
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
A CMEP - CLINICA Médica do Exercício do Porto é parceiro estratégico da ATPorto, para apoio 
aos jogadores federados em geral e, em particular, para colaborar com os Clubes e com a ATPorto 
na área médico-desportiva. 
 
Nessa medida, para melhor preparação da época que se avizinha (2011/2012) — nomeadamente, 
na gestão mensal dos exames médico-desportivos (anualmente, os exames médicos são realizados 
no mês de nascimento do jogador) e no acompanhamento médico especial de alguns jogadores —, 
em breve serão contactados pelo Dr. Edmundo Ribeiro (gestor da CMEP), com o objectivo de 
melhor conhecerem os serviços que podem beneficiar e, eventualmente, algumas necessidades 
específicas do Clube que poderão ser trabalhadas com a CMEP. 
 
Protocolo com CMEP - CLINICA Médica do Exercício do Porto 
(junto ao Complexo de Piscinas do Real Clube Fluvial do Porto) 

• Apoio às Selecções ATPORTO 
• Realização dos Exames de Avaliação Medico-Desportiva dos jogadores filiados por Clubes 
da ATPorto 

• Exame médico desportivo na CMEP, que inclui 
o Electocardiograma (incluindo despiste da Asma - método NioxMino)  
o Análise de composição corporal (sistema InBody) 

• Preço: € 15,00  

• Consultas médicas de especialidade e outros serviços médicos na CMEP: 10% desconto 
• Possibilidade de colaboração directa e específica com os Clubes da ATPorto  
 
Para mais informações: 

• flyer anexo  
• www.cmep.pt  

A Direcção 





O ECG é um método diagnóstico de simples 
realização sem risco para o paciente com 
possibilidade de fornecer ao médico uma 
gama de informações relevantes. A análise 
de alguns parâmetros pelo ECG tem sido 
actualmente utilizada para estratificação de 
risco de eventos arrítmicos graves que 
podem cursar com morte súbita . O ECG é 
ainda um método diagnóstico fundamental e 
útil a avaliação de todo paciente, em especial 
no desportista, sendo indispensável na  ava-
liação pré-participação de actividade física.

DESPISTE DA ASMA

O método NioxMino monitoriza o nível de infla-
mação das vias aéreas respiratórias, con-
tribuindo para um diagnóstico fiável e eficaz 
da asma. 

INBODY

Para estarmos em boa forma, não basta 
controlar o peso ou o Índice de Massa Cor-
poral (IMC). Precisamos de conhecer e con-
trolar a nossa composição corporal. O 
nosso corpo é composto por água, proteí-
nas, minerais e gordura. A nossa saúde 
depende do equilíbrio correcto entres estes 
componentes. O sistema InBody utiliza a 
mais avançada tecnologia de bioimpedância, 
capaz de aliar precisão, simplicidade e rapi-
dez, fornecendo uma informação completa 
sobre a nossa condição actual e uma orien-
tação sobre a composição corporal ideal.
O InBody fornece uma análise de com-
posição corporal fácil e fiável que permite 
avaliar a condição do corpo

A realização de exames de avaliação médico-
desportiva é condição necessária para que 
qualquer praticante desportivo, árbitro, juíz e 
cronometrista se possa inscrever, no início 
de cada época desportiva, na respectiva 
federação desportiva dotada de estatuto de 
utilidade pública desportiva.

QUANDO DEVE SER REALIZADO:

O exame de avaliação médico-desportiva tem 
validade anual, devendo ser realizado no 
momento da primeira inscrição dos agentes 
desportivos nas federações desportivas e ser 
renovado apenas no mês correspondente à 
data de aniversário do seu titular.
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