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Uma iniciativa entre orientadores de formação 
de médicos internos de saúde pública 

No passado dia 24 de abril tive o privilégio de iniciar um trabalho de articulação, através da assinatura de uma 

carta de compromisso, com o Dr. Luís Cadinha e o Dr. Rui Capucho Ferreira, médicos de saúde pública da 

Unidade Local de Saúde do Nordeste. Esta iniciativa, que teve a concordância da Coordenadora do Internato 

Médico de Saúde Pública da zona Norte, Dr.ª Marta Salgado, enquadra-se nas nossas funções como 

orientadores de formação e tem como finalidade proporcionar aos médicos internos, sob a nossa orientação, 

a possibilidade de conhecer, participar e complementar a formação, através do contacto com o trabalho 

exercido por Unidades de Saúde Pública em contextos geo-socio-demográficos diferentes. Esta articulação 

passará por estabelecer um plano formativo conjunto, que se poderá operacionalizar através da partilha de 

algumas atividades, nomeadamente: 

 Unidade formativa 1 – Períodos de estágio de curta duração no âmbito do Estágio de Saúde Comunitária;

 Unidade formativa 3 – Estágios de Investigação, Auditoria e Opcional;

 Acompanhamento de atividades integradas em programas/projetos da responsabilidade dos orientadores 

de formação;

 Participação nas ações formativas que venham a ser realizadas sob responsabilidade dos orientadores de 

formação;

https://docs.wixstatic.com/ugd/d51674_05aaed470e094c5a9b8a444bf14ea53a.pdf?dn=IMSP_CARTA+DE+COMPROMISSO.pdf
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A formação de um Médico Interno de saúde pública deverá ser tão vasta e holística quanto possível e, apesar 

de o modelo organizativo do próprio internato ter a flexibilidade necessária para que o interno possa 

aprofundar conhecimentos e práticas em áreas de saúde pública de que goste mais, tem também a rigidez 

necessária para que o conhecimento e as práticas, tidas como necessárias ao bom exercício da saúde pública, 

sejam obtidas durante o Internato, e a partir do seu local de colocação. Contudo, a nós, orientadores de 

formação, uma vez assumida essa responsabilidade, compete planear, conjuntamente com o interno, a sua 

formação durante os 4 anos, tendo em consideração: os objetivos do internato previstos na legislação 

aplicável e descritos na caderneta produzida pelas coordenações do internato, o tipo de atividade que a 

Unidade de Saúde Pública (USP) poderá proporcionar durante a formação e as linhas orientadoras nacionais 

e internacionais, para a saúde pública, sempre com base na melhor evidência científica disponível. Assim, 

considero ser muito importante que os médicos internos possam experimentar a prática de saúde pública em 

diferentes contextos: local, regional, nacional e até internacional, e a nível local será importante conhecer a 

prática de outras USP, diferentes daquela em que se encontrem colocados. 

Entretanto duas iniciativas já foram desenvolvidas: no dia 18 de maio os colegas da ULS do Nordeste 

participaram na reunião que a USP Porto Oriental realizou com as entidades parceiras do Plano Local de Saúde, 

e no dia 30 de maio tive a oportunidade de, juntamente com os Médicos internos de quem sou orientadora de 

formação, participar numa vistoria às termas de Vimioso.  

Partilho a carta de compromisso que assinamos, esperando que esta iniciativa contribua efetivamente para 

uma melhor formação dos nossos médicos internos de saúde pública. 

Rosa Branca Mansilha, Médica de Saúde Pública, USP Porto Oriental 




