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ELEIÇÕES – 2021 

 

- LISTA  A  
 

CARLA MARIA DE ALMEIDA RAMALHO 

DIOGO DE MATOS GRAÇA AYRES DE CAMPOS 
JORGE DE SOUSA BRAGA 

JOSÉ PAULO ACHANDO DA SILVA MOURA 

MARIA DE FÁTIMA CARVALHO SERRANO 
MARIANA HEHN PINTO DA SILVA PINTO GUIMARÃES 

Suplente: 
ANA MARIA DA ENCARNAÇÃO CORREIA DE CAMPOS 

 

 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DA SECÇÃO DE 
SUBESPECIALIDADE DE MEDICINA MATERNO FETAL DA  

ORDEM DOS MÉDICOS 
 

- Programa de ação – 

Lista A 

A subespecialidade em Medicina Materno-Fetal surgiu, tal como aconteceu noutros países, da 

necessidade de cuidar de gestações complicadas por patologias maternas e/ou fetais de 

elevada complexidade e risco, envolvendo o recurso a tecnologias emergentes que 

proporcionem uma melhor oportunidade e maior eficácia na avaliação e tratamento das 

afeções que atingem a mãe e/ou o feto. 

Um subespecialista em Medicina Materno-Fetal é, assim, um Obstetra que adquiriu formação 

específica e altamente diferenciada e que trabalha em centros com equipas multidisciplinares 

dedicadas à vigilância das gestações com patologias maternas e fetais de maior complexidade, 

nomeadamente as relacionadas com as situações de periviabilidade. Deve possuir 

reconhecidas capacidades clínicas e técnicas nesta área e a ela dedicar a maior parte da sua 

atividade profissional. Deve ser capaz de exercer atividade clínica de forma autónoma, assim 

como participar na organização dos serviços clínicos, investigação, ensino pós-graduado e 

consultoria, e prestar apoio específico a outros ginecologista-obstetras e outras especialidades 

médicas. 

 

No sentido de planear e enquadrar a participação destes subespecialistas - de um modo 

racional, equilibrado e adaptado às necessidades, -na prestação de cuidados materno-fetais no 
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âmbito do Serviço Nacional de Saúde, propomo-nos centrar a nossa atividade nos seguintes 

pontos: 

 

1. Proceder a uma estimativa das necessidades destes subespecialistas através da 

realização de um inquérito aos serviços de obstetrícia do SNS. 

2. Definir o plano de formação, passada a fase de admissão por consenso. 

3. Avaliar a capacidade formativa na Subespecialidade de Medicina Materno-Fetal a nível 

nacional, com base na capacidade de cumprimento do plano de formação por parte 

dos Serviços candidatos.  

4. Fomentar a interação com outras entidades no desenvolvimento da Medicina Materno 

Fetal, nomeadamente com a Direção-Geral da Saúde, com o Colégio da Especialidade 

de Ginecologia e Obstetrícia da Ordem dos Médicos e com as Sociedades Científicas  

 


