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Colégio de Medicina Intensiva 
Critérios de Admissão 

A especialidade de Medicina Intensiva foi reconhecida em 31 de Agosto de 2015, pela 

publicação dos novos estatutos da OM (Lei 117/2015) e a área profissional de 

especialização foi regulamentada pela Portaria 103/2016 de 22 de Abril, o que 

permitiu a criação do Internato de Formação Específica (IFE) de Medicina Intensiva.    

Até então, a Medicina Intensiva era reconhecida pela Ordem dos Médicos como uma 

sub-especialidade transversal a várias especialidades primárias e existia um programa 

formativo unificado, agora denominado de Via Clássica (VC), com critérios de idoneidade 

e de avaliação regulados pelo Documento Orientador de Formação em Medicina 

Intensiva (DOFMI 2007).  

A abolição imediata da VC iria criar um hiato formativo incompatível com o normal 

funcionamento dos Serviços de Medicina Intensiva (SMI) por esgotamento dos já parcos 

recursos humanos qualificados para a missão assistencial. Para além das necessidades 

de intersubstituição geracional também havia que ter em conta as expectativas de 

múltiplos profissionais especialistas de outras áreas que adquiriram vínculos contratuais 

para atividades assistenciais na legítima ambição de desenvolvimento profissional e 

titulação na área de Medicina Intensiva. 

O Conselho Nacional na sua reunião plenária de 18 de Julho de 2017 deliberou, atentos 

os fundamentos invocados pela direção do Colégio de Medicina Intensiva, manter as 

duas vias de acesso ao título de especialista de Medicina Intensiva até pelo menos 2022. 

Nesta fase transitória em que vigora a possibilidade de dupla via de titulação foi 

necessário garantir a harmonização dos percursos curriculares e a mesma qualidade 

pedagógica em ambos os processos formativos para assegurar de forma consistente o 

desenvolvimento da nova especialidade de Medicina Intensiva. Nesse sentido, foi 

homologado pelo Conselho Nacional da OM a 17 de Julho de 2018 o novo Documento 

Orientador de Formação em Medicina Intensiva (DOFMI 2018) que enforma doravante 

o processo de titulação pela VC.
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Consideram-se válidos os processos formativos iniciados em data anterior a 17 de Julho 

de 2018 segundo o anterior modelo do DOFMI 2007. 

Neste momento, a inscrição no Colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos 

Portuguesa (OM) depende:  

1. Da aprovação na avaliação final do Internato em Medicina Intensiva, nos termos

definidos pelo Regulamento do Internato Médico na portaria 79/2018 (DR 1ª

série nº 54-16 Março de 2018), ao qual se podem candidatar os médicos que

tenham frequentado o internato de Medicina Intensiva nos moldes definidos pela

portaria 103/2016 (DR 1ª série nº79-22 Abril de 2016).

2. Da aprovação em exame de especialidade realizado perante júri designado pela

Ordem, de acordo com o Artº 124º, alínea b) do Estatuto da Ordem dos Médicos

(Lei nº 117/2015, de 31 de Agosto) de médicos que comprovem ter uma

Especialidade reconhecida pela OM, e simultaneamente comprovem ter feito

formação complementar regimentada por DOFMI

a) em SMI/UCI de nível de idoneidade formativa C ou equiparável, por

período de 2 anos, com percurso formativo iniciado até 17 de Julho de

2018  (DOFMI 2007).

b) em SMI/UCI de nível de idoneidade B, comprovando que trabalham há

mais de 5 anos (dedicando mais de 75% do seu horário semanal) em

serviço polivalente com casuística adequada, em número e tipologia, e

que complementaram a sua formação com um estágio, com

aproveitamento certificado, em SMI/UCI com nível de idoneidade

formativa C, com duração nunca inferior a 3 meses, com percurso

formativo iniciado até 17 de Julho de 2018  (DOFMI 2007).

c) Em SMI/UCI de nível de idoneidade parcial ou total, cumprindo o

programa curricular do DOFMI 2018, com percurso formativo iniciado

até à data de 31 de Dezembro de 2022 (DOFMI 2018).

3. Da posse de um título em Medicina Intensiva, obtido no estrangeiro e

reconhecido pela OM Portuguesa, depois de comprovada pelo Colégio a

equivalência de acordo com o Artº 124º, alínea c) d) ou e) do Estatuto da Ordem

dos Médicos (Lei nº 117/2015, de 31 de Agosto).


