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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  B  
  

ANA CRISTINA RODRIGUEZ RIOS 

ANA FILIPA GERALDO DA SILVA COUCEIRO 
ÂNGELO ANTÓNIO DA SILVA CARNEIRO 

BRUNO CÉSAR PEREIRA MOREIRA 

CLÁUDIA MARIA SOUSA SILVA PEREIRA 
DANIELA JARDIM PEREIRA 

ISABEL MARIA RIBEIRO FRAGATA 
JOSÉ MANUEL VALE E VASCONCELOS MOREIRA AMORIM 

LIA PEREIRA LUCAS NETO 

 

Suplentes 
CATARINA TAVARES FESTAS PERRY DA CÂMARA 
RICARDO JORGE ALVES VENTURA DE OLIVEIRA VEIGA 

 

 

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

 
Em Portugal, a Neurorradiologia é uma especialidade autónoma e independente que 
apresenta elevada diferenciação técnica numa área restrita de conhecimento, contando com 
um número reduzido de especialistas. 

Nos últimos anos, a expansão do conhecimento e o desenvolvimento acentuado das técnicas de 
imagem permitiu a ampliação dos campos de atuação desta especialidade nos seus dois componentes 
fundamentais: diagnóstico e terapêutico. De forma autónoma ou em contexto multidisciplinar, 
contribui decisivamente para o diagnóstico e tratamento dos doentes em áreas tão diversas como a 
neuro-oncologia, neuropediatria, cabeça e pescoço, imagem funcional, intervenção neurovascular ou 
intervenção do ráquis. Em particular na área da intervenção - apesar de manter a designação de 
“especialidade não-cirúrgica” - a alteração de paradigma é tão acentuada que gerou a necessidade de 
serem criadas consultas independentes de Neurorradiologia em vários centros hospitalares nacionais. 

Para uma prática clínica de excelência, os programas de formação das diferentes especialidades 
médicas têm vindo a ser renovados e adaptados a uma necessidade crescente de diferenciação por 
áreas de conhecimento. O presente programa de acção visa melhorar a qualidade da formação 
especializada e pós-graduada contínua dos neurorradiologistas em Portugal. 

Só uma formação de excelência permitirá que a Neurorradiologia mantenha o seu trajecto de 
afirmação como especialidade fundamental no contexto hospitalar. Só um colégio de 
especialidade verdadeiramente ativo e renovado, com elementos das diversas áreas 
enquadrados na prática atual e diária da Neurorradiologia - quer a nível hospitalar, quer em 
âmbito privado - conseguirá dinamizar a especialidade, motivando todos os especialistas a 
prestar diariamente os melhores cuidados aos doentes. 

Assim, no nosso programa de acção propomos: 

1.     Criar um Colégio dinamizador, trabalhando em proximidade com os Neurorradiologistas 
e com a Comissão de Internos 
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2.     Promover a atualização e melhoria da formação especializada 

2.1   Rever e atualizar a estrutura curricular, a grelha de avaliação e os critérios de 
idoneidade formativa; 

2.2   Promover, no âmbito das visitas de verificação da idoneidade formativa nos vários 
centros, o diálogo com os Serviços de Neurorradiologia, para conhecimento das suas 
realidades e das suas carências, contribuindo assim para melhorar os estágios parcelares; 

2.3   Definir um mapa nacional dos centros com idoneidade formativa para estágios 
obrigatórios e opcionais nas diferentes áreas de formação; 

2.4      Promover o registo electrónico do currículo do internato; 

2.5    Planear atividades de recepção aos internos de neurorradiologia. 

3. Promover a actualização e melhoria da formação contínua após término da formação 
especializada. 

3.1    Propor áreas de diferenciação da Neurorradiologia com programas de formação 
idóneos, acompanhando o que tem vindo a ser a tendência nas restantes especialidades, 
e seguindo as recomendações das principais sociedades europeias da Neurorradiologia; 

3.2    Elaborar propostas de re-certificação após especialidade. 

4.     Exercício profissional 

4.1 Formalizar junto do Ministério da Saúde a condição da Neurorradiologia como 
especialidade com valência terapêutica, com possibilidade de criação e marcação de 
consultas, episódios de internamento ou de cirurgia de ambulatório; 

4.2    Reavaliar as carências de Neurorradiologia diagnóstica e terapêutica das diversas 
regiões e centros hospitalares (de acordo com a sua dimensão), bem como dos 
equipamentos, defendendo e fomentando a realização dos exames e procedimentos 
neurorradiológicos pela especialidade de Neurorradiologia; 

4.3  Estabelecer recomendações para critérios mínimos de qualidade para os exames 
neurorradiológicos 

4.4   Rever os códigos de nomenclatura e valor relativo dos actos diagnósticos e 
terapêuticos em Neurorradiologia. 

 

Ana Filipa Geraldo (CHVNG/E) 
Ângelo Carneiro (HB) 
Bruno Moreira (CHUP) 
Cláudia Pereira (CHUP) 
Cristina Rios (HGO) 
Daniela Jardim Pereira (CHUC) 
Isabel Fragata (CHULC) 
José Manuel Amorim (HB) 
Lia Lucas Neto (CHULN) 
Catarina Perry da Câmara (CHULC) - suplente 
Ricardo Veiga (CHUC) - suplente 

 


