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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  
ANÉSIA CRISTINA MARTINS DA MATA GONÇALVES VAZ CARNEIRO 

FERNANDO MANUEL RIBEIRO RODRIGUES 

HELENA MARIA FLORISA FERREIRA DA SILVA 
JOÃO TIAGO DE SOUSA PINTO GUIMARÃES 

JOSÉ GERMANO PINTO BARREIRA REGO DE SOUSA 
LUÍS FILIPE MARQUES NOGUEIRA MARTINS 

MARIA HELENA SILVA SANTOS RAMOS 

RAQUEL DA VEIGA CALHAU SARAIVA MARQUES 
SANDRA CATARINA DA RESSURREIÇÃO PAULO 

 

Suplentes: 
RICARDO NUNO FERNANDES DE CASTRO 

RITA DE CÁSSIA VIEIRA DE MEIRELES CORTE-REAL  

 

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

 
A relevância da Patologia Clínica está subjacente não apenas no diagnóstico mas na decisão clínica 
inerente a todo o ato médico. Talvez nunca na história recente da Medicina Portuguesa tenha a 
nossa especialidade tido um papel tão visível e reconhecido pelos pares, e pela opinião pública, 
como na atualidade.  
Esta Direção do Colégio de Patologia Clínica dedicou-se durante 3 anos às tarefas a que nos 
propusemos: foi revista a grelha de avaliação final do Internato Médico, e foram delineadas as 
bases do novo Programa de formação especializada com duração de 5 anos. Continuámos a revisão 
e actualização dos critérios e inquérito de idoneidade para os Serviços com a programação das 
visitas neste âmbito. Pretendemos continuar a missão que assumimos de representação de todos 
os médicos patologistas clínicos numa perspectiva da consolidação do trabalho desenvolvido em 
prol da excelência da nossa especialidade.  

 

A - Pressupostos de uma Candidatura: 
 

A proficiência no exercício da Patologia Clínica é essencial e tem forte impacto no sucesso dos 
cuidados de saúde, uma vez que a intervenção desta abrange todo o processo clínico, desde a 
prevenção da doença, diagnóstico, decisão terapêutica, e monitorização.  

 

Ao médico patologista clínico cabe liderar, pela sua competência clínica, científica e académica, toda 
a atividade do laboratório clínico, seja qual for o enquadramento deste, assim como intervir na 
gestão dos recursos disponíveis e garantir a defesa dos direitos dos doentes. Individualmente e 
enquanto membro da comunidade médica cabe-lhe também colaborar na formação médica dos 
futuros colegas desta e de outras especialidades. 

 

A necessidade do reconhecimento da atividade do Patologista Clínico a nível hospitalar, como 
consultor e referência para o diagnóstico laboratorial e investigação científica.  
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A importância da colaboração do Colégio de Patologia Clínica com os Colégios de outras 
especialidades bem como a proximidade com o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos. 

 

Dar continuidade ao papel desenvolvido pelo Colégio junto dos organismos europeus e não só, já que 
as decisões tomadas pelas organizações europeias e mundiais, afetam a atividade diária e a 
qualidade dos serviços prestados. 

 

B- No que se refere à Formação propomos: 
 

Na Especialidade: 
- Alargamento do tempo de formação para 5 anos, para além do ano de formação geral, 
concretizando a recomendação da UEMS e igualando o que acontece na generalidade dos países 
europeus; 
- Cooperação em particular, com as especialidades de Anatomia Patológica e a de Imunohemoterapia, 
alargando o conceito de Medicina Laboratorial, através da procura de diálogo com os seus respetivos 
Colégios da Especialidade; 
- Aposta numa especialidade polivalente, forte e unida nas suas valências, fazendo em simultâneo, o 
reforço de cada uma das grandes áreas em que habitualmente estruturamos o papel da Patologia Clínica. 

 

No Programa de Formação: 
- Aperfeiçoamento do programa de formação especializada, de acordo com o paradigma de medicina 
personalizada, centralizada no doente, não descurando uma prática clínica efetiva, implicando 
ativamente os Patologistas Clínicos, mais diferenciados em cada uma das diferentes áreas. 
- Apostar muito fortemente no reforço da formação em Patologia Molecular, com especial incidência 
na Genómica e na Genética laboratorial.  
- Realização das avaliações anuais, nos próprios Serviços, com critérios uniformes, e universais e transparentes; 
- Elaboração de regras orientadoras para a redação do Curriculum Vitae (número máximo de páginas, 
listagem de análises como anexo, formato digital, etc.); 
- Definição e divulgação do conjunto de atos médicos obrigatórios, mínimos, a efetuar durante a formação 
específica, por áreas, e a promoção do seu registo contínuo e validado pelo orientador de formação. 

 

Na Formação especializada: 
- Apoiar os Serviços com idoneidade formativa na definição dos planos de estágio da formação 
especializada dos médicos internos, harmonizando-os e enriquecendo-os através das contribuições 
dos seus Diretores; 
-Apoiar os Orientadores de Formação, promovendo a sua formação e motivação, com particular 
realce para o seu papel junto dos formandos; 
- Realizar as visitas de idoneidade com periodicidade bem definida, no universo dos Serviços com 
capacidade formativa; 
- Iniciar o processo de identificação e reconhecimento de centros de referência para estágios 
parcelares específicos. 
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Ensino pré-graduado: 
- Cooperar com as Faculdades de Medicina Portuguesas no sentido de consolidar os conhecimentos 
gerais dos futuros médicos relativos à semiótica laboratorial, no duplo sentido de os sensibilizar 
enquanto futuros utilizadores e também para os interessar pela Especialidade. 

 

C- No que concerne à atividade do Colégio da Especialidade investir-se-á: 
 

Na criação de canais de comunicação diretos, com a Direção do Colégio, para todos os Patologistas 
Clínicos e Internos da Especialidade. 

 

No Poder de Intervenção; 
- Criando e apoiando iniciativas formativas e de divulgação científica e outras; Promovendo de forma 
especial a formação avançada dos Médicos Patologistas Clínicos nas áreas de Gestão e Liderança; 
- Apoiando o Médico Patologista Clínico, na resolução das dificuldades que lhe possam surgir no 
exercício profissional; 
- Realizando Assembleias Gerais ou Regionais, sempre que se justifiquem e de acordo com os 
estatutos ou por requerimento de um grupo de Colegas; 
- Agilizando uma competente realização dos inquéritos; 
- Cooperando com as Sociedades Científicas Médicas; 
- Apoiando as reuniões científicas, de uma forma especial as Jornadas do Médico Interno de Patologia 
Clínica, iniciativa que já criou raízes e deve ser mantida e acarinhada; 
- Defender e divulgar o direito dos doentes a laboratório clínico com profissionais diferenciados, 
competentes e diligentes, nos termos prescritos no documento “Declaration of Patients’ Rights – 
UEMS 2008/07. 

 

Em suma, queremos um Colégio ACTIVO, ACESSÍVEL, PRESENTE e INTERVENTIVO. 

 


