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Receção dos Médicos Internos de Saúde Pública do 1º ano 

pela Coordenação do Internato Médico da Zona Norte 

 

No passado dia 16 de janeiro realizou-se, nas instalações da Comissão 

Regional do Internato Médico da Zona Norte, a 1ª reunião da 

Coordenação do Internato Médico de Saúde Pública da Zona Norte 

(CIMSP-ZN). Esta reunião contou com a presença de todos os médicos 

internos de Saúde Pública do 1º ano e os seus respetivos orientadores 

de formação.  

 

A reunião teve início com a apresentação da Coordenadora do Internato, Dr.ª Marta Losada 

Salgado e da Diretora do Internato, Dr.ª Rosa Branca Mansilha, que deram as boas-vindas a 

todos os internos com ânimo e entusiasmo.  

Procedeu-se à apresentação de cada um dos médicos internos da zona norte, que iniciam este 

ano uma nova e desafiante etapa do seu percurso profissional e formativo.  Cada interno teve a 

oportunidade de dar a conhecer um pouco de si e das razões pelas quais escolheu a 

especialidade de Saúde Pública. Este momento foi particularmente importante pela partilha das 

diferentes expectativas e motivações, demonstrando assim a diversidade entre pares.  

 

 

 

 

Apresentações concluídas, a Dr.ª Marta Salgado realizou uma exposição sobre a carreira especial 

médica. Deu a conhecer a legislação do internato e dos órgãos que o compõem e transmitiu as 

funções dos orientadores de formação e da coordenação do IMSP. Seguidamente a Diretora do 

Internato, Dr.ª Rosa Branca Mansilha, apresentou o programa de formação específica, a 

caderneta do internato, o cronograma dos quatro anos formativos e especificou os objetivos e a 

organização de cada estágio.  
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A Dr.ª Maria Neto, acompanhada pela Dr.ª Graça Cruz 

Alves, em representação do Departamento de Saúde 

Pública da ARSNorte, apresentaram de forma sucinta a 

organização do serviço. O departamento está 

estruturado em várias unidades funcionais, dentro das 

quais se encontram em execução diferentes programas 

e projetos. Pudemos assim ter conhecimento da atuação da Saúde Pública a nível regional e o 

departamento mostrou-se disponível para receber os internos em estágios futuros.   

A Comissão de Médicos Internos de Saúde 

Pública da Zona Norte, também esteve 

presente, representada pelos nossos caros 

colegas João Paulo Magalhães (3º ano), Davy 

Fernandes (3º ano), Joana Moreno (3º ano), 

Catarina Rodrigues (2º ano) e Rui Carvalho (2º 

ano).   O João Paulo Magalhães, com o seu tom 

assertivo e motivador, apresentou o que é a comissão, a sua organização, objetivos e áreas de 

intervenção. Para além disso, a comissão demonstrou-se empenhada em auxiliar os novos 

colegas neste período de transição.  

Por fim, o Dr. Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde 

Pública (ANMSP), deu a conhecer esta associação, bem como a sua missão, visão e valores.  

 

 

 

Paula Teixeira, Médica Interna de Saúde Pública, 1º ano  

Maria de Lurdes Maio Gonçalves, Orientadora de Formação, Médica Saúde Pública da USP Porto Oriental 

Porto, 20 de janeiro de 2020 

 

 


