Antero Frias, Dr.
Formação pré-graduada
Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina do Porto em 1981.
Efetuou Internato de Policlínica no Hospital Distrital de Viana do Castelo e exerceu
atividade médica durante o Serviço Militar Obrigatório.
Ingressou no Internato de Especialidade no Serviço de Medicina Física e de
Reabilitação do Hospital de S. João no Porto em 1985, tendo cumprido um estágio de
6 meses no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão.
Foi co-autor de trabalhos científicos, e docente no Curso de Ortoprotesia da Escola de
Saúde do Porto.
Obteve o título de Especialista de Medicina Física e de Reabilitação pelas carreiras
médicas em 1989, e pela Ordem dos Médicos em 1990.
Atividade pós graduação
Desde 1990-1992 já como especialista, foi responsável no Serviço de Medicina Física e
de Reabilitação do Hospital de S. João, pela formação de médicos internos do 1º ano
da respectiva especialidade e da organização da biblioteca do Serviço, bem com
programação de atividades cientificas de formação.
Em 1992 foi transferido para o Hospital Conde de S. Bento-Santo Tirso como
Assistente Eventual, aí exercendo atualmente funções médicas e de Chefe de Serviço
no respectivo Serviço, como Assistente Hospitalar Graduado-Consultor de Medicina
Física e de Reabilitação.
Exerce também atividade no âmbito da especialidade em instituições privadas, como
profissional liberal.
Atividades de Formação Profissional
Frequência de atividades cientificas (Cursos. Simposiuns e Congressos) versando
fundamentalmente patologia do Aparelho Locomotor na sua vertente diagnóstica e
terapêutica.
Perfil profissional
Exerce a especialidade no seu âmbito geral, mas preferencialmente diferenciado e
vocacionado para a recuperação funcional em Ortopedia-Traumatologia e
Traumatologia do Desporto, bem como patologias do foro reumatológico do Aparelho
Locomotor.

Experiência eletiva no atendimento de sinistrados de companhias de seguros.
Possui o Curso Básico de Manipulação Vertebral (Cyriax) e experiência em terapêuticas
infiltrativas do Aparelho Locomotor e viscosuplementação articular do joelho.
Associações Científicas
É membro da Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação.

