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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  
ÁLVARO FERREIRA DA CUNHA MONTEIRO 

CARLOS ADRIÁN ALDEIA DE JESUS 
CRISTINA ISABEL SANTOS CATARINO OLIVEIRA 

FRANCISCO JOSÉ BATISTA FERRO 

JORGE HUMBERTO MOURA PINTO TOMAZ 
MARIA DO CARMO TORRES DA SILVA DUARTE TEIXEIRA KOCH 

MARIA HELENA DIAS ALVES 
MARIA LUÍSA BORREGANA LOPES DOS SANTOS TEIXEIRA CARRONDO 

MARINA OFÉLIA DA SILVA COSTA 

 
Suplentes: 

SUSANA PATRÍCIA BELEZA NOBRE FERNANDES 
JOSE RAMON SALVADO GONZALEZ 

 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 
IMUNO-HEMOTERAPIA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 
 
Há 52 anos atrás a especialidade médica de Hemoterapia iniciou-se em Portugal como especialidade 
médica autónoma. Foi em 1968, ano em que integrou o primeiro grupo das nove especialidades 
médicas hospitalares em Portugal com programas de treino e formação específica. 

Há 39 anos, esta especialidade médica hospitalar viria a ser reformulada, passando em 1981 a ser 
designada de Imuno-hemoterapia pela necessidade de abranger áreas afins e emergentes do 
conhecimento médico. 

Há 27 anos a esta parte, decorria o ano de 1993, viria esta especialidade médica hospitalar de 
Imuno-hemoterapia a ser reconhecida pela Ordem dos Médicos, tendo formado o seu primeiro 
Colégio de Médicos Especialistas e respetiva Direção. 

Em 2017 esta especialidade médica veria a sua Rede de Referenciação Hospitalar aprovada pelo 
Ministério da Saúde, e por todos pode ser consultada no sítio da ACSS. 

Foi um longo caminho que se percorreu. 

Hoje a especialidade de Imuno-hemoterapia é reconhecida como imprescindível aos cuidados 
hospitalares e reconhecidamente integra as equipas multidisciplinares. 

O próximo mandato do Colégio de Especialidade de Imuno-hemoterapia da Ordem dos Médicos, será 
um período de sedimentação do trabalho já desenvolvido pela actual Direcção. 

À Direcção do Colégio compete acompanhar e responder a novos desafios como o de resolução de 
conflitos e tensões dentro das instituições, bem como com outras especialidades ou grupos de 
profissionais de saúde. 
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A nível internacional, a integração de Portugal na União Europeia e as condicionantes que da mesma 
advêm com impacto na actividade dos especialistas e também na interface destes com outros 
profissionais, obriga à intervenção firme das estruturas da Ordem dos Médicos, na defesa dos 
doentes e da actividade médica especializada de Imuno-hemoterapia. 

Os candidatos às eleições conhecem bem esta problemática e vêm desde há 6 anos a intervir a nível 
das estruturas da Ordem dos Médicos e dentro da UEMS em defesa de padrões elevados de 
qualidade da Medicina e da melhor assistência especializada aos doentes. Este é também o 
posicionamento de defesa da Especialidade e da Carreira em Imuno-hemoterapia. 

Continuam as tentativas de alterações legislativas a nível europeu, que esbatendo fronteiras na 
actividade médica e facilitando a deterioração da qualidade do atendimento aos doentes, terão 
impacto negativo em domínios até agora exclusivos ou preferenciais da nossa especialidade. Cabe à 
Direcção do Colégio continuar uma posição interventiva a nível nacional e internacional, em áreas 
cruciais do conhecimento médico da especialidade de Imuno-hemoterapia, em defesa dos doentes e 
da carreira dos especialistas. 

Desta forma é necessário um Colégio forte e interventivo, que independentemente de outros 
aspectos, se possa focar essencialmente em 4 questões transversais da especialidade: 

 
1. Apoio à Formação dos internos de acordo com o programa de formação para a 

Especialidade de Imuno-hemoterapia e os desafios da situação de pandemia 

2. Apoio à formação contínua dos especialistas de forma a corresponder às novas exigências 
europeias, minimizando as condicionantes actuais de financiamentos e a nova realidade de 
afastamento social, que se prevê venha a ter repercussões num futuro próximo 

3. Implementação de condições nos serviços para uma melhor capacidade formativa global e 
anual 

4. Lançar as bases da ligação internacional para uma network de formação contínua útil para 
internos e especialistas, que promova a aproximação dos especialistas e serviços 
congéneres noutros países europeus. 

Dezembro de 2020 

 
Lista candidata ao colégio de especialidade de 

Imuno-hemoterapia 
 

   
Maria Helena Dias Alves      SRNorte  22732 
Álvaro Ferreira da Cunha Monteiro     SRNorte  20912 
Maria Luísa Borregana Lopes dos Santos Teixeira Carrondo  SRNorte  26811 
Maria do Carmo Torres da Silva Duarte Teixeira Koch  SRNorte  26918 
Jorge Humberto Moura Pinto Tomaz    SRCentro 31544 
Marina Ofélia da Silva Costa     SRCentro 32555 
Francisco José Batista Ferro     SRSul  23653 
Carlos Adrian Aldeia de Jesus     SRSul  36774 
Cristina Isabel Santos Catarino Oliveira    SRSul  34317 
Susana Patrícia Beleza Nobre Fernandes    SRNorte  46739 
José Ramon Salvado Gonzalez     SRCentro 37243 

 


