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Durante o período decorrente de Setembro 2015 a Novembro 2017 a direção do Colégio de Medicina 
Nuclear apresentou a seguinte constituição: Dra Anabela Almeida Albuquerque, Dra Ana Paula Morão 
Moreira, Dra Gracinda Maria Lopes Magalhães Costa, Prof. Doutor João Manuel Pedroso de Lima, Dr João 
Pedro Vaz Pinheiro Teixeira, Dra Lucília Maria Marques Garnel Mafra Salgado, Dr Luís Hugo da Silva 
Trindade Duarte, Dra Maria Guilhermina Pacheco Cantinho Lopes, Dra Maria Teresa Ferreira de Faria de 
Sousa Pereira e Dra Maria Teresa da Cruz Ferreira.  
 
Na primeira reunião da direção, realizada a 28 de Setembro de 2015, foram eleitos como presidente da 
direção do Colégio, o Prof Doutor João Pedroso de Lima; como coordenadores regionais, o Dr Luís Hugo 
Duarte (SRN), Dra Gracinda Costa (SRC) e a Dra Guilhermina Cantinho (SRS); como representantes para a 
UEMS, a Dra Lucília Salgado e a Dra Teresa C. Ferreira; como representante para esclarecimentos técnicos 
à comunicação social, o Prof Doutor João Pedroso de Lima. 
 
A direção decidiu assumir como método de trabalho preferencial o recurso à utilização de correio 
electrónico mas recorrendo também a reuniões presenciais regulares. Foram realizadas 7 reuniões (6 
presenciais e 1 por tele-conferência) que tiveram lugar na SRS-Lisboa (1) e na SRC-Coimbra (5).  
 
Foram distribuídas tarefas e criados Grupos de Trabalho:  

 Grupo de Trabalho para acompanhamento dos “Projectos de Portarias que definem os requisitos 

de funcionamento das unidades de saúde”, constituído pelas Dra Guilhermina Cantinho, Dra 

Teresa C Ferreira e Dra Lucília Salgado;  

 Grupo de Trabalho “Para avaliação de assuntos referentes ao Internato, nomeadamente aos 

referentes à abertura de vagas pelos Serviços”, constituído pela Dra Anabela Albuquerque e Dra 

Lucília Salgado;  

 Grupo de Trabalho, constituído pelo Dr João Teixeira, Dra Teresa Faria e Dra Gracinda Costa, com 

a finalidade de “Analisar os conteúdos da Pagina WEB da OM referente à Medicina Nuclear e 

propor eventuais alterações ou atualizações”;  

 Quanto ao “Preenchimento de formulários para normalização de termos de consentimento 

informado (norma 015/2013)” foi criado um Grupo de Trabalho para estudar este assunto, 

constituído pelas Dra. Gracinda Costa, Dra. Ana Paula Moreira e Dra Teresa Ferreira;  

 Recomendações para “Perfil de Formador” e para “Harmonização de Curriculum Vitae”– foi 

decidido desenvolver este assunto com base em documentos elaborados pela Dra Teresa 

Ferreira, tendo sido solicitada a contribuição de todos os membros da direção do Colégio;  

 Considerando a necessidade de se iniciar a “Revisão do Programa de Formação da 

Especialidade”, foi constituído um Grupo de Trabalho (Dr Hugo Duarte, Dra Anabela  
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Albuquerque, Dra Teresa Faria, Dra Lucília Salgado) com a missão de avaliar as necessidades de 

alteração ao Programa existente e que deverá ter em consideração o resultado dos inquéritos 

anteriormente efetuados a médicos especialistas e internos de especialidade. 

Foi efetuada uma consulta/inquérito aos colegas inscritos no Colégio e outra aos médicos ainda em fase 
de internato complementar subordinada ao tema “Caminhos futuros para a formação médica em 
Medicina Nuclear” cujos resultados foram analisados pela direção e divulgados no “21º Encontro de 
Medicina Nuclear do CHUC”. 
 
Transposição da Diretiva 2013/59/EURATOM – Foi criado um Grupo de Trabalho conjuntamente com as 
direções dos Colégios de Radiologia e Radioncologia para “Avaliar os impactos da transposição da Diretiva 
na prática das especialidades médicas que utilizam radiações ionizantes”. Os representantes da direção 
do Colégio de Medicina Nuclear foram o Prof João Pedroso de Lima e a Dra Lucília Salgado. Foi elaborado 
um documento final, aprovado pelas três direções dos Colégios participantes, que foi enviado ao 
presidente do Conselho Nacional Executivo para encaminhamento oficial aos Ministérios da Saúde e da 
Ciência e do Ensino Superior. 
 
Foram realizadas Visitas aos Serviços de Medicina Nuclear do Hospital de Santa Cruz (CHLO – Lisboa) – 
idoneidade formativa, e ao Hospital Nélio Mendonça (Funchal) – por solicitação do Secretário Regional da 
Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM). 
 
Novo Serviço de Medicina Nuclear nos Açores – tendo em consideração as informações trazidas ao 
conhecimento da direção do Colégio, foi decidido solicitar esclarecimentos oficiais (através do CNE) sobre 
a situação existente no Serviço de Medicina Nuclear do Hospital da Ilha Terceira, em particular sobre as 
condições de exercício da Especialidade, a identificação dos médicos a ela afetos, bem como a do médico 
especialista responsável. 
 
Foram tratados os assuntos correntes relativos à direção do Colégio tais como a gestão do expediente, 
elaboração de mapas de capacidades formativas, nomeação para participação em Júris e outros eventos, 
etc.. 
 
A última reunião da direção do Colégio de Medicina Nuclear teve lugar a 3 de Novembro de 2017. 
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