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PROGRAMA DE AÇÃO PARA A DIREÇÃO DO COLÉGIO DE 
CIRURGIA GERAL DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 
A nossa candidatura à Direção do Colégio da Especialidade de Cirurgia Geral da Ordem dos 
Médicos assenta num conjunto de valores em que acreditamos. Ela surge num momento 

particularmente difícil, devido à pandemia COVID-19 que afeta todos os setores da sociedade. 
Continuamos com dificuldades e incertezas sem que possamos prever o seu fim. Neste 

momento histórico não podemos deixar de enaltecer o trabalho de todos os médicos, de todas 

as especialidades, e em particular da Cirurgia Geral, de que muito nos orgulhamos e que, aliado 
ao contributo importante dos outros profissionais de saúde, têm contribuído para debelar os 

efeitos da pandemia. 

A nossa Lista é composta por cirurgiões de diferentes origens e fases da carreira, com 

experiência suficiente para concretizar os objetivos a que nos propomos e a firme convicção de 

que temos a capacidade necessária para o fazer. Integra membros da direção anterior aos 
quais se juntaram novos elementos, pretendendo dar continuidade ao trabalho empenhado e 

sério que a Direção do Colégio vinha desenvolvendo, respeitando e garantindo a aplicação dos 
princípios éticos e deontológicos no exercício da nossa profissão. No âmbito da atuação da 

Direção do Colégio foram tomadas várias iniciativas, nomeadamente: 

 Nova revisão dos Critérios de Idoneidade e Capacidade Formativa dos Serviços e criação do 

novo modelo de Inquérito Anual dos Serviços; 

 Reunião com os Internos de Cirurgia Geral para dar a conhecer a proposta de revisão do 

Programa de Formação da Especialidade (Portaria nº. 48/2011); 

 Proposta de criação do “Logbook” do Interno, constante na Revisão do Programa de 

Formação, para registo de todas as atividades ao longo da Formação Especializada; 

 Definição do tempo de 1.ª consulta de Cirurgia Geral que deve ser 30 minutos; 

 Definição da Idoneidade Formativa de todos os Serviços e da Capacidade Formativa total 

dos mesmos; 

 Publicação de recomendações no âmbito do programa “Choosing Wisely Portugal – Escolhas 

Criteriosas em Saúde”; 
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 Criação de normas e regras específicas no contexto da Pandemia COVID-19, que 

contemplaram também o exame final do Internato em que a observação do doente foi 
substituída pela discussão de casos clínicos; 

 Revisão do Programa de Formação do Internato de Cirurgia Geral, que foi homologada pelo 

Conselho Nacional da Ordem dos Médicos, contemplando nomeadamente: 

 Definição dos Cursos a frequentar pelos Internos ao longo da Formação, com o 

contributo da Sociedade Portuguesa de Cirurgia; 

 Proposta de substituição do Curriculum Vitæ pelo “Logbook” do Interno; 

 Alteração do modelo da avaliação final do Internato, propondo uma prova teórica escrita 
tipo teste de escolha múltipla e prova prática com discussão de casos clínicos; 

 Convocámos a primeira Assembleia Geral do Colégio, que não se realizou devido às 

restrições da pandemia, onde iríamos propor: 

 A alteração do método de avaliação final do Internato, certificando-o de forma qualitativa 

(Apto/Não Apto) e não quantitativa (0-20 valores) impedindo a seriação decorrente do 
atual modelo utilizado de forma inapropriada para os concursos de provimento; 

 A discussão de uma proposta de revisão dos concursos de provimento, de modo a não 

estarem dependentes da nota final da avaliação do Internato, mas de concurso específico 
para cada hospital, em função das suas necessidades e do perfil dos candidatos. 

Mantivemos a colaboração com o “Conselho Nacional para a Auditoria e Qualidade da Ordem 

dos Médicos” e a DGS na elaboração de Normas. Mantivemos as boas relações com a Direção 
da Sociedade Portuguesa de Cirurgia, trabalhando em conjunto na procura do melhor modelo 

de Formação dos Internos. 

Identificamos como principais preocupações dos cirurgiões gerais: a Formação, quer dos 
Internos, quer dos Especialistas; a sua integração na estrutura hospitalar, pública ou privada; o 

seu papel crucial nos Serviços de Urgência; e as limitações à progressão na carreira. Apesar dos 

passos importantes já dados para a sua resolução, ainda há muito a fazer. 

 

Manteremos os critérios de rigor quanto à Formação pugnando pela sua qualidade 
no mais alto interesse dos Internos, futuros cirurgiões, e dos doentes e 

continuaremos a nossa luta pela dignificação dos Concursos quer de ingresso, quer 

de progressão na Carreira. 
 

Conscientes da necessidade da subespecialização em áreas específicas, entendemos que a 

Cirurgia Geral deverá permanecer o alicerce da formação das especialidades cirúrgicas e das 
subespecialidades que venham a ser criadas. Entendemos a necessidade e importância da 

criação de Centros de Referência, mas é urgente rever os critérios de atribuição dos mesmos 
bem como auditar o cumprimento das boas práticas no seu funcionamento, de forma a garantir 

a sua credibilização e a prestação dos melhores cuidados. 

 

Manteremos como princípios fundamentais, a integridade, a responsabilidade, o 

rigor, a competência e a transparência. 
 

O atual modelo de funcionamento dos Serviços de Urgência parece-nos ultrapassado, 

necessitando de reformulação. Ele é responsável pela criação de imposições legais e 
regulamentares, que obrigam a um número de Especialistas e Internos de Cirurgia Geral em 

presença no Serviço de Urgência, muitas vezes desempenhando tarefas fora do âmbito da 

especialidade, o que desvirtua objetivamente o funcionamento dos Serviços, no que diz respeito 
à sua atividade assistencial diária. A resolução deste problema, que é enorme, tem sido difícil 

mas contamos com a participação de todos para definir o âmbito das competências do Cirurgião 
Geral na Urgência e um novo modelo para este setor vital, que poremos à consideração de 

todos, para aprovação. 
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Os nossos objetivos programáticos são, entre outros: 

 Continuar a defender as boas práticas e o cumprimento dos requisitos necessários à boa 

formação dos Internos, assegurando a publicação do respetivo Programa de Formação; 

 Lutar pela alteração do método de classificação da avaliação final do Internato certificando-o 

de forma qualitativa (Apto/Não Apto) e não quantitativa (0-20 valores); 

 Defender os Concursos de Provimento com regras definidas e não com base na utilização de 

forma inapropriada da nota da avaliação final do Internato; 

 Definir o âmbito das competências do Cirurgião Geral no Serviço de Urgência, lutar pelo seu 

cumprimento e propor um novo modelo de Urgência Hospitalar; 

 Definir as Subespecialidades da Cirurgia Geral e os critérios para a sua criação e atribuição; 

 Participar na melhor definição de critérios para a atribuição de Centros de Referência em 

áreas da Cirurgia Geral e na revisão dos atuais Centros de Referência; 

 Incentivar a realização de auditorias aos Serviços para exigência de adequadas condições de 

trabalho; 

 Manter a colaboração no programa “Choosing Wisely Portugal – Escolhas Criteriosas em 

Saúde”; 

 Manter a colaboração com a Sociedade Portuguesa de Cirurgia desenvolvendo atividades 

conjuntas na Formação Especializada, nomeadamente o Curso de Receção aos Internos do 

1º. Ano; 

 Realizar uma Assembleia Geral do Colégio para debate de assuntos de interesse dos 

Cirurgiões Gerais. 

 

A irrepreensibilidade na conduta, a prontidão no atendimento, a correção técnico-

científica dos cuidados, a pertinência das indicações cirúrgicas, o sucesso das 
terapêuticas, o envolvimento na escolha de equipamentos e materiais, a adequação 

e qualidade das instalações e a satisfação dos doentes e profissionais são condições 
que a todos devem interessar com o objetivo final da melhoria da qualidade. 

 

 

Contamos com a vossa confiança nesta equipa e com a capacidade de todos para 
continuar a colaborar na assunção de uma nova visão do presente e do futuro da 

Cirurgia Geral. 
 

 

 

VOTE NA LISTA A 

 


