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ELEIÇÕES – 2021 

- LISTA  A  
  

EDUARDO LUIS ALMEIDA E MELO 
IGOR OSÓRIO MILLET 

JOÃO CARLOS RAMOS GONÇALVES PEREIRA 
JOSÉ ARTUR OSÓRIO DE CARVALHO PAIVA 

JOSÉ JÚLIO PEREIRA DE NÓBREGA 

PAULA CRISTINA AIRES COUTINHO 
PAULA CRISTINA CASANOVA DE ALMEIDA 

PAULA MARIA GIL DA COSTA POMBEIRO CASTELÕES DA COSTA E ALMEIDA 
SUSANA MARIA MARQUES AFONSO DE CARVALHO 

 

Suplentes 
FRANCISCO JOSÉ ESTEVES 

JOÃO MIGUEL FERREIRA RIBEIRO 

 

PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DO COLÉGIO DE 
MEDICINA INTENSIVA DA ORDEM DOS MÉDICOS 

 

O passado recente e o presente 

 

Nos últimos anos, estabeleceu-se definitivamente a Medicina Intensiva como 

Especialidade Médica, reconhecendo-a como um conjunto de saberes autónomo, com um 

corpo médico especializado e uma área de atuação bem identificada. 

Nos últimos seis anos, tempo em que a actual direcção liderou o Colégio, foram atingidos 

múltiplos objectivos do nosso Colégio, nomeadamente: 

- Foi criada a Especialidade de Medicina Intensiva (Lei 117/2015) 

- Definiu-se o programa de formação do seu Internato de Formação Específica (Portaria 

103/2016) 

- Deu-se início ao Internato de Formação Específica de Medicina Intensiva, sendo que em 

junho próximo teremos os primeiros IFE de Medicina Intensiva a terminar o internato 

- Reviu-se o Documento Orientador da Formação Complementar em Medicina Intensiva 

(“Formação pela Via Clássica (FVC)”) de forma a harmonizar percursos, competências e 

capacidades com o IFE (2018) 

- Facilitou-se a integração na Especialidade de médicos com experiência profissional em 

Medicina Intensiva já significativa, mas que não configuravam, até então, os critérios de 

atribuição de título de Especialista 

- Definiu-se a possibilidade de progressão na carreira médica no âmbito da Medicina 

Intensiva (2015) 
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- Reviram-se os critérios de atribuição de idoneidade formativa aos diferentes centros, 

facilitando processos de evolução que permitiram incluir diferentes hospitais, harmonizando 

critérios para IFE e FVC, com base numa única nomenclatura - idoneidade total e idoneidade 

parcial (2016) 

- Participou-se no processo de realização de concursos para colocação de médicos 

especialistas em Serviços de Medicina Intensiva, incluindo formação na Especialidade (2015 e 

2020) 

- Reviram-se os critérios de capacidade formativa, de forma a alargar o número de 

formandos/internos sem perda de qualidade formativa (2018) 

- Salientou-se e generalizou-se o conceito de Serviço de Medicina Intensiva, não apenas 

de Unidade de Cuidados Intensivos, afirmando estes serviços nos organigramas hospitalares e 

tornando comum os conceitos de Outreach e de Follow up  

- Integrou-se o movimento “Choosing Wisely” (2019) 

- Participou-se activamente na redacção e aprovação da primeira Rede de Referenciação 

em Medicina Intensiva (2017) e na sua recente revisão (2020) 

- Promoveram-se Assembleias Gerais do Colégio, com periodicidade anual, para debate, 

alargado a todos os intensivistas, de áreas e tópicos em evolução 

- Realizaram-se, em dois anos consecutivos, uma Semana de Formação e Academia em 

Medicina Intensiva (2018 e 2019) 

- Realizaram-se duas reuniões com a Associação de Internos de Medicina Intensiva, de 

forma a identificar oportunidades de melhoria pedagógica 

- Facilitou-se o processo de crescimento dos Serviços de Medicina Intensiva, em resposta 

à pandemia e afirmou-se o papel fundamental da nossa Especialidade neste contexto (2020) 

- Elaborou-se e divulgou-se de texto sobre “Critérios de admissão em Serviço de Medicina 

Intensiva” (2020) 

 

Nestes seis anos, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2020, o número de intensivistas 

inscritos no Colégio passou de 311 para mais de 450 e temos, actualmente, 133 IFE e 110 FVC 

de Medicina Intensiva, nos 27 SMI com idoneidade formativa. 

 

O futuro próximo 

 

Esta candidatura assume-se como continuidade em relação a este trabalho, sendo 

constituída, na sua grande maioria, por elementos que transitam da direcção anterior. 
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Para estes três anos, pretendemos, consolidar a Especialidade de Medicina Intensiva e 

capacitar os Serviços de Medicina Intensiva na estrutura hospitalar. 

 

Assim, iremos focar o nosso programa nas seguintes acções: 

1. Evoluir de forma gradual e sustentada para constituir, a prazo, o Internato de 

Formação Específica em Medicina Intensiva como via exclusiva de formação do especialista de 

Medicina Intensiva. 

2. Encerrar gradualmente o modelo em vigor da “via clássica” de formação, 

estabelecendo, a partir de 31 de dezembro de 2021, um período de 2 anos em que poderá ser 

aberto um número de vagas correspondente a não mais de 20% das vagas de IFE. Estas serão 

distribuídas por solicitação das instituições hospitalares, sempre respeitando os limites 

máximos de capacidades formativas e por concurso a nível nacional.  

3. Identificar e reconhecer Centros Educacionais de Excelência para estágios certificados 

em áreas específicas da Medicina Intensiva 

4. Rever o programa formativo do internato de formação específica, à luz da experiência 

já acumulada, para maximização da aquisição de saberes, competências e capacidades. 

5. Contribuir para a uniformização do programa do IFE, em termos de oportunidades de 

aprendizagem e qualidade pedagógica, se necessário facilitando a circulação dos internos por 

SMI de diferentes instituições hospitalares. 

6. Manter reuniões regulares com a Associação de Internos de Medicina Intensiva 

7. Servir de interlocutor entre os IFE de Medicina Intensiva e todos os restantes médicos 

de Medicina Intensiva, por um lado, e as diferentes sociedades científicas, em particular a 

SPCI, por outro, de forma a contribuir para satisfazer as suas necessidades formativas  

8. Impulsionar o reconhecimento de mais SMI com estatuto de idoneidade formativa, 

mantendo intocável o nível de exigência formativa 

9. Impulsionar o papel da Medicina Intensiva, configurada sistematicamente em Serviço 

de Acção Clínica, com actividade assistencial, dentro e fora da UCI, pedagógica e 

investigacional 

10. Desenvolver critérios de qualidade e protocolos de atuação clínicos e facilitar o 

processo de aquisição de indicadores de forma automatizada 

11. Promover a investigação clínica como área de valorização da Medicina Intensiva 

portuguesa 

12. Reforçar a cooperação com a Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivas nas várias 

áreas de trabalho, nomeadamente para maximização da oferta educacional em Medicina 

Intensiva 

13. Continuar a garantir a realização regular de Assembleias Gerais de debate interno e 

alargado dentro do Colégio de Medicina Intensiva 
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14. Promover a imagem da Medicina Intensiva junto da sociedade 

 

03.12.2020 

Eduardo Melo, Igor Milet, João Gonçalves Pereira, José Artur Paiva, Júlio Nóbrega, Paula 

Casanova, Paula Castelões, Paula Coutinho, Susana Afonso, Francisco Esteves, João Miguel 

Ribeiro. 

 


