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Internato Médico de Saúde Pública: Percurso de um Recém Especialista 

 

Nas próximas linhas irei contar como foi o meu percurso desde a minha incerteza na escolha da 

especialidade até ao exame final de especialidade, passando por três unidades formativas, seis 

estágios, várias investigações epidemiológicas, inúmeras reuniões, participação em diferentes 

programas, diversos congressos e jornadas e duas USP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internato Médico de Saúde Pública 

No dia 01 de janeiro de 2014, iniciei o Internato Médico de Saúde Pública, com colocação no 

polo de Macedo de Cavaleiros da Unidade de Saúde Pública (USP) da Unidade Local de Saúde 

(ULS) do Nordeste sob orientação da Dr.ª Inácia Rosa, coordenadora da unidade. No entanto, 

durante o segundo ano do internato, pedi a minha reafectação, por motivos familiares, para a 

USP do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Grande Porto VI – Porto Oriental. Na USP 

Porto Oriental tive a Dra. Rosa Branca Mansilha como orientadora de formação até ao término 

do Internato. 
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Estágio em Saúde Comunitária 

O Estágio em Saúde Comunitária correspondeu a um ano de adaptação a um novo contexto 

profissional e não só. Existiram algumas dificuldades nessa adaptação, nomeadamente o facto 

das atividades desenvolvidas e do quotidiano serem bastante distintos do contexto de formação 

do Mestrado Integrado em Medicina e do Ano Comum, tendo, para isso, de aprender ao longo 

do estágio, a transpor o pensamento clínico focado no individuo e desenvolvido nos anos 

anteriores, para o pensamento focado na comunidade/população, como unidade de observação, 

e assim desenvolver um pensamento e uma visão holística da Saúde. As atividades 

desenvolvidas neste estágio, permitiram adaptar-me, progressivamente, à prática da Saúde 

Pública, e adquirir conhecimentos, competências e experiência nas áreas que mais dizem 

respeito à Saúde Pública. Para além disso, as atividades desenvolvidas ao longo do estágio 

permitiram, ainda, estabelecer um contacto de proximidade com os interlocutores da 

comunidade, especialmente os sociais e educativos, Cuidados de Saúde Primários e 

Hospitalares, possibilitando assim um maior conhecimento e compreensão das características 

da população. No Curso de Formação de "Fundamentos para a Prática Adequada em Saúde 

Pública", os trabalhos propostos e os estímulos formativos, proporcionaram uma oportunidade 

de formação estruturada promovendo a autoaprendizagem e a aquisição de conhecimentos e 

competências, principalmente nas áreas da investigação epidemiológica e do planeamento em 

saúde. Estas reuniões foram também muito importantes para, juntamente com os outros 

colegas internos colocados noutros locais, partilhar as experiências, conhecimentos, métodos de 

trabalho e organização, dos vários locais. Considero que os conhecimentos, as capacidades 

técnicas e a experiência adquirida ao longo deste estágio, assim como o trabalho de equipa que 

este contexto me proporcionou, foram uma mais valia para o estágio e para o restante 

internato. 

 

Curso de Especialização em Saúde Pública (CESP) 

Realizei, em 2015, o meu CESP no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), 

que pela primeira vez organizava esta pós-graduação. O CESP foi uma excelente ocasião para a 

aprendizagem dos fundamentos da Saúde Pública e também uma melhoria dos conhecimentos 

teóricos, porque possibilitou a sistematização de conceitos e métodos e, consequentemente, a 

aquisição e consolidação de conhecimentos nas diversas áreas da Saúde Pública. Este CESP 

proporcionou uma aproximação formativa entre os dois mundos da Saúde Pública, o académico 

e o dos serviços de saúde, esperando que possa contribuir para uma aproximação efetiva, em 

benefício da população, dado que apesar de tão próximos nas suas finalidades, ainda se 
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encontram, na prática, algo distantes. Desse modo seria necessário que alguns dos módulos 

não fossem demasiado teóricos e pouco orientados para as especificidades das funções do 

Médico de Saúde Pública, mas sim direcionados para os problemas práticos do dia-a-dia dos 

serviços de saúde e locais de trabalho. Teria sido mais benéfico para os médicos internos de 

saúde pública se alguns conteúdos tivessem sido ministrados por Médicos de Saúde Pública, 

nomeadamente de quem desempenha funções nos níveis locais e regionais, o que traria uma 

maior proximidade à realidade da prática diária e das necessidades sentidas no terreno. 

Considero que o ano do CESP foi um ano de estudo e sem dúvida uma mais-valia, enquanto 

oportunidade formativa, de aprendizagem estruturada, de qualidade, em Saúde Pública, com 

claros benefícios futuros. 

 

Investigação Epidemiológica em Saúde Pública 

O estágio não correu como inicialmente tinha planeado, visto que a investigação epidemiológica 

dependia de dados recolhidos inicialmente por outros investigadores, não tendo acesso aos 

mesmos em tempo útil, dificultando assim a sua realização e levando à alteração da pergunta 

de investigação do estudo. Mas nem por isso deixou de ser importante, contribuindo assim para 

a aquisição de um maior conhecimento da realidade da utilização dos cuidados de saúde por 

adultos jovens, das suas características e do seu contexto na cidade do Porto e permitindo que, 

futuramente, as intervenções que incidirem sobre esta população, possam ser mais bem 

planeadas, para ir ao encontro das necessidades reais desta população. Este estágio permitiu-

me aplicar, na prática, os conhecimentos teóricos anteriormente adquiridos sobre o processo de 

investigação epidemiológica, a redação e a apresentação de trabalhos científicos, para além de 

aprofundar os conhecimentos em estatística, possibilitando, assim a preparação para futuros 

trabalhos de investigação, como médico de Saúde Pública. 

 

Estágio de Intervenção em Saúde Pública 

Realizei a minha intervenção na comunidade no âmbito da literacia em Saúde Pública, com o 

tema “Literacia em Saúde Pública: da Oportunidade à Comunidade”. Esta intervenção pautou-se 

pelo sentido de oportunidade de intervenção (através de formação) nos vários momentos de 

contacto entre a USP e a comunidade ou agentes de saúde que se relacionam diretamente com 

esta, e na criação de outros momentos de contacto. Este estágio deu-me a possibilidade de 

colocar em prática o processo de planeamento em saúde, seguindo todas as suas etapas, uma 

vez que, para intervir, é preciso, em primeiro lugar, planear. Para além disso, adquiri 

experiência na utilização e gestão dos recursos existentes e a elaboração de materiais 
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necessários, de um modo planeado, pensando sempre na sustentabilidade do projeto. Tendo 

em conta a oportunidade de consolidação e aplicação de conhecimentos, do estreitamento 

profissional entre profissionais da USP e também de parceiros da comunidade, da maior parte 

de áreas distintas, e da experiência adquirida, neste estágio. 

 

Estágio de Auditoria em Saúde Pública 

Realizei este estágio numa Equipa de Cuidados Continuados Integrados da Rede Nacional de 

Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). Considero que este estágio contribuiu para a 

aquisição de conhecimentos, de competências em auditoria e para a perceção da complexidade 

desta área, mas também para um maior conhecimento da RNCCI. Devido às dificuldades 

esperadas neste estágio e à aquisição de novos conceitos, realizei duas formações que 

antecederam o mesmo. Por outro lado, considero que a auditoria realizada também foi 

importante para o meu cliente, porque permitiu identificar as não conformidades, ao mesmo 

tempo que foram indicadas sugestões preventivas e de melhoria gerais. 

 

Estágio Opcional 

Este estágio decorreu no Programa de Saúde Autoestima da Administração de Saúde do Norte. 

Considero que esta foi uma oportunidade única de contacto e formação num programa de 

promoção de saúde com 20 anos de existência e de referência, não só a nível regional, mas 

também nacional, permitindo conhecer a sua organização, funcionamento e adquirir 

conhecimentos e competências de planeamento em saúde e organização. Para além disso, foi 

importante para mim, contactar diretamente com a população-alvo deste programa, os 

trabalhadores do sexo, permitindo-me conhecer como estes se inserem na sociedade, quais as 

suas necessidades de saúde, motivações e o seu modo de estar na sociedade. A valorização 

profissional e a satisfação pessoal resultantes da frequência deste estágio, permitiram-me 

recomendar a futura realização do Estágio Opcional por parte dos médicos internos de Saúde 

Pública no Programa de Saúde Autoestima. 

 

Reflexão Global do Internato 

A Saúde Pública é uma área com uma grande multidisciplinaridade, que permite uma perspetiva 

holística dos vários problemas, mas simultaneamente pode dificultar um maior aprofundamento 

de determinada competência, sabendo sempre que existe mais conhecimento, competências e 
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experiências para adquirir e, portanto, ser Médico de Saúde Pública é um processo de constante 

aprendizagem. 

A mudança de local do internato fez com que tivesse a oportunidade de beneficiar de 

experiências bastante diversas e enriquecedoras. Ganhei experiência em duas USP inseridas em 

contextos bastante diferentes, principalmente ao nível geográfico e sociodemográfico, ambas 

pertencentes à Região de Saúde do Norte. A ULS do Nordeste integra 12 concelhos - Alfândega 

da Fé, Bragança, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Macedo de Cavaleiros, 

Miranda do Douro, Mirandela, Mogadouro, Torre de Moncorvo, Vila Flor, Vimioso e Vinhais, 

contrastando com o ACES Porto Oriental que é constituído por 3 freguesias - Paranhos, Bonfim 

e Campanhã. A área territorial da ULS Nordeste é de 6608 km², sendo 367 vezes maior do que 

a do ACES Porto Oriental, que é de aproximadamente de 18 km². Segundo os Censos de 2011, 

a sua população residente é de 136.252 habitantes, contrastando com a do ACES Porto Oriental 

que é de 101.222 habitantes, sendo a densidade populacional de cada um dos ACES 

respetivamente de 20,6 hab/km² e de 5.623 hab/km². Foi sem dúvida uma mais-valia que me 

permitiu adquirir ferramentas e confiança para a minha adaptação quer aos profissionais que 

possa encontrar pela frente, quer aos problemas das várias populações com as quais posso vir a 

lidar. 

O percurso que efetuei na formação específica em Saúde Pública reflete uma progressão, a nível 

de conhecimentos, de competências, da autonomia e do domínio dos métodos e práticas da 

Saúde Pública, mas não só, reflete ainda uma evolução na forma de pensar e olhar para os 

problemas em Saúde. 

Durante o Internato Médico de Saúde Pública atingi os objetivos formais de cada um dos seus 

estágios, e tentei sempre procurar e aproveitar as oportunidades formativas que me foram 

sendo proporcionadas 

Como Médico de Saúde Pública espero no futuro ter a capacidade, perseverança e a resiliência 

para ultrapassar obstáculos e dificuldades e contribuir, sempre com base na evidência científica 

e nas melhores práticas, para a melhoria da Saúde da população. 

 

Exame Final de Especialidade 

Iniciei o meu estudo 2 meses antes da semana de exames intercalando com o trabalho da USP, 

que fosse surgindo. Nestes 2 meses tinha planeado ver todas as áreas da Saúde Pública de uma 

forma aprofundada e o mais abrangente possível, um plano de difícil realização e muito 

ambicioso. Depois de refletir e equacionar o tempo que tinha para o meu estudo redefini o meu 

plano. Neste novo plano o meu estudo incidiu principalmente pelas principais áreas da Saúde 
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Pública e também sobre os principais documentos locais, nacionais e internacionais que de 

alguma forma estavam relacionados com a Saúde Pública. E assim foi, cada dia que passava 

mais a ansiedade se apoderava de mim, assim como a incerteza e a dúvida no meu 

conhecimento. Chegada a tao esperada semana, a semana do exame final. Realizei o meu 

exame no Alentejo, bonita terra, mas que a ansiedade não me deixou apreciar devidamente, 

fica para um futuro próximo. A semana do exame final (exame curricular, prático e teórico) 

iniciou-se com o exame curricular, exame este que iniciei muito nervoso, mas como neste 

exame a sua vertente é de apreciação do currículo se tornou mais fácil, porque toda a atividade 

lá reportada, eu tinha participado e vivenciado, permitindo me realizar uma análise critica. 

Ultrapassado este exame a ansiedade não diminuiu, mas pelo contrário aumentou. O exame 

prático sem dúvida que é o mais difícil porque a Saúde Pública abrange muitas áreas em que 

podem ser alvo de perguntas específicas e objetivas. No exame teórico para além da ansiedade, 

juntou-se a angústia de estar tão próximo de atingir o meu objetivo e que todo o meu percurso 

assim como os exames anteriores podiam ser postos em causa se não conseguisse ultrapassar 

este exame. No fim tudo correu pelo melhor, mas tenho de dizer que não foi fácil lidar com a 

ansiedade, nervosismo e com a constante dúvida que o conhecimento que adquiri ao longo do 

internato e nestes últimos meses seriam suficientes para ultrapassar o exame final de 

especialidade. 
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