
 
 

 

 

Critérios de admissão à subespecialidade de  

Cuidados Intensivos Pediátricos 

 

Poderão candidatar-se ao título de Subespecialista em Cuidados Intensivos 

Pediátricos os médicos especialistas que cumpram as seguintes condições: 

 

a) Apresentação curricular que demonstre o exercício profissional efectivo e 

contínuo por mais de 3 anos, disponibilizando pelo menos 75% do seu horário 

semanal numa Unidade/Serviço de Cuidados Intensivos Pediátricos polivalente. 

 

b) Este período formativo deverá ter ocorrido em Unidade/Serviço(s) com um  

movimento anual superior  a 200 doentes  e pelo  menos  50 doentes 

ventilados, variedade de patologias médicas, cirúrgicas, oncológicas e 

traumatológicas. 

 

c) Ter actividade de formação médica de actualização ou aperfeiçoamento de 

competências, em diferentes áreas dos cuidados intensivos pediátricos, 

nomeadamente em cursos de suporte avançado de vida pediátrico, trauma, 

diálise, ventilação mecânica, ou outros relevantes para a subespecialidade, 

ministradas por organismo certificado ou acreditado. 

Ter actividade regular de investigação clínica aplicada com publicação ou 

apresentação pública de trabalhos. 

 

d) Documento do Director de Serviço/Coordenador de Unidade que ateste a sua 

formação e a sua capacidade científica e técnica para o exercício autónomo de 

medicina intensiva pediátrica. 

 

e) Após a análise curricular os candidatos aprovados realizarão uma prova final 

(teste de resposta múltipla) de titulação em medicina intensiva pediátrica. 

 

f) Da aprovação desta prova dependerá a obtenção do título de subespecialista 

em Cuidados Intensivos Pediátricos. 

Nota informativa: 
 



 
 

 

 
a) Os currículos profissionais devem ser elaborados segundo o modelo Europass. 

 

b) A sua apreciação será da responsabilidade de um júri constituído por 5 elementos 

efetivos e 2 suplentes, inscritos no Colégio. Será uma avaliação sem a presença do 

candidato. 

 

c) A prova curricular é eliminatória e classificada em aprovado e não aprovado. 

 

d) Aos não aprovados será dada justificação dos motivos e dos conteúdos em falta. 

 

e) Aos aprovados o júri enviará carta informando da data, hora e local para a 

realização da prova teórica que lhes falta realizar. 

 

f) A prova teórica cuja duração será de 60 minutos, consistirá em 50 perguntas de 

resposta múltipla abrangendo os seguintes temas: Respiratório, 

Cardiovascular/Hemodinâmico, renal e equilíbrio hidro-electrolítico e àcido-básico, 

neurológico, hematológico e oncológico. Serão considerados aprovados os 

candidatos que atinjam pelo menos 50% de respostas certas. 

 

 

 

Check-list dos documentos a incluir na candidatura: 

 

Papel  CD 

 1    Requerimento de inscrição  

 1   Certificado de inscrição no Colégio da Especialidade  

1  +  10  Currículos profissionais que evidenciem o cumprimento dos requisitos da 

Subespecialidade em Cuidados Intensivos Pediátricos e que demonstre o exercício 

profissional efectivo e contínuo por mais de 3 anos, disponibilizando pelo menos 

75% do seu horário semanal numa Unidade/Serviço de Cuidados Intensivos 

Pediátricos polivalente. 

 

 1  +  10  Documentação comprovativa de formação médica de actualização 

ou aperfeiçoamento de competências, em diferentes áreas dos cuidados 

intensivos pediátricos, nomeadamente em cursos de suporte avançado de vida 

pediátrico, trauma, diálise, ventilação mecânica, ou outros relevantes para a 

subespecialidade, ministradas por organismo certificado ou acreditado. 

 



 
 

 

 
 1  +  10  Documento do Director de Serviço/Coordenador de Unidade que ateste 

a sua formação e a sua capacidade científica e técnica para o exercício autónomo 

de medicina intensiva pediátrica. 

 

 

 

 

Modelo de Requerimento 

 
Ao Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos 

 

[NOME], médico com a cédula profissional n.º [CÉDULA], residente em [MORADA], 

vem requerer a V. Exas. a admissão à subespecialidade de Cuidados Intensivos 

Pediátricos, ao abrigo da alínea a) do art. 5º do Regulamento das Secções de 

Subespecialidades e Comissões de competência e dos critérios de admissão em 

vigor, que me foram entregues. 

 

[LOCAL], [DATA] 

Pede deferimento, 

 

Assinatura ______________________________ 

 

Telefone _____________________ Email _________________________________ 

 

 

 

Art. 5º do Regulamento das Secções de Subespecialidades e Comissões de Competência 

“Para além de outras competências que lhe possam vir a ser atribuídas pelo Conselho Nacional Executivo 

da Ordem dos Médicos, compete às Comissões Técnicas de Subespecialidade de cada Colégio de 

Especialidade:  

a) A apreciação curricular das candidaturas visando a obtenção do título de Subespecialista do respectivo 

Colégio, prevista no nº2 do artigo 1º do Regulamento Geral dos Colégios de Especialidade. 

b) Propor ao Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos o reconhecimento de períodos de 

formação específica visando a obtenção de título de Subespecialista, nos termos do nº2 do artigo 17º do 

Regulamento Geral dos Colégios de Especialidade.  

c) Dar parecer sobre idoneidade formativa de serviços, em termos de Subespecialidades.” 

 


