Comunicado

Bibliografia para a Prova Nacional de
Seriação

ANEM
Escola de Ciências da Saúde
Universidade do Minho
Campus de Gualtar
4710-057 - Braga
Tlm. +351 913 446 950
presidente@anem.pt
www.anem.pt

A Associação Nacional de Estudantes de Medicina vem por este meio
comunicar aos estudantes de Medicina de Portugal que o Conselho
Nacional Executivo (CNE) da Ordem dos Médicos (OM), após ter
reunido no dia 30 de abril, manteve a deliberação prévia de que a
bibliografia recomendada para a Prova Nacional de Seriação
2015 (PNS) deverá ser a 19ª Edição do «Harrison’s Principles
of Internal Medicine».
A ANEM opõe-se veementemente a esta posição, por
considerar que não respeita os estudantes de medicina de
Portugal.
Por considerar que esta indefinição é inaceitável, a ANEM irá,
juntamente com as Associações e Núcleos de estudantes das várias
escolas médicas, elaborar um abaixo-assinado a exigir à ACSS,
como entidade competente e responsável por todo o
processo, o seguinte:
1. Que a ACSS emita, até ao dia 11 de maio, uma
comunicação oficial definindo a bibliografia
recomendada para a Prova Nacional de Seriação
2015;
2. Que a Prova Nacional de Seriação de 2015 tenha a 18ª
edição do «Harrison’s Principles of Internal
Medicine» como bibliografia recomendada.
As listas do abaixo-assinado estarão disponíveis nas
Associações e Núcleos de estudantes das 8 escolas médicas
de Portugal a partir da manhã de domingo, até ao final da
noite do dia 4 de maio (segunda-feira).
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Após isto, o abaixo-assinado será entregue na terça-feira,
presencialmente, nas instalações da ACSS.
Tal como já previamente comunicado pela ANEM no dia 12 de abril
de 2015, existe uma série de fatores que fazem com que a 18ª Edição
do «Harrison’s Principles of Internal Medicine» deva ser a
bibliografia mantida e que fizemos chegar a todas as entidades
envolvidas no processo, de uma forma ativa e persistente.
1. A atual prova, notoriamente desadequada, baseia-se na
capacidade de memorização de conteúdos desenquadrados da
prática clínica, pelo que o sucesso da PNS depende
necessariamente de um estudo bastante anterior à data atual;
2. Até cerca de uma semana atrás, a 19ª edição não estava
disponível em Portugal, pelo que os estudantes não tinham
uma plataforma por onde pudessem estudar, não estando
também disponível qualquer versão traduzida em português;
3. A aquisição desta nova bibliografia acarreta um custo
considerável de aproximadamente 200€, o que para muitos
estudantes poderá não ser comportável, dado o investimento
prévio na bibliografia anterior e que poderá colocar em causa
a equidade no acesso à mesma;
4. Os estudantes utilizam, naturalmente, a bibliografia
recomendada para o seu percurso académico. Ora, tendo sido
a 18ª Edição uma bibliografia utilizada durante o 6º ano dos
estudantes, é naturalmente coerente que a mesma permaneça
a fonte bibliográfica para a PNS que realizarão.

A posição assumida pela Ordem dos Médicos demonstra
uma séria falta de sensibilidade, respeito e solidariedade
para com os estudantes de medicina, uma vez que não respeita
o esforço, tempo e dinheiro investidos pelos estudantes de medicina
na preparação para o momento mais decisivo das suas carreiras,
apesar de a ANEM reconhecer o valor do princípio da máxima
atualização científica evocado pela OM.

Página 2
! de !3

Contamos com todos os estudantes de medicina de Portugal
para apoiarem os colegas que irão realizar a Prova Nacional
de Seriação 2015.

"
Alberto Abreu da Silva
Presidente ANEM 2015
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