação, instituído pela primeira vez.
É necessário criar as condições indispensáveis
a um progresso franco nestas áreas, envolvendo áreas de financiamento, integração no trabalho corrente, bases de dados de fácil acesso,
identificação de áreas prioritárias, estabelecimento de redes de investigação e de estruturas
de apoio e acompanhamento. É componente
fundamental do internato médico a participação em trabalhos de investigação, no entanto, verifica-se frequentemente a existência
de várias barreiras institucionais que levam a
dificuldades na concretização dos projetos. A
implementação de equipas multidisciplinares
responsáveis pela promoção e apoio à formação e investigação nos Agrupamentos de
Centros de Saúde (ACeS) poderá ser um passo importante para que se faça mais e melhor
nestas áreas.
1 - O que motivou a equipa da Unidade
de Formação e Investigação do ACES
Baixo Vouga a concorrer ao Prémio Inovação?

A Unidade de Formação e Investigação do
ACeS Baixo Vouga (UFI BV), formada no final de 2017, rege-se pelos valores “inovação,
partilha e crescimento”. Atendendo a estes
valores e à natureza do nosso projeto ficámos
entusiasmados quando tivemos conhecimento
do concurso para atribuição do prémio “Inovação” e logo nos identificámos com o mesmo.
Sendo este um projeto inovador, é um objetivo
permanente desta equipa aumentar a divulgação do mesmo, acreditando que poderá levar
à criação de equipas semelhantes em outras
instituições de saúde. De facto, defendemos
a necessidade de melhores meios, estruturas
e apoios à formação e investigação em saúde.
2 - Quem são os elementos desta equipa premiada? (falar um pouco do percurso académico e formativo).
A UFI BV é composta por uma Equipa Restrita multidisciplinar de 9 elementos e por uma
Equipa Alargada de 23 elementos. Estão representados nestas equipas os vários grupos
profissionais do ACeS Baixo Vouga, incluindo:
Medicina Geral e Familiar, Saúde Pública, Internato de Medicina Geral e Familiar e Saúde
Pública, Enfermagem, Unidade de Recursos

Assistenciais Partilhados (Psicologia, Fisioterapia e Nutrição), Unidade de Apoio à Gestão
e Informática. O trabalho em equipa multidisciplinar exige cooperação e comunicação entre
todos os seus membros para que seja eficiente,
sendo o funcionamento desta equipa baseado
num modelo multidisciplinar horizontal não
hierarquizado. Os elementos pertencentes a
esta unidade foram nomeados de acordo com
o seu especial desempenho, interesse e motivação nas áreas da formação e investigação.
3 - Em que consiste o projeto intitulado
“Unidade de formação e investigação
do ACES – criar, incentivar, integrar no
Internato Médico”? Pode especificar
detalhes deste projeto?
Incluem-se nas funções desta equipa o levantamento das necessidades formativas dos
profissionais do ACeS, bem como respetiva
resposta através da promoção da formação
com o planeamento e implementação de um
programa formativo ajustado às necessidades de cada grupo profissional. São também
apoiados projetos de investigação, com revisão de protocolos, facilitando a aprovação dos

mesmos. É ainda feita a divulgação das atividades de investigação a decorrer no ACeS.
Esta equipa pretende responder às necessidades de todos os grupos profissionais do ACeS,
envolvendo também os internos de Medicina
Geral e Familiar (de dois núcleos de internato)
e de Saúde Pública.
Ao longo do primeiro ano, as atividades desenvolvidas incluíram:
› Criação de regulamento interno e plano de
ação;
› Levantamento de necessidades formativas
e bolsa de formadores dos trabalhadores do
ACeS, adaptando e usando o método de Hanlon;
› Criação e implementação de protocolos para
emissão de pareceres sobre propostas de formação e de protocolos de investigação;
› Implementação de projeto de formação em
contexto de trabalho;
› Dinamização de sessões clínicas do ACeS;
› Criação de newsletter informativa – a “SINAPSE”;
› Desenvolvimento de colaborações com universidade e hospital locais;
› Criação de documentos de apoio à investigação (checklist de protocolos de investigação,
modelo de consentimento informado, modelo
de declaração de consentimento das instituições de recolha de dados, modelo de declaração para proteção de dados dos participantes
na investigação, declaração de compromisso
de publicação e declaração de confidencialidade);
› Criação e implementação de protocolo para
avaliação de propostas para apoio a Eventos

Científicos;
› Disponibilização de material de apoio clínico
e das formações realizadas aos profissionais
do ACeS.
O balanço da existência desta unidade tem-se
pautado pela inovação, trabalho e partilha de
conhecimento, que se refletem no conjunto
de projetos já implementados e outros em desenvolvimento. Tem sido demonstrada pelos
profissionais do ACeS uma grande aceitação
desta unidade, que se traduz inclusive pela sugestão de novas propostas. Tem ainda sido um
pilar de apoio aos órgãos gestores.
4 - De que forma foi acolhido este prémio instituído pela Secção Regional do
Centro da Ordem dos Médicos? É, também ele, um incentivo ao sucesso do
vosso Internato?
O Prémio Inovação foi encarado como um

reconhecimento ao nosso trabalho, incentivando-nos a fazer cada vez mais e melhor. A
atribuição deste prémio enriqueceu-nos profissionalmente, enriquecendo o nosso internato e fomentando a participação em atividades
promotoras da investigação e formação.Como
médicas internas envolvidas nesta unidade,
reconhecemo-la como um local de enorme
aprendizagem e troca de experiências, que tem
permitido o desenvolvimento de um internato
muito mais rico a nível profissional e pessoal.
Têm sido inúmeras as competências desenvolvidas, sendo importante destacar a capacidade de trabalho em equipa, o desenvolvimento de competências para identificar problemas
e desenvolver soluções nas áreas da formação
e investigação, a gestão eficaz de recursos, a
aquisição de conhecimentos nas áreas de investigação e formação (a fim de poder exercer
corretamente a função de emissão de pareceres) e ainda a capacidade de planeamento.

Marco Silva, José Pedro Antunes, Lara Pinho, Ana Margarida Adão, Catarina Marques,
Bárbara Chaves, Iolanda Duarte, Tiago Maricoto.
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comissão de constituição da especialidade por consenso, com um outro grupo de
colegas. Embora tendo recebido o título de
especialista pela Ordem dos Médicos nesta
admissão incial por consenso, entendi que
deveria fazer o exame e ser o primeiro a dar
o exemplo, pelo que pedi para fazer exame de
especialidade mesmo sendo já especialista...
Foi o primeiro exame da especialidade de
Medicina Legal. No júri estavam então pessoas como o Dr. Evaristo Pinto e a Professora
Isabel Pinto Ribeiro. Tive 19 valores.
Ivo Reis (IR) - Foi diretor do Instituto
Medicina Legal com 36 anos, presidente do INML com 40 anos, e, desde
cedo, fez um percurso internacional de
inegável êxito e reconhecimento...

Duarte
Nuno
Pessoa
Vieira

(DV) - Fui diretor do Instituto Medicina Legal
de Coimbra entre 1996 a 2000. Antes, tinha
sido diretor do Serviço de Tanatologia Forense, em 1995. Em 2000, tomei posse como
presidente do Instituto Nacional de Medicina
Legal, entidade que, a partir de 2011, se passou a designar-se Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, do qual fui
também o primeiro presidente durante dois
anos e meio (saí em novembro de 2013).
(IR) - Neste percurso académico, científico e de prática médica, como se
‘põe à prova’ no dia-a-dia? Algum dia
perspetivou que ia ter este percurso?

Qualquer escola deve concretizar, pelo menos,
três vertentes de intervenção: ensino/formação,
investigação científica e prestação de serviços”
Professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, Duarte
Nuno Pessoa Vieira é, entre múltiplos cargos
que ocupa, presidente do Conselho Europeu
de Medicina Legal, do Conselho Científico
Consultivo do Procurador do Tribunal Penal Internacional (Haia/Holanda), da Rede
Ibero-Americana de Instituições de Medicina
Legal. É atualmente um dos peritos médico-legais com maior número de participações
em missões internacionais humanitárias nesta área. Como especialista forense já calcorreou zonas de conflito e catástrofe, quer sob
os auspícios da ONU, quer da Cruz Vermelha
Internacional, Comissão Europeia ou Aministia Internacional, designadamente, entre
muitos outros, na Argentina, Polónia, Iraque,

Líbia, Kosovo, Bósnia- Herzegovina, Macedónia, Palestina, Papua Nova Guiné, Jordânia, Sri-Lanka, México, Nigéria, Tunísia,
Paraguay, Costa do Marfim e Timor-Leste.
Foi presidente do Colégio de Medicina Legal
da Ordem dos Médicos (triénio 2003/2005)
e Coordenador da Competência de Avaliação
do Dano Corporal da Ordem dos Médicos
(2015/2017) da qual é atualmente Vogal (no
triénio 2018/2020). É também Vogal da Competência da Gestão dos Serviços da Saúde
(2018/2020). Já recebeu inúmeros prémios
científicos, em Portugal e no resto do mundo. É Académico de Número da Academia
Portuguesa de Medicina e Académico Honorário ou correspondente de diversas outras
Academias de Medicina Europeias, Asiáticas

e Americanas. Nesta entrevista, o Professor
Duarte Nuno Vieira responde às questões
da MD Centro sobre formação, o papel e os
desafios da FMUC e qual a sua visão sobre
a Universidade de Coimbra. Isabel Antunes
e Ivo Reis, ambos membros do Conselho
Regional do Centro da Ordem dos Médicos,
realizaram esta entrevista que decorreu na Faculdade de Medicina.
Isabel Antunes (IA) - No ano que termina o curso (1983), a Medicina Legal
não tinha muita procura enquanto especialização. Porquê esta escolha? O
que o motivou?
Duarte Nuno Vieira (DV) - Quando acabei

o curso, a Medicina Legal não era sequer especialidade nem existia carreira médica nesta
área. Decorria como carreira técnica superior,
no âmbito do Ministério da Justiça, no contexto de lugares que abriam periodicamente
no âmbito dos três institutos de Medicina
Legal que existiam à época. O salário público dos médicos de Medicina Legal era então
inferior aos dos restantes médicos, por serem
da carreira de técnicos superiores. Não era,
de facto, uma perspetiva profissional atraente. Ao terminar o curso, comecei por frequentar, em regime de voluntariado, o internado de
obstetrícia. Eu era então assistente estagiário
universitário de carreira (situação que hoje
já não existe) da disciplina de Bioestatística (cadeira do ciclo básico) e, na altura, os
assistentes de carreira de cadeiras básicas
tinham a possibilidade legal de frequentarem
o internato da especialidade que quisessem
(numa vaga supranumerária criada propositadamente). Aproveitei o internato geral para
fazer o Mestrado em Medicina do Trabalho e,
depois, o Curso Superior de Medicina Legal,
de que gostei imenso. Ao terminar este curso,
o Professor Oliveira Sá [na minha opinião o
maior vulto nacional da Medicina Legal da
segunda metade do século XX e o principal

dinamizador do estudo e desenvolvimento
do dano corporal], convidou-me para mudar
enquanto assistente de carreira para a cadeira
de Medicina Legal. Considerei ser um desafio aliciante. Tratava-se de área em que estava
tudo por fazer; não havia especialidade, não
havia um programa de formação, não havia
carreira, não havia uma organização adequada assegurando cobertura nacional... Mudei
assim para Medicina Legal, coisa a que os
meus pais não acharam graça nenhuma...
Passei então a ser Assistente estagiário de
Medicina Legal.
(IA) - Qual eram os maiores desafios
que se lhe colocaram na altura?
(DV) - Um dos maiores desafios foi, precisamente, criar a especialidade e uma carreira
médica neste âmbito. Na altura, era Bastonário da Ordem dos Médicos, Santana Maia.
Houve uma primeira Comissão de criação
da especialidade com o Professor Oliveira Sá
(Universidade Coimbra), o Professor Pinto
da Costa (Universidade Porto), o Professor
Lesseps Reys (Universidade de Lisboa) e secretariada por mim. As coisas não correram
bem entre eles e acabei por vir a presidir à

(DV) - Em 1996, quando iniciei funções
como Diretor do Instituto de Medicina Legal
de Coimbra, o Professor Oliveira Sá propôs-me algo muito interesante: disse-me para
colocar por escrito os 12 objetivos principais
que pretendia concretizar e aconselhou-me a
não ficar mais do que 12 anos. Ele guardou
sempre esta folha num envelope fechado.
Quando 10 anos depois abrimos a carta, os
12 objetivos tinham sido todos alcançados.
Algumas ideias pareceriam verdadeiramente
utópicas quando as registei no papel. Entre
elas estava a unificação dos três institutos
num único instituto nacional, a criação da
especialidade, a criação do Internato de Medicina Legal através da Ordem dos Médicos
(inicialmente o exame de acesso era feito
pelo Ministério da Justiça), conseguir chegar à direção da Academia Internacional de
Medicina Legal, passar a ter portugueses nos
conselhos editoriais das principais revistas
científicas internacionais de Medicina Legal,
passar a ter peritos portugueses nas missões
forenses das grandes estruturas internacionais, como o Comité Internacional da Cruz
Vermelha, criar uma rede iberoamericana de
medicina legal e ciências forenses, etc. Eram
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sonhos ambiciosos, mas tive a felicidade de
se terem concretizado todos.
(IA) - A formação tem sido uma preocupação da sua parte, tanto mais que
tem promovido múltiplos cursos de
formação profissional neste domínio
nos cinco continentes. Esta é uma
área médica com especiais carências
formativas? Quais as maiores dificuldades que encontra fora de Portugal?
(DV) - A formação é essencial e necessária.
Formação básica inicial e formação contínua, pois o conhecimento evolui a tal ritmo
que não é possível ter tempo para ler tudo,
para estudar tudo.. Por isso me empenhei
sempre muito em promover múltiplos cursos de formação nos diversos domínios da
medicina legal e das ciências forenses, que
correspondessem às expectativas dos jovens
profissionais interessados nestas áreas e às
necessidades de atualização dos especialistas. Vários desses cursos adquiriram uma
enorme relevância no panorama nacional e
internacional. Entre eles está o Curso de Avaliação do Dano Corporal Pós-Traumático, que
havia sido criado inicialmente por Oliveira Sá
e que hoje se estendeu a diversos países de
língua oficial portuguesa, ou um Curso Avançado sobre os Protocolos de Istambul e de
Minnesota, hoje ministrado regularmente em
países dos 5 continentes a solicitação das
mais variadas instituições e organizações.
Devo realçar que tive sempre a consciência
da necessidade de fazer updates periódicos

destes cursos e há que reconhecer que existem ainda carências formativas em Portugal
nalgumas áreas periciais específicas. Mas
preocupa-me imenso ver surgir hoje uma
enorme oferta formativa de cursos de pós-graduação no âmbto da medicina legal e das
ciências forenses muitas vezes coordenados
por quem não tem qualquer competência
para o fazer e por vezes ministrados no âmbito de instituições sem qualquer experiência
neste âmbito. Cursos criados na expetativa
de negócio e não de formção qualificada.
A nível internacional não tenho encontrado
dificuldades pois os múltiplos cursos que
tenho leccionado têm decorrido no âmbito de
colaborações com universidades, sociedades
científicas, instituições governamentais e não
governamentais ou organizações internacionais que asseguram o normal desenrolar
dos mesmos. Têm tio sempre um excelente
aceitação.
(IR) - Em Portugal integra o Conselho
Consultivo do Mecanismo Nacional de
Prevenção da Tortura, que funciona no
âmbito da Provedoria de Justiça. Estamos
a falar de tortura nas prisões, de casos de
violência policial? Falamos muito pouco
de formação neste âmbito...
(DV) - A tortura constitui uma das formas
mais bárbaras de violação dos direitos humanos. O Direito a não ser torturado e a não ser
submetido a tratos ou punições cruéis, desumanas e degradantes é um Direito absoluto,
isto é, um direito que não pode ser suspenso

em nenhuma circunstância, nem mesmo em
tempo de guerra ou de conflito. A investigação e documentação de tortura é uma área
à qual me dedico particularmente desde há
15 anos. Estamos a falar de situações que
ocorrem em qualquer local de privação de
liberdade e de violência que pode envolver
instituições policiais, mas também diversas
outras, nomedamente até instituições de saúde, designadamente no contexto de serviços
de internamento compulsivo. Em Portugal o
Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura
ficou sediado junto do Provedor de Justiça,
o que faz todo o sentido. Este conselho consultivo tem incorporado personalidades várias como o Dr. Jorge Sampaio e o Professor
Adriano Moreira, assim como representantes
de diversos organismos, nomedamente da
Ordem dos Médicos (que eu tenho o gosto
de nele representar), da Ordem dos Advogados, da Ordem dos Psicólogos, ou dos
Conselhos Superiores da Magistratura e do
Ministério Público. Entre outras funções, este
Conselho faz o acompanhamento da atuação
do Mecanismo Nacional de Prevenção. Existe
ainda, lamentavelmente, um significativo défice formativa neste domínio específico. Por
exemplo, todos os médicos deveriam conhecer o Protocolo de Istambul ou o Protocolo de
Minnesota (instrumentos fundamentais neste
âmbito), e os especialistas em medicina legal
muito particularmente. Existem inclusivamente recomendações das Nações Unidas dirigidas às Escolas Médicas para que incluam
estas áreas no seu curriculum pré-graduado.
Os médicos precisam de saber como descre-

ver e orientar qualquer situação de mau-trato,
como se identificam e preservam evidências,
que encaminhamento dar a estas situações,
etc. E isto é fundamental, nomeadamente para
os médicos que fazem urgências, porque é
nelas que mais frequentemente se destroem
(ou não se colhem) elementos fundamentais
para o sucesso de um processo judicial. Hoje,
no âmbito da disciplina de Medicina Legal eu
já ensino muito pouco do que se ensinava no
meu tempo de aluno. Não me interessa que
os estudantes de medicina aprendam aquilo
que apenas é relevante para o especialista
em medicina legal. O que me interessa é que
um aluno de Medicina (que vai ser um médico) saiba qual o alcance e as limitações das
diversas peritagens, como se interpretam os
seus resultados e o que os pode condicionar,
como é que num serviço de urgências, por
exemplo, se deteta uma situação de abusos,
como deve descrever e documentar as lesões,
como as deve interpretar, como pode orientar
vítimas, etc. Por outras palavras, devem ensinar-se os aspetos médico-legais que interessam a qualquer médico, independentemente
da sua especialidade. Mas não pode deixar
de se assinalar, repito, que a formação dos
profissionais de saúde em geral no âmbito
da Investigação e documentação de tortura e
maus tratos é ainda muito incipiente a nível
nacional.
(IA) - No mais recente dia da Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra, o diretor da Faculdade voltou a criticar o mandato muito curto
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(as outras faculdades têm mandatos
de quatro anos, ao invés, em Medicina são dois anos). Sentiu falta dessa
almofada temporal para projetos de
mais longa duração?
(DV) - Dois anos de mandato é uma manifestamente inadequado e não faz sentido
algum. A Universidade de Coimbra, numa
proxima revisão dos seus estatutos, terá de
alterar esta situação. Já chamei várias vezes
a atenção, assim como fizeram os diretores
de outras faculdades. Sendo o reitor eleito
para um mandato de quatro, deveria ser esta
a duração do mandato dos diretores das faculdades. Devendo existir uma limitação de
mandatos. Sou um acérrimo defensor da
limitação de mandatos, que deveria ocorrer
mesmo nas direções de serviços hospitalares. Quando presidente do Instituto Nacional
de Medicina Legal e Ciências Forenses, eu
próprio tinha manifestado já, e até exarado
em acta de reunião do respetivo Conselho
Diretivo (em março de 2013) a minha intenção de solicitar o termo das minhas funções
à Ministra da Justiça de então, assim que ela
me recebesse. Queria cumprir aliás, o que tal
tinha prometido ao Professor Oliveira Sá de
não ficar mais de 12 anos na direção. Mas
a Ministra Paula Teixeira da Cruz (o único
titular da Justiça com quem tive um mau relacionamento) não me recebeu, apesar das
minhas multiplas solicitações nesse sentido,

mas também não me reconduziu nas funções,
o que eu lhe agradeço (embora não a forma
lamentavel como o fez), não apenas porque
correpondia ao que eu próprio desejava e já
tinha manifestado 9 meses antes, mas também porque foi muito pouco estimulante,
diria mesmo desagradável, trabalhar com a
pessoa em causa.
(IA) - A seu ver é necessário repensar
a Escola e a Universidade. Quer concretizar?
(DV) - O mundo esta em permanente evolução e transformação. A universidade e as
suas Escolas têm de acompanhar essas mudanças e de pulsarem ao ritmo da vida e das
necessidades sociais, como sempre digo.
Qualquer Faculdade deve ter, desejavelmente,
pelo menos três vertentes intervenção: a do
ensino/formação, a da investigação científica
e da prestação de serviços altamente diferenciados e qualificados. Uma escola não pode,
por exemplo, ter laboratórios que envolveram
investimentos da ordem dos milhões de euros
e uma capacidade científica instaladada, e não
colocar esses recursos ao serviço também
da comunidade. A Faculdade de Medicina
precisa de mudanças contínuas nos seus diversos níveis de ação. O próprio curriculum
académico dos cursos que leciona deve sofrer
ajustes e aprefeiçoamentos constantes, pois a
realidade social, e nomedamente no âmbito

da saúde, vai evoluindo. Aliás, temos a decorrer na Faculdade de Medicina de Coimbra
uma reforma substancial do plano curricular
do Mestrado Integrado em Medicina, que se
iniciou em todos os anos ao mesmo tempo.
Eu tive hesitações sobre se deveríamos começar progressivamente esta reforma a partir
do primeiro ano, mas a Escola entendeu que
se deveria inciar em todos os anos ao mesmo
tempo. Tem corrido bem e quando chegar ao
sexto ano será o momento de a availarmos
de forma mais profunda. Está-se a preparar
agora a reforma curricular para o mestrado
integrado em Medicina Dentária. Ainda a nível da oferta formativa, a Escola tem também
de repensar continuamente a oferta pós-graduada. Investiu-se aliás muito na oferta
pós-graduada, graças ao esforço do Gabinete
de Estudos Avançados e, recentemente, quase duplicámos a oferta pós-graduada. Neste
âmbito formativo considero, aliás, que as faculdades deveriam ter uma intervenção muito
maior durante o Internato. Os programas de
Internato Médico deveriam envolver mais as
escolas. Mas a Escola tem de se repensar a
muitos outros níveis, nomedamente o que
quer para o seu futuro, quais os profissionais
que pretende chamar para o seu seio, que
áreas de investigação quer priveligiar, que níveis de investigação quer atingir, etc. E deve
perpetivar uma abertura à cooperação com o
setor privado da saúde no âmbito também do
ensino e da formação médica. A Escola, gra-

ças ao empenho e dedicação de todos os seus
orgão e de todos os seus membros – docentes, investigadores, discentes e pessoal técnico, acabou de elaborar um plano estratégico
que deverá orientar o seu caminho no futuro
e o plano de acção dos seus futuros diretores.
(IR) - O que pensa da recertificação?
Qual o papel da Ordem dos Médicos?
E onde entram as faculdades no processo de recertificação?
(DV) - Trata-se de algo que envolve, simultaneamente, aspetos positivos e aspetos negativos. Preocupa-me ver o percurso seguido nalguns países, nos quais a recertificação
acabou por caminhar num sentido inadequado. Países onde as pessoas se inscrevem
nos congressos, por exemplo, apenas e só
para obterem pontos que são necessários
para a recertificação. O que acontece? Que
congressos com mil inscritos têm por vezes
apenas algumas dezenas de pessoas a assistir. E a formação transforma-se num negócio
muito rentável pois as pessoas pagam para
ter os documentos necessários para a tal
recertificação, sem que a qualidade esteja
muitas vezes devidamente acautelada. Pode
ser um pau de dois bicos. Eu diria que a formação contínua é uma obrigação ética e que
os próprios médicos deveriam acautelar por
si mesmos essa “recertificação”. Mas reconheço que nem sempre tal acontece... Tenho

dúvidas, todavia, sobre qual o mecanismo
ideal para o conseguir, como muitos têm. É
necessária uma maior e mais profunda reflexão conjunta, bem como acautelar a possibilidade de desvios relativamente ao objetivo
fundamental que é o assegurar a qualidade
dos cuidados de saúde prestados. O envolvimento das Faculdades de Medicina seria fundamental também aqui... Uma parceria formativa verdadeiramente funcional entre Ordem
dos Médicos e faculdades, criando cursos e
acreditados pelas faculdades para garantir a
atualização contínua seria uma possibilidade
a pensar.

(IA) - Fala muito do número 12 mas
nasceu a 13 de novembro de 1959. Era
uma sexta-feira.
(DV) - É verdade. O número 13 foi sempre
um número que me deu sorte.... Casei até
num dia 13 com a pessoa a quem devo muito
do que fiz e do que sou.
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Guiné-Bissau irá condecorar...

o Prof. Doutor
Norberto Canha
Um grupo de colegas e amigos organizou esta homenagem que decorreu na Secção Regional do
Centro da Ordem dos Médicos destacando o percurso do filantropo com longa carreira médica,
científica e académica.

do Estado guineense. Palavras que mereceram forte aplauso de muitos colegas e amigos que lotaram a Sala Miguel Torga. Atento
aos problemas dos pacientes que sofrem de
filariose linfática (elefantíase), Norberto Canha foi elogiado por Hélder Vaz Lopes, que o
felicitou pela “marca de altruísmo”.

Norberto Canha, conceituado ortopedista
de Coimbra, será distinguido com uma ordem honorífica da Guiné-Bissau, país onde
também tem desenvolvido relevante trabalho
médico e humanitário. O anúncio foi feito,
pelo diplomata Hélder Vaz Lopes, Embaixador em Portugal daquele país africano,
durante uma homenagem que decorreu na
Secção Regional do Centro da Ordem dos
Médicos na noite de 24 de janeiro.
“Ele merece”, afirmou o diplomata, acrescentando que o gesto corresponde a um dever

Dedicou-se a doenças esquecidas como só
um homem com a generosidade de Norberto
Canha pode dedicar-se, afirmou o embaixador da Guiné-Bissau em Lisboa. “Todos reconhecemos tratar-se de uma figura ímpar”,
concluiu o Embaixador.

Coimbra (HUC). Entre os vários oradores, Carlos Cortes, presidente da SRCOM,
enalteceu “o carinho” que os discípulos de
Norberto Canha (e não só) por ele nutrem.
“Não é frequente haver uma homenagem de
reconhecimento pelo trabalho e pelo caminho de vida, a alguém que está connosco”,
acentuou, acrescentando que é, pois, “com
toda a justiça” que se leva a efeito esta homenagem. Asseverou, a este propósito, que
“deveríamos homenagear mais as pessoas
notáveis que marcam a nossa vida”. Carlos
Cortes destacou a admiração que todos nutrem o Professor Norberto Canha.

O homenageado preconizou, ao seu estilo
inconfundível, que se repense o passado e
se medite sobre o presente para perspetivar
o futuro. Falou, aliás, muito de futuro convocando os presentes a uma reflexão, entre
outras noções, sobre a inteligência. O que
é inteligência?, perguntou, para de pronto
responder: “É repensar o passado, pensar
o presente para abrir os caminhos do futuro” . Norberto Canha, 89 anos de idade, é
professor catedrático jubilado de Medicina
e presidiu ao Conselho de Administração
dos outrora Hospitais da Universidade de

“Em Medicina não bastam os conhecimentos
técnicos, a disponibilidade clínica, é preciso
ter coração”, advertiu Carlos Cortes, em cujo
ponto de vista o homenageado é “uma fonte
de inspiração” e uma “voz reconhecida no
nosso país, na defesa dos mais necessitados”. E lembrou também as inúmeras vezes
que esteve, precisamente naquela Sala onde
decorreu a homenagem (Sala Miguel Torga),
dando interessantes contributos em vários
debates e sessões. “Foi meu mestre como foi
mestre de centenas ou milhares de estudantes”, sublinhou Carlos Cortes. “Pelo carinho

que transmitiu, pela generosidade do seu caráter, só pode fazer parte de um homem que é
profundamente bom”. Rematou: “Toda a sua
vida foi um exemplo perfeito daquilo que é
ser médico, com todas as suas vertentes no
sentido ético, formativo, de solidariedade, de
amor ao próximo e fê-lo sempre sem nunca
desistir. Até ao dias de hoje. É uma inspiração para todos nós”. Destacando a “dimensão humana” de Norberto Canha, o presidente do Centro Hospitalar e Universitário

de Coimbra (CHUC), Fernando Regateiro,
louvou-o pela capacidade de não se resignar.
Por seu turno, Paulo Moura, subdiretor da
Faculdade de Medicina da Universidade de
Coimbra, destacou também a “marca humana” do homenageado enquanto ortopedista e
expressou o desejo da sua Escola no sentido
de “seguir o exemplo” do mestre. Para Paulo
Moura, à vocação de “homem de missões”
junta-se também o seu espírito de permanente inconformismo.

Recorde-se que o catedrático jubilado reuniu
uma equipa de profissionais de saúde, há um
ano, para rumar à Guiné-Bissau a fim dele
ali serem efetuadas 20 cirurgias e o êxito da
missão culminou na realização de 47 intervenções. Entusiasmado, o insigne cirurgião
projetou, com a sua equipa, uma segunda
ida, a concretizar ainda em fevereiro e março.
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DIA MUNDIAL DO DIA DO DOENTE

‘Particularidades
da Relação
Doente-Médico’
O dia do Doente, que decorreu no passado dia 11 de fevereiro, foi a oportunidade para a sociedade refletir sobre as necessidades dos doentes e propor um caminho com respostas capazes
de resolver as dificuldades que atravessa o setor da saúde e a sua permanente desumanização.

Para assinalar esta data, a Secção Regional
do Centro, através do gabinete de Apoio ao
Doente, promoveu um importante debate sobre as “Particularidades da relação Doente-Médico”, cuja sessão integrou integra as
intervenções de Catarina Matias, vogal da
SRCOM, Médica de Família - USF Coimbra
Centro e moderadora; Zulmira Santos, Médica Psiquiatra - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra; Isabel Gonçalves, Médica
de Família e Presidente da Delegação Centro
da Associação Alzheimer Portugal e ainda
Luiz Miguel Santiago, Médico de Família
- USF Topázio e Professor Associado, com
Agregação, FMUC.
Numa relação que foi evoluindo ao longo
dos tempos, e apesar dos desafios do século
XXI, a relação do médico com o seu doente é
sempre baseada na empatia, na lealdade e no
conforto para com o outro. Esta a principal
mensagem de Zulmira Santos que, através

de imagens, enfatizou a ideia de que esta
‘relação’ é o pilar da Medicina. A seu ver,
sejam quais forem as condições para a prestação dos cuidados, a relação do doente e
do seu médico está sempre presente, é, pois,
a essência. Por seu turno, Isabel Gonçalves
lembrou a urgente necessidade de criar o
estatuto de Cuidador Informal, fazendo da
sua intervenção uma resenha de todos os
extraordinários projetos e desafios da Associação Alzheimer Portugal.
Luiz Miguel Santiago referiu alguns projetos
que estão a decorrer na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, alguns
dos quais tentarão avaliar como os doentes
se sentem depois de falar com o médico,
ou seja, “o que os médicos têm de modificar para poder falar com as pessoas”. Nesta
relação, há que demonstrar as capacidades
para ser motivador, citando algumas características que o médico deverá ter para saber

Luiz Miguel Santiago, Isabel Gonçalves, Catarina Matias e Zulmira Santos

realizar uma consulta com competência, entre outras, “ter capacidade de comunicação,
saber exemplificar, saber ensinar pessoas
mais velhas,...”. A seu ver, “há que ter em
conta que 28 por cento dos alunos de medicina estão em burnout. A faculdade quer
formar excelentes médicos mas forma excelentes técnicos.”
Recorde-se que, no mesmo dia, a Ordem dos
Médicos colocou à discussão pública um
documento que apresenta os tempos padrão
para cada consulta de especialidade. “Este
documento reforça um dos pilares dos cuidados de saúde: a ligação que existe entre
um profissional de saúde e o seu doente, ou
num sentido mais lato e humanista: entre o
médico e a Pessoa”, aludiu o presidente da
SRCOM na sua habitual crónica quinzenal
na Rádio regional do Centro, aludindo a este
debate.
Ana Luísa Mateus, Maria dos Prazeres Francisco (Gabinete de Apoio ao Doente da SRCOM)

José Augusto Simões, Carlos Ordens
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Carlos Tomás, Carlos Cortes,
Delfim Rodrigues
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‘Hospitalização ao domicílio:
Mito ou Realidade?’ em debate
‘Hospitalização ao domicílio: Mito ou Realidade?’ foi o tema em debate na Ordem dos Médicos,
em Coimbra, no dia 16 de janeiro. Temos condições e recursos humanos para avançar com este
projeto? Pode o projeto avançar sem uma reorganização dos serviços hospitalares? As dúvidas
ainda são muitas.
Há sustentabilidade financeira para avançar
com a hospitalização dos doentes em casa?
Está o SNS preparado para avançar com a
hospitalização domiciliária? Perguntas e reflexões várias que estiveram em debate na
Ordem dos Médicos numa sessão que contou com a intervenção do Coordenador Responsável pela Implementação e Dinamização
das Unidades de Hospitalização Domiciliária
do Ministério da Saúde, Delfim Rodrigues. O
debate, organizado pela Ordem dos Médicos
e Associação Portuguesa de Engenharia e
Gestão da Saúde contou ainda com a intervenção do presidente do Conselho Regional
do Centro da Ordem dos Médicos, Carlos
Cortes. A seu ver, “este é um dos projetos
mais importantes que o Serviço Nacional
de Saúde dos últimos anos” pese embora
a necessária e urgente necessidade de mais
recursos humanos para a sua concretização.
“Traz mais valias para a saúde dos doentes,
desde logo, evitando o flagelo que é a infecção hospitalar, e queria também salientar um
dos pontos mais importantes deste projeto:
a humanização”. Na intervenção inicial, ao
elencar as vantagens desta medida, o presi-

dente da SRCOM não quis, porém, deixar de
apontar a “infeliz desumanização” que grassa
o setor da saúde nos últimos anos. Momentos antes, aliás, em declarações aos jornalistas, Carlos Cortes aventou a hospitalização
em casa como “um desafio” e também “uma
esperança” pois as unidades hospitalares
estão sobrelotadas e com falta de condições
para os doentes internados. Mas pergunta,
de forma categórica: “Se não há hoje recursos humanos, como é que vamos arranjar
recursos humanos para este modelo?”

finar uma imensa população num edifício
não é uma ideia muito generosa. Mas é lá
que está o equipamento, é lá que juntamos
os doentes. (...). Os serviços, hoje, são cada
vez mais domiciliários. Citando alguns estudos norte-americanos deu conta de que
“hoje, em dia, 64 por cento dos idosos estão
a abster-se de receber cuidados de saúde
precisamente pela organização do acesso às
instituições ser muito penosa” e, ainda, muitos saem muito pior, com a saúde ainda mais
debilitada do que antes da hospitalização.

O Coordenador Responsável pela Implementação e Dinamização das Unidades de
Hospitalização Domiciliária do Ministério da
Saúde, Delfim Rodrigues, destacou de forma
elogiosa este evento que resulta, acentuou,
“de uma parceria de bom entendimento e
de trabalho entre a APEG Saúde e a Ordem
dos Médicos”. Sobre o assunto do debate,
fez questão de lembrar que Portugal interna
1,6 milhões de doentes nos hospitais, 40 por
cento dos quais considera serem candidatos
à hospitalização domiciliária. “Esta ideia de
que para prestar um serviço temos de con-

“É o único modelo alternativo à hospitalização clássica. Os resultados já evidenciados
mostram uma taxa de mortalidade inferior
em 24%, a taxa de infecção hospitalar que no nosso país ronda os oito ou nove
por cento - passa a ser zero e os reinternamentos decrescem perto de 30 por cento. A
nossa casa é um ambiente saudável”, havia
também afirmado antes aos jornalistas. Os
critérios para a hospitalização em casa são
claros: “diagnóstico concluído, condições de
habitabilidade para poder estar internado em
casa e que se possa dispor de um cuidador

Painel de comentadores

caso o doente não seja autónomo. A primeira
condição é a vontade do doente”, explicou.
O debate que reuniu, na Sala Miguel Torga,
médicos (a maior parte com cargos de direção), administradores hospitalares, enfermeiros, trouxe para a discussão um tema
que já está em prática em diversos países,
tais como Dinamarca, Espanha, Holanda e
México. O programa português, recorde-se,
foi lançado em outubro de 2018 e estabelece,
como objetivo para 2019, o envolvimento de
25 hospitais, num total de 210 camas: 100
na região de Lisboa e Vale do Tejo, 60 no
Norte, 40 no Centro, 10 no Alentejo e cinco
no Algarve. Á data do debate, existiam 75 camas já operacionais. Do Hospital Garcia de
Orta, em Almada, veio o exemplo da capacidade de resposta muito positiva a este modelo. Também já funciona no Centro Hospitalar
de Médio Tejo e no Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga. Mas a temática continua
a levantar muitas questões. Por exemplo, o
responsável pelo maior serviço de internamento do Centro Hospitalar e Universitário
de Coimbra (Medicina Interna com 134, no

Inês Rosendo

total) lembra que um dos maiores obstáculos
que o serviço enfrenta diariamente é precisamente a dificuldade de dar alta aos doentes
e/ou a dificuldade de interligação com a rede
de cuidados continuados. Há ainda quem
receie o desinvestimento nos hospitais face
a este projeto do Ministério da Saúde. Se a
ideia é ter equipas médicas para vigiar e dar
assistência 24 horas, para casos como infeções urinárias, infeções respiratórias, insuficiência cardíaca e cuidados pós operatórios
são algumas das patologias candidatas à
hospitalização domiciliária.
O presidente da APEG Saúde, Carlos Tomás, conduziu a sessão que teve como fio
condutor a participação de um painel de
comentadores, para a fase de debate. Foram intervenientes: Inês Rosendo (vice-presidente da SRCOM e coordenadora da
USF Coimbra-Centro); Rui Passadouro (Presidente da Sub-Região de Leiria da Ordem
dos Médicos); Armando de Carvalho (Diretor
do Serviço de Medicina Interna do CHUC);
Andreia Oliveira (Diretora Área de Direitos
Humanos e Ética Médica ANEM) Carlos Or-

dens (Diretor Executivo do Agrupamento de
Centros de Saúde do Baixo Mondego); Ana
Pais (Diretora Clínica do Instituto Português
de Oncologia de Coimbra Francisco Gentil,
E.P.E); Helena Pinho (Diretora Clínica do
Centro Hospitalar Tondela Viseu), Lurdes Sá
(Diretora Clínica Hospital de Cantanhede);
João Santiago Correia (Diretor do Serviço de
Medicina Interna da ULS da Guarda); João
Casteleiro (Presidente do Conselho de Administração e Diretor Clínico Centro Hospitalar Cova da Beira); José Robalo (Presidente
do Conselho Diretivo da ARS Alentejo); Rui
Nogueira (Presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar); Nuno
Barros (USF As Gândras); Ricardo Ferreira
(Hospital Pediátrico, em substituição de
Guiomar Oliveira); Recorde-se que a hospitalização domiciliária é, pois, uma prática
recente em Portugal. É uma alternativa ao
internamento convencional. Evitar infeções
hospitalares multirresistentes ou reduzir os
custos de internamento são algumas das
vantagens deste modelo.
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Médicos analisam
direito da informação
dos dados clínicos
“Dados Clínicos: O Direito da Informação” foi o título da sessão que se realizou na sede de
Coimbra da Ordem dos Médicos, cujo tema despertou intenso e franco debate no âmbito do atual
Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).

Joaquim Viana, Alexandra Santos, Cármen Costa, Ivo Reis

A atual legislação entrou em vigor a 25 de
maio na União Europeia mas continua a suscitar várias interrogações: Em que consiste o
Regulamento Geral de Proteção de Dados?
Quando tem de ser aplicado? O que mudou?
A que direitos pessoais deverá estar atento
para cumprir o Regulamento?
Para fazer face a estas e outras tantas dúvidas, a Ordem dos Médicos continua a
promover sessões sobre este tema e, desta
vez, juntou na Sala Miguel Torga, juristas,

advogados e médicos. Foram intervenientes
nesta sessão: a jurista Alexandra Santos, a
advogada Carmen Costa, o médico de família
e Coordenador do Gabinete de Informação e
Tecnologia da Secção Regional do Centro da
Ordem dos Médicos (SRCOM), Ivo Reis; e
Eduardo Duarte, membro do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos.
Também o médico anestesiologista e Coordenador do Gabinete de Ética e Deontologia
da SRCOM, Joaquim Viana, esteve presente.

Ficou desde logo patente no período de
discussão deste tema que ainda há imensas
dúvidas, em relação às principais alterações
do RGPD. Após a apresentação do enquadramento legal e dos principais objetivos desta
regulamentação, nesta sessão que decorreu
no dia 29 de novembro, os médicos escutaram com particular interesse a caracterização e distinção das categorias de dados
pessoais. Por exemplo, são dados pessoais
‘sensíveis’: os que revelem a origem racial
ou étnica, opiniões políticas e convicções re-

ligiosas ou filosóficas; a filiação sindical; os
dados genéticos, dados biométricos tratados
simplesmente para identificar um ser humano; dados relacionados com a saúde; dados
relativos à vida sexual ou orientação sexual
da pessoa. Explicou Carmen Costa que o tratamento de dados sensíveis só poderá ter lugar em determinados casos. A saber: quando
o titular tenha prestado o seu consentimento
explícito; quando o tratamento seja necessário para a defesa de interesses vitais de um
titular de dados incapacitado de dar o seu
consentimento; para a declaração, exercício
ou defesa de um direito num processo judicial, quando o tratamento for necessário para
efeitos de medicina preventiva, o diagnóstico médico, a prestação de cuidados ou tratamentos de saúde ou de gestão de sistemas
e serviços de saúde; quando o tratamento for
necessário por motivos de interesse público
no domínio da saúde pública.
Recorde-se que o novo regulamento comunitário - que na hierarquia das leis vale mais
do que uma lei nacional - determina que “a
fim de reforçar a execução das regras” do
RGPD “deverão ser impostas sanções, incluindo coimas”, por violação do mesmo,
não fazendo qualquer distinção entre setor
público ou privado.
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O médico que nos mostra um mundo diferente
Ordem dos Médicos, em Coimbra, acolheu
apresentação do livro “O Mundo Precisa de
Saber”, do médico Gustavo Carona

Burundi, Iémen e Faixa de
Gaza serão destinos do médico
Gustavo Carona, médico
anestesiologista que já efetuou
nove missões humanitárias
em zona de conflito bélico. Ao
partilhar as suas experiências
na Ordem dos Médicos em
Coimbra, a propósito do seu
trabalho editorial mais recente
intitulado “O Mundo Precisa
de Saber”, Gustavo Carona
cruza as vidas de todos nós,
interpelando-nos a trabalhar
na ajuda ao ‘outro’. Realidades
complexas que nos convocam.

A anfitriã desta sessão, Catarina Matias, Vogal do Conselho Regional do Centro da Ordem dos Médicos, fez questão de sublinhar
a importância da mensagem transmitida por
este livro. “Numa altura do ano em que muitos jovens médicos fazem o Juramento de
Hipócrates, estas publicações vêm mostrar
que não é apenas um dia ou apenas um juramento, mas sim deve ser algo que deve estar
sempre presente na nossa profissão”., enfa-

tizou.Gustavo Carona, numa intervenção de
grande emotividade, explicou as motivações
para integrar as missões dos Médicos Sem
Fronteiras. “Quando nós lá estamos, as vidas
que passam ao nosso lado, passam a ser o
NÓS”. Sublinha que vai escrevendo histórias
de pessoas que o marcaram e passou, desde
que realizou a primeira missão humanitária,
a ver o mundo com uma perspetiva diferente.
‘1001 Cartas para Mosul’ foi a primeira obra

Poderá consultar todas as notícias em www.omcentro.com/noticias

do médico Gustavo Carona de Magalhães.
Em “O Mundo Precisa de Saber” o médico
anestesiologista (e com a sub especialidade de Cuidados Intensivos) retrata quatro
missões, com textos que foi escrevendo ao
longo de nove anos. “Sinto uma responsabilidade enormíssima de dar voz às pessoas”,
assume. Afirma amiúde: “Tento pôr os vossos olhos e, se possível, o coração, onde eu
tive os meus”.
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‘A melhor rede social são os familiares e os amigos.’
Atuações da soprano Luísa Barriga, do tenor Sérgio Martins e do pianista Mário Santos, da
Orquestra Clássica do Centro, bem como do Coro da Ordem dos Médicos, deram o tom para o
ambiente festivo.

O grande auditório do Convento São Francisco, em Coimbra, encheu para um dos momentos mais marcantes da vida de 340 novos
médicos - o Juramento de Hipócrates.
Pela voz do presidente da Secção Regional
do Centro, Carlos Cortes, foram endereçadas
palavras de agradecimento e reconhecimento
em nome da Ordem dos Médicos para os familiares e amigos e as todos os que, nalgum
momento da vida, participaram na formação
de personalidade destes jovens. “Nunca se
esqueçam que estas pessoas são a rede social e mais importante da vossa vida”, enfatizou, pedindo uma salva de palmas para eles,
prontamente correspondida.
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Está tudo neste juramento,
tudo o que necessitarem em momentos
de dificuldade, nas dúvidas, quando
tiverem interrogações.”

Juramento de Hipócrates
COIMBRA

Alegando a importância deste juramento, cuja
génese remonta a mais de 2500 anos, Carlos
Cortes não deixou de lembrar que este documento reflete todos os princípios da bioética
moderna (beneficência, não maleficência, autonomia dos doentes e a justiça). “Está tudo
neste juramento, tudo o que necessitarem em
momentos de dificuldade, nas dúvidas, quando tiverem interrogações”. Para além das inúmeras palavras de incentivo, traçou o retrato
do Serviço Nacional de Saúde “onde existe
uma grave carência de recursos humanos”.
Afirmou: “A planificação, nos últimos anos,
foi desastrosa. A colocação dos médicos
recém-especialistas continua a ser injusta e
incompreensível. Existe uma desvalorização
gritante da formação médica por parte do Ministério da Saúde. (...) Todos os anos, ficam
mais de 300 médicos internos fora dos programas de formação específica. Porque apesar dos avisos permanentes da OM a tutela
nunca se preocupou. O acesso aos cuidados
médicos é profundamente desigual. Os doentes da Guarda, de Castelo Branco não têm as
mesmas oportunidades dos de Coimbra ou
Lisboa ou Porto.” Enumerando ainda outras
dificuldades, alertou para a existência dos
mais de 30 sistemas informáticos no SNS
completamente desadaptados e sistematicamente avariados; criticou a falta de ligação
entre cuidados de saúde primários e hospitais, e considerou uma lacuna grave a falta
de uma reorganização das urgências. Problemas que, a seu ver, não se resolvem com
a mudança de ministros. Sem pretender ser
“um portador de fatalidade”, Carlos Cortes
justificou: “Só quero que estejam preparados

para combater esta inércia. Porque, esta, é
uma responsabilidade dos médicos e a nossa
obrigação ética.”
No palco, para além do Bastonário da Ordem
dos Médicos (OM), estava em representação do Magnífico Reitor da Universidade de
Coimbra e também do Diretor da Faculdade
Medicina da Universidade de Coimbra, Américo Figueiredo; em representação do Conselho Diretivo da Administração Regional de
Saúde do Centro, Mário Ruivo; o Coordenador Executivo da Agência para a Prevenção
do Trauma e da Violação dos Direitos Humanos - CHUC, médico psiquiatra João Redondo; o Coordenador do Conselho Nacional do Médico Interno, Henrique Cabral; em
representação da Secção Regional do Norte
da OM, Lurdes Gandra; Vogal do Conselho
Regional do Centro da OM, Catarina Matias.

O presidente da SRCOM lançou ainda três
desafios: o de inconformismo, o da humanização e o da Esperança. “Sejam corajosos,
não se refugiem na passividade, no silêncio
cúmplice. Não deixem degradar as condições
em que são praticados os cuidados de saúde.
Os vossos doentes nunca vos perdoariam.
Assumam a herança que os nossos mestres
nos deixaram”, exortou. À guisa de conclusão, afirmou: “Aristóteles disse: “a esperança é o sonho dos homens acordados”. Pois
bem, que este seja o dia do vosso despertar!
Muitas felicidades a todos!”.

O bastonário da Ordem dos Médicos destacou: “Vocês são internos especiais, porque
este é um ano especial: a Ordem dos Médicos faz 80 anos; os Internatos Médicos fazem
100 anos; o Armistício da Grande Guerra faz
100 anos; estamos no ano em que a adesão de Portugal à Convenção Europeia dos
Direitos Humanos faz 40 anos; faz 70 anos
que foi publicada a Declaração Universal dos
Direitos Humanos”. Miguel Guimarães quis,
entretanto, explicar o que a Ordem dos Médicos tem desenvolvido em prol da qualidade
da Medicina, designadamente, a criação do

fundo de apoio à formação médica; a certificação das ações de formação após assinatura de protocolo com a União Europeia dos
Médicos; a revisão em curso dos programas
de formação dos Colégios de Especialidade;
uma nova prova nacional de acesso à especialidade, terminando o famoso Harrison;
entre outras”. Coube ao médico psiquiatra
João Redondo, Coordenador Executivo da
Agência para a Prevenção do Trauma e da
Violação dos Direitos Humanos, protagonizar
a Oração de Sapiência desta cerimónia. Disse a dado passo: “Na procura de uma abordagem baseada em direitos, as políticas de
saúde, as estratégias e os programas devem
ser projetados explicitamente para melhorar a
satisfação de todas as pessoas relativamente ao direito à Saúde, com o foco nos mais
vulneráveis”. Sublinhou: “Um dos nossos
deveres mais difíceis, enquanto seres humanos, é ouvir as vozes daqueles que sofrem”.
Antes de terminar a sua intervenção, o também vogal do Conselho Regional do Centro
da Ordem dos Médicos colocou o acento tónico na matriz no dia-a-dia em que se desenvolve a atividade clínica com as constantes
mudanças no mundo do trabalho. “Fatores
psicossociais, stress ocupacional, burnout,
violência/assédio, representam alguns dos
principais desafios para a saúde e segurança ocupacional” que colocam “em causa os
direitos dos profissionais de saúde e que importa prevenir, através da promoção de uma
cultura de prevenção em matéria de segurança e saúde”. Por fim, o Coordenador Executivo da Agência para a Prevenção do Trauma e
da Violação dos Direitos Humanos assinala:

“Sempre que surgir alguma dúvida de como
proceder, basta lembrar o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: Todos
os seres humanos nascem livres e iguais em
dignidade e em direitos. Dotados de razão e
de consciência, devem agir uns para com os
outros em espírito de fraternidade”. A cerimónia prosseguiu com a cativante atuação da
soprano Luísa Barriga, do tenor Sérgio Martins e do pianista Mário Santos, da Orquestra
Clássica do Centro. E foi em ambiente festivo
que decorreu a cerimónia de entrega de cédulas - conduzida pela médica anestesiologista
Inês Mesquita e pelo Coordenador do Conselho Nacional do Médico Interno, Henrique

Cabral. Foram também entregues os pin da
OM e o livro “Ser Médico - Cartas aos Jovens
Médicos” da autoria do ex-bastonário da OM,
Carlos Ribeiro.
A leitura do Juramento foi, pois, um momento
de grande carga simbólica. “É, para nós, uma
honra incrível poder, deste lado, observar
o vosso orgulho e o princípio do resto das
vossas vidas dedicadas aos doentes. Muitos
parabéns aos novos colegas e às suas famílias!”, concluiu Inês Mesquita.
No final, a fotografia de grupo para memória
futura!
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Juramento de Hipócrates

“É um orgulho ter esta cerimónia
nesta faculdade. Dignifica a região,
os estudantes e a própria Ordem.”

COVILHÃ

COVILHÃ: Cerimónia inédita no dia em que a OM completou 80 anos
DIA MARCANTE NESTA BONITA CIDADE BEIRÃ
“É um orgulho ter esta cerimónia nesta faculdade. Dignifica a região, os estudantes e
a própria Ordem”, afirmou Ernesto Rocha,
presidente da Sub-região de Castelo Branco
da Ordem dos Médicos, lendo em seguida
uma mensagem do Bastonário da Ordem dos
Médicos. “Estimados colegas (...), quero
deixar-vos uma pequena mensagem através do meu legítimo representante Carlos
Cortes, a quem aproveito para agradecer de
forma muito especial por ter tornado possível esta cerimónia na Covilhã e por estar a
dar um contributo notável, como presidente
do Conselho Regional do Centro da Ordem
dos Médicos, para a defesa da qualidade da
medicina, dos doentes e dos médicos”. Afirma Miguel Guimarães na sua mensagem: “No
dia em que a Ordem dos Médicos faz 80 anos
quero agradecer a todos os médicos que ao
longo de todo este tempo contribuíram para
a qualidade da nossa medicina e para a formação irrepreensível de médicos de excelência. Neste dia especial não posso deixar de
relevar o papel determinante dos médicos na
criação das carreiras médicas e na construção do SNS. (...) Sei que o Dr. Carlos Cortes
vos vai falar dos vários desafios que vão ter
pela frente, desde a relação médico-doente
e humanização dos cuidados de saúde, até

ao absurdo dos problemas informáticos que
neste momento enfrentamos. Mas, gostaria
de vos deixar algumas mensagens simples:
Defendam sempre os valores e princípios
em que acreditam e que hoje vão jurar. Não
aceitem o excesso de pressão e burocracia
que afeta negativamente a relação médico-doente e a prática clínica e prejudica a saúde
dos doentes e dos médicos. Sejam exigentes
na qualidade da formação e na valorização
pessoal e profissional.(...)”. Ernesto Rocha finalizando a leitura, assumiu: “Neste discurso
está tudo o que vem no Juramento de Hipócrates. Bem-hajam!”.
Nesta manhã do dia 24 de novembro de 2018,
a cerimónia prosseguiu com a intervenção de
Rosa Reis Marques, presidente do Conselho
Diretivo da Administração Regional de Saúde
do Centro, em representação da atual ministra da Saúde, Marta Temido. “Não posso deixar de saudar a Secção Regional do Centro
pela realização desta iniciativa no interior na
Região Centro. Dar visibilidade ao interior é
contribuir para a coesão nacional, é contrariar
essa bipolarização que ameaça essa mesma
coesão”. Afiançou Rosa Reis Marques: “O
SNS é uma das maiores conquistas da História multissecular do nosso país, um avanço

civilizacional”. Rosa Reis Marques recordou
ainda que “foi a 24 de novembro de 1938 que,
por força do decreto-lei 291-71 que foi criada
a Ordem dos Médicos portugueses cujo primeiro bastonário foi o distinto professor de
Medicina da Universidade de Coimbra, Elysio
de Moura.

tor da Faculdade de Ciências da Saúde da
Universidade da Beira Interior, estava particularmente emocionado com esta cerimónia
organizada pela SRCOM. “É, para mim, um
momento muito emocional. Para quem tem
acompanhado este processo na FCS desde o
seu início, o facto de estarmos aqui, pela primeira vez, é um verdadeiro reconhecimento
de todo o trabalho realizado”. Esta cerimónia
representa “um verdadeiro privilégio e um reconhecimento de todo um percurso e de todo
um trabalho que foi feito ao longo dos anos,
no sentido de criar no interior uma boa escola
universitária”.

No alinhamento da cerimónia solene, coube
ao Pro-reitor da Universidade da Beira Interior, Manuel Lemos, representar o Reitor e
agradecer à Secção Regional do Centro da
Ordem dos Médicos (SRCOM) a cerimónia
na Covilhã. “Começa hoje, simbolicamente,
um período decisivo para os 80 jovens médicos e este ato evoca a importância da ética
e do profissionalismo e do humanismo da
prática médica”. A seu ver, esta cerimónia
reconhece, com toda a justiça, a formação
médica realizada na faculdade mais interior
do País e, também, o esforço aplicado no
desenvolvimento científico e tecnológico que
a UBI tem levado a cabo em prol da região e
do País”. Exortou, dando os parabéns à Ordem dos Médicos: “Esperamos continuar a
contar convosco para fazer crescer a região
e também para ajudar a melhorar as condições de vida das populações do interior”.
Por seu turno, Miguel Castelo Branco, dire-

De acordo com o presidente da SRCOM,
Carlos Cortes - um dos principais dinamizadores desta cerimónia - “não pode
haver dois países diferentes: um país do litoral onde, os doentes acabam por ter mais
oportunidades, apesar de o serviço não ser
o melhor, e depois temos os portugueses do
interior que tem muito mais dificuldades. E a
Ordem dos Médicos, com esta cerimónia do
Juramento de Hipócrates na Covilhã - que é
uma tradição para manter -, quer transmitir
uma mensagem muito importante ao poder
político e em particular à ministra da Saúde:
As pessoas que vivem no interior também
têm direitos como qualquer outro cidadão”,
sublinhou. A cerimónia, que este ano decorreu no Grande Auditório da Faculdade de
Ciências da Saúde da Universidade da Beira
Interior, assume-se como um ato de grande
simbolismo para os profissionais de saúde.
Os jovens médicos puderam ainda ouvir por

parte do presidente da SRCOM que “há uma
enorme falta muito de recursos humanos nos
hospitais da Covilhã, da Guarda e de Castelo
Branco”, por escassez de investimento público. Enfatizou: “Há queixas enormes sobre
a falta de recursos humanos e não se pode
fazer medicina e não se pode ter saúde se não
existem médicos e outros profissionais de
saúde. Existe uma discriminação altamente
negativa que prejudica as pessoas do interior”. Temas para refletir e que, aliás, também
tiveram eco na comunicação social. Esta cerimónia - apresentada por Andreia Nogueira,
membro do Conselho Regional do Centro da

Ordem dos Médicos, e António José Novais,
do Conselho Nacional do Médico Interno
- contou também com a ajuda da MedUBI,
cuja presidente, Catarina Gonçalves, integrou
também a entrega das cédulas uma vez que
a MedUBI endereçou uma carta manuscrita a
cada jovem médico com mensagens de esperança e reflexão ética. Um dos momentos
mais cativantes teve como protagonistas os
meninos e meninas do Grupo de Violinos do
Conservatório de Música da Covilhã, que até
conseguiram tocar com os médicos! Por fim,
os parabéns à Ordem dos Médicos e os votos
de sucesso para todos!
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EXCLUSIVIDADE
nos Médicos

POR / Luís Canaveira Manso
Médico cirurgião

Nos tempos em que foi Ministra da Saúde a Dr.ª Leonor Beleza, criou um novo regímen de
contrato, para os Médicos a trabalhar no SNS, chamado de EXCLUSIVIDADE.

Pretendia resolver o problema, de a maioria
manter actividade Médica, fora das Instituições Publicas de Saúde e consequentemente, não dar o devido rendimento profissional
nestas, por se dedicar mais ao Privado, para
onde desviava Doentes e onde ia auferir um
novo rendimento monetário, a completar o
baixo Salário da Função Publica.
Aqueles que optassem pela dita “Exclusividade”, passariam a ter uma melhor remuneração, quase dupla da normal, mas teriam de
trabalhar nas Instituições 42 horas Semanais,
sendo 12 para a Urgência. Também a sua
“hora extraordinária”, se houvesse necessidade, seria paga em função do seu novo vencimento, quase em dobro do pago, aos que
não optassem e se mantivessem em horário
de 35 horas, com 12 para a Urgência.
A ideia não parecia má teoricamente, mas na
prática, veio a mostrar-se catastrófica?!
Os Médicos que trabalhavam no Publico e no
Privado, faziam-no por gosto, em trabalhar,
em observar Doentes, medicá-los, segui-los,
operando-os e tratando-os o melhor possível, sem regatear horas de trabalho, deslocações e km percorridos. Sentiam-se realizados
profissionalmente e compensados economicamente. Se optassem pela Exclusividade,
embora com melhor remuneração, teriam de
permanecer mais horas na Instituição de Saúde, a fazer NADA?!

Realmente, com os Gabinetes de Consulta,
os Laboratórios, os Blocos Operatórios, a
funcionar quase só da parte da manhã e nalguns casos, o máximo até às 14 horas, não
havia possibilidade de terem actividade diária
compensadora. Para mais, em cada Serviço,
havia Médicos a mais, para “ao mesmo tempo”, poderem ocupar e usar, esses Locais de
trabalho?!
Frustração completa, para os que eram e gostavam de ser, verdadeiros MÉDICOS A TEMPO INTEIRO. Pior era, ao assinarem o novo
contrato, se o cumprissem à risca, nem “fora”
da Instituição, nem “gratuitamente”, podiam
assistir e observar Doentes, ou aos familiares
passar uma Receita????!!!
Em consequência, só aqueles que não tinham
actividade Privada, por não gostarem de trabalhar, ou por não terem saber, ou categoria
profissional, que lhes atraísse Doentes particulares, optaram?! Regaladamente passaram
a receber mais, fazendo o mesmo pouco, ou
nada e nem sequer cumprindo o horário, pois
da parte da tarde, só eles teriam de estar na
Instituição, onde não havia ninguém, que os
controlasse?! Assinar, assinavam a “folha
de ponto”, como se lá tivessem estado, mas
ninguém, desde o Director do Serviço, à Administração da Instituição, tinham meios para
controlar. Bom salário, pouco trabalho, sem
canseiras em deslocações, ou despesas nos
Consultórios particulares. Quando tinham de

fazer Horas extra na Urgência, fazendo o mesmo e com a mesma responsabilidade, dos
Colegas que não tinham optado, recebiam
quase o dobro, ainda por cima?!?
Quando surgiu a obrigatoriedade de marcar
presença, com aposição do “dedo” a vida
complicou-se para eles, mas nem assim
passaram a cumprir melhor?! Até passaram
a ser mais assíduos, pois colocavam o dedo
de manhã, dando “entrada”, o que não correspondia muitas vezes a irem ao Serviço,
saindo logo para irem “à sua vida”, voltando
depois ao fim da tarde, a colocar de novo o
dedo, dando a “saída”?!
Assim registavam mais, do que as horas
exigidas em cada dia, ou semana e só a Legislação que dizia, “horas a mais” marcadas,
não davam direito a pagamento suplementar,
evitou mais abusos.
O maior inconveniente era, terem de se deslocar ao Serviço, para dar “entrada e saída”,
mas sem que isso significasse terem de estar
nele a trabalhar, ou só a “matar” o tempo, a
cumprir o horário?!

Nestas condições, em NADA melhorou a produtividade das Instituições de Saúde, nem o
tratamento dos Doentes, apenas encareceu ao
Estado e ao Contribuinte, a despesa do SNS.

› Ficam 7 horas em 4 dias da Semana e 12
noutro, para completar as 40, o que implica
uma Folga na manhã seguinte, se as 12 de
Urgência são das 20 ás 8.

Nos últimos anos, apareceram para os Médicos, novos “contratos de trabalho individual”
a “tempo indeterminado” de 40 horas, com
18 para a Urgência, podendo os em regímen
de 42 horas e exclusividade, ou 35 sem exclusividade, passar para estes contratos. Só
alguns das 35 optaram, por serem mais bem
pagos, do que aquele em que estavam.

› Igualmente uma manhã de Folga na Semana seguinte, se a Urgência for ao Sábado (ao
Domingo, folga na 2º Feira).
As 7 horas diárias implicam contudo, “intervalo para almoço”, obrigando a ser das 8 às
13 = 5h, ou 9 às 13 = 4h e das 14 às 16 = 2h,
ou 14 às 17 = 3h.

Os Médicos teriam o seu “dia próprio”, para
Consultas, Exames, Tratamentos, Operações,
podendo exercer a sua actividade de forma
organizada, sem tempos mortos, por TODOS
estarem no Serviço ao mesmo tempo, sem
Gabinetes, ou Blocos Operatórios livres, para
cada um exercer a sua actividade.

A maioria dos de 42 não optou, pois obrigaria
a mais trabalho, sem compensação remuneratória.

Nestas condições o rendimento é pouco, pelos intervalos e períodos curtos de actividade,
pouco adaptáveis a actividade Cirúrgica.

Podiam até ter “dias de folga” de manhã, ou tarde, desde que “somado” nos outros dias, cumprisse o seu horário, de 40 horas Semanais.

Em consequência, passou a haver em cada
Serviço, Médicos com “três” regimes de horário de trabalho, vencimento e valor de hora
extra, diferentes?!!

A solução será a possibilidade de “Jornada
Continua” das 8 às 15, ou 9 às 16 = 7h, ou 9
às 19 = 10h, melhor para as Especialidades
Cirúrgicas, mas difícil de aplicar e cumprir
todos os dias, pois o mesmo Médico, não
opera, nem tem Consultas, em todos eles.

Desta forma, as Instalações para Consultas,
Exames, Tratamentos e Blocos Operatórios,
teriam de funcionar diariamente, ente as 8 e as
20 horas, com pleno rendimento e maior número de Doentes atendidos e tratados no SNS.

Uma aberração, que só origina conflitos e
revoltas, sem qualquer melhoria de produtividade, ou redução de despesa do SNS.
Vem agora o SIM, levantar outra vez a hipótese de recriar a EXCLUSIVIDADE para os
Médicos?!
A experiência anterior e as consequências
nefastas acima referidas, não chegam para o
negar e antes tentar acabar com ela, à medida
que os ainda nessa situação, se Reformem?!

Somos por isso, defensores de “Horários
desfasados”, isto é, uns dias o horário pode
ser Jornada Continua, ou de manhã e tarde
com intervalo de almoço, ou só de tarde, ou
só de manhã.
Assim teríamos distribuído pelos 4 dias da
Semana, a perfazer 28 horas:
› Jornada Continua 8 às 15, ou 9 às 16 = 7h,
ou 9 às 19 = 10h

O que tem de ser resolvido e já tarda é:
Com a maioria dos Directores de Serviço em
regímen de 35 horas e as Administrações a
controlar só pelos Aparelhos digitais, continuaram sem qualquer possível verificação de
permanência, nos respectivos Serviços?!

› Carreiras Médicas com Contratos de Trabalho e Horários IGUAIS para todos, sendo o de
40 horas Semanais, com 12 para a Urgência,
aquele que considero mais adequado.

› Só Tardes das 14 às 19 = 5h, ou 14 às 20 =
6h, ou 13 às 20 = 7h.
Ficando 0 5º dia para a Urgência, com 12
horas.

O importante é RENTABILIZAR as Instalações
dos Serviços de Saúde do SNS, aproveitar ao
máximo as disponibilidades Médicas, através
de “horários Pessoais”, devidamente organizados e autorizados, com igual remuneração.
Depois de cumprido o seu horário, nada deve
impedir o Médico de se dedicar a outras actividades, incluindo exercício da sua Especialidade em Medicina Privada, apenas ficando
interdito e muito bem, de nesta atender, ou
operar Doentes do SIGIC, provenientes do
mesmo Serviço do SNS, onde trabalha.

› Manhãs e Tardes 8 às 13 e 14 às 16 = 7h, ou
9 às 13 e 14 às 17 = 7h
› Só Manhãs das 8 às 13 = 5h, ou 8 às 14
= 6h

13-12-2018
Canaveira Manso
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O nível da literacia em saúde não pode ser
dissociado do nível da literacia geral.

Literacia em Saúde
POR / SÉRGIO FREIRE
ECONOMISTA
O aumento do nível de literacia em Saúde é um meio de capacitar os cidadãos/ indivíduos de modo a reduzirem-se as desigualdades e ajudando a criar uma sociedade mais saudável, segura e exigente.

Figura 1 / Níveis de literacia em saúde (índice geral), em Portugal e nos países participantes no HLS-EU (%)

Figura 2 / Qual a relação entre a idade e os níveis de literacia em saúde (índice geral)?

Parece-me importante constatar que mais de
40% dos inquiridos nunca usam a internet
para obter informações nem têm práticas regulares de leitura.
A população mais idosa e a população com
nível de escolaridade mais baixo, são aquelas
que, sem surpresa, apresentam níveis de literacia em saúde mais baixos (correlação com
o nível da literacia geral).
Apenas 18,3% das pessoas com mais de
76 anos tem um nível de literacia em saúde
pelo menos satisfatório, contrastando com os
65,6% para a grupo etário dos 15-25 anos
(Figura 2).
Fonte: ILS-PT, 2014, CIES-IUL/ Fundação Calouste Gulbenkian e HLS-EU Consortium (2012).

Na Figura 3 observa-se que cerca de 2/3 das pessoas com escolaridade até ao 6º Ano apresentam um nível de literacia em saúde não satisfatório.
Este rácio desce para 1/3 para a população com escolaridade ao nível do Ensino Superior (a importância das determinantes sociais da Saúde).
Segundo o Health Promotion International,
a literacia em saúde ainda está a dar os primeiros passos na Europa, e Portugal não é
exceção como se pode observar atrás. Em
Portugal, em particular no Serviço Nacional
de Saúde, o cidadão deverá estar no centro
do sistema e incluído na tomada de decisão,
com o objetivo de tornar o SNS mais eficiente
e acessível, com utentes mais informados e
responsáveis, capazes de controlar e melhorar a sua saúde.
Fonte: ILS-PT, 2014, CIES-IUL/ Fundação Calouste Gulbenkian e HLS-EU Consortium (2012).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define literacia em saúde como o conjunto de
“competências cognitivas e sociais e a capacidade dos indivíduos para compreenderem
e usarem informação de forma a promover e
manter boa saúde” (WHO, 1998), ou seja, a
capacidade para obter, compreender e avaliar
a informação sobre saúde. Ações que proporcionam melhorias na literacia em saúde
passam por ler e aderir adequadamente a um
programa de cuidados de saúde ou prevenção da doença, bem como ser capaz de usar
racionalmente os serviços de saúde disponíveis e refletir sobre mudanças comportamentais individuais.

Com efeito, diversos estudos relevam o nível inadequado de literacia em saúde, como
tendo implicações significativas na evolução
da saúde das pessoas (via aumento da suscetibilidade para doenças crónicas), na utilização incorreta dos serviços de saúde (via
sobre-utilização dos meios) que, em última
análise, conduzirão a um aumento dos gastos
em saúde.
O estudo “The Costs of Limited Health Literacy: a Systematic Review” (2009) faz uma revisão exaustiva de bases de dados online e de
estudos previamente feitos. Apesar de não se
querer vincular muito a um intervalo, aponta

para um impacto financeiro da iliteracia em
saúde de 3 a 5% dos custos totais de um sistema de saúde.
O Relatório Síntese “Literacia em Saúde em
Portugal” da Fundação Calouste Gulbenkian
(2016) demonstra um nível de literacia em
saúde, para Portugal, um pouco abaixo da
média da União Europeia, já por si menor que
o desejável (Figura 1). Este estudo analisa a
literacia em saúde nas suas três dimensões:
1) tomar decisões em cuidados de saúde; 2)
prevenção da doença; 3) modos de promoção
de uma vida saudável.

A Ordem dos Médicos, em colaboração com
o Ministério da Saúde, pretende tornar disponíveis 4 plataformas de informação online
de apoio à decisão clínica e com acesso gratuito. Os benefícios para a formação médica
contínua parecem inquestionáveis! O que se
considera ainda mais relevante e inovador,
atendendo ao escopo deste artigo, são os
benefícios que poderão advir para o utente.
Se o projeto conseguir reunir informação
com rigor técnico/científico, aliada a uma
linguagem acessível, num só espaço, estaremos perante uma poderosa ferramenta de
literacia em saúde. Sendo uma fonte fidedigna de informação (baseada na evidência
científica) permitirá combater a desinformação e a confusão que, por vezes, se gera
nos canais habituais (o tão consultado Dr.
Google), constituindo uma fonte de guidance
para decisões acertadas em saúde, sem pre-

Figura 3 / Qual a relação entre a escolaridade e os níveis de literacia em saúde?

Fonte: ILS-PT, 2014, CIES-IUL/ Fundação Calouste Gulbenkian e HLS-EU Consortium (2012).

juízo da primordial relação médico-paciente.
Como anteriormente evidenciado, existe ainda uma franja relevante da população que não
tem por hábito consultar a internet. Assim, é
importante que existam outras medidas para
os mesmos, em particular medidas de proximidade. Por exemplo, os Centros de Saúde
podem desempenhar um papel crucial, ajustando até a informação a disponibilizar ao
nível de escolaridade da população.

Como os custos com a saúde crescem a um
ritmo elevado, todas as ferramentas que se
possam usar para, pelo menos, abrandar a
taxa de crescimento dos mesmos são bem-vindas!
Assim, quer numa ótica dos resultados em
saúde, quer na ótica financeira, saúda-se a
excelente iniciativa conjunta da Ordem dos
Médicos e do Ministério da Saúde!
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Perseguida...

Coisas

PELA PONTA DA NATUREZA

DE CRAQUES

É evidente que todo o ser humano pode apresentar-se doente de qualquer parte do corpo
e, portanto, lógico será que estas doenças divididas por especialidades médicas, a nós,
Obstetrícia, nos restem as partes baixas, nomeadamente a «boca do corpo», o «canal do
gozo», a «matriz», em suma, toda a «serventia da frente».

Dois grandes Craques da Medicina, mais craques que eu porque eu era simples
especialista, chamaram um Obstetra ao Banco de Urgência dos Hospitais para fazer
a observação e orientação terapêutica de uma «grávida» de cerca de «cinco meses»,
que se encontrava em coma não identificado.

Estes termos brejeiros, traduzidos, não significam senão a vulva, a vagina, as trompas e os
ovários, isto é, o aparelho genital feminino em linguagem simples mas significativa.
Por isto mesmo, uma mulher simples, mas significativamente preocupada com borbulhas
e comichões na «perseguida» veio pedir-nos ajuda para ela e seu marido que padecia do
mesmo na «ponta da natureza».

Fiz-me então transportar rapidamente ao local, prevenida com um estetoscópio de Pinard
(os mais novos nem sabem o que isto é, aposto) para auscultar os possíveis batimentos
do coração fetal, uma caixa de testes imunológicos de gravidez para me certificar daquela
e, ainda, de uma fita métrica vulgar para avaliar o tamanho do útero numa tentativa mais
ou menos empírica de identificar o tempo de gestação, se ela realmente existisse...
tempos difíceis!

Nós limitámo-nos a ajudar, sem consultarmos o dicionário, porque isto com mímica...
foi meio caminho andado.

Foi, precisamente, nesta medição que me apercebi que o fundo do útero chegava
ao umbigo mas a sua consistência era muito amolecida e sem partes duras, fetais.

Teresa Sousa Fernandes

Em face de tal quadro, munida de uma sonda vesical, resolvi esvaziar a bexiga que
drenou, nem mais nem menos que três litros de urina. Nem fiz o teste de gravidez,
porque uma vez aquela vazia e o útero de tamanho normal, foi gargalhada geral
ao constatarmos todos, craques e não só, que a gravidez... era «mijo».
Teresa Sousa Fernandes
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Benefícios Sociais
exclusivos aos membros da srcom
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.

Academia de Música
de Coimbra

Aqua Village Health
Resort & SPA

BPI

http://academiademusica.net/
- Uma aula de instrumento à escolha
para novos alunos gratuita;
- Desconto de 20% sobre o valor
da matrícula anual (exceto se for
efetuado o pagamento de anuidade
nos termos do número seguinte);
- Desconto de 5% sobre o pagamento
da anuidade de frequência lectiva
(exclui-se o número anterior).

www.aquavillage.pt

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

Aeminium Travel
www.facebook.com/pg/aeminiumtravel
- Desconto de 6% em todos os
produtos de turismo.

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.

Aldeia das Oliveiras

- Desconto de 10% em serviços no Hotel.
- Desconto de 10% na tarifa de Alojamento
no Hotel.

Cambridge School
Avis

www.cambridge.pt

www.avis.com.pt

- Oferta de condições especiais para
associados da Ordem dos Médicos

- 10% de desconto sobre a melhor tarifa
online diária
- 15% de desconto sobre a melhor tarifa
online de fim de semana

CP

Banco de Investimento
Global - BIG

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)

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.

Belver Hotels
www.belverhotels.com

www.aldeiaoliveiras.com
- 25% de descontos para membros OM

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

Alliance Française

Bestravel

www.alliancefr.pt

www.bestravel.pt
coimbra@bestravel.pt

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

www.bancobpi.pt

- 5% de desconto no valor base

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.

Duecitânia Design
Hotel
www.duecitania.pt/hotel-overviewhtml
Cedência de sala de reunião com
utilização gratuita – exclusivo para
Conselho Regional do Centro
- Desconto de 10% na melhor tarifa
disponível (exceto épocas festivas,
mediante reserva antecipada. Inclui
pequeno-almoço buffer e acesso livre
ao circuito de SPA);

- Desconto de 5% sobre os preços
de comidas e bebidas propostos,
em serviços de banquetes, para um
mínimo de 20 pessoas;
- Desconto de 10% em todas as
massagens e tratamentos;
- Descontos de 10% na carta de
restaurante e bar;
- Descontos de 10% em pacotes
especiais disponíveis no site do hotel.

DNA - Dance N’ Arts
School
www.dnaschool.pt
- Desconto de 25% na taxa de
inscrição anual
Redução acumulável com quaisquer
outras ofertas, promoções ou
vantagens disponibilizadas pela DNA
- Dance N’ Arts School e ao logo de
cada ano letivo (como reduções nos
custos de Cursos, Workshops e outras
Ações de Formação, reduções no
valor das mensalidades nas situação
de alunos que praticam mais de
uma atividade, ou quando familiares
diretos se encontram igualmente
inscritos na Escola).
- Redução não acumulável com
quaisquer outras reduções que incidam
sobre a taxa de inscrição anual

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.

Fado ao Centro

Good Fit

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

www.goodfit.pt

Fátima Hotels Group
www.fatima-hotels.com
- Desconto de 10% (Aplicado sobre
a tarifa PVP apresentada em www.
fatima-hotels.com) em todas as
reservas de alojamento realizadas
através do nosso website, nos hotéis
representados (Com a exceção do Luz
Charming Houses).
- O desconto é calculado sobre os
preços em vigor no nosso website,
PVP, somente para Alojamento,
e terá por base a disponibilidade
apresentada no ato da reserva no
nosso website.
- Para usufruir deste desconto,
nas condições ora estabelecidas,
os Utilizadores devem visitar o
nosso website (https://www.fatimahotels.com), e introduzir o código
promocional ORDEMMED no nosso
motor de reservas, para verificar a
disponibilidade e obter o preço final
já com o desconto aplicado (Não
disponível para o Luz Charming
Houses), e exibir na chegada ao hotel:
As suas cédulas profissionais, no caso das/dos
Médicas/Médicos inscritas/os pelo Secção Regional do
Centro da Ordem dos Médicos; e
Os seus cartões oficiais de funcionários da Ordem
dos Médicos, no caso de funcionárias/os da Secação
Regional do Centro da Ordem dos Médicos;
Os restantes Utilizadores (os familiares diretos dos
beneficiários principais) deverão exibir declaração
emitida e assinada pelo beneficiário com o qual têm a
relação mencionada na cláusula segunda, acompanhada
de cópia do documento identificador do seu subscritor.

Generation Fit
www.generationfitcenter.pt
- Desconto de 10% na mensalidade
+ 10% no caso de débito direto em
contratos com fidelização;
- Isenção de jóia de inscrição durante
o mês de maio, junho e julho.
Desconto de 50% nos restantes meses
do ano;
- Extensível a familiares em 1º grau.

- 10% desconto nas mensalidades de
utilização do Health Club em regime de
livre acesso, 2 ou 7 vezes por semana;
- 10% desconto nas mensalidades das
aulas de natação para crianças (3 -12
anos) 2 vezes por semana;
- 10% desconto nas mensalidades das
aulas de natação para adultos (+ 18
anos) 2 vezes por semana
- Utilização gratuita da sauna, banho
turco e jacuzzi
- Oferta do valor da inscrição (jóia) no
Health Club
- Oferta do Plano de Treino inicial
- Oferta do primeiro Aconselhamento
Nutricional
- Oferta da 1ª entrada

Grupo Concept
www.depilconcept.pt
www.bodyconcept.pt
https://parcerias.grupoconcept.com/
DEPILCONCEPT
-1 Sessão de Depilação Permanente até 30€
-20% em Packs de Depilação Permanente
-10% em serviços de beleza
BODYCONCEPT
- Oferta para ELA: 1 Avaliação
Morfológica + 1 Tratamento de
Estética**
- Oferta para ELE: 1 Avaliação
Morfológica + 1 Massagem***
-20% Packs de Tratamentos
Personalizados
-10% Ginásio da Estética e serviços
de beleza*
Condições: Oferta válida para novos clientes
BodyConcept e DepilConcept em clínicas aderentes de
Norte a Sul do País e sujeita a marcação e disponibilidade
de agenda da clínica. Não é obrigatória a aquisição de
qualquer outro produto, serviço ou pacote de tratamento.
Não acumulável com outras ofertas ou promoções. Válida
uma oferta por cliente. Campanha válida para inscrição na
Plataforma até 31 de Dezembro de 2019. Será contactado
pela clínica de preferência num prazo de 30 dias.
Promoções não acumuláveis com outras em vigor. * Desconto
não aplicável em serviços de manicura e pedicura. ** Ginásio
da estética. *** Tempo da massagem – 30m.
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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€).

Hotéis Alexandre
de Almeida
www.almeidahotels.pt
- Palace Hotel do Bussaco - 10% Sobre
a melhor tarifa disponível online
- Palace Hotel da Curia - 10% Sobre a
melhor tarifa disponível online
- Hotel Astória Coimbra - 10% Sobre a
melhor tarifa disponível online
- Hotel Métropole Lisboa - 10% Sobre
a melhor tarifa disponível online
- Hotel Jerónimos 8 Lisboa - 10%
Sobre a melhor tarifa disponível online
- Hotel Praia Mar Carcavelos - 10%
Sobre a melhor tarifa disponível online
CONDIÇÕES GERAIS:
Todos os associados da Ordem dos Médicos, terão uma
redução de 10% sobre a nossa B.A.R. (Best Available
Rate - melhor tarifa disponível para o dia) em qualquer
um dos nossos hotéis do grupo no regime de alojamento
e pequeno-almoço;
Chamamos a vossa especial atenção, que esta redução
não se aplica às tarifas N.R. (non refundable – tarifas não
reembolsáveis) em qualquer tipologia de quartos e em
qualquer hotel do Grupo Alexandre de Almeida;
O presente acordo não garante disponibilidade;
Todos os pedidos de reserva são sempre de acordo com
disponibilidade e são válidas para reservas individuais
(até 4 quartos);
Os associados da Ordem dos Médicos poderão usufruir
destas redução de tarifas aplicando-se neste caso o
pagamento directo em cada hotel;

Taxa municipal não incluída (actualmente, 2018 em
Lisboa 1€ por pessoa por noite – máximo 7€ - a pagar
diretamente nos hotéis).

Lanterna Mágica

Hotel D. Luís

- 10% em Serviços de animação
efetuados pela Lanterna Mágica

www.hoteldluis.pt
geral@hoteldluis.pt
- 10% de desconto sobre as tarifas de Bar

- 5 % de desconto em formação e
workshops

Hotel Quinta
das Lágrimas
www.quintadaslagrimas.pt
As tarifas aplicadas nos quartos incluem:
- Pequeno almoço buffet
- Iva à taxa de 6%
- Uso gratuito de sauna, banho turco e
sala de fitness
- Estacionamento privado (exterior e
sujeito a disponibilidade)
Benefícios adicionais:
- 10% de desconto na BAR (melhor tarifa
disponível) no site do hotel
- 10% de desconto em pacotes especiais
disponíveis no site do hotel
- 10% de desconto em jantares no
restaurante “Arcadas”
- 10% de desconto em almoços no
restaurante “Pedro e Inês”
- 10% de desconto em tratamentos no
“Bamboo Garden Spa”
Outros benefícios:
- Desconto de 5% sobre os preços
de comidas e bebidas propostos, em
serviços de banquetes, para um mínimo
de 20 pessoas

Ilídio Design
Cabeleireiros
www.ilidiodesign.pt
10% de desconto em serviços (exceto
serviços técnicos e de coloração)

Esta redução de tarifa não é acumulável com outras
ofertas e promoções;
O horário de check in será a partir das 15 horas e o check
out até às 12 horas (meio-dia);

ISCAC Business School

Excluem-se esta redução de tarifa para qualquer tipo
de evento como congressos e reuniões locais, sendo
que nestes casos as tarifas serão de acordo com a
disponibilidade;

www.bs.iscac.pt
- 20% de desconto em cursos não
conferentes de grau

www.lanterna-magica.com
www.facebook.com/teatrolanternamagica

- 10% de desconto em aluguer de
equipamentos

LIDEL
www.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 efectuadas online.
*Aceda ao Voucher na Área Reservada do site da SRCOM
(www.omcentro.com/autenticacao)

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.

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

Quinta das Arcas
www.quintadasarcas.com
10% de desconto sobre os preços
apresentados na loja online.

St. Paul’s School
www.stpauls.pt
- Oferta da Taxa de Inscrição no
Colégio St. Paul’s School (300€).
- Oferta das Taxas de Renovação de
Matricula anuais (160€).
Para usufruir deste desconto, nas
condições ora estabelecidas, os
Utilizadores (médicos inscritos na
SRCOM e seus familiares diretos cônjuges/unidos de facto, ascendentes
e descendentes em primeiro grau);
funcionários e colaboradores da
SRCOM e seus familiares diretos)
devem identificar-se, manifestar a sua
intenção de beneficiar do presente
Protocolo, e exibir:
* As suas cédulas profissionais, no caso das/dos
Médicas/Médicos inscritas/os pelo Secção Regional do
Centro da Ordem dos Médicos; e
* Os seus cartões oficiais de funcionários da Ordem
dos Médicos, no caso de funcionárias/os da Secação
Regional do Centro da Ordem dos Médicos;
* Os restantes Utilizadores (os familiares diretos dos
beneficiários principais) deverão exibir declaração
emitida e assinada pelo beneficiário com o qual têm a
relação mencionada na cláusula segunda, acompanhada
de cópia do documento identificador do seu subscritor.

Teatrão

Turiscar

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

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)

Time4Family
http://time4family.pt/
- desconto de 10% em todos os
serviços (serviços de babysitting,
seniorsitting e animação infantil
em eventos (casamentos, festas
temáticas, festas de aniversários,
entre outros), que será usufruído
pelos seus sócios, colaboradores e
respetivos familiares diretos

TRYP Coimbra
www.trypcoimbra.com
- Oferta de descontos especiais (sobre
os preços de balcão)

TRYP Colina do Castelo
www.trypcolinacastelo.com
- Oferta de descontos especiais (sobre
os preços de balcão)

Unicer Turismo
www.unicer.pt/pt/home-pt/unicer/turismo
VIDAGO PALACE HOTEL:
- 15% de desconto sobre a melhor
tarifa disponivel em http://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.
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Legislação
2019
Cuidados de Saúde na área da obesidade - Estudo Entidade Reguladora da Saúde sobre o acesso pelos utentes a cuidados de saúde na área
da obesidade no Serviço Nacional de Saúde,
analisando a oferta e procura destes cuidados.
Portaria nº 72-A/2019, de 1 de março Procede à primeira alteração à Portaria n.º
17/2019, de 15 de janeiro, que fixa os preços
a praticar nas unidades de internamento e de
ambulatório da Rede Nacional de Cuidados
Continuados Integrados – Adita o artigo 2º-A
(Encargos plurianuais) à Portaria nº 17/2019,
de 15 de janeiro.
Decreto da Assembleia 282/XIII - Assembleia
da República – Regime da representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da Administração Pública
Resolução da Assembleia da República nº
30/2019, de 27 de fevereiro - Resolve recomendar sejam adotadas medidas de planeamento de recursos humanos no setor da
saúde, designadamente dando cumprimento
ao disposto na Lei nº 104/2015, de 24 de
agosto, que Cria o Inventário Nacional dos
Profissionais de Saúde
Decreto-Lei nº 29/2019, de 20 de fevereiro Determina que o valor da remuneração base
praticada na Administração Pública é igual ou
superior a 635,07 €, montante pecuniário do
4º nível remuneratório da Tabela Remuneratória Única (TRU), aprovada pela Portaria nº
1553-C/2008, de 31 de dezembro. – Prevê
que à data da entrada em vigor do presente
decreto-lei e com efeitos a 1 de janeiro de
2019, todos os trabalhadores com remunerações base inferiores à fixada no número anterior passam a auferir essa remuneração base.
Declaração de Retificação nº 4/2019, de 31 de
janeiro - Retifica o Decreto-Lei nº 108/2018,

de 3 de dezembro, da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, que estabelece o regime
jurídico da proteção radiológica, transpondo
a Diretiva 2013/59/Euratom, publicado no
Diário da República, I série, nº 232, de 3 de
dezembro de 2018.
Despacho nº 1174-B/2019, de 31 de janeiro,
D.R. (II série) de 1 de fevereiro (2º suplemento) - Determina o número de unidades de
saúde familiar (USF) de modelo A a constituir
e o número de USF que podem transitar do
modelo A para o modelo B no ano de 2019.
Decreto-Lei nº 23/2019, de 30 de janeiro Concretiza o quadro de transferência de competências para os órgãos municipais e para
as entidades intermunicipais no domínio da
saúde, ao abrigo dos artigos 13º e 33º da Lei
nº 50/2018, de 16 de agosto. – Dá nova redação ao artigo 32º do Decreto-Lei nº 28/2008,
de 22 de fevereiro, que estabelece o regime
da criação, estruturação e funcionamento dos
agrupamentos de centros de saúde do Serviço Nacional de Saúde (ACES). – Determina
que os ACES ficam obrigados a adequar os
seus regulamentos internos ao disposto no
presente decreto-lei, no prazo de 90 dias após
a sua entrada em vigor. – Prevê disposição
específica relativa aos recursos financeiros
para o ano letivo de 2019/2020. – Determina
que se consideram feitas aos municípios as
referências constantes de outros diplomas
legais relativas às competências objeto do
presente decreto-lei. – Determina, ainda, que
caso os contratos relativos aos serviços de
logística ou de manutenção dos equipamentos celebrados com a administração regional
de saúde respetiva não permitam a cedência
de posição contratual relativa a cada município, mantêm-se em vigor pelo decurso do
respetivo prazo, não sendo suscetíveis de
renovação. – Mantém em vigor, nos termos
dos nºs 2 e 3 dos artigos 40º e 41º da Lei

nº 50/2018, de 16 de agosto, os contratos
interadministrativos de delegação de competências celebrados entre a Presidência do
Conselho de Ministros, o Ministério da Saúde, as administrações regionais de saúde, as
unidades locais de saúde e os municípios, ao
abrigo do Decreto-Lei nº 30/2015, de 12 de
fevereiro, e os acordos de execução celebrados ao abrigo da Lei nº 75/2013, de 12 de
setembro, na sua redação atual, até à data em
que as autarquias locais assumam, no âmbito do presente decreto-lei, as competências
aí previstas. – Estabelece que os referidos
contratos interadministrativos de delegação
de competências e os acordos de execução
caducam na data em que os respetivos municípios assumam as novas competências, no
âmbito do presente decreto-lei.
Portaria nº 33/2019, de 25 de janeiro - Regula aspetos da tramitação procedimental
do reconhecimento de graus académicos e
diplomas atribuídos por instituições de ensino superior estrangeiras; – Determina que a
contagem dos prazos relativos aos processos
de reconhecimento requeridos entre 1 de janeiro de 2019 e a data de entrada em vigor
da presente portaria inicia-se apenas após a
entrada em vigor da mesma. – Prevê que aos
processos de reconhecimento requeridos até
31 de dezembro de 2018 é aplicável o regime
jurídico vigente à data do requerimento inicial. – Estabelece que para efeitos da limitação prevista no nº 4 do artigo 4º do Regime
de Reconhecimento de Graus e Diplomas de
Ensino Superior Estrangeiro, aprovado pelo
Decreto-Lei nº 66/2018, de 16 de agosto, são
considerados apenas os requerimentos apresentados após 1 de janeiro de 2019.
Portaria nº 17/2019, de 15 de janeiro - Portaria que estabelece os preços dos cuidados
de saúde e de apoio social prestados nas
unidades de internamento e de ambulatório

da Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI), que são os constantes
da tabela em anexo. – Revoga a Portaria nº
10/2019, de 14 de janeiro.
Decreto-Lei nº 8/2019, de 15 de janeiro Regulamenta a utilização de medicamentos,
preparações e substâncias à base da planta
da canábis para fins medicinais: – Dá nova
redação aos artigos 13º, 22º e 43º do Decreto
Regulamentar nº 61/94, de 12 de outubro, que
regulamenta e estabelece as regras relativas
ao controlo do mercado lícito de estupefacientes, substâncias psicotrópicas, percursores e outros produtos químicos susceptíveis
de utilização no fabrico de droga, compreendidos nas tabelas anexas ao Decreto-Lei nº
15/93, de 22 de janeiro. – Adita os artigos
6º-A (Requisitos) e 36º-A (Medidas de segurança) ao indicado Decreto Regulamentar nº
61/94, de 12 de outubro. – Prevê disposição
transitória relativa ao prazo para adoção das
medidas ora previstas, pelas entidades detentoras de uma autorização de cultivo, fabrico
e distribuição por grosso de medicamentos
contendo substâncias estupefacientes e psicotrópicas, concedida ao abrigo do disposto
no Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de agosto
e do Decreto-Lei nº 15/93, de 22 de janeiro.
Decreto-Lei nº 6/2019, de 14 de janeiro - Altera a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, quanto à caducidade dos processos
disciplinares e às condições de exercício de
funções públicas por aposentados ou reformados; – Aprova, no que se refere à caducidade dos processos disciplinares e às condições de exercício de funções públicas por
aposentados ou reformados, alterações aos
seguintes diplomas: a) Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas: – Dá nova redação aos
artigos 76º (Poder disciplinar), 176º (Sujeição ao poder disciplinar), 291º (Situações de
caducidade) e 292º (Reforma ou aposentação

por velhice ou invalidez) da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada
em anexo à Lei nº 35/2014, de 20 de junho;
– Adita, ao referido diploma, o artigo 294º-A
(Exercício de funções públicas por trabalhador reformado ou aposentado por idade de 70
anos). b) Estatuto da Aposentação: – Dá nova
redação ao artigo 79º (Cumulação de pensão
e remuneração) do Estatuto da Aposentação,
aprovado pelo Decreto-Lei nº 498/72, de 9 de
dezembro. c) Lei nº 11/2014, de 6 de março:
– Dá nova redação ao artigo 5º (Exercício de
funções públicas por beneficiários de pensões de reforma pagas pela segurança social
ou por outras entidades gestoras de fundos)
da Lei nº 11/2014, de 6 de março, que estabelece mecanismos de convergência do
regime de proteção social da função pública
com o regime geral da segurança social. –
Determina que os trabalhadores em funções
públicas que, na data da entrada em vigor do
presente decreto-lei, se encontrem a menos
de seis meses de completar 70 anos de idade,
podem apresentar o requerimento previsto no
nº 1 do artigo 294º-A da LTFP, na redação
introduzida pelo presente decreto-lei, até à
data em que atinjam essa idade. – Determina, ainda, que os reformados ou aposentados
que, na data da entrada em vigor do presente
decreto-lei, já tenham completado 70 anos
de idade, podem apresentar o requerimento
previsto no nº 1 do artigo 294º-A da LTFP, na
redação introduzida pelo presente decreto-lei, até 30 de junho de 2019.
Lei nº 4/2019, de 10 de janeiro - Estabelece o
sistema de quotas de emprego para pessoas
com deficiência, com um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, visando a sua
contratação por entidades empregadoras do
setor privado e organismos do setor público,
não abrangidos pelo âmbito de aplicação do
Decreto-Lei nº 29/2001, de 3 de fevereiro.

Portaria nº 337-C/2018, de 31 de dezembro (suplemento) – Estabelece o regime de
comparticipação do Estado no preço dos
tratamentos termais prescritos nos Cuidados
de Saúde Primários do Serviço Nacional de
Saúde (SNS), que assume a forma de um
projeto-piloto válido durante o ano de 2019.
Portaria n.º 337/2018 - Procede à primeira alteração do programa formativo da Formação
Geral, aprovado, em anexo, pela Portaria n.º
268/2018, de 21 de setembro
Decreto-Lei nº 124/2018, de 28 de dezembro
- Clarifica as regras aplicáveis à comparticipação de medicamentos e dispositivos médicos pelo Sistema de Proteção Social dos
Trabalhadores em Funções Públicas - Dá
nova redação ao artigo 28º (Comparticipação
de medicamentos e dispositivos médicos) do
Decreto-Lei nº 118/83, de 25 de fevereiro,
que veio regulamentar o funcionamento e o
esquema de benefícios da Direcção-Geral de
Protecção Social aos Funcionários e Agentes
da Administração Pública (ADSE).

