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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
 

 

ANTÓNIO PEDRO PINTO FERREIRA 
CARLA FREDERICA MEHMEL D'ESPINEY AMARO 

FRANCISCO MANUEL GAMITO FERREIRA QUARESMA GUERREIRO 
OSCAR FERRAZ CAMACHO 

PAULA MARIA SANTOS FERREIRA 

 
Suplente: 
JOSÉ JÚLIO PEREIRA DE NÓBREGA 
 

 

 
PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 

MEDICINA HIPERBÁRICA E SUBAQUÁTICA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 

A Medicina Hiperbárica e Subaquática (MHS) está reconhecida desde 2009 pelo Conselho 

Nacional Executivo (CNE) da Ordem dos Médicos (OM) como uma Competência.  

Atualmente estão ativos sete centros hiperbáricos sendo que três em instituições hospitalares 

do continente, dois no Arquipélago dos Açores e um no Arquipélago da Madeira. A assistência 

clinica em todos é prestada por profissionais de saúde com a Competência em Medicina 

Hiperbárica e Subaquática que também estão envolvidos na formação pré e pós graduada de 

médicos e enfermeiros. Em suma, trata-se de uma área médica em franco crescimento que 

carece de acompanhamento e regulação científica. Em conjunto são prestados diariamente a 

nível nacional cerca duzentos tratamentos de Oxigenoterapia Hiperbárica de forma segura 

contribuindo para o tratamento de diferentes patologias referenciadas por múltiplas 

especialidades medicas e cirúrgicas promovendo assim a saúde em Portugal. 

Para o triénio 2021-2023 os seguintes elementos propõem-se ao Colégio da Competência em 

Medicina Hiperbárica e Subaquática: 

Secção Regional do Sul: 

1. Francisco Manuel Gamito Ferreira Quaresma Guerreiro (cédula nº 34898) 

2. Carla Frederica d´Espiney Amaro (cédula nº 41310) 

3. Paula Maria Santos Ferreira (cédula nº37737) 
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Secção Regional do Norte: 

4. Oscar Ferraz Camacho (cédula nº 33888) 

5. António Pedro Pinto Ferreira (cédula nº 50338) 

Suplente: 

José Júlio Pereira de Nóbrega (cédula nº 33621) 

A lista de elementos que integra esta candidatura tem como grandes objectivos no exercício do 

seu mandato os seguintes: 

1. Continuar a promover a Medicina Hiperbárica na comunidade médica em geral. 

2. Definir uma estratégia de referenciação nacional dos doentes com indicação para 

Oxigenoterapia Hiperbárica que a OM proponha ao Ministério da Saúde nomeadamente em 

questões como o financiamento do tratamento 

3. Continuar a elaborar estratégias de integração do ensino e divulgação da Medicina 

Hiperbárica nas escolas médicas portuguesas. 

4. Manter a qualidade do exercício da Medicina Hiperbárica e Subaquática nos aspectos clínicos, 

técnicos, padrões de segurança e legislação nesta área. 

5. Implementação de normas de saúde ocupacional que visem proteger os profissionais de 

saúde que exerçam a sua prática nesta área através da interacção com a Autoridade das 

Condições de Trabalho (ACT). 

6. Definir standards clínicos e normas para o exercício clinico da medicina subaquática. 

7. Assegurar o cumprimento das boas práticas clinicas em conformidade com as normas 

europeias de formação e exercício clinico. 

8. Assegurar que as unidades de medicina hiperbárica, nomeadamente os sistemas hiperbáricos 

funcionem no cumprimento dos regulamentos de segurança, gestão de risco e de monitorização 

dos doentes promovendo visitas aos hospitais. 

Todos os nossos objectivos têm como objectivo que seja assegurada a qualidade na prestação 

dos cuidados médicos no âmbito da MHS.  

 

 


