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PROGRAMA DE AÇÃO PARA A DIREÇÃO DO COLÉGIO DE 
MEDICINA INTERNA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 

Por uma Medicina Interna com qualidade e futuro 

 

Uma candidatura ao Conselho Diretivo dum Colégio de Especialidade da Ordem dos Médicos pressupõe 
uma razão e uma proposta de ação.  

1. Razão da nossa candidatura 

Candidatamo-nos por entendermos que é necessário mudança e muito trabalho para alcançar o patamar 
qualitativo e a afirmação da especialidade que todos desejamos, mas não temos ainda conseguido 
plenamente. De acordo com o Regulamento Geral dos Colégios das Especialidades, estes “são órgãos 
técnicos consultivos da Ordem dos Médicos” (Artº 3º) e “têm como objectivo a valorização do 
conhecimento e exercício da Medicina de forma a atingir os padrões mais elevados, para benefício da 
Saúde da população portuguesa” (Artº 4º). São, por isso, o lugar apropriado para defender a posição 
da Medicina Interna e para lutar pela sua afirmação, tendo sempre em primeiro lugar o interesse dos 
doentes. 

Entendemos que não se esgota no Conselho Diretivo o cumprimento desta missão e que deve 
proporcionar-se a participação de todos os membros na definição duma linha de rumo. As eleições 
legitimam um programa, mas devemos voltar a ter em conta, quando necessário, “a Assembleia Geral 
ou Plenária do Colégio, constituída por todos os médicos inscritos no Colégio, em pleno gozo dos seus 
direitos estatutários” (Artº 7º), que “pode reunir a nível nacional ou regional, reunindo obrigatoriamente 
nos seis meses subsequentes à tomada de posse de cada nova direção nacional da Ordem dos Médicos” 
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(§ 4). Queremos retomar o hábito de outros tempos, em que a Assembleia Geral se reunia durante o 
Congresso Nacional de Medicina Interna e sempre que fosse necessário, uma vez que “é da competência 
da Assembleia Geral pronunciar-se sobre todos os assuntos que interessam aos seus Membros, 
particularmente no que se refere ao exercício profissional” (§ 6, c). 

Sentimos a necessidade de aprofundar a discussão sobre formação em Medicina Interna, cumprindo 
uma das atribuições do Colégio (Artº 18º): “a elaboração e proposta ao Conselho Nacional Executivo 
dos programas curriculares mínimos para cada um dos tipos de formação mencionados no artigo 17º” 
(com as necessárias adaptações à legislação do Internato Médico em vigor). Há mudanças em curso e 
o Colégio tem que ser ativo a acompanhá-las e a influenciá-las e há muito a fazer noutra das atribuição 
do Colégio, “a verificação da idoneidade para a formação bem como a avaliação da qualidade” (Artº 
21º). 

Finalmente, desejamos lutar pelo nosso conceito de Medicina Interna, de acordo com o modo como 
perspectivamos o seu desenvolvimento e o seu futuro, recentemente alvo de discussão no seio da SPMI 
(Caminhos da Medicina Interna), mas pouco se tendo avançado ainda na passagem à prática das 
recomendações daí emanadas. As nossas ideias sobre este assunto serão o nosso guia e a nossa marca 
distintiva. 

Para nós a Medicina Interna é e será sempre uma especialidade integradora e, por isso, necessariamente 
generalista, mas não esgotando aí as suas competências. O internista deve ter uma formação e uma 
prática globais, mas é possível e, quanto a nós, desejável, que tenha áreas de interesse onde 
desenvolva maior profundidade de conhecimentos e/ou adquira competências específicas. Se esta 
realidade já existe, a sua formalização está longe do desejável, porque ainda não se dão ao internista 
oportunidades de trabalho em paridade com outros especialistas com quem partilhe os mesmos 
interesses ou prática. 

Não aceitamos que um internista exerça a sua atividade apenas numa área limitada da Medicina Interna 
(como se fosse um especialista ou subespecialista desse saber específico), mas defendemos que possa 
praticar, em paralelo, a Medicina Interna tal como a definimos, e uma atividade mais diferenciada numa 
área particular. E, neste caso, entendemos que a competência específica adquirida e bem validada seja 
oficialmente reconhecida, colocando o internista em igualdade de oportunidades com outros 
especialistas, e deixando também clara essa indicação para o doente. 

 

2. Proposta de ação 

Com estes pressupostos em mente, apresentamos as nossas principais linhas programáticas, assumindo 
o seu cumprimentos no nosso mandato e disso dando conta regularmente aos colegas. Além disso, 
comprometemo-nos a responder a qualquer solicitação em tempo oportuno (no máximo dentro de um 
mês). 

1. É nosso propósito contribuir para uma Medicina Interna una e coesa, que se afirme sem complexos 
entre os seus pares como especialidade essencial e fulcral no funcionamento dos hospitais, articulando-
se com as outras especialidades hospitalares, trabalhando em estreita relação com as da sua área, mas 
promovendo também relações privilegiadas com a Medicina Geral e Familiar, assumindo um papel de 
charneira entre os cuidados de saúde primários e os hospitalares. 
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2. Queremos tornar a especialidade mais atrativa para os jovens médicos, pelo que propomos rever e 
reformular o programa de formação específica, tornando-o mais aberto no que respeita aos estágios 
opcionais e mais específico no curriculum nuclear, com o objectivo de formar, em 5 anos, um internista 
global, sem diferenciação precoce, mas motivado para a eventual aquisição de competências 
específicas.  

3. Elegemos como essencial a formação médica, comprometendo-nos a zelar pelo cumprimento do 
programa, a pugnar pela criação de boas condições formativas, a estimular a investigação científica 
(designadamente através do Estatuto de Interno Doutorando), a apoiar a publicação e a 
internacionalização. Promoveremos a discussão e revisão da grelha de avaliação do internato médico, 
de modo a ajustá-la aos objectivos da formação. Definiremos a capacidade formativa global do país, 
determinando o número total de internos que poderão estagiar em simultâneo em cada Serviço, de 
modo a definir corretamente a capacidade anual, evitando grandes flutuações, que podem prejudicar a 
formação. 

4. Apoiaremos a definição de áreas de diferenciação e o seu reconhecimento formal, preferencialmente 
como competências (transversais, podendo incluir membros de outros colégios), mas pontualmente 
como subespecialidades (se isso for considerado essencial para a afirmação interpares dos internistas), 
propondo a sua criação ao CNE e a regulamentação adequada. Em paralelo, promoveremos o 
reconhecimento das competências específicas de cada Serviço, de modo a torná-las visíveis, integradas 
em redes de referenciação que venham a ser definidas e fazendo parte da idoneidade formativa 
atribuída aos Serviços. 

5. Apoiaremos os Serviços de Medicina Interna do país (públicos e privados), que procuraremos visitar, 
inteirando-nos das capacidades e dificuldades, que queremos ajudar a resolver. Defenderemos 
intransigentemente as carreiras médicas e a progressão por mérito e a integração dos internistas em 
Serviços ou Departamentos, onde exerçam as suas várias funções, opondo-nos ao trabalho exclusivo, 
contra a vontade do médico, num sector específico como, por exemplo, a urgência.  

6. Lutaremos pela necessidade de progressão atempada na carreira médica, faremos as propostas para 
a nomeação de júris em tempo oportuno e exigiremos que os Serviços tenham uma hierarquia bem 
definida, com representação de todos os graus da carreira, sob pena de verem comprometida a sua 
idoneidade formativa. 

7. Promoveremos ou manteremos e aprofundaremos as relações institucionais com as demais 
especialidades médicas, em especial com aquelas com quem a Medicina Interna partilha interesses e 
prática clínica. 

8. Cultivaremos uma relação estreita com a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, parceira 
privilegiada na definição de objectivos comuns, na resolução de eventuais problemas, na promoção da 
especialidade e na construção de projetos formativos. 

Esperamos, com a adopção destas medidas, contribuir para a projeção da Medicina Interna portuguesa, 
nacional e internacionalmente. Só com o apoio dos colegas teremos oportunidade de por em prática o 
nosso projeto. Se concordarem com os nossos princípios e propostas exerçam o direito de influenciar o 
futuro da nossa Especialidade. 
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