
COLÉGIO DE ESPECIALIDADE DE 
 

NE F R O L OG I A  
 

ELEIÇÕES – 2021 

 

- LISTA  A  
 

ANA BELMIRA DA CRUZ SANTOS 
ANA MARIA SANTOS PEREIRA DE PAIVA 

ARTUR JORGE PEREIRA MENDES 
GIL DUARTE FREITAS GOMES DA SILVA 

ISABEL CRISTINA PINHO TAVARES SALOME 
MARIA CLARA MOTA DE ALMEIDA 

MÁRIO RUI CASTRO RAIMUNDO 

TÂNIA ISABEL DA SILVA COUTO DE SOUSA 
TIAGO JORGE MATIAS CARVALHO 

 
Suplentes 

FRANCISCO JOSÉ DE CAMPOS DUARTE RIBEIRO 

PATRICIA ALEXANDRA MONTEIRO PEIXOTO MARTINS 
 

 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 
NEFROLOGIA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 

A história da Nefrologia portuguesa é uma história de sucesso que a todos os 
nefrologistas orgulha. Em poucas décadas foi possível criar uma rede ímpar de 
cuidados nefrológicos, envolvendo não só os hospitais e respetivos serviços de 
Nefrologia, como também cerca de uma centena de unidades convencionadas de 
diálise, num exemplo invulgar de frutuosa colaboração entre setores público, privado e 
social na área da saúde. E esta história confunde-se, em grande medida, com a história 
do SNS e, num sentido mais lato, da democracia portuguesa.  

Mas não são apenas a disponibilidade e a distribuição que deverão ser motivo de 
orgulho. Também os resultados e indicadores clínicos, na hemodiálise, diálise 
peritoneal e transplantação renal, estão ao nível dos melhores do mundo. 

E em tudo isto o contributo do Colégio de Nefrologia, fruto do trabalho e 
dedicação de um vasto e inestimável número de nefrologistas, foi pioneiro, inovador, 
central e determinante. E uma das mais importantes ferramentas ilustrativas desse 
contributo é o Manual de Boas Práticas de Diálise Crónica, cuja publicação em Diário 
da República fará, em 2021, duas décadas. 
 

É com a perfeita consciência da responsabilidade e da relevância da continuação 
deste legado que esta lista se propõe a assumir a Direção do Colégio de Nefrologia. 

Julgamos tratar-se de uma lista equilibrada e representativa do Colégio de 
Nefrologia e dotada da capacidade e energia necessárias à satisfação dessa ambição.  

Pretendemos assumir um papel de liderança, independente, na garantia da 
manutenção da qualidade do ensino e do exercício da Nefrologia, reforçando a 
abordagem inclusiva e colaborativa, não apenas no seio do Colégio de Nefrologia, mas 
também com as outras entidades envolvidas, nomeadamente associações de doentes, 
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sociedades científicas, outros colégios da Ordem dos Médicos, entidades 
governamentais e outras associações representativas do setor. 
 

E muitos são os desafios que se colocam. 
 

É no próximo triénio que será revisto o Manual de Boas Práticas de Diálise Crónica 
da Ordem dos Médicos. Será, porventura, a altura ideal de pensar na discussão e 
possível inclusão de novos temas, como o dos cuidados paliativos e tratamento 
conservador. 

Também serão redefinidas e reavaliadas as condições para atribuição da 
idoneidade formativa, com a consequente realização de vistorias para o efeito a todos 
os serviços de Nefrologia do país. 

Colaboraremos ativamente com a CNAD e suas subcomissões, grupos de trabalho 
do Ministério da Saúde e de outras entidades sempre estejam em causa a discussão e 
elaboração de documentos relevantes para o exercício da Nefrologia e para a defesa 
de uma medicina de qualidade no melhor interesse dos doentes nefrológicos. 
 

E não poderemos esquecer a formação dos novos nefrologistas.  
Será importante iniciar um amplo debate que possibilite repensar o Programa de 

Formação Específica do Internato de Nefrologia, atualizando-o com a inclusão de áreas 
que se têm vindo a tornar mais importantes. 

Adicionalmente, os últimos anos têm tornado evidente a necessidade de revisão 
das Provas de Avaliação Final da Especialidade, tornando-as mais objetivas e justas, 
dada a sua importância para o futuro dos jovens nefrologistas. 

 

Identificação da Lista 
 

Cabeça de lista 

 Artur Jorge Pereira Mendes 
Membros efetivos 

 Ana Belmira da Cruz Santos  
 Ana Maria Santos Pereira Paiva 
 Gil Duarte Freitas Gomes da Silva 
 Isabel Cristina de Pinho Tavares Salomé 
 Maria Clara Mota de Almeida 
 Mário Rui Castro Raimundo 
 Tânia Isabel Silva Couto de Sousa 
 Tiago Jorge Matias Carvalho 

Membros suplentes 

 Francisco José de Campos Duarte Ribeiro 
 Patrícia Alexandra Monteiro Peixoto Martins 

 


