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PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DA SECÇÃO DE 

SUBESPECIALIDADE DE EEG/NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA DA 

 ORDEM DOS MÉDICOS 

 

 

Fundamentos e Linhas de Acção 

Os membros da atual secção da subespecialidade de EEG/Neurofisiologia Clínica, foram 

nomeados pela Ordem dos Médicos há menos de 1 ano para dinamizarem e contribuírem 

ativamente para esta secção, agilizando o processo do registo e reconhecimento de 

qualificações profissionais, que se encontrava parado, e contribuírem ativamente para a 

qualidade do exercício desta subespecialidade em Portugal. 

Reconhecendo a importância da Ordem dos Médicos na representação e regulamentação da 

nossa profissão e na defesa da saúde dos cidadãos e direito dos doentes, os membros desta 

secção, numa lógica de continuidade e de forma a cumprirem a missão para que foram 

nomeados, decidiram candidatar-se ao próximo triénio sabendo que a validação e o apoio dos 

seus pares são essenciais para a melhoria contínua da Medicina e do ato médico. 

A nossa proposta de trabalho para os próximos 3 anos, baseia-se na continuação do trabalho 

dos meses anteriores e está organizada em 5 pontos fundamentais: 

1. Promover a formação médica de qualidade em EEG/Neurofisiologia Clínica 

1.1. Rever e adaptar o plano de formação em Neurofisiologia Clínica em Portugal de 

acordo com as recomendações Europeias (UEMS), recentemente publicadas 

1.2. Avaliar as capacidades formativas das instituições de saúde 

1.3. Estabelecer critérios para idoneidade formativa em EEG e Neurofisiologia Clínica 

2. Rever os critérios de admissão à subespecialidade de EEG/Neurofisiologia Clínica 
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2.1. Promover a realização de ciclos de estudos especiais em EEG/Neurofisiologia 

Clínica 

2.2. Constituir júris de avaliação curricular e de competências teórico/práticas 

3. Promover e avaliar novas candidaturas à secção da subespecialidade de 

EEG/Neurofisiologia Clínica 

3.1. Implementar uma organização interna que permita uma comunicação mais efetiva 

entre todos os membros da Secção da Subespecialidade de EEG/Neurofisiologia 

4. Promover padrões elevados de qualidade no exercício da subespecialidade de EEG/ 

Neurofisiologia Clínica 

4.1. Valorizar o papel da neurofisiologia no âmbito do trabalho de equipas 

multidisciplinares, no respeito pelas competências dos vários intervenientes, e na 

defesa intransigente do ato médico. 

5. Melhorar a articulação entre a Secção da Subespecialidade de EEG/Neurofisiologia Clínica 

outros colégios da OM e outras instituições 

5.1. Pretende-se, em particular, incentivar a comunicação ente esta Secção e o colégio 

da especialidade de Neurologia, mas também com outras especialidades, 

subespecialidades ou competências, que possam resultar num maior dinamismo 

bidirecional. 

5.2. Considera-se da maior relevância a articulação entre a Secção de 

EEG/Neurofisiologia, com todas as instituições dentro e fora do Serviço Nacional 

de Saúde, que prestam e desenvolvem tarefas no âmbito da Neurofisiologia 

Clínica. 


