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PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A COMISSÃO DA COMPETÊNCIA EM  

ACUPUNCTURA MÉDICA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 

A comissão candidata ao triénio de 2015-2018, pretende manter as linhas orientadoras desenvolvidas pela 
equipa cessante e que se têm pautado pela necessidade de regular a prática da Acupunctura realizada por 
médicos, de forma a que sejam cumpridos os requisitos de qualidade e exigência inerentes à prática de 
qualquer actividade médica. 

Como tal gostaríamos de salientar, louvar e enaltecer todo o trabalho desenvolvido nos dois últimos triénios 
pelos Drs João Pires da Silva e António Almeida Ferreira, que inquestionavelmente souberam associar à 
implementação da legis artis um crescente interesse na divulgação da Acupunctura no seio da comunidade 
médica. 

O Dr António Encarnação (Secção Regional do Norte), já em funções na anterior Comissão, assumirá agora 
as funções de Coordenador, a quem se juntarão as Dras Maria dos Prazeres Francisco (Secção Regional do 
Centro) e Maria do Rosário Alonso (Secção Regional do Sul), que iniciarão funções como vogais na nova 
Comissão. 

Propomos-nos continuar a seguir o caminho já trilhado, que demonstrou uma vitalidade ímpar 
e mantemos como objectivo a dignificação da Acupunctura Médica na comunidade médica e a sua correcta 
divulgação na sociedade portuguesa. 

A Acupunctura como Competência Médica, deverá pautar-se por elevados standards de conhecimento 
científico e prática clínica, pelo que constituem linhas orientadoras da actual Comissão, a divulgação, a 
implementação e a monitorização da prática da Acupunctura Médica: 

Na divulgação: 

1. A prática da Acupuntura Médica é transversal a varias áreas do saber médico, e apresenta validade 
científica, pelo que se pretende a divulgação das indicações clínicas da Acupuntura Médica nas várias 
Especialidades Médicas e Competências da Ordem dos Médicos. 

2. Como prática clínica sedimentada numa terapêutica invasiva, pretende-se sensibilizar os médicos da 
importância da sua prática baseada num correcto diagnóstico etiológico e num correcto rigor na sua 
execução de forma a evitar efeitos secundários e iatrogenias. 

3. Desenvolver o conceito de Medicina Complementar no seio da comunidade médica, de forma a esta 
ser validada na sua associação à medicina convencional, com o objectivo de potenciação dos seus 
resultados. Evidenciar a sua importância clínica como terapêutica única em algumas patologias, 
substituindo ou complementando terapêuticas farmacológicas e acelerando resultados terapêuticos 
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4. A divulgação economicista da Acupunctura Médica, baseada no conceito custo/ benefício, permitindo 
terapêuticas eficazes a muito baixo custo, de forma a ajustar-se às condições económicas do nosso 
País, do nosso Sistema Nacional de Saúde e da nossa população. 

5. A divulgação de Consultas Médicas de Acupuntura nos Sistemas Nacionais de Saúde (entidades 
públicas e privadas), sensibilizando as entidades de gestão hospitalar para a sua importância no acto 
clínico e o benefício para os recursos de saúde. 

Na implementação 

6. A implementação da Competência em Acupuntura Médica assenta na formação médica pós-graduada 
e na prática clínica documentada. 

7. A Comissão de Competencia salienta a frequência e a dinâmica dos Cursos de Pós Graduação em 
Acupunctura Médica, que desde 2003-2004 se têm implementado, sucessivamente nas Universidade 
do Porto (Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar), Coimbra ( Faculdade de Medicina), Lisboa 
(Universidade Nova de Lisboa) e Braga ( Escola de Ciencias da Saúde da Universidade do Minho) 

8. A distribuição dos vários cursos tem facilitado a acessibilidade geográfica dos formandos e a 
possibilidade de uma distribuição a nível nacional dos formados 

9. O dinamismo destes cursos está patente pela sua vitalidade e pelo seu rigor científico e teórico-prático, 
o que tem justificado as crescentes candidaturas à sua frequência. 

10. A frequência e aproveitamento dos Cursos de Pós Graduação em Acupuntura Médica, bem como a 
avaliação curricular da actividade clínica e científica desenvolvidas no âmbito da Acupunctura, são 
indispensáveis à obtenção da Competência em Acupunctura Médica. 

11. Continuará a ser função da Comissão de Competência em Acupunctura Médica a atribuição da 
Competência em Acupunctura Médica aos candidatos que a solicitem, através da avaliação curricular 
idónea e imparcial em conformidade com os Critérios de Reconhecimento da Competência em 
Acupunctura Médica aprovadas pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos. 

Na monitorização 

12. Pretende-se que o número crescente de médicos com pós-graduação em Acupunctura ou com 
Competência em Acupuntura Médica, traduza a implementação de Consultas Médicas em 
Acupunctura a nível nacional 

13. As Consultas Médicas de Acupunctura, quer sejam desenvolvidas no Sistema Nacional de Saúde ou 
em Sistemas de Saúde Privados, deverão pautar-se por standards asssistenciais que dignifiquem o seu 
exercício clínico 

14. A Comissão de Acupunctura Médica pretende elaborar a curto prazo um parecer sobre o cumprimento 
das Normas de Boas Práticas, já aprovadas pelo Conselho Nacional Executivo, que deverão ser 
observadas na actividade assistencial nas Consultas Médicas de Acupunctura 

15. Pretende a Comissão da Competência Médica a longo prazo poder assessorar as Consultas Médicas 
de Acupunctura que eventualmente o desejem 

16. Pretende igualmente monitorizar quais as Consultas de Acupunctura Médica que se encontram em 
conformidade com as Normas de Boas Práticas em Acupunctura Médica, na defesa da qualidade 
assistencial. 
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