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ELEIÇÕES – 2021 

 

- LISTA A  
 
FILIPE JOSÉ RIBEIRO ANTUNES 

FRANCISCO DUARTE CORREIA 
JORGE MANUEL LOURENÇO CORTEZ 

LUIS MIGUEL DE ALMEIDA AGUALUSA 

MARIA DO ROSÁRIO NOBRE DE FERNANDEZ ALONSO 
PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA CAPELO 

ROSA MARIA DE FARIA FRAGOSO 

 
Suplente 
CÉSAR FILIPE NOGUEIRO PRETO 

 
 

 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 
COMPETÊNCIA DE MEDICINA DA DOR DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 
Caras(os) Colegas: 
 
Permitam que apresentemos o manifesto eleitoral para as eleições do Colégio de Competência em 
Medicina de Dor para o próximo triénio 2021-2023. 
 
Esta proposta é dirigida a todas (os) colegas que possuem competência em Medicina de Dor. 
O triénio que termina, necessitou da parte de todos de muita resiliência, determinação e resistência. 
Apesar das limitações, ditadas por circunstâncias várias, tentámos neste mandato que agora finda, 
cumprir com os objetivos do nosso manifesto eleitoral do triénio 2018- 2020. Sabemos que nem tudo foi 
conseguido, mas compete-nos como sempre, valorizar a aprendizagem para que o futuro se possa 
construir melhor. 
 
Construímos um plano de ação que passe pela objetividade, realismo das propostas, reforço e afirmação 
da nossa identidade. Por isso propomos: 
 

 Valorizar a Multidisciplinaridade e a Interdisciplinaridade, a abordagem Multimodal e a 

diferenciação em Medicina da Dor. 

 Incentivar a criação de um modelo de caraterização das Unidades de Medicina de Dor a nível 

Nacional. 

 Incentivar a relação multiprofissional e a investigação científica na área de Medicina de Dor. 

 Incentivar a criação de Ciclos de Estudos Especiais em Medicina da Dor, conducente a uma 

diferenciação e especialização, reconhecida interpares. 

 Através da Ordem dos Médicos, sensibilizar a administração Central, estruturas Regionais e 

Locais, no sentido da implementação de modelos de qualidade assistencial nas estruturas de 
Medicina de Dor, de forma a que a sua atividade seja contratualizada pelo Ministério da Saúde 
e ACSS, considerando-a um indicador importante de qualidade no SNS. 

 
 Reduzir a variabilidade da prática clínica nas Unidades de Medicina de Dor, através de 

elaboração de normas e orientações clínicas. O tratamento de dor prestado nas Unidade de 



 COLÉGIO DE COMPETÊNCIA EM 
 

ME D I C I N A  D A  DO R  
 

 

2 

 

Medicina de Dor pela sua abrangência e especificidade necessita de maior diferenciação, 
devendo ser incentivada uma maior utilização de “Procedimentos interventivos em Medicina 
de Dor” de acordo com a Portaria nº 2017/2017 e a revisão do código de Nomenclatura da 

OM. 
 

 Sensibilizar os órgãos da Ordem dos Médicos e os seus colégios para que a formação pós-
graduada na área de Medicina de Dor, no internato médico. 

 

 Elaborar um Core Curriculum para os estágios pós-graduados efetuados nas Unidades de 

Medicina de Dor. 
 

 Através da Ordem dos Médicos e o seu CN, contribuir para que haja uma maior colaboração 

com a Ordem dos Farmacêuticos em relação a aspetos relacionados com a Medicina de Dor. 
 

 Implementar, através da Ordem dos Médicos a reflexão necessária para a restruturação do 

SNS, na área da Medicina de Dor, no contexto da realidade pandémica COVID-19 

 


