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Nota Prévia: 
 
 

1. A caderneta do Internato Médico de Saúde Pública é um documento produzido 
pela Coordenação do respectivo Internato e tem por finalidade auxiliar a 

desenvolver os estágios previstos no programa de formação desta especialidade 
médica. 
Assim, todos os intervenientes na formação (médicos Internos, Orientadores de 

Formação, Responsáveis de Estágio, outros eventuais interessados) podem 
encontrar nas páginas que se seguem informação detalhada sobre cada um dos 

seis estágios que constituem o programa de formação, designadamente: 
a) Âmbito do estágio, 
b) Duração, 

c) Local de formação, 
d) Objectivos (desempenho e conhecimentos), 

e) Descrição das actividades que integram o estágio, 
f) Avaliação (procedimentos e suportes utilizados), 
g) Bibliografia aconselhada e sugestões para aprofundar conhecimentos, 

h) Termos de referência para apresentação de trabalhos,   
i) Memorando de tarefas a executar. 

 
Pode-se ainda encontrar nas páginas finais da caderneta informação útil sobre a 
Avaliação Final do Internato 

 
2. Sendo uma ferramenta eminentemente prática e dotada de flexibilidade, a 

caderneta não é um documento definitivo, podendo ser alterada e desenvolvida à 
medida que a experiência e novas necessidades o aconselham.  
 

3. Para uma visão completa da formação nesta especialidade e da sua integração 
no universo da formação médica pós-graduada portuguesa, a consulta desta 

caderneta deve ser complementada pela consulta do Programa de Formação do 
Internato Médico de Saúde Pública (aprovado pela Portaria n.º 141/2014, de 8 
de Julho) e do Regulamento do Internato Médico, normativo aprovado pela 

Portaria n.º 224-B/2015, de 29 de Julho.  
 

4. A caderneta do internato (conhecida na nomenclatura anglo-saxónica como 
logbook) é um auxiliar da formação cujo uso é recomendado pelas instâncias da 

Comunidade Europeia com responsabilidade na formação médica. 
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1. DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO 

 

1.1. ÂMBITO  

O estágio em Saúde Comunitária proporciona ao médico Interno uma 

introdução às actividades dos cuidados de saúde primários, com especial 
ênfase nas desenvolvidas pelo médico de saúde pública. 
Privilegia-se a integração do médico Interno na Unidade de Saúde Pública, 

possibilitando-lhe um treino nas tarefas executadas pelo médico de saúde 
pública e, através de trabalho conjunto com outros profissionais, um 

conhecimento das competências dos mesmos e a prática do trabalho em 
equipa. 

A experiência e as capacidades adquiridas ao longo desta área de formação 
devem permitir uma progressiva responsabilização do médico Interno na 
área da saúde da população. 

Pretende-se com este treino que o médico Interno venha a desempenhar 
com autonomia as tarefas previstas para o estágio; adquira a capacidade de 

comunicar os factos relativos à sua actividade profissional; e que descreva o 
nível de saúde da população (e dos subgrupos que a integram), os factores 
que o condicionam e o modo como os serviços de saúde se organizam para 

dar resposta às necessidades dessa população. 
 

1.2. DURAÇÃO – 12 meses. 
 
1.3. LOCAL DE FORMAÇÃO – Unidade de Saúde Pública de colocação. 

 
1.4. OBJECTIVOS 

 
1.4.1. CONHECIMENTOS 
 

No final do estágio o médico Interno deve ser capaz de demonstrar 
conhecimentos sobre: 

a) Epidemiologia; 
b) Demografia; 
c) Estatística descritiva; 

d) Planeamento em saúde (etapas do processo de planeamento e, 
detalhadamente, os aspectos relacionados com a etapa de diagnóstico da 

situação); 
e) História natural, alerta, detecção, prevenção e controlo das doenças 
transmissíveis; 

f) Factores demográficos, sociais e ambientais que influenciam a saúde; 
g) Fundamentos e tipos de intervenção em saúde ambiental e saúde 

ocupacional; 
h) Actividades dirigidas a grupos vulneráveis e de risco; 
i) Programas de saúde em execução a nível local, regional e nacional; 

j) Fontes de informação locais, regionais, nacionais e internacionais mais 
frequentemente utilizadas em saúde; 



 

 4 

 

k) Filosofia dos cuidados de saúde primários, estrutura organizativa dos 
Agrupamentos de Centros de Saúde e Unidades Locais de Saúde (incluindo 

sistema de informação) e funções dos seus profissionais. 
 
 

1.4.2. DESEMPENHO 
 

O desempenho durante este estágio deve conduzir a que o médico Interno 
seja capaz de: 
a) Descrever e interpretar o nível de saúde da comunidade e dos grupos que 

a integram; 
b) Identificar os factores demográficos, culturais, ambientais, sócio-

económicos, individuais e de utilização dos serviços que condicionam a 
saúde; 
c) Participar, integrado nas equipas que as desenvolvem, em todas as 

actividades da Unidade de Saúde Pública, executando as tarefas que 
competem ao médico de saúde pública; 

d) Executar as tarefas do âmbito da Autoridade de Saúde; 
e) Utilizar conhecimentos sobre promoção, protecção e prevenção em saúde;  
f) Planear, executar, ou participar em actividades de formação. 

 
 

1.5. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE FORMAÇÃO 
 
A formação exigida pelos objectivos atrás enunciados implica uma integração 

precoce em todas as actividades da Unidade de Saúde Pública e de outros 
serviços do Agrupamento de Centros de Saúde (ou Unidade Local de Saúde) 

e uma delegação progressiva de tarefas no médico Interno. 
A execução correcta destas tarefas, bem como a responsabilidade que advém 

da sua delegação, obrigam a que o Interno estude e aprofunde os seus 
fundamentos teóricos, complemento obrigatório desta fase de formação. 
Por razões operacionais, o desempenho previsto para este estágio apresenta-

se sectorizado em grandes áreas, não querendo isto significar uma 
compartimentação da formação ou o esgotar de todas as oportunidades 

formativas. 
 
 

1.5.1. DIAGNÓSTICO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 
 

Desenvolve-se ao longo de todo o estágio, constituindo o desempenho do 
médico Interno um contributo para algumas das competências das Unidades 
do ACeS/ULS, nomeadamente na: 

a) Recolha e tratamento de dados e de informação; 
b) Elaboração de indicadores; 

c) Construção e aplicação de instrumentos de recolha de informação 
complementar; 
d) Selecção, preparação e apresentação escrita da informação. 

 
A aprendizagem processa-se pelo acompanhamento dos profissionais com 

responsabilidade no diagnóstico de saúde da área de influência do ACeS/ULS 
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e, independentemente da variação cíclica do volume de trabalho da Unidade 
de Saúde Pública, o Interno deve reservar semanalmente o tempo necessário 

a uma actualização do diagnóstico de situação da população, enriquecendo-o 
com nova informação, seja esta referente à população em geral ou a grupos 
que a integram. 

 
 

1.5.2. ACTIVIDADES PREVENTIVAS EM SAÚDE COMUNITÁRIA 
 
Têm lugar ao longo de todo o estágio e compete ao médico Interno: 

a) Participar na programação das actividades de promoção da saúde e no 
planeamento da actividade do ACeS/ULS, executando as tarefas que lhe 

forem distribuídas; 
b) Familiarizar-se com os programas em execução na Unidade de Saúde 
Pública e no ACeS/ULS respectivo, com as funções e com as tarefas dos 

profissionais que as executam, colaborando na execução das que são 
específicas ao médico de saúde pública; 

c) Familiarizar-se e colaborar na execução das actividades de vacinação; 
d) Familiarizar-se e colaborar na execução das actividades de saúde escolar; 
e) Familiarizar-se e colaborar nas actividades de saúde ocupacional (quando 

existam); 
f) Familiarizar-se com a organização e com as actividades dos serviços de  

suporte do ACeS/ULS;  
g) Conhecer os objectivos e o funcionamento das organizações e instituições 
existentes na área de influência do ACeS/ULS relevantes para a saúde. 

 
 

1.5.3. AUTORIDADE DE SAÚDE 
 

Desenvolve-se ao longo de todo o estágio, e compete ao médico Interno: 
a) Acompanhar o técnico de saúde ambiental até se familiarizar com todas as 
actividades de rotina deste técnico; 

b) Acompanhar o técnico de saúde ambiental sempre que novas situações 
proporcionem diferentes oportunidades de aprendizagem; 

c) Acompanhar os médicos de saúde pública em todas as suas actividades no 
âmbito da Autoridade de Saúde; 
d) Acompanhar as reuniões da autoridade de saúde, nomeadamente as de 

âmbito intersectorial;  
e) Executar as tarefas que lhe forem sendo delegadas, tendo em 

consideração a evolução das suas capacidades. 
A carga horária sugerida para esta aprendizagem deverá oscilar entre um 
mínimo de 6 e um máximo de 9 horas semanais. 

 
 

1.5.4. CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, JORNADAS 
 
A autorização para a frequência de congressos, seminários, jornadas, e 

outras acções de formação não organizadas pela Coordenação, deverá 
enquadrar-se nos objectivos formativos, cumprir o disposto na matéria no 

Regulamento do Internato Médico, e obter informação positiva do Orientador 
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de Formação, podendo este condicioná-la, se assim o entender, a parecer da 
Coordenação. 

 
 
1.5.5. FALTA DE APROVEITAMENTO E ASSIDUIDADE 

 
Todas as situações que impliquem falta de aproveitamento, nomeadamente 

as relativas à assiduidade, devem ser comunicadas de imediato à 
Coordenação, pois poderão ter implicações legais que deverão ser cumpridas 
e comunicadas superiormente (Comissão Regional do Internato Médico). 

A falta de aproveitamento no estágio condiciona a frequência do estágio 
seguinte do cronograma de formação. 

 
 
1.6. MEMORANDO DE TAREFAS A EXECUTAR 

 
1.6.1. Execução de tarefas 

 
O envolvimento do médico Interno nas actividades da Unidade de Saúde 
Pública poderá fazer com que algumas das tarefas úteis ao seu processo de 

formação, mas menos rotineiras na actividade diária da Unidade ou do 
ACeS/ULS, lhe possam passar despercebidas. 

Por outro lado, considera-se que o Interno não pode concluir o estágio sem 
ter alcançado treino suficiente naquelas que são consideradas mais 
importantes. 

 
 

1.6.2. Memorando e relatórios técnicos 
 

Por isso, durante a Unidade Formativa 1 será utilizado um Memorando de 
tarefas (veja o anexo 1) onde serão registadas as datas e as condições da 
execução das tarefas consideradas de maior relevo formativo. Neste 

memorando indicam-se as tarefas indispensáveis ou obrigatórias para o 
médico Interno poder solicitar avaliação de desempenho ao seu Orientador 

de Formação. Simultaneamente, o memorando permitirá que o formando 
saiba, ao longo do período formativo, o que já realizou e o que lhe falta 
realizar para se sentir “à vontade” na execução das tarefas constantes do 

memorando. 
Por iniciativa do Orientador de Formação, a realização de algumas destas 

tarefas, ou mesmo de outras não constantes no Memorando mas realizadas 
pelo Interno, pode ser complementada pela redacção de relatórios técnicos 
de execução, elaborados para apresentação e avaliação ao Orientador de 

Formação. 
 

 
1.6.3. Tarefas de execução inexequível durante o estágio 
 

A execução de algumas das tarefas do Memorando de tarefas poderá ser 
adiada por serem consideradas tarefas não exequíveis no momento, não só 

por razões logísticas como também por falta de oportunidade durante a 
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Unidade Formativa 1, esperando-se que posteriormente, no decorrer de 
outros estágios do Internato, melhor oportunidade surja para as cumprir. 

Outras tarefas haverá, algumas específicas da Unidade de Saúde Pública, que 
pela sua particularidade não são referidas no Memorando de Tarefas. No 
entanto, não deve ser perdida a oportunidade de as executar, ou melhor, 

colaborar na sua execução, sempre que a situação se proporcione. 
O médico Interno não deve perder uma única oportunidade para conhecer a 

comunidade (pessoas, serviços e instituições) onde está a fazer o seu 
Internato – conhecimento indispensável para melhor desempenho da 
Unidade Formativa 1 e melhor programação das Unidades Formativas 2 e 3 

do Internato. 
 

 
1.6.4. Trabalho específico do estágio 
 

O cumprimento de alguns dos objectivos pedagógicos de desempenho será 
demonstrado pela execução de um trabalho específico, referente a um 

problema de saúde da população da área de influência do ACeS/ULS de 
colocação. 
Este trabalho será apresentado ao Orientador de Formação no final de 

estágio sob a forma de relatório escrito e integrará a avaliação de 
desempenho do estágio. 

Para além da indicação do tema a ser trabalhado, a Coordenação facilitará os 
meios necessários à execução do mesmo e proporcionará a formação teórica 
e o acompanhamento considerados necessários à sua execução 

 
 

1.6.5. Destino final dos trabalhos executados 
 

O relatório do trabalho específico, referido no ponto anterior, e os eventuais 
relatórios técnicos produzidos e apresentados, serão integrados na Caderneta 
e no processo individual do médico Interno. 

A Caderneta permitirá que os intervenientes na formação (Interno, 
Orientador, Coordenação ou outro formador) monitorizem o processo 

formativo ao longo da formação. 
O Interno é o depositário do original da referida caderneta, devendo o 
Orientador de Formação manter cópia da mesma. 

 
 

 
1.7. AVALIAÇÃO 
 

A classificação final do estágio (e da Unidade Formativa 1), obtém-se pela 
média simples das classificações atribuídas nas avaliações de desempenho e 

de conhecimentos  
Considera-se aprovado no estágio o Interno que for classificado com 10 ou 
mais valores na avaliação de desempenho e na avaliação de conhecimentos. 

A classificação do estágio só será atribuída se o Memorando estiver 
preenchido, ou seja, com todas as tarefas confirmadas e com os documentos 

necessários anexados e devidamente assinados pelo Orientador. 
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A classificação de desempenho atribuída pelo Orientador é enviada para a 
Coordenação conjuntamente com cópia autenticada do Memorando (o qual 

integra, obrigatoriamente, o relatório final do trabalho específico do estágio e 
os relatórios técnicos de execução eventualmente realizados. 
 

 
1.7.1. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
A avaliação de desempenho é feita continuamente e tem como finalidade 
informar o médico Interno da sua evolução formativa e do nível de 

desempenho atingidos. 
Esta avaliação contínua, feita pelo Orientador de Formação, concretiza-se de 

4 em 4 meses, pela apreciação com o médico Interno da valorização atingida 
nos vários itens de cada um dos seguintes parâmetros:  
a) Capacidade de execução técnica, 

b) Interesse pela valorização profissional,  
c) Responsabilidade profissional,  

d) Relações humanas no trabalho. 
 

[Veja o suporte de avaliação contínua de desempenho no capítulo 2 deste 

estágio]. 
 

A classificação do desempenho pretende atribuir uma valorização ao nível de 
desempenho durante a totalidade do estágio, pelo que terá por base a 
apreciação continuada do trabalho, complementada pela apreciação dos 

trabalhos escritos apresentados pelo médico Interno. Estes documentos 
servirão também para avaliar a capacidade de utilização de linguagem 

técnica na comunicação escrita. 
O suporte de avaliação contínua de desempenho e o suporte de classificação 

de desempenho desta área de formação podem ser observados nas últimas 
páginas da caderneta referentes a este estágio. 

 

 
1.7.2. AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

 
 
1.7.2.1. Estímulos formativos 

 
Os estímulos formativos, enviados periodicamente pela Coordenação de 

Internato, consistem num conjunto de questões adaptadas ao nível dos 
conhecimentos que se pretendem adquiridos ao longo do estágio. 
A percepção contínua de conhecimentos adquiridos é feita de forma 

continuada, sob a forma de auto-avaliação, pelo próprio Interno perante as 
respostas que deu às questões postas pelos estímulos formativos. O envio 

das respostas à Coordenação será seguido de um comentário sobre o nível 
das mesmas. 
 

 
 

 



 

 9 

 

1.7.2.2. Prova escrita de avaliação de conhecimentos 
 

A avaliação específica e a classificação de conhecimentos deste estágio é da 
responsabilidade da Coordenação, é feita no final do estágio e consta de uma 
prova escrita de estrutura semelhante à dos estímulos formativos. 

Durante o segundo semestre da Unidade Formativa 1 do Internato, a 
Coordenação fixa a data e o local em que se realiza a prova de avaliação de 

conhecimentos.  
A não comparência a esta prova, que se realiza em data única para todos os 
Internos do país, implica não aproveitamento no estágio e a suspensão do 

contrato do Interno. 
 

 
1.8. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 
 

1. Beaglehole, R; Bonita, R; Kjellström, T. Basic epidemiology. 2nd. ed. 
Geneva: World Health Organization; 2006. 

Notas: Disponível para download livre na Internet em: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241547073eng.pdf 
Existe também versão em português: Beaglehole, R; Bonita, R; Kjellström, T. 

Epidemiologia Básica. 2.ª ed. São Paulo: Livraria Santos; 2010.  
Disponível para download livre na Internet em: 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9788572888394_por.pdf 
 
2. Rothman, Kenneth. Epidemiology: an introduction. Oxford: Oxford 

University Press; 2002. 
 

3. Aschengrau, Ann; Seage III, R. Serge. Essentials of epidemiology. 2nd ed. 
Sudbury, Massachusetts: Jone & Bartlett; 2008.  
 

4.Heymann, David L., ed. Control of communicable diseases manual. 19th 
ed. Washington: American Public Health Association; 2008. 

 
5. Center for Diseases Controland Prevention (CDC). Epidemiology and 
prevention of vaccine-preventable diseases: “the pink book”. 12th ed. 

[edição electrónica]. Atlanta: CDC; Abril2011 [consultado em 2 de Novembro 
de 2011].  

 
6. World Health Organization (WHO). Foodborne disease outbreaks guidelines 
for investigation and control. Geneva: WHO; 2008. 

 
7. Sanmartí, Luís Salleras. Vacunaciones preventivas: principios y 

aplicaciones. Barcelona: Masson; 1998. 
Um completíssimo livro de texto sobre o assunto. Preço elevado. 
 

8. Ministério da Saúde. Direcção-Geral da Saúde (DGS). Pandemia de gripe: 
plano de contingência nacional do sector da saúde para a pandemia de gripe. 

Lisboa: DGS; 2007. [Pode ser consultado em www.dgs.pt] 
 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241547073
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9788572888394_por.pdf
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9. Organisation Mondiale de la Santé (OMS). L'action de santé publique dans 
les situations d'urgence créées par des épidémies. Genève: OMS; 1988. 

Um guia prático sobre abordagem e intervenção em situações de epidemia. 
 

10. Abramson JH, Abramson ZH. Research methods in community medicine: 

surveys, epidemiological research, programme evaluation, clinical trials. 6th 
ed. Chichester (England): Wiley; 2008. 
 

11. Bowling, Ann. Research methods in health: investigating health and 
health services. 3rd ed. Berkshire (England): Open University Press; 2009.  

 
12. World Health Organization (WHO). The WHO STEPS surveillance manual. 
Geneva: WHO; 2004[?].Nota: Pode fazer, no site da Organização Mundial de 

Saúde, o download livre desta publicação. 
 

13. Norman, Geoffrey R; Streiner, Norman; Streiner, David L. Biostatistics: 
the bare essentials. 2nd ed. B C Decker; 2000. 
Um livro de estatística escrito com humor e abarcando desde os aspectos 

básicos aos avançados da disciplina.   
 

14. Colton, Theodore. Statistics in medicine. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott 
Williams and Wilkins; 1995. 
Um magnífico livro de estatística, nomeadamente pela preocupação em 

articular os conhecimentos de estatística com os de epidemiologia. É um livro 
que o poderá acompanhar até ao final do Internato, mas nesta fase de 

formação é suficiente a leitura dos capítulos 1 e 2. 
 

15. Serrano, Pedro. Redacção e apresentação de trabalhos científicos: 

fundamentos, técnicas e noções práticas sobre como estruturar, escrever e 
apresentar trabalhos científicos e técnicos. 2.ª ed. Lisboa: Relógio d’Água; 

2003.  
 

16. Last, John M., ed. A Dictionary of public health. Oxford: Oxford 

University Press; 2007. 
 
17. Last, John M., ed. A Dictionary of epidemiology. 4th ed. New York: 

Oxford University Press; 2001. 
 

18. World Health Organization (WHO). Guidelines for drinking-waterquality. 
4th ed. Geneva: WHO; 2011. 
Nota: Disponível para download livre na Internet em: 

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelin
es/en/ 

 
19. Maxcy, Kenneth; Rosenau, MJ; Last, John M.; Wallace, Robert B., eds. 
Public health and preventive medicine. 15th ed. New Jersey: McGraw-Hill 

Professional; 2008.  
 

20. Organização Mundial de Saúde. Classificação Internacional de Doenças, 
10.ª revisão. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; 2009. 
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21. Ministério da Saúde. Direcção-Geral da Saúde (DGS). Medidas de 
controlo de agentes biológicos nocivos à saúde dos trabalhadores (módulo 1: 

recomendações gerais). Lisboa: DGS; 2004. 
 
22. Imperatori, Emílio; Giraldes, Maria do Rosário. Metodologia do 

planeamento da saúde: manual para uso em serviços centrais, regionais e 
locais. Lisboa: Escola Nacional de Saúde Pública; 1982. 

Um livro clássico, português, em planeamento da saúde. Para esta fase de 
formação recomendamos-lhe os dois primeiros capítulos. 
 

23. Centro Europeu de Fundações. Perspectivas europeias sobre saúde 
global: um glossário de políticas de saúde. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian; 2007. 
 
24. U.S. Preventive Services Task Force. Guide to clinical preventive 

services, 2nd ed. Baltimore: William and Wilkins; 1996.  
 

25. Sanmartí, Luis Salleras. Educación sanitaria: principios, métodos y 
aplicaciones. Madrid: Diaz de Santos; 1985. 
Uma publicação que fundamenta e aprofunda os aspectos técnicos 

relacionados com o tema. 
 

OUTRAS LEITURAS 

Se se sentir tentado a procurar integrar os seus conhecimentos de Saúde 
Pública numa visão mais vasta e abrangente das ciências humanas, então 

poderá recorrer às publicações que a seguir lhe sugerimos. São livros que, 
tendo sempre em consideração o binómio saúde/doença, analisam as 
relações do homem com o ambiente que o rodeia, a sua evolução ao longo 

dos tempos, e questionam o papel da medicina na sociedade. 
 

* Dubos, René. Man adapting. New Haven: Yale University Press; 1980. 
Uma apaixonante exploração da hipótese que o estado de saúde, ou de 
doença, é a expressão do sucesso, ou insucesso, experimentado pelo 

organismo humano no seu esforço em responder de forma adaptada aos 
estímulos do ambiente que o rodeia. 

* Sournia, Jean-Charles; Ruffie, Jacques. As epidemias na história do 
homem. Lisboa: Edições 70; 1986. 
Genética, biologia e cultura num ensaio de antropologia médica sobre a 

história das grandes epidemias. 
*Vigarello, Georges. O Limpo e o Sujo: A higiene do corpo desde a idade 

média. Lisboa: Editorial Fragmentos; 1988. 
Uma perspectiva histórica da evolução da higiene corporal nos últimos 

séculos. 
* McKeown, Thomas. The role of medicine: dream, mirage or nemesis? 2nd 
ed. Oxford: Basil Blackwell Publisher; 1979.   

Um livro sobre o papel da medicina na evolução do nível de saúde ao longo 
dos tempos. 

* Illich, Ivan. Némésis medical: l'expropriation de la santé. Paris: 
ÉditionsduSeuil, 1975. 
Uma perspectiva controversa sobre o papel da medicina na sociedade. 
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LEMBRE AINDA QUE: 
Se quer tomar contacto com o que de mais recente se produz a nível 

internacional na área da saúde pública, então poderá consultar publicações 
periódicas internacionais como o American Journal of Public Health ou o 
American Journal of Epidemiology. 

 
Os serviços de documentação das Administrações Regionais de Saúde 

(designadamente sob forma electrónica, visite os respectivos portais) 
possuem variadas publicações que lhe podem ser úteis, como, por exemplo, 
publicações do Instituto Nacional de Estatística e de vários departamentos do 

Ministério da Saúde. 
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2. Informação complementar 

Instruções para a avaliação contínua e classificação do desempenho 
no Estágio em Saúde Comunitária 

 
1. A Ficha de avaliação contínua do desempenho é um auxiliar da avaliação 
do desempenho no estágio em Saúde Comunitária e tem em vista 

possibilitar, ao Orientador de Formação e ao Interno, uma apreciação da 
evolução formativa e do nível de desempenho atingido ao longo deste 

estágio. 
2. Cada um dos itens é valorizado numa escala de 0 a 5, representando o 
zero o desempenho nulo e o cinco o desempenho excelente que poderá vir a 

ser atingido pelo formando. 
3. No final de cada quadrimestre o Orientador de Formação apresenta ao 

Interno a valorização atingida e correspondente à apreciação durante esse 
período de tempo. Durante a apresentação, o Orientador de Formação 
comentará com o médico Interno a valorização atribuída a cada um dos 

itens, tendo em vista a orientação e eventual correcção de aspectos da 
aprendizagem menos conseguidos.  

Em cada um deste momentos deverá também ser avaliado o desempenho do 
interno no que diz respeito à fase correspondente e já desenvolvida do 

trabalho específico indicado pela Coordenação para ser realizado ao longo do 
estágio. 
4. A progressão na escala de 0 a 5 deve corresponder a uma evolução do 

nível de desempenho ao longo de todo o estágio em cada um dos itens, isto 
é: no início do Internato é previsível que o Interno esteja, em determinado 

item, no nível zero e que em cada uma das sucessivas avaliações vá 
progredindo na escala de 0 a 5 até ao termo do estágio. 
Um médico Interno excelente poderá vir a atingir o nível 5 no item em 

apreciação, um Interno bom o nível 4, um Interno suficiente o nível 3, um 
Interno medíocre o nível 2, um Interno mau o nível 1, enquanto que o 

médico Interno que termina o estágio com um nível nulo manterá ao longo 
de todas as avaliações o nível zero. 
5. A valorização que o médico Interno atingiu no terceiro quadrimestre 

representa a avaliação final do estágio. 
Se entender por conveniente utilizar a valorização final como classificação 

definitiva a enviar à Coordenação, terá que a verter para a escala de 0 a 20 
valores. Para tal deverá somar os níveis obtidos no terceiro quadrimestre 
para cada um dos itens preenchidos, multiplicar o valor encontrado por 4 e 

dividir este produto pelo número de itens preenchidos em cada parâmetro. 
6. A avaliação final obtida em cada parâmetro deverá ser registada na escala 

de 0 a 20 valores e enviada à Coordenação através da Ficha de classificação 
final do estágio, documento que deve ser assinado pelo Orientador de 
Formação e do qual deve ser dado conhecimento formal (explicitado através 

de assinatura) ao médico Interno. 
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Coordenação do  
Internato Médico de  

Saúde 
Pública 

 

INTERNATO MÉDICO DE SAÚDE PUBLICA 

UNIDADE FORMATIVA1: ESTÁGIO EM SAÚDE COMUNITÁRIA 

FICHA DE AVALIAÇÃO CONTÍNUA DE DESEMPENHO  

 

Parâmetros 
de 

avaliação 
ITENS AVALIADOS 

AVALIAÇÃOCONTÍNUA 

Quadrimestre 
FINAL 

(0-5)  
1º 

 

2º 

 

3º 

 

CAPACIDADE 
 
 
DE 
 
 
EXECUÇÃO 
 
 
TÉCNICA 

Objectivo 1 – Descrever e interpretar o nível de 

saúde da comunidade e dos grupos que a integram 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5  

Objectivo - Identificar os factores demográficos, 

culturais, ambientais, sócio-económicos, 

individuais e de utilização dos serviços que 

condicionam a saúde 

0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5  

   Objectivo 3 - Participar, integrado nas equipas que 

as desenvolvem, em todas as actividades da 

USP/ACES, executando as tarefas que competem 
ao médico de saúde pública 

0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5  

Objectivo 4 – Executar as tarefas do âmbito da 
autoridade de saúde 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5  

Objectivo 5 - Utilizar conhecimentos sobre 

promoção, protecção e prevenção em saúde 
0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5  

Objectivo 6 – Planear, executar ou participar em 

actividades de educação para a saúde e de 

formação 
0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5  

7. Trabalho específico do estágio (fase concluída) 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5  

8. Relatório técnico execução ou de actividades* 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5  

INTERESSE 
VALORIZAÇÃO 
PROFISSIONAL 

01. Aproveita todas as oportunidades que se lhe 
deparam para melhorar a sua aprendizagem 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5  

02. Procura novas oportunidades para melhorar a 

sua aprendizagem 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5  

RESPONSABILI-
DADE 
PROFISSIONAL 

01. Assume a responsabilidade das tarefas que lhe 

competem 
0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5  

02. Executa correctamente as tarefas, avaliando 

adequadamente as suas capacidades 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5  

RELAÇÕES 
HUMANAS  
TRABALHO 

01. Afável e atencioso, criando boas relações no 

trabalho, designadamente com a equipa da USP 
0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5  

02. Estabelece empatia com os utentes e com a 
população 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5 0|1|2|3|4|5  

Notas: USP/ACES – Unidade de Saúde Pública/Agrupamento de Centros de Saúde 
* Opcional 
 

 

 

 

C 
L 
A 
S 
S 
I 
F 
I 
C 
A 
Ç 
Ã 
O 

F 
I 
N 
A 
L 

Capacidade de 
execução técnica 

= 
Somatório valorizações dos itens x 4   

= 
x 4 

=         valores 
 7 ou 8  7 ou 8 

       

Interesse pela 
valorização 
profissional 

= 
Somatório valorizações dos itens x 4 

= 
x 4 

= valores 2 2 

       

Responsabilidade 

profissional = 
Somatório valorizações dos itens x 4 

= 
x 4 

= valores 
2 2 

       

Relações humanas 

trabalho = 
Somatório valorizações dos itens x 4 

= 
x 4 

= valores 
2 2 
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Nome:____________________________________________________________ 

Unidade de Saúde Pública:__________________________________________ 

 

Datas realização do estágio:______/______/________ a  ____/_____/______ 

 
1. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO(a preencher pelo OrientadorFormação) 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO 
Cotação 

(0 a 20) 

Ponderação 

(1 a 4) 

Pontuação 

obtida 

Capacidade de execução técnica  4  

Interesse pela valorização profissional  2  

Responsabilidade profissional  2  

Relações humanas no trabalho  1  

TOTAIS  (somatório da ponderação e somatório da pontuação)    9   

 

Avaliação do 

Desempenho  

Pontuação total 

= 

 

= valores 
Total das 

ponderações 
          9 

 
 

2. AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS(a preencher pela Coordenação) 

TIPO DE PROVA DE CONHECIMENTOS REALIZADA Data da prova 

Teste de conhecimentos com 20 perguntas 

(combinação de respostas fechadas e abertas) 
 
 

 

Avaliação de 
Conhecimentos   

Classificação 

obtida 
 =        valores 

 

 

3. CLASSIFICAÇÃO FINALDO ESTÁGIO E UNIDADE FORMATIVA 
 

Avaliação do 
Estágio* 

Desempenho + Conhecimentos 
  = valores 

2 

* Nota: A média que determina a cotação da avaliação no estágio só será efectuada se o interno tiver obtido 
uma avaliação igual ou superior a 10 valores em cada um dos componentes da avaliação (desempenhoe 
conhecimentos) 

 

O ORIENTADOR DE FORMAÇÃOO                                                     COORDENADOR 
(data e assinatura)                                                                          (data e assinatura) 

 

 
 

 

Coordenação do 
Internato Médico de 
Saúde 

Pública 

INTERNATO MÉDICO DE SAÚDE PUBLICA 
UNIDADE FORMATIVA 1: ESTÁGIO EM SAÚDE COMUNITÁRIA 

FICHA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DO ESTÁGIO 
 
(desempenho + conhecimentos) 
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UNIDADE FORMATIVA2: 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS E 
DISCIPLINAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁGIO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

SAÚDE PÚBLICA 
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ÍNDICE DO CONTEÚDO DA CADERNETA PARA ESTE ESTÁGIO 
 

 

 

 

 

 
1. DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO     

 

    1.1. Âmbito do estágio  
    1.2. Duração     

    1.3. Local de formação    
    1.4. Objectivos     

    1.5. Protocolo de investigação    
    1.6. Avaliação     

    1.7. Bibliografia     
    1.8. Congressos, seminários, jornadas     

    1.9. Falta de aproveitamento e assiduidade   
 

 
2. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 
“25 Perguntas a que um Protocolo de Investigação no 

Internato Médico de Saúde Pública deve dar resposta” 
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1. DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO 

 

1.1. ÂMBITO 

Formação teórico-prática, abrangendo as disciplinas da saúde pública, com 
especial incidência em: 

a) Epidemiologia (incluindo a vertente de Demografia); 
b) Planeamento em Saúde; 

c) Administração de Saúde (incluindo a vertente Avaliação da Qualidade em 
Saúde); 
d) Fundamentos e metodologias da Investigação Epidemiológica em Saúde 

Pública, incluindo a elaboração e apresentação de um protocolo de 
investigação epidemiológica em saúde pública. 

 
1.2. DURAÇÃO – 12 meses (carga horária de 40 horas semanais ou um 
total aproximado de 1.800 horas). 

 
1.3. LOCAL DE FORMAÇÃO – Instituição do Ensino Superior com 

idoneidade para leccionar o Curso de Especialização em Saúde Pública 
(CESP). 
 

1.4. OBJECTIVOS 

No final deste estágio, o médico Interno deve ser capaz de: 
a) Utilizar a Epidemiologia como a disciplina essencial da saúde pública; 

b) Utilizar as metodologias do planeamento e da administração em saúde 
para: 
b1) Identificar necessidades, 

b2) Priorizar problemas, 
b3) Elaborar e gerir programas e projectos, 

b4) Avaliar programas e serviços; 
b5) Monitorizar a saúde e seus determinantes, monitorizar programas 
e serviços. 

c) Utilizar as metodologias específicas a uma auditoria em saúde pública; 
d) Conhecer, participar e utilizar os sistemas de vigilância epidemiológica; 

e) Conhecer e utilizar a metodologia da investigação epidemiológica; 
f) Planear, executar, ou participar em actividades de formação; 
g) Elaborar, redigir e apresentar um protocolo de investigação 

epidemiológica. 
 

 
1.5. PROTOCOLO DE INVESTIGAÇÃO 

O assunto a investigar, que será objecto de protocolo e posto em prática 

durante o estágio seguinte do Internato, é escolhido pelos responsáveis 
pelo Curso de Especialização em Saúde Pública (CESP) de entre três temas 

propostos pelo médico Interno em estreita articulação com o seu Orientador 
de Formação. 
Veja, nas páginas seguintes, o texto 25 Perguntas a que um Protocolo de 

Investigação no Internato Médico de Saúde Pública deve dar resposta, o 
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qual será útil na concepção e redacção do protocolo de investigação a 
apresentar no final do estágio. 

 
 
1.6. AVALIAÇÃO 

A avaliação do CESP é da responsabilidade da instituição que ministra a 
formação, participando o Orientador de Formação do médico Interno na 

avaliação final da mesma (avaliação do protocolo de investigação).  
A classificação final deste estágio é única e tornada pública na escala de 0-
20 valores.  

 
 

1.7. BIBLIOGRAFIA 

Para além da bibliografia aconselhada pela entidade que ministra a 

formação, a bibliografia aconselhada pela Coordenação do Internato, com 
especial relevo a recomendada para os estágios de Investigação 
Epidemiológica em Saúde Pública e Consultoria em Saúde Pública, será de 

plena utilidade durante o Curso. 
 

 
1.8. CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, JORNADAS 

A autorização para a frequência de congressos, seminários, jornadas, e 

outras acções de formação, deverá enquadrar-se nos objectivos formativos 
e obter informação positiva do Director/Coordenador do Curso de 

Especialização em Saúde Pública, podendo este, se assim o entender, 
consultar o parecer da Coordenação. 
 

 
1.9. FALTA DE APROVEITAMENTO E ASSIDUIDADE 

 
A responsabilidade pelo aproveitamento formativo e pelo controle da 
assiduidade durante este estágio é da responsabilidade da entidade que 

ministra a formação. 
Todas as situações que impliquem falta de aproveitamento, nomeadamente 

as relativas à assiduidade, devem ser comunicadas de imediato à 
Coordenação, pois poderão ter implicações legais que deverão ser 
cumpridas e comunicadas superiormente. 

A falta de aproveitamento numa das cadeiras ou módulos do Curso de 
Especialização em Saúde Pública, salvo motivos excepcionais analisados 

caso a caso pela Coordenação de Internato e pela Direcção da instituição 
que ministra o Curso, implica a repetição de todo o CESP. 
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2. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

25perguntas a que um Protocolo de Investigação 

deve dar resposta 
 
Aspectos Gerais: 
 

1. Está claramente identificada a finalidade da investigação? 

1.1. Está identificada, face ao conhecimento disponível, a justificação 
da investigação? Ou, de outro modo, porque vai fazer esta 

investigação?  
1.2. Que utilização ou utilidade poderão ter os resultados? 
1.3. Que, eventuais, benefícios, imediatos ou não, para a saúde da 

população trarão os resultados desta investigação?  
2. Por que considera ser esta investigação uma investigação na área da 

saúde pública? 
3. Enquadrou o assunto que tenciona investigar no estado da arte sobre 

o assunto? Isto é, fez uma pesquisa bibliográfica prévia 

suficientemente aprofundada para poder enquadrar a investigação? 
4. A investigação (o modo como o tema é abordado, o desenho do 

estudo) garante que esta se enquadra claramente num modelo de 
investigação epidemiológica? 
4.1. De que tipo de estudo se trata (descritivo ou explicativo)?  

5. É exequível em termos de acesso à informação necessária para o 
desenvolver? 

6. É exequível no tempo disponível? Tem forma de garantir, em tempo 
útil, a colaboração das outras pessoas? 

7. A investigação é suportada e apoiada pelo Orientador de formação 

em termos de: 
7.1. Interesse para a saúde da população ou para os serviços de 

saúde pública? 
7.2. Exequibilidade geral? 

     7.3. Colaboração de terceiros? 

8. O orientador académico (da instituição que ministra a formação) está 
disposto a apoiá-lo nesta investigação? 

 
Aspectos específicos: 

 
9. O conhecimento do que o investigador pretende atingir com a 

investigação é perfeitamente claro? Dito de outro modo: o Objectivo 

Geral está correctamente definido, ou seja, é claro, preciso e não 
permite outras interpretações? 

10. Os objectivos específicos, uma vez cumpridos, permitem atingir o 
Objectivo geral? 

11. Haverá algum objectivo específico que não “cabe”, ou não se 

enquadra, no objectivo geral? 
12. Tem a certeza que o desenho da investigação é o mais apropriado 

ao que se pretende investigar? 
12.1. O investigador justificou-o discutindo tecnicamente por que 
razão escolheu este desenho e não outro? 
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12.2. O investigador equaciona as vantagens e limitações do desenho 
escolhido? 

13. Está claramente identificado o objecto de estudo? 
13.1. Tratando-se de uma doença estão claramente definidos os 
critérios de diagnóstico? 

13.2. Tratando-se de estudos epidemiológicos de caso-controle, de 
coorte ou experimentais, está claramente definido o que é um caso e 

o que é um controle? 
14. Está claramente definida a população alvo? 
15. Está claramente definida a população em estudo? 

16. A amostragem proposta é a apropriada para o objectivo? 
16.1. É representativa da população? 

16.2. Tem um tamanho suficiente? 
17. Está claramente identificada como vai ser feita a selecção da 

amostra? 
17.1. Foram aplicados métodos de aleatorização na sua selecção? 

18. Estão definidos os critérios de inclusão e de exclusão de 

pessoas/casos no estudo? 
19. A metodologia que vai usar é clara e está apresentada com o 

detalhe suficiente para que qualquer outro investigador possa repetir 
a investigação tomando a sua metodologia como guião? 

20. O tratamento estatístico que vai aplicar está claramente exposto e é 

apropriado ao que se pretende? Foram previstos e ensaiados os 
quadros com resultados hipotéticos? 

21. Avaliou a possibilidade do desenho do estudo ou da aplicação da 
metodologia introduzir vieses ou erros sistemáticos nos resultados? 

 a) De que tipo? 

 b) De que modo poderão afectar os seus resultados? 
c) De que modo poderão pôr em causa a investigação como um 

todo? 
22. A investigação pode levantar problemas éticos que ultrapassem o 

domínio de responsabilidade do investigador? 

23. Em caso afirmativo, o protocolo foi apresentado para aprovação a 
uma comissão de ética? 

24. A garantia de confidencialidade das pessoas estudadas está prevista 
e precavida? 

 24.1. De que modo? 

25. Estão equacionados, se for caso disso, os procedimentos 
conducentes à autorização, por escrito, (consentimento informado) 

dos envolvidos? 
 

 

 
         



 22 

 

 

 

 

 

UNIDADE FORMATIVA 3:   

ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

 

 

Constituída por 4 estágios: 
 

 

 

 

 

 

1. ESTÁGIO DE INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE 

PÚBLICA 

 

 

2. ESTÁGIO DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

 

 

3. ESTÁGIO DE CONSULTORIA/AUDITORIA EM SAÚDE PÚBLICA 

 

 

4. ESTÁGIO OPCIONAL 
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ÍNDICE DO CONTEÚDO DA CADERNETA PARA OS 4 ESTÁGIOS 

 

 
1. ESTÁGIO DE INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE PÚBLICA 

 

1.1. Descrição do estágio 

 1.1.1. Âmbito 

 1.1.2. Duração 

 1.1.3. Local de formação 

 1.1.4. Objectivos 

 1.1.5. Avaliação 

 1.1.6. Bibliografia 

 1.1.7. Apresentação do relatório final    

 1.1.8. Férias 

1.2. Informação complementar 

 Bibliografia aconselhada (listagem)    

 Termos de referência para apresentação do relatório final     

 Suportes de avaliação     

 

2. ESTÁGIO DE INTERVENÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

 

2.1. Descrição do estágio 

 2.1.1. Âmbito    

 2.1.2. Duração     

 2.1.3. Local de formação     

 2.1.4. Objectivos     

 2.1.5. Avaliação     

 2.1.6. Bibliografia     

 2.1.7. Preparação do estágio    

2.2. Informação complementar 

Reflexões necessárias ao início do estágio de Intervenção  

em Saúde Pública     

Suportes de avaliação     
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3. ESTÁGIO DE CONSULTORIA/AUDITORIA EM SAÚDE PÚBLICA 
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1.Estágio de Investigação Epidemiológica 

em Saúde Pública 

 

1.1. DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO 
 

1.1.1.ÂMBITO 
 

Desenvolvimento e apresentação escrita de uma investigação 
epidemiológica, no seguimento do protocolo elaborado no estágio Curso de 
Especialização em Saúde Pública. A investigação a desenvolver utilizará um 

dos seguintes tipos de estudo, descritivo ou explicativo: de prevalência, 
ecológico, de caso-controle, de coorte, experimental. 

 
1.1.2. DURAÇÃO – 6 meses. 
 

1.1.3. LOCAL DE FORMAÇÃO 
 

Unidade de Saúde Pública de colocação, podendo, em situações especiais e 
dependendo da finalidade e dos objectivos da investigação, o médico Interno 

estar colocado em serviço de estabelecimento ou instituição de âmbito 
regional ou nacional. 
 

1.1.4. OBJECTIVOS 
 

1.1.4.1. Objectivos de desempenho 

No final do estágio o médico Interno deve ter sido capaz de: 
a) Desenvolver adequadamente o processo de investigação;  

b) Evidenciar um comportamento responsável e autónomo no 
desenvolvimento da investigação; 

c) Redigir e apresentar relatório de investigação bem estruturado e com uma 
apresentação clara, precisa e cuidada;  
d) Planear, executar ou participar em actividades de formação; 

e) Colaborar nas funções do médico de saúde pública, executando as 
actividades e tarefas que lhe forem distribuídas. 

 
1.1.4.2. Objectivos de conhecimentos 

No final do estágio o médico Interno deve ser capaz de demonstrar: 

a) A importância para a saúde pública do tema escolhido; 
b) Conhecimentos sobre a literatura existente relevante ao tema; 

c) Conhecimentos sobre o modo de definir correctamente um problema de 
investigação; 
d) Conhecimentos sobre a metodologia de investigação, especificamente na 

aplicação dos métodos epidemiológicos;  
e) Conhecimentos sobre estatística; 

f) Conhecimentos sobre métodos de pesquisa e de interpretação de literatura 
biomédica; 
g) Conhecimentos sobre a apresentação escrita de um trabalho científico. 
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1.1.5. AVALIAÇÃO 

 
1.1.5.1. Avaliação de desempenho 
 

Baseia-se no acompanhamento do desempenho do médico Interno durante o 
estágio e na apreciação do relatório final do mesmo. 

  
1.1.5.2. Avaliação de conhecimentos 
 

Baseia-se na apreciação do relatório de investigação pela Coordenação.  
 

 
1.1.6. BIBLIOGRAFIA 

 
Ver lista de bibliografia aconselhada nas páginas seguintes.  
 

 
1.1.7. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL 

 
Ver termos de referência nas páginas seguintes. 
 

 
1.1.8. FÉRIAS 

 
Se durante este estágio o Interno gozar um período de férias superior a 15 
dias, este período será compensado no final do estágio em prejuízo do tempo 

total do estágio opcional. 
 

 
 
1.2. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 
1.2.1. BIBLIOGRAFIA ACONSELHADA 
 

Tendo em conta os objectivos do Estágio de Investigação Epidemiológica em 
Saúde Pública, a seguir se apresenta uma lista bibliográfica, agrupada pelas 

principais áreas do conhecimento relevantes para a finalidade do estágio: 
epidemiologia, investigação, estatística, redacção e apresentação de 
trabalhos científicos. 

A listagem é, em cada uma das áreas citadas e na medida do viável, 
apresentada por ordem crescente da complexidade ou especificidade dos 

livros e publicações que a integram. 
Não constam necessariamente desta lista os livros ou publicações já 
aconselhados como bibliografia para a Unidade Formativa 1 do Internato. 

As referências consideradas essenciais estão apresentadas dentro de uma 
moldura. 
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A – EPIDEMIOLOGIA 

 

1. Aschengrau, Ann; Seage III, R. Serge. Essentials of epidemiology. 2nd ed. 
Sudbury, Massachusetts: Jone& Bartlett; 2008.  

2. Lilienfeld, David E; Stolley, Paul D. Foundations of epidemiology. 3rd ed. 

New York: Oxford University Press; 1994. 

3. Mac Mahon, B; Trichopoulos, Dimitrios. Epidemiology: principles and 
methods. 2nded. Boston: Little, Brown and Company; 1996. [Um clássico da 

epidemiologia, completamente renovado nesta segunda edição, e uma 
referência quase obrigatória para todos os autores.] 

 

4. Rothman, Kenneth. Epidemiology: an introduction. Oxford: Oxford 
University Press; 2002. 

5. Kelsey, Jennifer L, et al. Methods in observational epidemiology. 2nded. 

Oxford: Oxford University Press; 1996. 
6. Ahrens W; Pigeot I, eds. Handbook of epidemiology. Bremen (Germany): 

Springer; 2005. [Um magnífico livro de texto com cerca de 1.600 páginas 

abordando conceitos, métodos, aplicações e áreas de investigação em 
epidemiologia.]  

7. Giesecke, Johan. Modern infectious disease epidemiology. 2nded. London: 
Hodder Arnold; 2002. [Um livro de texto muito acessível e especificamente 
dirigido à epidemiologia das doenças transmissíveis]. 

8. Rothman, Kenneth J; Greenland, Sander; Lash, Timothy. Modern 
epidemiology.3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2008. [Um 

magnífico texto de epidemiologia avançada que, pela densidade da exposição 
e análise, não se recomenda a não iniciados.] 
 

B – INVESTIGAÇÃO 
 

9. Abramson JH, Abramson ZH. Research methods in community medicine: 
surveys, epidemiological research, programme evaluation, clinical trials. 6th 

ed. Chichester (England): Wiley; 2008.  

10. Bowling, Ann. Research methods in health: investigating health and  health 

services. 3rd ed. Berkshire (England): Open University Press; 2009.  
11.Pallás, J Argimón; Villa, J Jiménez. Métodos de investigación clínica y 

epidemiológica. Madrid: Harcourt Brace de España; 1999. 
12.Woodward, Mark. Epidemiology: study design and data analysis. 2nd ed. 

Boca Raton (USA): Chapman & Hall/CRC; 2005. 
13.World Health Organization (WHO). The WHO STEPS surveillance manual. 

Geneva: WHO; 2004 [?].  

14.Abramson, JH. Making sense of data: a self-instruction manual on the 
interpretation of epidemiologic data. 2nd ed. New York: Oxford University 

Press; 1994.  
15. Lwanga, SK; Lemeshow S. Sample size determination in health studies: a 

practical manual. Geneva: World Health Organization; 1991. [Frequente dor 

de cabeça de quem investiga, o problema do tamanho da amostra é tratado 
com pormenor ao longo das 80 páginas deste livro.]  

16. Kleinbaum, David G; Kupper, Lawrence L; Morgenstern, Hal. Epidemiologic 
research: principles and quantitative methods. New York: Van Nostrand 
Reinhold; 1982. [Como o subtítulo indica, a quantificação impera nas páginas 

deste livro, o que o torna de difícil digestão.]  
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17. Schlesselman, James J. Case-control studies: design, conduct, analysis. 
New York: Oxford University Press; 1982.  

18. Andersen, Bjørn. Methodological errors in medical research. Oxford: 
Blackwell Scientific Publications; 1990.  

19. Gehlbach, Stephen H. Interpreting the medical literature. 5thed. New York: 
McGraw-Hill; 2006. 

ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS CLÁSSICOS 

 
20. Buck, Carol; Llopis, Alvaro; Nájera, Enrique; Terris, Milton, comps. El 

desafio de la epidemiologia. Washington: Organizacion Panamericana de la 

Salud; 1988. [Uma publicação com cerca de 1.100 páginas onde podem ser 
encontradas as versões originais – embora traduzidas para espanhol – das 

mais clássicas e famosas investigações epidemiológicas de todos os tempos]. 

C – ESTATÍSTICA 

 
21. Norman, Geoffrey R; Streiner, Norman; Streiner, David L. Biostatistics: the 

bare essentials. 2nd ed. B C Decker; 2000. [Um livro de estatística 

apropriado para formandos e profissionais das áreas biomédicas e sociais, 
escrito com humor e abarcando desde os aspectos básicos aos avançados da 

disciplina.]  
22. Colton, Theodore. Statistics in medicine. 2nd ed. Baltimore: Lippincott 

Williams & Wilkins; 1995. [Um óptimo livro de bioestatística, 

designadamente pela preocupação em articular os conhecimentos de 
estatística com os de epidemiologia.] 

23. Ingelfinger, Joseph A; Mosteller, Frederick; Thibodeau, Lawrence A, et al. 
Biostatistics in clinical medicine. 3rd ed. New York: McGraw-Hill; 1994. 

24. Porkess, R. Dictionary of statistics. Glasgow: Collins; 1988. 

 
D – REDACÇÃO, APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO  

 
25. Turabian, Kate L. Amanual for writers of term papers, theses, and 

dissertations.6th ed. Chicago: University of Chicago Press; 1996. [Livro 

dirigido à redacção de trabalhos escritos inicialmente não planeados para 

publicação.]    

26. Day, Robert; Gastel, Barbara. How to write and publish a scientific 

paper.6th ed. Westport (USA): Greenwood Press; 2006. [Um livro de leitura 

agradável, escrito com simplicidade, clareza e sentido de humor. Os 

assuntos tratados incidem particularmente nas regras a serem observadas 

na redacção de artigos biomédicos concebidos para publicação.] 

27. Huth, Edward J. How to write and publish papers in the medical 
sciences.2nd. ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1990. [Um livro de leitura 

fácil, recheado de exemplos e conselhos práticos sobre os diversos tipos de 
redacção médica.] 

28. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements 
for manuscripts submitted tobiomedical journals. AnnInternMed 

1997;126:36-47. [As recomendações internacionais sobre redacção médica, 
conhecidas pelo estilo de Vancouver e adoptadas por centenas de revistas da 
área biomédica. Estas recomendações podem ser encontradas na WorldWide 
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Web, no seguinte endereço: http://www.icmje.org/. Uma tradução 
portuguesa destas normas pode ser consultada na Revista Portuguesa de 

Clínica Geral (Lisboa) 1997;14:159-74.] 
29. Instructions for preparing more structured abstracts. Journal of the 

American Medical Association 1991;266:42-44. 

30. Bailar III, John C; Mosteller, Frederick. Guidelines for statistical reporting in 
articles for medical journals: amplifications and explanations. Annals of 

Internal Medicine 1988;108:266-273.  
31. Journal of the American Medical Association (JAMA) 1994;272(2):90-173. 

[Um número do JAMA totalmente dedicado aos aspectos técnicos da 

actividade dos consultores de revistas biomédicas.]    

MANUAIS DE ESTILO 

32. American Medical Association manual of style: a guide for authors and 

editors. Baltimore: Williams & Wilkins; 1998. [600 páginas]  

33. The Chicago manual of style. 15th ed. Chicago: University of Chicago Press; 

2003. [Cerca de 1.000 páginas dedicadas ao estilo de redacção e 
apresentação de obras escritas, não necessariamente de índole científica. 
Autêntica bíblia dos editores norte-americanos, não se aconselha este livro a 

quem se inicia na prática e no estudo da redacção de trabalhos escritos: o 
desânimo seria imenso ao deparar, por exemplo, com umas extensas 35 

páginas dedicadas apenas aos segredos de uma boa pontuação. Existe 
também uma edição online.] 
 

E – Dicionários 

34. Last, John M., ed. A Dictionary of epidemiology. 4thed. New York: Oxford 
University Press; 2001.  

35. Sousa, Manuel, coordenador. Dicionário de termos informáticos. Lisboa: 
SporPress; 2001. 

 
 

 
 

1.2.2. TERMOS DE REFERÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 
FINAL 
 

No final do estágio o médico Interno apresentará um relatório que deve 
obedecer às seguintes regras: 

1. ESTRUTURA (elementos obrigatórios) 

Título 

Resumo (estruturado; quantificado, ocupando cerca de meia página A4 – 

aproximadamente 250 palavras; em português e em inglês) 

Introdução 

Material e métodos 

Resultados  

Discussão(incluindo, como um subcapítulo, as conclusões) 
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Referências bibliográficas (apresentadas numericamente pela ordem 
crescente de menção da referência no texto) 

Os capítulos Introdução, Material e métodos, Resultados, e Discussão 
poderão ser divididos em subcapítulos. 

 

2. DIMENSÃO 

O texto do relatório deverá ter um máximo de 25 páginas (excluem-se deste 

número a parte preliminar ao texto e os Anexos). 

A dimensão definida não deve ser conseguida à custa de um tamanho de 
letra demasiado pequeno ou de um espaçamento entre linhas demasiado 

apertado. 

3. DACTILOGRAFIA  

3.1. O texto deve ser dactilografado em papel A4 branco, apenas numa das 
faces do papel, com um espaçamento entre linhas de 1,5 espaços (excluem-

se os Quadros, legendas de Figuras e notas de rodapé que poderão ser 
dactilografados a 1 espaço). 

3.2. As margens da mancha de texto deverão ter, no mínimo, 2,5 cm em 

cima e em baixo, 3 cm à direita e 3,5 a 4 cm à esquerda. 

3.3. Recomendam-se tipos de caracteres sem serifa ou com serifa discreta, 

como o Verdana ou Tahoma (tamanho 9 ou superior), Times New Roman 
(tamanho 11 ou superior), Garamond (tamanho 12 ou superior).  
Deste tamanho excluem-se os usados para dactilografar os Quadros, 

legendas de Figuras e notas de rodapé, os quais serão de menor dimensão.  
 

Nota: Esta informação deve ser complementada pelo estudo da bibliografia 
pertinente à redacção e apresentação de trabalhos científicos na área 
biomédica (veja a lista de bibliografia aconselhada para o estágio de Saúde 

Comunitária e para este estágio). 
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Coordenação do 
Internato Médico de 
Saúde 

Pública 

INTERNATO MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA 

UNIDADE FORMATIVA 3 - ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO DE  

INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE PÚBLICA 

 

 

NOME: Dr.(a)_____________________________________________________________ 

 

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA:______________________________________________ 
 

 

PARÂMETROS  
DE AVALIAÇÃO 

ITENS AVALIADOS VALORIZAÇÃO 
 (0 - 5) 

FACTOR DE  
PONDERAÇÃO 

VALORIZAÇÃO  
PONDERADA 

  

1. Documento com boa estrutura 
 

0  1 2  3  4 5   x             3            

 
 

CAPACIDADE 
DE 

 

2. Documento com boa 
apresentação 

 

0  1 2  3  4 5   x             2            

 
 

EXECUÇÃO TÉCNICA  
 
3. Documento redigido com 

clareza e correcção técnica 

 

0  1 2  3  4 5   x             3            

 

  

4. Utilização de todos os meios 
disponíveis para a execução da  

investigação 

 

0  1 2  3  4 5   x             2            

 

INTERESSE PELA 
VALORIZAÇÃO 
PROFISSIONAL  

 
5. Aproveita a execução da 

investigação para aperfeiçoar 

capacidades de aplicação de 
metodologias 

 

0  1 2  3  4 5   x             1            

 

RESPONSABILIDADE 
PROFISSIONAL 

 

6. Executou o trabalho de 
investigação com autonomia e 

responsabilidade 

 

0  1 2  3  4 5    x            1            

 

 
RELAÇÕES HUMANAS 

NO TRABALHO 

 
7. Afável e atencioso nos 

contactos profissionais 

 

0  1 2  3  4 5    x            1            

 

SOMATÓRIO DAS 

VALORIZAÇÕES PONDERADAS 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL = ∑ das valorizações ponderadas x 4  =             x 4  =  

                                         13                                      13 
 

 

Data:             /           /              
 

 

O ORIENTADOR DE FORMAÇÃO                                          O INTERNO 
 

 
 

 

            valores 
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Coordenação do 
Internato Médico de 
Saúde 

Pública 

INTERNATO MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA 

UNIDADE FORMATIVA 3 - ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS NO ESTÁGIO DE  

INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA EM SAÚDE PÚBLICA 

 
NOME: Dr.(ª)_____________________________________________________ 

 
Unidade de Saúde Pública de:______________________________________ 

 

 

PARÂMETROS DE 
AVALIAÇÃO 

 

ITENS AVALIADOS 

 
CLASSIFICAÇÃO 

(0-20) 

 
FACTOR DE 

PONDERAÇÃO 

 
CLASSIFICAÇÃO 

PONDERADA 

TEMA   E 
1. Trabalho de saúde pública 
(tema e abordagem) 

 1  

ABORDAGEM 2. Problema bem definido 
 

 1                 

REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

3. Revisão bibliográfica e 
adequado aproveitamento da 
mesma 

 1  

OBJECTIVOS DA 

INVESTIGAÇÃO 
4. Objectivos da investigação 
claros,  precisos e plausíveis 

 2  

 5. Desenho do estudo claro e 
apropriado 

 2  

METODOLOGIA 6. População e amostra clara e 
correctamente definidas (*) 

 2  

 
7. Variáveis e escalas de medição 
claramente definidas (*) 

 2  

 8. Medições plausíveis e 
salvaguardando repetibilidade (*) 

 2  

RESULTADOS 
9. Colheita, tratamento e análise 
dos dados correcta e adequada 

 2  

DISCUSSÃO 
10. Discussão consistente 
(validade interna e externa) e 
esclarecedora 

 4  

CONCLUSÕES 11. Conclusões claras e legítimas  3  

ESCRITA TÉCNICO- 

CIENTÍFICA 
12. Qualidade e correção da 
apresentação do documento 

  

3 

 

     

*) itens a incluir se adequados 

ao tipo de investigação 
 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL  =∑das classificações ponderadas =                  /                 =         

                              Total ponderações itens utilizados  

Data: _____/___________/______                               O COORDENADOR 
 

 

  

∑  CLASSIFICAÇÕES 
PONDERADAS 

 TOTAL PONDERAÇÃO 

ITENS UTILIZADOS 

 

            valores 
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2.Estágio de Intervenção em Saúde Pública 

 

2.1. DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO 

 

2.1.1. ÂMBITO 

Pretende-se com este estágio que o médico Interno adquira a capacidade de 
utilizar, de um modo planeado e eficaz, todos os recursos da sociedade, de 

forma a promover, melhorar ou recuperar a saúde da população, de acordo 
com as necessidades reais e com a participação dessa população. 

 
2.1.2. DURAÇÃO – 10 meses. 
 

2.1.3. LOCAL DE FORMAÇÃO – Unidade de Saúde Pública de colocação. 
 

2.1.4. OBJECTIVOS 
 

2.1.4.1. Objectivos de desempenho 
 
O desempenho durante este estágio deve conduzir a que o Interno seja 

capaz de: 
a) Identificar factores condicionantes do estado de saúde, valorizar o seu 

contributo para a ocorrência de doença e incapacidade nas populações, e 
programar a intervenção sobre os mesmos, estabelecendo prioridades de 
intervenção; 

b) Avaliar a qualidade e a eficácia dos serviços e instituições, no que se 
refere às actividades de promoção de saúde, prevenção da doença e 

cuidados prestados; 
c) Avaliar a execução de programas, em termos de resultados e custos;  
d) Definir as actividades e tarefas dos serviços de saúde, prevendo também 

o envolvimento dos recursos da sociedade; 
e) Intervir em actividades de controlo de riscos ambientais; na execução de 

rastreios, e na execução de medidas de protecção específica da população; 
f) Delinear, executar e avaliar programas e projectos de educação para a 
saúde; 

g) Planear, executar ou participar em actividades de formação; 
h) Colaborar em todas as funções do médico de saúde pública, executando 

as actividades e tarefas que lhe forem distribuídas. 
 
2.1.4.2. Objectivos de conhecimentos 

 
No final do estágio o médico Interno deve ser capaz de demonstrar 

conhecimentos sobre: 
a) Planeamento e administração em saúde; 
b) Epidemiologia aplicada à administração em saúde; 

c) Gestão de serviços; 
d) Monitorização, prevenção e controle da doença e da incapacidade nas 

populações; 
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e) Reflexos na saúde e no uso dos serviços de saúde da cultura e dos estilos 
de vida; 

f) Pedagogia em saúde: modificações de comportamento; 
g) Capacidade de se manter actualizado através de formação contínua.  
 

 
2.1.5. AVALIAÇÃO 

 
2.1.5.1. Avaliação de desempenho 
 

A classificação resulta do acompanhamento do médico Interno e da 
apreciação do relatório de intervenção. 

 
2.1.5.2. Avaliação de conhecimentos 

 
A avaliação de conhecimentos e respectiva classificação resulta da 
apresentação oral e discussão do processo de intervenção desenvolvido, 

sendo da responsabilidade da Coordenação e podendo orientadores de 
formação participar na sua execução. 

 
2.1.6. BIBLIOGRAFIA 
 

Para além da bibliografia resultante do tema que o médico Interno escolher 
como objecto da sua Intervenção, recomendam-se, como enquadramento 

geral, as seguintes publicações: 
 

1. Donabedian, Avedis. An introduction to quality assurance in health 
care.Oxford: Oxford University Press; 2003. [bibliografia obrigatória]  

2. Pineault, Raynald; Daveluy, Carole. La planification sanitaria: conceptos,  

metodos, estrategias. 2.ª ed. Barcelona: Masson (y Salud y Gestíon); 1990. 
[tradução do original emlínguafrancesa: La planification de la santé: 
concepts, méthodes, stratégies. Montréal: Agence d'Arc.]. 

3. Brownson, Ross C; Baker, Elizabeth A; Leet, Terry L; Gillespie, Kathleen 
N. Evidence-based public health. Oxford: Oxford UniversityPress; 2003. 

4. Serrano, Pedro. Redacção e apresentação de trabalhos científicos.2.ª ed. 
Lisboa: Relógio d’Água; 2004. 
 

2.1.7. PREPARAÇÃO DO ESTÁGIO 
 

Ver informação complementar nas páginas seguintes. 
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2.2. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 
2.2.1. Documento “24 reflexões necessárias ao início do estágio de 
Intervenção em Saúde Pública” elaborado pela Coordenação do IMSP. 
 

2.2.2.Suportes de avaliação 
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24 reflexões necessárias ao início do estágio de 

Intervenção em Saúde Pública 
 

 

1. Qual a definição da população? 
a) Geográfica? 

b) Por características universais? (eg.: idade, género) 
c) Por patologia? 
d) Por risco? 

e) Por utilização de serviços? 
f) Por outros parâmetros? Quais? 

2. Que palavras definem o problema? 

3. O problema é: 
3.1. Precursor (condicionante) de: 

a) Morbilidade (patologia específica)? 
b) Mortalidade? 

c) Risco? (de quê?) 
3.2. Ou é consequência de: 

a) Patologia específica? 
b) Risco?  

4. Qual a dimensão do problema? 

5. Qual a sua evolução natural? 

6. Que factores estão a condicionar o problema? 

a) Qual a vulnerabilidade a uma intervenção de cada um deles? 

7. O problema é uma necessidade técnica? 

8. Qual a informação disponível sobre o problema? 

a) Quem detém essa informação? 
b) Quem detém a informação sente haver algum problema? 

c) E sente que há necessidade de alterar a situação?   

9. Qual o conhecimento que a Unidade de Saúde Pública e o Agrupamento 
de Centros de Saúde/Unidade Local de Saúde (ARS, Departamento de 

Saúde Pública) têm sobre o problema? 
a) O problema é sentido como um problema pelos profissionais? 

b) Pelos médicos? Que proporção destes? 
c) Pelos enfermeiros? Que proporção destes? 
d) Qual o nível de motivação actual para intervirem no problema? 

10. O diagnóstico da situação vai ser elaborado por quem? Vai ser partilhado 
com quem?  

11. A hierarquia do Agrupamento de Centros de Saúde identifica o problema? 
a) Desejam uma intervenção? 
b) Darão apoio e suporte ao processo de intervenção? 



 37 

 

 

12. Qual a sensibilidade para o problema das outras instituições que 
eventualmente devem ser envolvidas na intervenção? 

a) As suas hierarquias darão suporte a um processo de intervenção 
autónoma ou conjunta? 

b) Qual a capacidade de colaborar ou, no mínimo, de acompanhar a 

intervenção? 

13. O problema é uma necessidade sentida pela população alvo? 

14. Não sendo uma necessidade sentida, qual a estratégia a seguir para 
tornar o problema numa necessidade sentida pela: 
a) População alvo? 

b) Pela população em geral? 
c) Pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ou ULS)? 

d) Pelas outras instituições? 

15. Qual o objectivo do programa de intervenção? 

16. A intervenção incidirá sobre: 
a) Factores biológicos ou endógenos; 
b) Factores ambientais; 

c) Estilos de vida; 
d) Sistema sanitário. 

17. Quais as estratégias possíveis para atingir o objectivo? Sobre que 
factores intervir e como? 

18. Qual a estratégia seleccionada pelos técnicos? 

19. Quem está envolvido na intervenção (saúde, entidades, instituições)? 
a) Qual a participação de cada um deles? 

20. Como envolver os que vão participar no projecto? 

21. Quando termina o projecto? 

22. Como e o quê vai avaliar no final do projecto? 

23.Quando o seu projecto terminar há actividades que continuam? São 
actividades auto-sustentadas? 

a) O que pode fazer para garantir a sua continuidade? 

24. Há aspectos éticos envolvidos na intervenção? 
a) Quais? 

b) Como garantir o seu cumprimento? 
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NOME: Dr.(ª): ____________________________________________ 
 

Unidade de Saúde Pública____________________________________  
 

PARÂMETROS DE 
AVALIAÇÃO 

 
ITENS AVALIADOS 

VALORIZAÇÃO 
(0 – 5) 

FACTOR DE 
PONDERAÇÃO 

VALORIZAÇÃO 
 PONDERADA 

  

01. Contribui para os objectivos 
daUnidade de Saúde Pública 

 

0  1  2 3  45         X     2                   = 

   

  

02. Executa ou participa em acções de 
educação para a saúde 

 

0  1  2 3  45         X        2                  = 

 

CAPACIDADE  
03. Executa ou participa em acções de 
formação 

 

0  1  2 3  45         X         2                 = 

 

DE  
04. A intervenção atingiu resultados 
razoáveis 

 

0  1  2 3  45         X         4                = 

 

EXECUÇÃO 
 

TÉCNICA 

05. Lidera eficazmente a execução de 
um programa 

 

0  1  2 3  45         X         4                = 

 

 06. Obtém o envolvimento de outros 
profissionais e/ou instituições na 
concretização do programa 

 

0  1  2 3  45         X          3               = 

 

INTERESSE PELA 
VALORIZAÇÃO 
PROFISSIONAL 

07. Aproveita todas as oportunidades 
para aperfeiçoar a prática de saúde 
pública 

 

0  1  2 3  45         X          1              = 

 

 
RESPONSABILIDADE  

08. Assume a responsabilidade das 
funções que lhe competem 

 

0  1  2 3  45         X          1               = 

 

PROFISSIONAL  
09. Executa correctamente as 
actividades, avaliando adequadamente 
as suas capacidades 

 

0  1  2 3  45         X          1                = 

RELAÇÕES HUMANAS 
NO TRABALHO 

 
10. Afável e atencioso nos contactos 
profissionais da Unidade de Saúde 
Pública/ACES 

 

0  1  2 3  45         X          1                = 

 

 11. Documentos redigidos com clareza e 
correcção técnica 

 

0  1  2 3  45         X           2               = 

 

 
DOCUMENTOS 

 
DO 

 
PROGRAMA 

12. Documentos justificam claramente a 
escolha do grupo escolhido para 
intervenção 

 

0  1  2 3  45         X           2              = 

 

13. Documentos demonstram 
intervenção adequada e programada 

 

0  1  2 3  45         X           3              = 

14. Documentos contêm avaliação 
adequada do programa 

 

0  1  2 3  45         X           2              = 

 

SOMATÓRIO DAS VALORIZAÇÕES PONDERADAS  

 
 

CLASSIFICAÇÃO FINAL  =∑ das valorizações ponderadas   4     =________4   = 

                                                           30                                            30 

 

Data: ____/______/______  

O ORIENTADOR DE FORMAÇÃO                                                     O INTERNO 

              valores 

INTERNATO MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA 

UNIDADE FORMATIVA 3 - ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO DE  

INTERVENÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

Coordenação do 
Internato Médico 

Saúde 
Pública 
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NOME: Dr (ª) ___________________________________________________ 

 
Unidade de Saúde Pública de:_______________________________________  

I – CLASSIFICAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL 

PARÂMETROS 
DEAVALIAÇÃO ITENS  A  AVALIAR 

ASPECTOS A OBSERVAR 
 

CLASSIFICAÇÃO 
(0 a 5) 

 

1. CARACTERIZAÇÃO 

DO GRUPO ALVO E 

DO PROBLEMA DE  

SAÚDE 

a) Caracterização do 

grupo 

 Caracterização demográfica, epidemiológica, 

sócio-económica, cultural                         

 

0  1  2 3  4 5 

b)  Definição clara do 

problema  

Morbilidade, mortalidade, risco, 

Quantificação 

 

0  1  2 3  4 5 

c)  Factores que 

condicionam o problema 

 

Enquadramento 

 

0  1  2 3  4 5 

 

2. OBJECTIVOS 

d) Objectivo adequado ao  problema identificado  

0  1  2 3  4 5 

e) Objectivo geral claro 

e preciso 

 

Morbilidade, mortalidade, risco 

 

0  1  2 3  4 5 

 

 

 

3. PROGRAMAÇÃO E 

GESTÃO DA 

INTERVENÇÃO 

f) Planeamento da 

intervenção 

 

Definição e adequação das metas 

 

0  1  2 3  4 5 

 

 

 

 

g) Estratégias 

Noção da necessidade de intervenção entre o 

grupo alvo e a sua participação no 

estabelecimento de metas, objectivos ou 

intervenção; noção necessidade de 

intervenção entre eventuais parceiros e 

participação dos mesmos no estabelecimento 

de metas, objectivos ou intervenção; 

Envolvimento  serviços de saúde   

 

 

 

 

0  1  2 3  4 5 

 h) Actividades Adequação das actividades e tarefas 0  1  2 3  4 5 

II – CLASSIFICAÇÃO DA DISCUSSÃO 

4. DISCUSSÃOPROCES-

SO DE INTERVENÇÃO 

i) Argumentação sobre o processo de intervenção 0  1  2 3  4 5 

j) Conhecimentos teóricos demonstrados 0  1  2 3  4 5 

Subtotal I+ II  10 = 

III – APRECIAÇÃO GLOBAL 

 

 

Na opinião do 

avaliador, a 

intervenção: 

 

Deve ser interrompida de imediato 

 

 0   

Deve ser profundamente reestruturada e estreitamente supervisionada  1   

Deve ser reestruturada e supervisionada  1,5  ou 1   

Necessita orientação pontual  2,5  ou 3   

Atinge facilmente os objectivos  3,5  ou 4   

Excede, em termos de benefícios, os objectivos traçados  4,5  ou 5   

Subtotal 2  III =  

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL (valores) = [( I + II ) + (2  III)]  3 =       4 = 

                                                           10 

 

Data: ______/_________/_______            Assinatura: 
 

valores 

INTERNATO MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA 

UNIDADE FORMATIVA 3 - ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS NO ESTÁGIO DE  

INTERVENÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA 

 

Coordenação do 
Internato Médico 

Saúde 
Pública 
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3.Estágio de Consultoria/Auditoria em 

Saúde Pública 

 

3.1. DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO 
 

3.1.1.ÂMBITO 
 

Pretende-se com este estágio que o médico Interno adquira treino na 
utilização de vários instrumentos e conhecimentos da saúde pública na 
concretização de um trabalho de consultoria (ou auditoria), realizado por 

proposta de estabelecimento, instituição ou serviço com actividade que 
contribua para a saúde da população. 

Para a realização do estágio, o Interno está sedeado no serviço do 
Orientador de Formação ou do Responsável de Estágio, o qual é designado 
de acordo com o tipo de consultoria (ou auditoria) e da área geográfica em 

que esta se realiza. A partir deste local de formação, o Interno desloca-se ao 
serviço ou instituição onde se realiza a consultoria.   

O estágio conclui-se, depois de terminado o processo de avaliação do médico 
Interno, com a apresentação do produto ao serviço que encomendou a 
consultoria. 

 
3.1.2. DURAÇÃO – 5 meses. 

 
3.1.3.LOCAL DE FORMAÇÃO – Serviço de colocação. 
 

3.1.3.1. Âmbito de realização do estágio 
 

Instituição, estabelecimento ou serviço de nível local, regional ou nacional 
onde exerça funções médico de saúde pública com um perfil profissional 
equivalente ao definido para orientador de formação.  

 
3.1.4. RESPONSÁVEIS PELA FORMAÇÃO 

 
Orientador de formação (serviço de colocação) e responsável de estágio 
(local onde se realiza a consultoria). 

Compete ao orientador de formação, em articulação com o eventual 
responsável de estágio, programar as actividades com o médico Interno, de 

forma a garantir os objectivos definidos para o estágio. 
 

3.1.5. OBJECTIVOS 
 
3.1.5.1.Desempenho 

 
No final do estágio o médico Interno deve ter sido capaz de: 

a) Identificar a finalidade da consultoria; 
b) Adquirir a informação necessária ao enquadramento do problema; 
c) Definir os objectivos e os critérios; 

d) Recolher a informação necessária à análise do problema; 
e) Proceder à análise da situação com base na informação recolhida; 
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f) Elaborar o relatório final, o qual inclui o manual de qualidade e o relato 
da consultoria;   

g) Planear, executar, ou participar em actividades de formação. 
 
3.1.5.2. Conhecimentos 

 
No final do estágio o Interno deve demonstrar conhecimentos sobre: 

a) Processos de avaliação, suas vantagens e limitações; 
b) Fontes de informação sobre estrutura, processos e resultados; 
c) Perspectivas dos utentes, prestadores de cuidados e administradores 

sobre medição de processos e avaliação de resultados dos programas de 
saúde e dos serviços; 

d) Eficácia, eficiência e efectividade; 
e) Avaliação económica de programas e serviços; 

f) Administração de serviços de saúde. 
 
3.1.6. PREPARAÇÃO DO ESTÁGIO 

 
Antecedendo a data formal de início do estágio e, o mais tardar, até cinco 

dias após o seu início, o Interno deve fazer chegar à Coordenação, através 
do seu Orientador de Formação e informada por este, a programação do 
estágio de consultoria. Este documento deverá ocupar no máximo duas 

páginas A4 e dele deve constar: 
a) Assunto da consultoria e sua finalidade; 

b) Datas e serviço de realização da mesma (incluindo localização e morada 
detalhada); 
c) Responsável previsível do estágio (nas situações em que o estágio se 

realize fora do serviço do Orientador de Formação do médico Interno); 
d) Previsão das autorizações que virão a ser necessária para que o médico 

Interno se possa movimentar no serviço, ou serviços, no âmbito dos quais se 
realizará a consultoria;   
e) Previsão geral da informação que será necessário colher e das fontes de 

informação onde esta será colhida; 
f) Actividades de envolvimento e formação que poderão vir a ser necessárias 

para a realização efectiva da consultoria; 
g) Outros elementos considerados como pertinentes para que a Coordenação 
fique com um conhecimento claro da finalidade da consultoria e possa 

intervir na formalização do estágio junto das entidades a envolver.  
 

3.1.7. RELATÓRIO FINAL DO ESTÁGIO 
 
3.1.7.1. O relatório final do estágio é o produto da consultoria, ou seja o 

conjunto de documentos a serem entregues ao serviço que encomendou ou a 
quem se destina a consultoria. Este conjunto de documentos deve incluir o 

manual de qualidade e o relato da consultoria. O relato da consultoria 
deverá conter: 
a) Introdução ao tema e à finalidade da consultoria;  

b) Metodologia usada na consultoria; 
c) Conclusões e recomendações; 

d) Listagem de documentos de referência usados. 
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3.1.7.2. O estilo de redacção deverá seguir as regras gerais da redacção de 
documentos técnicos.  

 
3.1.7.3. O número de páginas do relato da consultoria não deve ultrapassar 
as 10 páginas, não se incluindo neste número a listagem e identificação 

completa dos documentos de referência usados. 
 

3.1.7.4. O manual de qualidade deverá ser redigido e apresentado de forma 
a poder ser utilizado pelo Serviço objecto da consultoria, não podendo ser 
divulgado até à conclusão do processo de avaliação do estágio. 

  
3.1.8. ÂMBITO DA CONSULTORIA  

 
3.1.8.1.Podem ser objecto de Consultoria as seguintes áreas de intervenção 

dos serviços de saúde pública: 
a) Doenças transmissíveis: doenças de declaração obrigatória; doenças de 
evicção escolar; doenças emergentes;    

b) Vacinação: do sistema de informação; da rede de frio; das condições de 
aplicação das vacinas; 

c) Vigilância de águas: de consumo humano; de uso recreativo; balneares; 
termais.   
 

3.1.8.2. Poderão ainda ser objecto de Consultoria outras áreas de 
intervenção em saúde, sugeridas pelo médico Interno ou pelo Orientador de 

Formação e decididas caso a caso pela Coordenação do Internato.  
 
3.1.9. AVALIAÇÃO 

 
3.1.9.1.Do desempenho 

A avaliação do desempenho é feita ao longo do estágio e formalizada no final 
deste, baseia-se no acompanhamento do Interno e, fundamentalmente, na 
qualidade do relatório produzido, sendo a classificação da responsabilidade 

do Orientador de Formação, ouvido o eventual Responsável de Estágio. 
 

3.1.9.2. De conhecimentos  
 
A avaliação de conhecimentos deste estágio é feita conjuntamente com a do 

estágio de Opção, tendo em consideração: 
a) Conhecimentos teóricos que fundamentam as matérias versadas em 

ambos os estágios; 
b) Resultados da Consultoria, apresentados oralmente sob a forma em que 
seriam comunicados (como apresentação final) ao serviço contratante;  

c) Relatório escrito de cada um dos estágios (relatório final do estágio de 
Opção; relato da consultoria + manual de qualidade do estágio de 

Consultoria). 
 
3.1.9.3. Responsabilidade pela avaliação 

Integram esta prova a Coordenação e o Orientador de Formação, podendo 
ser chamados a participar na mesma os responsáveis de estágio.   
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3.1.10. BIBLIOGRAFIA ACONSELHADA 
 

Livros de texto 

1. Donabedian, Avedis. An introduction to quality assurance in health care. 
Oxford: Oxford University Press; 2003. [bibliografiaobrigatória]  

2. Al-Assaf AF, Schmele, JA, eds. The textbook of total quality in health care. 
Boca Raton (FL): St. Lucie Press; 1997. 

3. Brownson, Ross C; Baker, Elizabeth A; Leet, Terry L; Gillespie, Kathleen 
N. Evidence-based public health. Oxford: Oxford University Press; 2003. 
4. Haddix, Anne C; Teutsch, Steven M; Corso, Phaedra S, eds. Prevention 

effectiveness: a guide to decision analysis and economic evaluation. 2nd ed. 
Oxford: Oxford University Press; 2003.  

5. Valente, Thomas W. Evaluating health promotion programs. Oxford: 
Oxford University Press; 2002.  

6. Rudman, William J. Performance improvement in health information 
services. Oxford: W.B. Saunders; 1997. 
7. Øvretveit, John. Evaluating health interventions. England: Open University 

Press; 1998.  
8. Stimson, William A. Beyond the ISO 9000: how to sustain quality in a 

dynamic world. New York: American Management Association; 1998. 
9. Moullin, Max. Delivering excelence in health and social sciences.England: 
Open UniversityPress; 2002. 

10. Pineault, Raynald; Daveluy, Carole. La planification sanitaria: conceptos, 
metodos, estrategias. 2.ª ed. Barcelona: Masson (y Salud y Gestíon); 1990. 

[tradução do original emlínguafrancesa: La planification de la santé: 
concepts, méthodes, stratégies. Montréal: Agence d'Arc.]. 
11. Vuori, Hannu. El control de calidad en los servicios sanitarios: conceptos 

y metodologia. Barcelona: Masson; 1988.   
12. Organizatión Panamericana de la Salud (PAHO). Curso de gestión de 

calidad para laboratorios. [versão online]. Washington (DC): PAHO; 2005 
[versão acedida em 20 Julho 2007]. Disponível na Internet em: 
www.paho.org/spanish/ad/ths/ev/labs-cgc.htm 

 
Normas 

13. International Standard Organization (ISO). Sistemas de gestão da 
qualidade: requisitos (ISO 9001:2000). Lisboa: Instituto Português da 
Qualidade; 2003. [bibliografia obrigatória] 

14. International Standard Organization (ISO). Linhas de orientação para 
auditoria a sistemas de gestão da qualidade e/ou de gestão ambiental (ISO 

9001:2000). Lisboa: Instituto Português da Qualidade; 2003. [bibliografia 
obrigatória] 
 

Notas:  
 

* Os livros de texto podem ser facilmente encomendados por via electrónica 
através de livraria online (por exemplo, a Amazon-UK). Demoram, em 
média, cerca de uma semana a 10 dias a serem entregues após a 

encomenda. 
* Estas e outras normas da International Standard Organization sobre 

qualidade podem ser adquiridas junto do Instituto Português da Qualidade. 
Rua António Gião, 2. 2829-513 Caparica. e-mail: ipq@mail.ipq.pt 

site na Internet: www.ipq.pt 

http://www.paho.org/
mailto:ipq@mail.ipq.pt
http://www.ipq.pt/
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3.2. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 
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Coordenação do 
Internato Médico de 
Saúde 

Pública 

 

INTERNATO MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA 

UNIDADE FORMATIVA 3 - ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE 

PÚBLICA 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NO ESTÁGIO DE 

CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA 

 

 

NOME: Dr.(ª) ________________________________________________________ 
 
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DE:_______________________________________ 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO:_____________________________________ 
 

 

 

PARÂMETROS DE 

AVALIAÇÃO 

 

CLASSIFICAÇÃO 

(0 - 20) 

 

 

FACTOR DE 

PONDERAÇÃO 

 

CLASSIFICAÇÃO 

PONDERADA 

CAPACIDADE DE 

EXECUÇÃO TÉCNICA 

 × 2  

INTERESSE PELA 

VALORIZAÇÃO  

PROFISSIONAL 

  

× 3 

 

RESPONSABILIDADE 

PROFISSIONAL 

 × 2  

RELAÇÕES HUMANAS 

NO TRABALHO 

 × 1  

RELATÓRIO FINAL 

DO ESTÁGIO 

 × 3  

SOMATÓRIO DAS CLASSIFICAÇÕES 

PONDERADAS 

 

 

 

Classificação Final = ∑ das classificações ponderadas = _______=     valores 

1111 

 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL :__________________________________________  valores 

 

 

Data :        /          /   

 

 

O RESPONSÁVEL PELO ESTÁGIO: [nome legível e assinatura] ____________________ 

 
 
 
O ORIENTADOR DE FORMAÇÃO                                                                   O INTERNO 

 

 
 

Nota: De acordo com o programa de formação do Internato (Portaria 141/2014, de 8 de julho), a 
responsabilidade da avaliação de desempenho neste estágio é do Orientador de Formação, ouvido o 
Responsável pelo Estágio. A avaliação e classificação baseiam-se no acompanhamento do Interno e, 
sobretudo, na qualidade do relatório produzido por este no final do estágio. 
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NOME: Dr (ª)_______________________________________________________________  

 
Unidade de Saúde Pública de:__________________________________________________  

1. ESTÁGIO DE CONSULTORIA 

I – CLASSIFICAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO ITENS  A  AVALIAR 
CLASSIFICAÇÃO 

(0 a 5) 

INTRODUÇÃO AO TEMA E À 
FINALIDADE DA CONSULTORIA 

a) Caracterização do cliente 0  1 2  3 4  5 

METODOLOGIA USADA NA 
CONSULTORIA 

b) Fontes de informação sobre estrutura, processos e 
resultados 

0  1 2  3 4  5 

c) Avaliação de processos e procedimentos  0  1 2  3 4  5 

d) Perspectiva dos utentes (satisfação, reclamações) 0  1 2  3 4  5 

e) Perspectiva dos prestadores de cuidados e 
administradores (formação, satisfação) 

0  1 2  3 4  5 

f) Documentação de referência 0  1 2  3 4  5 

CONCLUSÕES E 
RECOMENDAÇÕES 

g) Adequação e aplicabilidade 0  1 2  3 4  5 

Parcial:(a+b+c+d+e+f+g)7 = 

II – CLASSIFICAÇÃO DA DISCUSSÃO 

DISCUSSÃO DO PROCESSO DE 
CONSULTORIA 

h) Argumentação sobre o processo de Consultoria 0  1 2  3 4  5 

i) Conhecimentos teóricos demonstrados 0  1 2  3 4  5 

Parcial:h+i2 = 

III – APRECIAÇÃO GLOBAL 

Na opinião do avaliador, o 
sistema de qualidade e 
melhoria 

Não deve ser implementado  0   

Deve ser reestruturado  1ou2 

Necessita aperfeiçoamento pontual  3 ou4 

Pode ser implementado sem mais aperfeiçoamento  5   

CLASSIFICAÇÃO FINAL = [2  (I + II) + (2  III)]  3 =  2 =                     valores 

 

 

2. ESTÁGIO OPCIONAL 

I. Argumentação sobre o interesse da área escolhida 0  1  2 3  4 5 

II. Conhecimentos teóricos demonstrados durante a argumentação 0  1  2 3  4 5 

CLASSIFICAÇÃO FINAL= (I + II) =2=                            valores 

 

 

Data: _____/_____/____        Assinatura: 

 

Coordenação do 
Internato Médico de 
Saúde  

Pública 

INTERNATO MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA 
UNIDADE FORMATIVA 3 – ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA 
FICHA DE AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DOS ESTÁGIOS: 
1. CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA E 2. OPCIONAL 
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4.Estágio Opcional 
 
 

4.1. DESCRIÇÃO DO ESTÁGIO 
 
4.1.1.ÂMBITO 

 
Pretende-se com este estágio que o médico Interno conheça a contribuição 

que os serviços onde estagia dão à saúde da população ou adquira 
competências na utilização de instrumentos úteis à prática do médico de 
saúde pública ou, ainda, que aprofunde conhecimentos em assuntos 

relevantes na saúde pública. 
O Interno deve submeter previamente o plano do estágio ao orientador de 

formação e à Coordenação de internato. 
 

4.1.2.DURAÇÃO - 3 meses. 
 
4.1.3.LOCAL DE FORMAÇÃO 

 
Instituição, estabelecimento ou serviço de nível local, regional, nacional ou 

internacional com actividade relevante (ou de interesse) para a Saúde 
Pública. 
Sugerem-se alguns locais possíveis no território nacional: 

 
• Departamentos de Saúde Pública das Administrações Regionais de Saúde. 

• Centros de Diagnóstico Pneumológico. 
• Comissões de Controlo da Infecção dos Hospitais. 
• Direcção-Geral da Saúde. 

• Serviço de Saúde, Segurança e Higiene do trabalho de instituições oficiais, 
por exemplo de hospitais. 

• Instituto Nacional de Saúde (incluindo o Departamento de Epidemiologia). 
• Instituto de Higiene e Medicina Tropical. 

• Instituto Português de Oncologia (registo cancro). 
• Instituto Português de Sangue. 
• Projectos específicos de âmbito distrital, regional ou nacional de interesse 

para a Saúde Pública. 
• Unidades de Saúde Pública (com idoneidade para o Internato de Saúde 

Pública) e com uma realidade geo-sócio-demográfica ou organizacional 
diferente da Unidade de Saúde Pública de colocação do Interno. 

 

4.1.4.RESPONSÁVEIS PELA FORMAÇÃO 
 

Orientador de Formação (serviço de colocação) e Responsável de Estágio 
(local onde se realiza o estágio). 
Compete ao Orientador de Formação e à Coordenação do Internato, em 

articulação com o eventual Responsável de Estágio, programar as 
actividades com o médico Interno, de forma a garantir os objectivos 

definidos para o estágio. 
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4.1.5. OBJECTIVOS 
 

De acordo com a instituição, serviço, área ou programa escolhido como 
objecto de estágio, definem-se os seguintes objectivos mínimos de 
desempenho e conhecimentos: 

 
a) Conhecer as finalidades da instituição, serviço, área ou programa; 

b) Conhecer o processo e as actividades que contribuem para aquelas 
finalidades, bem como os resultados alcançados; 
c) Conhecer o sistema de informação interno e o seu eventual interface com 

o exterior; 
d) Analisar a integração ou enquadramento da instituição, serviço ou 

programa no contexto dos serviços de saúde e a sua contribuição para o 
estado de saúde da população; 

e) Identificar custos e fontes de financiamento; 
f) Aprofundar conhecimentos na área do estágio; 
g) Planear, executar ou participar em actividades de formação; 

h) Elaborar documento que caracterize a instituição, serviço ou programa 
nos itens anteriormente mencionados. 

  
4.1.6. PREPARAÇÃO DO ESTÁGIO 
 

4.1.6.1. Antecedendo a data formal de início do estágio e, o mais tardar, até 
ao dia do seu início (no caso de estágio em território nacional), o médico 

Interno deverá fazer chegar à Coordenação, através do seu Orientador de 
Formação e informada por este, a programação do estágio opcional. Este 
documento deverá ocupar no máximo duas páginas A4 e dele deverá 

constar: 
a) Área temática ou assunto a praticar ou a aprofundar; 

b) Datas e Serviço de realização do mesmo (incluindo localização e morada 
detalhada); 
c) Responsável previsível do estágio (nas situações em que o estágio se 

realize fora do serviço do Orientador de Formação do médico Interno); 
d) Previsão das autorizações que virão a ser necessárias para que o médico 

Interno possa iniciar o estágio;   
e) Previsão geral das actividades integradas no estágio; 
f) Outros elementos considerados como pertinentes para que a Coordenação 

fique com um conhecimento claro da finalidade do estágio e possa intervir na 
formalização do mesmo junto das entidades a envolver. 

 
4.1.6.2. Para além do disposto no número anterior, o planeamento dos 
estágios opcionais a frequentar no estrangeiro deverá obedecer ao disposto 

no Regulamento do Internato Médico* sobre a matéria. 
 

 
 
 

 
  
__________________________________________ 
*Aprovado pela Portaria n.º 224-B/2015 de 29 de Julho. 
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4.1.7. RELATÓRIO FINAL DO ESTÁGIO 
 

4.1.7.1. O relatório final do estágio deverá conter: 
a) Introdução ao tema e à finalidade do estágio;  
b) Descrição das principais actividades e o modo como serviram os 

objectivos do estágio; 
c) Conclusões e, eventuais, recomendações para estágios futuros na área em 

questão; 
d) Listagem de documentos de referência usados. 
4.1.7.2. O estilo de redacção deverá seguir as regras gerais da redacção de 

documentos técnicos.  
4.1.7.3. O número de páginas do relatório não deverá ultrapassar as 10 

páginas, não se incluindo neste número a listagem e identificação completa 
dos documentos de referência usados. 

4.1.7.4. Dactilografia: 

a) O relatório deve ser dactilografado em papel A4 branco, apenas numa das 
faces do papel, com um espaçamento entre linhas de 1,5 espaços (excluem-

se os Quadros, legendas de Figuras e notas de rodapé que poderão ser 
dactilografados a 1 espaço); 

b) As margens da mancha de texto deverão ter, no mínimo, 2,5 cm em cima 
e em baixo, 3 cm à direita e 3,5 a 4 cm à esquerda. 

c) Recomendam-se tipos de caracteres como o Verdana ou Tahoma 

(tamanho 9 ou superior),Times New Roman (tamanho 11 ou superior), 
Garamond (tamanho 12 ou superior). Deste tamanho excluem-se os usados 

para dactilografar os Quadros, legendas de Figuras e notas de rodapé, os 
quais poderão ser de menor dimensão.  

 

4.1.8. AVALIAÇÃO 
 

4.1.8.1.Do desempenho 
A avaliação do desempenho é feita no final do estágio, baseia-se no 
acompanhamento do médico Interno e, fundamentalmente, na qualidade do 

relatório produzido, sendo a classificação da responsabilidade do Orientador 
de Formação, ouvido o eventual Responsável de Estágio. 

 
4.1.8.2. De conhecimentos 
A avaliação de conhecimentos deste estágio é feita conjuntamente com a do 

Estágio de Consultoria, tendo em consideração: 
a) Conhecimentos teóricos que fundamentam as matérias versadas em 

ambos os estágios; 
b) Relatório escrito do estágio. 
 

4.1.8.3. Responsabilidade pela avaliação 
Integram esta prova a Coordenação e o Orientador de Formação, podendo 

ser chamados a participar na mesma os responsáveis de estágio.   
 
4.1.9. BIBLIOGRAFIA 

 
Da responsabilidade do Interno, de acordo com o tema escolhido para o 

estágio. 
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4.2. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

 
 

Nota: A ficha de classificação de conhecimentos deste estágio pode ser 
consultada na informação complementar do estágio de Consultoria 
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Coordenação do 
Internato Médico de 

Saúde 
Pública 

 

INTERNATO MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA 

UNIDADE FORMATIVA 3 - ADMINISTRAÇÃO DE SAÚDE 

PÚBLICA 

ESTÁGIO  OPCIONAL 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 
NOME: Dr.(ª)__________________________________________________________ 
 
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DE ORIGEM: _________________________________ 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO:______________________________________ 
 

 

 

PARÂMETROS DE 

AVALIAÇÃO 

 

CLASSIFICAÇÃO 

(0 - 20) 

 

 

FACTOR DE 

PONDERAÇÃO 

 

CLASSIFICAÇÃO 

PONDERADA 

CAPACIDADE DE 

EXECUÇÃO TÉCNICA 

 × 2  

INTERESSE PELA 

VALORIZAÇÃO  

PROFISSIONAL 

  

× 3 

 

RESPONSABILIDADE 

PROFISSIONAL 

 × 2  

RELAÇÕES HUMANAS NO 

TRABALHO 

 × 1  

RELATÓRIO DO ESTÁGIO  × 3  

SOMATÓRIO DAS CLASSIFICAÇÕES 

PONDERADAS 

 

 

 

 

Classificação Final  =∑ das classificações ponderadas  =  _______=  

                                                    11                            11 
 

 

CLASSIFICAÇÃO FINAL :_______________________________________  valores 
 

 

Data :        /          /   
 

 

O RESPONSÁVEL PELO ESTÁGIO [nome legível e assinatura]: 
 
 
 

 
ORIENTADOR DE FORMAÇÃO                                                                    O INTERNO 
 
 
 
Nota: De acordo com o programa de formação do Internato (aprovado pela Portaria 141/2014, de 8 de 
Julho), a responsabilidade da avaliação de desempenho neste estágio é do Orientador de Formação, 
ouvido o Responsável pelo Estágio. A avaliação e a classificação baseiam-se no acompanhamento do 
médico Interno e, sobretudo, no relatório produzido por este no final do estágio. Solicita-se ao 

Responsável de Estágio o envio deste suporte preenchido à Coordenação que, posteriormente, tratará da 
formalização da classificação de desempenho junto do Orientador de Formação do médico Interno. 

 

valores 
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IMSP:   

AVALIAÇÃO FINAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: A classificação final obtida nos estágios do programa de formação é 
tomada em consideração na classificação da Prova Curricular da Avaliação 

Final do Internato, tendo o peso de 50 % na classificação final desta prova. 
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NOME: Dr.(ª)_____________________________________________________________________ 
   

 
Unidade de Saúde Pública: ______________________________________________________ 

 
Notas: D: classificação de desempenho; C: classificação de conhecimentos.  

FP – Factor de ponderação; UF – Unidade Formativa. Esp: Especialização. 
A classificação da UF 3 obtém-se do seguinte modo: (Investigação x 3) + (Intervenção  x 4) + (Consultoria x 2) + (Opção x 1) 
/ 10. 
A CAF obtém-se do seguinte modo: Somatório das Classificações ponderadas das Unidades Formativa/4. 
 

 

 

 

CAF =                                                                                         valores 

 

 

 
 

Data:          O COORDENADOR 
 
 
 
 
 
 

  

Unidade 

Formativa 
Estágio 

Classificação no 
estágio  

(D + C / 2) 

FP do 

estágio 

Classificação 
na Unidade 

Formativa 

FP 
da 

UF 

Classificação 
ponderada da 

Unidade 
Formativa 

1. Comunidade e 

Cuidados de Saúde 

Saúde 

Comunitária 

D:  
   × 1  

C: 

2. Fundamentos 
teóricos e disciplinas 

de Saúde Pública 

Curso Esp.  
Saúde 

Pública 

    × 1  

3. Administração de 
Saúde Pública 

Investigação 
D: 

 × 3 

 × 2  

C: 

Intervenção 
D: 

 × 4 
C: 

Consultoria 
D: 

  × 2 
C: 

Opção 
D: 

 × 1 
C: 

                      

                    CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS ÁREA DE FORMAÇÃO DO INTERNATO (CAF): 

 

 

Coordenação do 
Internato Médico de 

Saúde  

Pública 

INTERNATO MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA 
FICHA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS ÁREAS DE FORMAÇÃO 
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AVALIAÇÃO FINAL DE INTERNATO 

REGRAS ESPECÍFICAS E PROCEDIMENTOS DAS PROVAS DA 

AVALIAÇÃO FINAL DO INTERNATO MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

A Avaliação Final de Internato de qualquer uma das especialidades do 

internato médico é constituída por três provas, públicas e eliminatórias: 
prova de discussão curricular, prova prática, e prova teórica. As três provas 
devem decorrer genericamente de acordo com o Regulamento do Internato 

Médico, com as excepções ou especificações constantes do Programa de 
Formação e dos detalhes constantes do presente documento. 

 
1. Prova de discussão curricular 
 

1.1. A prova curricular consta de duas partes: leitura, avaliação e 
classificação do curriculum vitae entregue pelo médico Interno; e discussão 

do mesmo. 
1.1.1. A classificação resultante do referido no ponto anterior resulta da 
média ponderada entre a classificação obtida no documento (a que é 

atribuída ponderação 1) e a classificação obtida à discussão do mesmo (a 
que é atribuída ponderação 2).  

1.2. Os elementos a considerar na avaliação do currículo escrito são, com a 
valorização expressa, obrigatoriamente os seguintes: 
 

A. APRECIAÇÃO ESPECÍFICA DOS FACTOS CURRICULARES (0 a 10 valores) 
 

Itens a classificar 

Intervalo de 

classificação 

(em valores) 

1. Participou na identificação das necessidades de saúde da 

população da área de influência da USP/ACES/ULS   

0 - 1,5 

2. Participou no planeamento de atividades (projectos, 

programas) da USP/ACES/ULS, sua monitorização e avaliação  

0 - 1,5 

3. Executou ou participou em actividades de vigilância epidemiológica durante 

todo (deve ser explicitado no documento) o tempo de permanência na USP: 

3.1. Doenças (DDO, TAC, evitáveis pela vacinação, outras 

doenças) 

0 – 1 

3.2. Factores determinantes ambientais: água, ar ou outros 0 – 1 

3.3. Saúde, segurança e higiene de estabelecimentos 

(restauração, escolares, indústria, privados de saúde, etc.) 

0 – 1 

4. Desenvolveu ou participou em programas intersectoriais de 

intervenção  

0 – 2 

5. Participou na avaliação dos serviços/cuidados prestados 0 - 1,3 

6. Participou na formação de outros profissionais no âmbito da 

saúde pública (formação em serviço) 

0 - 0,7 

 
Notas: USP – Unidade de Saúde Pública; ACES – Agrupamento de Centros de Saúde;  

Ordem dos Médicos 
Direcção do Colégio da Especialidade de Saúde Pública 
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ULS – Unidade Local de Saúde; DDO – Doenças de declaração obrigatória; TAC – Toxinfecção 

alimentar colectiva. 

B. VALORIZAÇÃO CURRICULAR (0 a 5 valores) 
Itens a classificar Intervalo de 

classificação 

B1. Formação ministrada (subtotal: 0 - 1 valores) 

7. Executou formação no âmbito da saúde de modo avulso  0 - 0,3 

8. Executou formação continuada (curso ou módulos de 

curso) no âmbito da saúde (docência em saúde) 

0 - 0,7 

B2. Formação recebida (subtotal: 0 - 1,5 valores)   

9. Jornadas, congressos, seminários (formação avulsa) 0 - 0,3 

10. Formação estruturada em Saúde Pública (curso 

específico, mestrado ou similar)  

0 - 1,2 

B3. Apresentação e publicação de trabalhos (subtotal: 0 - 2,5 valores) 

11. Apresentou publicamente trabalhos no ACES/USP 0 - 0,2 

12. Apresentou publicamente e oralmente trabalhos em 

congressos, jornadas, etc. 

0 - 0,3 

13. Apresentou poster em congressos, jornadas, etc.  0 - 0,3 

14. Publicou trabalhos em revistas do âmbito do serviço 

(ACES/USP, ARS, DGS, etc.)  

0 - 0,3 

15. Publicou trabalhos em revistas sujeitas a peer-review 

(revisão por pares), preferencialmente indexadas  

0 - 1,1 

16. Elaborou trabalho(s) escrito de interesse local e extra 

programa de formação (trabalho não publicado)  

0 - 0,3 

 

 

C. APRECIAÇÃO GLOBAL DO CURRICULUM (0-5 valores) 
 

Itens a classificar 

Intervalo de 

classificação 

C1. Conteúdo da formação (subtotal: 0 - 3,5 valores)  

17. Descreveu e analisou claramente a evolução da formação 

ao longo do Internato 

0 – 1 

18. Demonstrou ter percebido claramente os objectivos dos 

estágios 

0 – 1 

19. Descreveu e analisou o contributo pessoal para os serviços 

e o funcionamento dos mesmos 

 

0 - 0,5 

20. Descreveu actividades privilegiando: 

20.1. A perspectiva populacional 0 - 0,5 

20.2. O trabalho intersectorial 0 - 0,5 

C2. Escrita técnica (subtotal: 0 - 1,5 valores)  

21. Terminologia e linguagem técnica 0 - 0,8 

22. Correcção do documento (coesão do discurso, gralhas, 

duplicação de factos, etc.) 

0 - 0,7 

                                                  Total (A + B + C) 0 - 20 valores 

 
1.3. A classificação final ponderada obtida na frequência dos estágios que 

constituem o Programa de Formação, e prevista no artigo 68.º do 
Regulamento do Internato Médico, tem, em caso de aprovação na apreciação 

e discussão curricular, um peso de 50 % na classificação final da Prova de 
Discussão Curricular. 
1.4. Os três exemplares impressos do documento, previstos no n.º 4 do 

artigo 64.º do Regulamento do Internato Médico, devem ser entregues 
encadernados, seguindo as regras de apresentação de trabalhos técnicos na 

área biomédica, o mesmo se aplicando às duas cópias a entregar em formato 
electrónico (PDF). 



 

 56 

 

 

1.5. O documento do curriculum vitae deve ter, no máximo, 30 páginas 
(impressas apenas numa das faces do papel: uma página por folha), não se 

considerando neste número apenas a capa, a folha de rosto e os Anexos.  
1.6. A qualidade do documento entregue, nomeadamente a sua correcção 
técnica e apresentação, é considerada na classificação da prova (ver o 

disposto em C2 do ponto 1.2.). 
 

2. Prova prática 
Escrita, constituída por perguntas (fechadas e abertas) que incidem sobre a 
contextualização e operacionalização das disciplinas que fundamentam o 

exercício técnico da especialidade. 
 

3. Prova teórica 

 
3.1. Oral. 
3.2. Os assuntos sobre os quais pode versar a prova teórica são, entre 
outros, os seguintes: 

 a) Fundamentos, conceitos e técnicas de epidemiologia e demografia; 
 b) Princípios e técnicas de planeamento em saúde; 

 c) Metodologia da investigação em saúde, particularmente da investigação 
epidemiológica (incluindo conceitos e métodos estatísticos que a 
fundamentam); 

 d) Descrição e interpretação do nível de saúde da população e dos grupos 
que a integram; 

 e) Medidas de protecção específica de uma população; 
 f) Doenças transmissíveis e doenças crónicas, transição epidemiológica; 

 g) Vigilância e controle de riscos ambientais; 
 h) Fundamentos técnicos da intervenção da autoridade de saúde; 
 i) Factores determinantes da saúde e valorização do seu contributo na 

ocorrência da doença e incapacidade nas populações; 
 j) Factores favorecedores do nível de saúde e contribuição para a sua 

potenciação; 
 k) Prevenção em saúde e promoção de comportamentos saudáveis; 
 l) Qualidade dos serviços e instituições, no que se refere às actividades de 

promoção da saúde e prevenção da doença, aos cuidados prestados e aos 
resultados obtidos.  
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CURRICULUM  VITÆ 

 

SUGESTÕES  DE  APRESENTAÇÃO 

 

 

Um Curriculum vitae é um documento que descreve, fundamenta e, por 

vezes, interpreta um percurso individual, habitualmente profissional. 

Reflectindo um percurso e sendo, na maior parte das situações, escrito para 

dar resposta a uma exigência concreta (concursos de habilitação e 

provimento, provas académicas), um curriculum nunca é um documento 

definitivo ou que possa ser usado pronto a vestir em qualquer situação. 

Terá, pois, que ir sendo actualizado, uma vez que a trajectória e o 

amadurecimento profissional vão criando novos factos e modificando a 

importância e a interpretação que atribuímos a alguns deles. Por outro lado, 

o curriculum deve ser concebido e escrito para o fim a que se destina: as 

regras de um concurso de habilitação, em que se procura avaliar se um 

candidato possui os conhecimentos e as aptidões compatíveis com uma 

especialização, não focam necessariamente os mesmos aspectos avaliados 

num concurso de provimento, no qual se procura decidir sobre a capacidade 

de um indivíduo para exercer tarefas específicas. 

No caso do Internato Medico de Saúde Pública (IMSP), o curriculum vitae 

tem como finalidade servir de suporte à Prova de Discussão Curricular da 

Avaliação Final de Internato. A prova curricular destina-se, de acordo com a 

legislação sobre a matéria, a avaliar o percurso profissional do candidato ao 

longo do processo formativo e consiste na apreciação e discussão do 

curriculum vitae apresentado.   

A concepção do curriculum vitae, qualquer que seja o modelo de 

apresentação escolhido, deve ter em consideração estas premissas, pois a 

valorização do documento e a sua posterior discussão centrar-se-ão no modo 

como cada médico Interno assimilou e maneja os fundamentos, as aptidões 

e as atitudes específicas a um especialista em Saúde Pública. 

A seguir se apresentam algumas sugestões para nortear a concepção e 

apresentação deste documento, notas que não dispensam o estudo e a 

consulta da bibliografia específica. 
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ESTRUTURA POSSÍVEL PARA APRESENTAÇÃO DE CURRICULUM VITAE 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS  (identificação geral e profissional; dados de 

documento de identificação; contactos do candidato). 

 

2. FORMAÇÃO PRÉ E PÓS-GRADUADA 

2.1. Trajectória profissional até ao IMSP (incluindo, eventualmente, os 

factores que favoreceram e condicionaram essa trajectória). 

2.2. Formação adquirida através do exercício profissional. 

 

3. INTERNATO MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA 

 

3.1. Aspectos gerais 

Antes ou após a descrição detalhada de cada uma das áreas de formação e 

estágios, ou de outras actividades empreendidas durante a formação, será 

útil uma análise global do processo formativo, visto como um todo e 

focando, entre outros possíveis os seguintes aspectos gerais: 

3.1.1. Descrição e análise da evolução da formação (capacidade técnica e 

conhecimentos) ao longo do Internato. 

3.1.2. Evolução de atitudes e comportamentos profissionais, face aos 

cuidados de saúde primários como nível de cuidados e, particularmente, face 

à saúde pública como área de intervenção específica. 

3.1.3. Inter-relação Interno/Unidade de Saúde Pública ou em outros Serviços 

nos quais estagiou (nos seus múltiplos aspectos, incluindo a repercussão da 

actividade do Interno nos serviços e nos cuidados prestados, quando for 

pertinente). 

 

3.2. Aspectos específicos 

3.2.1. Áreas de formação e estágios: Motivos para a escolha dos temas 

desenvolvidos; de como decorreu o seu desenvolvimento; consequências do 

trabalho desenvolvido em termos formativos, repercussão nos serviços. 

Análise crítica de todos estes aspectos. 

3.2.1.1. Curso de Especialização em Saúde Pública (Unidade Formativa 2): 

local onde foi frequentado; classificação final obtida; resumo dos principais 

trabalhos, particularmente dos executados individualmente. Análise crítica de 

todos estes aspectos. 

3.2.2. Outras actividades 

a) Participação nos objectivos da Unidade de Saúde Pública e do ACES/ULS; 
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b) Participação em actividades de nível populacional; 

c) Participação na formação (incluindo docência); 

d) Participação em acções de formação relevantes para a formação 

(jornadas, congressos, seminários, etc.; sua duração e quando for caso disso 

classificação obtida); 

e) Trabalhos apresentados (localmente, em congressos e jornadas); 

f) Trabalhos publicados (indicando o local e a data de publicação). 

 

3.3. Aspectos éticos 
Todo o texto do curriculum vitae, incluindo os Anexos, devem cumprir os 
princípios éticos e deontológicos estabelecidos para a actividade médica, 

especialmente o que diz respeito à identificação de pessoas (ou 
estabelecimentos) e ao uso de material de outros autores. 

 

 

Nota: A concepção deste documento teve por base: 

1) As regras elaboradas pela Direcção do Colégio de Saúde Pública (com a 

colaboração das Coordenações do Internato Médico de Saúde Pública) em 16 

Novembro 2011, regras aprovadas pelo Conselho Nacional Executivo da Ordem dos 

Médicos em 28  Janeiro 2013. 

2) Os artigos referentes à Avaliação Final de Internato constantes da Portaria n.º 

141/2014, de 8 Julho, que aprova o Programa de Formação do Internato Médico de 

Saúde Pública. 

3) Os artigos referentes a Avaliação Final de Internato, do Regulamento do Internato 

Médico, aprovado pela Portaria n.º 224-B/2015, de 29 Julho. 

 

Porto, Coimbra, Lisboa, 4 de Janeiro de 2017 

DIRECÇÃO DO COLÉGIO DA ESPECIALIDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: 

MEMORANDO DE TAREFAS 

ESTÁGIO EM SAÚDE COMUNITÁRIA 
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Memorando de tarefas e aproveitamento no desempenho 
 

Todas as tarefas incluídas no Memorando de tarefas são consideradas importantes 
para que os objectivos do estágio sejam atingidos e, como tal, consideradas 

obrigatórias. 
O médico Interno não poderá ser considerado com aproveitamento na Avaliação de 
Desempenho se uma cópia deste memorando, completamente preenchida e 

autenticada pelo Orientador de Formação, não for enviada à respectiva Coordenação 
do Internato. 

Poderá, eventualmente, não haver oportunidade de algumas das tarefas 
consideradas no Memorando serem executadas no local de colocação do médico 
Interno. Neste caso, o Orientador poderá articular-se com outra Unidade de Saúde 

Pública que lhe proporcione essa oportunidade, passando neste caso, e 
pontualmente, a sua responsabilidade formativa para um Responsável de Estágio. 

Em caso de total impossibilidade de execução de algumas das tarefas, o Memorando 
poderá ser aceite como completo para efeitos da avaliação de desempenho desde 

que o Orientador confirme na caderneta a referida impossibilidade. 
 
Preenchimento do Memorando de tarefas  

 
No Memorando de Tarefas verificará que, simplesmente por uma questão de 

organização, as tarefas estão agrupadas de acordo com os respectivos objectivos, 
possuindo cada tarefa três campos de preenchimento obrigatório. É assim que: 
a) A Coluna 1 descreve a tarefa que é necessário executar para se atingir o 

objectivo; 
b) A Coluna 2 serve para registar a data ou datas de realização das tarefas; 

c) A Coluna 3 descreve abreviadamente em que contexto foi ou foram realizadas as 
tarefas, como decorreram, o que poderá ser melhorado, etc. Quando se tratar de um 
responsável de estágio, deve ser indicada a instituição onde foi executada a tarefa 

em causa; 
d) Finalmente, a Coluna 4 deve conter a data e a assinatura do Orientador ou 

Responsável de estágio (no caso de tarefa realizada sob a responsabilidade de outro 
médico de saúde pública). Esta data e esta assinatura significarão que, na referida 
data, o Orientador considera que o médico Interno desempenha a tarefa em apreço 

de forma satisfatória. 
 

Relatório de actividades final do estágio (opcional) 
 
Como complemento da formação, a Coordenação sugere (como sugestão não tem 

carácter obrigatório) que no final do estágio, o médico Interno elabore e apresente 
ao Orientador um breve Relatório de Actividades relativo à Unidade Formativa 1. 

No caso de o médico Interno o decidir elaborar, deverá também este Relatório ser 
enviado à Coordenação para arquivo no processo individual. 
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REGISTO DE TAREFAS QUE CONTRIBUEM PARA O DESEMPENHO 

 

Objectivo a) Descrever e interpretar o nível de saúde da população e dos grupos que a integram 
 

Tarefa a registar 
Datas de 
execução 

Comentário Data e assinatura  

  01. Extrair dados respeitantes à população e à área da Unidade de Saúde 
Pública, utilizando as publicações do Instituto Nacional de Estatística e a 
informação obtida por pesquisa electrónica em outras fontes.  

 

   

  02. Colher dados respeitantes ao ambiente, nas instituições pertinentes, ou 
informação obtida por pesquisa electrónica em outras fontes.  

   

  03. Identificar, in loco, as intervenções das instituições mais relevantes na 
área da saúde e do bem-estar social que contribuem para os objectivos 
da saúde pública. 

   

  04. Descrever o nível de saúde de uma população, ou de um determinado 
grupo, utilizando dados de natalidade, de morbilidade, de mortalidade, 
entre outros. 

   

  05. Contribuir para as actividades de planeamento em saúde da área 
geográfica da Unidade de Saúde Pública. 
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REGISTO DE TAREFAS QUE CONTRIBUEM PARA O DESEMPENHO 

 

Objectivo b) Identificar factores demográficos, individuais, ambientais, culturais, socioeconómicos, e de utilização 
dos serviços que condicionam a saúde 

 

Tarefa a registar 
Datas de 
execução 

Comentário Data e assinatura 

  06. Analisar e identificar os fenómenos demográficos que estão associados 
ao nível de saúde da população da área da Unidade de Saúde Pública  

   

  07. Analisar e interpretar os dados respeitantes ao ambiente, de forma a 
identificar factores de risco ambiental para a saúde da população  

   

  08. Analisar e interpretar os dados de mortalidade, de morbilidade e de 
utilização dos serviços de saúde, de forma a identificar os grupos 
vulneráveis e de risco existentes na área da Unidade de Saúde Pública.  

   

  09. Identificar factores condicionantes da cobertura vacinal da população da 
área da Unidade de Saúde Pública. 

   

  10. Identificar factores que condicionam a acessibilidade aos serviços de 
saúde 
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REGISTO DE TAREFAS QUE CONTRIBUEM PARA O DESEMPENHO 

 

 
Objectivo c) Participar, integrado nas equipas que as desenvolvem, em todas as actividades da Unidade de Saúde 

Pública, executando as tarefas que competem ao médico de saúde pública 
 

Tarefa a registar 
Datas de 
execução 

Comentário Data e assinatura  

11. Realizar inquéritos epidemiológicos, nomeadamente a DDO    

12. Acompanhar os profissionais de enfermagem para familiarização com as 
técnicas de administração de vacinas e modelos de registo de actos 
vacinais:  

   

12.1. Técnicas de administração 
 
 

  

12.2. Registo de actos.  
         Conhecimento do sistema informático de registo de vacinas e da 
         elaboração dos relatórios de cobertura vacinal da população. 

 
 

  

12.3. Organização e gestão de ficheiros    

 13. Acompanhar os programas de rastreio de base populacional, 
nomeadamente: 

   

  13.1. Rastreio do cancro da mama    

  13.2. Rastreio do cancro do colo do útero 
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  13.3.Rastreio do cancro de cólon e recto 

 
 
 

  

13.4.Rastreio da retinopatia diabética 

   

 
13.5.Rastreio das metabolopatias congénitas 
 

   

 14. Programa de Saúde Escolar 
   

  14.1 Acompanhar a planificação e avaliação do Programa de Saúde Escolar: 
   

  14.2. Acompanhar a execução da Saúde Escolar 
  

   

  14.3 Avaliar as condições de segurança, higiene e saúde nas escolas 
  

   

  14.4. Acompanhar e avaliar o programa Saúde oral em Saúde Escolar 

   

 15. Acompanhar a gestão de serviços de apoio do ACeS/ULS para conhecer 
a sua organização e logística, nomeadamente: 

   

  15.1 Aprovisionamento geral  

   

  15.2 Armazenamento de vacinas, distribuição, transporte e rede de frio 
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  15.3. Resíduos hospitalares perigosos (graus III e IV) 

   

 16. Acompanhar a actividade do Grupo de Coordenação Local do PPCIRA 

   

 17. Acompanhar a actividade de Sanidade de Fronteiras 

   

 18. Acompanhar a actividade de Saúde do Viajante, incluindo a vacinação 
internacional  

   

 

19. Acompanhar acções no âmbito da vigilância epidemiológica 
      de factores   ambientais: 

   

19.1 Água  
   

19.1.1. Água de consumo Humano:    

Vertente Analítica 
   

Vertente Tecnológica 
   

Vertente Epidemiológica 
   

19.1.2. Águas Balneares:    

Vertente Analítica 
   

Vertente Tecnológica 
   

Vertente Epidemiológica 
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19.1.3. Piscinas:    

Vertente Analítica 
   

Vertente Tecnológica 
   

Vertente Epidemiológica 
   

  19.1.4. Outras: termais, minerais; minero-medicinais e de mesa (se 
existirem) 

   

19.2. Condições de Higiene, Segurança e Saúde nos Estabelecimentos: 

   

  19.2.1 creches, jardins de infância e escolas 
 

   

19.2.2. estabelecimentos de restauração e de bebidas  

 
 
 

  

19.2.3. estabelecimentos de venda de produtos alimentares 

 
 
 

  

19.2.4. cantinas  

 
 
 

  

19.2.5.veículos de transporte e/ou venda de produtos alimentares  

   

19.2.6.estabelecimentos hoteleiros  
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  19.2.7. estabelecimentos industriais  

 
 
 

  

  19.2.8. estabelecimentos de apoio a idosos   

 
 
 

  

  19.2.9. locais de recreio / desporto / parques de campismo ou similares 

 
 
 

  

  19.2.10 unidades privadas de saúde 

   
 
 

  19.2.11 estabelecimentos agro-alimentares 

   

19.2.12. Outras (especifique):                                            
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REGISTO DE TAREFAS QUE CONTRIBUEM PARA O DESEMPENHO 

 
 
Objectivo d) Executar as tarefas no âmbito da Autoridade de Saúde  

 
 

 

 

 
Tarefa a registar 

 

Datas de 
execução 

Comentário Data e assinatura  

 20. Instrução de Processos para Junta Médica com determinação do grau de 
incapacidade, utilizando a Tabela Nacional de Incapacidades 

 
 
 

  

 21. Verificação de óbito e passagem do respectivo auto de verificação de 
óbito 

   
 
 

 22. Acompanhar os procedimentos no âmbito da Saúde Mental  
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REGISTO DE TAREFAS QUE CONTRIBUEM PARA O DESEMPENHO 

 

 

 
Objectivo e) Utilizar conhecimentos sobre promoção, protecção e prevenção em saúde 

 

 
Tarefa a registar 

 

Datas de 
execução 

Comentário Data e assinatura  

  23. Acompanhar as equipas de saúde de forma a familiarizar-se com 
actividades em desenvolvimento, nomeadamente: 

   

  23.1. Medicina Familiar em Saúde de Adultos    

  23.2. Saúde infantil e juvenil    

  23.3. Saúde materna e planeamento familiar    

  23.4. Diabetes    

  23.5. Hipertensão arterial    

  23.6. Saúde Ocupacional    

  23.7. Consulta aberta    
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23.8. 
         Outras (especifique): ………………………………………………………… 

                                              ………………………………………………………… 
   

24. Colaborar com médicos ou enfermeiros nos ensinos individuais ou de 
grupo das actividades de: 

   

24.1. Saúde infantil e juvenil     

24.2. Saúde materna e planeamento familiar     

24.3. Diabetes 

   

24.4. Hipertensão arterial 

   

24.5. Outras (especifique): ………………………………………………………… 
                                           ………………………………………………………… 

   

25. Colaborar na programação e participar nas actividades calendarizadas 
para a comemoração de datas locais, nacionais ou mundiais que visem 
a sensibilização para problemas de saúde. Especifique: 
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REGISTO DE TAREFAS QUE CONTRIBUEM PARA O DESEMPENHO 

 

 
Objectivo f) Planear, executar ou participar em actividades de educação para a saúde e de formação 
 

 

 
Tarefa a registar 

 

Datas de 
execução 

Comentário Data e assinatura  

26. Colaborar no planeamento e execução de actividades de educação para 
a saúde na área de influência do ACeS  

   

27. Colaborar no planeamento e execução de actividades de formação para 
profissionais de Saúde  

   

28. Colaborar no planeamento e execução de actividades de formação com 
outras instituições ou organismos  

   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: PROGRAMA DO IMSP 
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que constituíram pressuposto do acesso ao investimento 
público.

Artigo 19.º
Fiscalização e regulamentação

1 - Compete ao Banco de Portugal assegurar o acompa-
nhamento e fiscalização do cumprimento das obrigações 
da instituição de crédito, nomeadamente as estabelecidas 
nas alíneas a), c), e) e k) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei 
n.º 63-A/2008, de 24 de novembro, devendo remeter ao 
membro do Governo responsável pela área das finanças, 
trimestralmente, um relatório sobre a situação individual de 
cada instituição de crédito e sobre os planos apresentados 
nos termos do artigo 4.º, e informar dos factos relevantes 
de que tenha conhecimento.

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o Banco 
de Portugal pode definir, através de regulamentação, o 
âmbito, natureza, conteúdo e periodicidade da informação 
a remeter pela instituição de crédito ao Banco de Portugal, 
nomeadamente a respeitante à sua situação patrimonial e 
aos rácios e indicadores prudenciais relativos à liquidez e 
transformação, qualidade dos ativos e cobertura de riscos, 
sem prejuízo dos deveres de informação incluídos no plano 
de recapitalização.

Artigo 20.º
Norma revogatória

Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, é revogada 
a Portaria n.º 150-A/2012, de 17 de maio, alterada pela 
Portaria n.º 421-A/2012, de 21 de dezembro.

Artigo 21.º
Disposição transitória

O regime previsto na presente portaria não é aplicável 
às operações de recapitalização em curso, que continuam a 
reger-se pela Portaria n.º 150-A/2012, de 17 de maio, alte-
rada pela Portaria n.º 421-A/2012, de 21 de dezembro.

A Ministra de Estado e das Finanças, Maria Luís Ca-
sanova Morgado Dias de Albuquerque, em 24 de junho 
de 2014. 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE

Portaria n.º 141/2014
de 8 de julho

Considerando que o programa de formação da es-
pecialidade de Saúde Pública foi aprovado pela Porta-
ria n.º 555/2003, de 11 de julho e revisto pela Portaria 
n.º 47/2011, de 26 de janeiro;

Atendendo a que o Regulamento do Internato Médico 
estabelece a obrigatoriedade de revisão quinquenal dos 
programas de formação das especialidades médicas para 
além das alterações e atualizações que lhe sejam pontual-
mente introduzidas;

Sob proposta da Ordem dos Médicos e ouvido o Con-
selho Nacional do Internato Médico;

Ao abrigo e nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 3.º 
e no n.ºs 1 e 2 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 203/2004, 
de 18 de agosto, alterado pelos Decretos -Leis n.ºs 11/2005, 

de 6 de janeiro, 60/2007, de 13 de março, e 45/2009, de 
13 de fevereiro, bem como no artigo 28.º do Regulamento 
do Internato Médico, aprovado pela Portaria n.º 251/2011, 
de 24 de junho:

Manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Saúde, 
o seguinte:

Artigo 1.º

É atualizado o programa de formação da área de espe-
cialização de Saúde Pública, constante do anexo à presente 
portaria, da qual faz parte integrante.

Artigo 2.º

A aplicação e desenvolvimento dos programas compete 
aos órgãos e agentes responsáveis pela formação nos in-
ternatos, os quais devem assegurar a maior uniformidade 
a nível nacional.

O Secretário de Estado da Saúde, Manuel Ferreira Tei-
xeira, em 26 de junho de 2014.

ANEXO

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DA ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO 
DE SAÚDE PÚBLICA

A formação específica no Internato Médico de Saúde 
Pública tem a duração de 48 meses (4 anos, a que corres-
pondem 44 meses efetivos de formação) e é antecedida 
por uma formação genérica, partilhada por todas as espe-
cialidades, designada por Ano Comum.

A. ANO COMUM

1. Duração: 12 meses.
2. Blocos formativos e sua duração:

a) Medicina/área médica — 4 meses;
b) Pediatria/área pediátrica — 2 meses;
c) Opção — 1 mês;
d) Cirurgia/área cirúrgica — 2 meses;
e) Cuidados de saúde primários — 3 meses.

3. Precedência
A frequência com aproveitamento de todos os blocos 

formativos do Ano Comum é condição obrigatória para 
que o médico Interno inicie a formação específica.

4. Equivalência
Os blocos formativos do Ano Comum não substituem 

e não têm equivalência a eventuais estágios com o mesmo 
nome da formação específica.

B. FORMAÇÃO ESPECÍFICA

1. GENERALIDADES
O Internato Médico de Saúde Pública é um processo de 

formação médica específica, conferindo ao médico Interno 
que nele tenha obtido aprovação o grau de Especialista 
em Saúde Pública. O Internato encontra -se estruturado 
em quatro Unidades Formativas, desenvolvendo -se os 
estágios que as integram em Unidades de Saúde Pública de 
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) ou de Unidades 
Locais de Saúde (ULS), em instituições de Ensino Superior 
com idoneidade reconhecida pela Ordem dos Médicos para 
ministrar formação pós -graduada (Curso de Especializa-
ção em Saúde Pública) e, ainda, em outras instituições ou 
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Serviços de Saúde de âmbito Local, Regional ou Nacional 
com idoneidade reconhecida.

Para cada estágio, o programa define os objetivos da 
formação, a duração, e os momentos, métodos e instru-
mentos de avaliação.

2. DURAÇÃO DO INTERNATO: 48 meses.
3. SEQUÊNCIA DOS ESTÁGIOS
3.1. Os vários estágios que compõem o Internato são 

agrupados em Unidades Formativas, caracterizadas pela 
conexão estrutural e formativa do seu conteúdo.

3.2. A sequência das unidades formativas é a expressa 
no Quadro 1. Poderá ser equacionada uma diferente se-
quência de estágios em situações excecionais, analisadas 
e autorizadas caso a caso.

3.2.1. A formação inicia -se obrigatoriamente pelo está-
gio em Saúde Comunitária.

Quadro 1. Unidades formativas e estágios 
da formação específica 

Unidade formativa N.º de 
estágios Designação do estágio

Duração 
do estágio 
(em meses)

Unidade 1: Comuni-
dade e Cuidados de 
Saúde.

1 Estágio em Saúde Co-
munitária.

12

Unidade 2: Funda-
mentos teóricos e 
disciplinas de Saúde 
Pública.

1 Curso de Especializa-
ção em Saúde Pú-
blica.

12

Unidade 3: Áreas de 
Intervenção de Saúde 
Pública.

4 1. Investigação epide-
miológica em Saúde 
Pública.

5 a 6

2. Estágio de Inter-
venção em Saúde 
Pública.

10 a 11

3. Estágio de auditoria 
em Saúde Pública.

5

4. Estágio opcional . . . 3

 4. DURAÇÃO DOS ESTÁGIOS
A duração de cada estágio é a expressa no Quadro 1.
5. LOCAL DE FORMAÇÃO
5.1. Estágio em Saúde Comunitária — Unidade de Saúde 

Pública de colocação.
5.2. Curso de Especialização em Saúde Pública — Ins-

tituição de Ensino Superior com idoneidade reconhecida 
pela Ordem dos Médicos para ministrar curso de profissio-
nalização específico para médicos de Saúde Pública.

5.3. Investigação Epidemiológica em Saúde Públi-
ca — Unidade de Saúde Pública de colocação, ou serviço 
de âmbito regional ou nacional.

5.4. Estágio de Intervenção em Saúde Pública — Uni-
dade de Saúde Pública de colocação.

5.5. Estágio de Auditoria em Saúde Pública — Instituição, 
estabelecimento ou serviço de saúde de nível local, regional 
ou nacional onde exerça funções um médico de saúde pública.

5.6. Estágio opcional — Instituição, estabelecimento 
ou serviço de saúde de nível local, regional, nacional ou 
internacional.

6. OBJETIVOS
6.1. Estágio em Saúde Comunitária
6.1.1. Objetivos de desempenho

a) Descrever e interpretar o nível de saúde da comuni-
dade e dos grupos que a integram;

b) Identificar os fatores demográficos, culturais, am-
bientais, socioeconómicos, individuais e de utilização dos 
serviços que influenciam a saúde;

c) Participar, integrado nas equipas que as desenvolvem, 
em todas as atividades da Unidade de Saúde Pública do 
ACES ou da ULS, executando as tarefas que competem 
ao médico de saúde pública;

d) Executar as tarefas do âmbito da autoridade de saúde;
e) Utilizar conhecimentos sobre promoção, proteção e 

prevenção em saúde;
f) Planear, executar, ou participar em atividades de for-

mação.

6.1.2. Objetivos de conhecimentos
No final do estágio o Interno deve ser capaz de demons-

trar conhecimentos sobre:

a) Epidemiologia;
b) Demografia;
c) Estatística descritiva;
d) Planeamento em saúde;
e) Epidemiologia e controlo das doenças transmissíveis;
f) Fundamentos e tipos de intervenção em saúde am-

biental e ocupacional;
g) Fatores demográficos, sociais, biológicos e ambien-

tais que influenciam a saúde;
h) Atividades dirigidas a grupos vulneráveis e de risco;
i) Programas de saúde em execução a nível local, re-

gional e nacional;
j) Fontes de informação locais, regionais, nacionais e 

internacionais mais frequentemente utilizadas em saúde;
k) Modelo conceptual dos cuidados de saúde primá-

rios, estrutura organizativa dos ACES e ULS (incluindo 
sistema de informação) e atribuições e competências dos 
seus profissionais;

l) Missão e organização dos cuidados hospitalares, 
particularmente dos da área de influência do serviço de 
colocação do médico interno.

6.2. Curso de Especialização em Saúde Pública
6.2.1. Objetivos de desempenho e de conhecimentos 

(apresentados por área temática):
6.2.1.1. Área: Descrição, análise, interpretação e comu-

nicação do nível de saúde populacional

a) Identificar e caracterizar as necessidades em saúde 
de uma população;

b) Monitorizar estados de saúde/doença de uma comu-
nidade e os fatores determinantes que lhe correspondem;

c) Elaborar prognósticos de saúde de uma população, 
tendo em conta o seu estado e a sua dinâmica;

d) Conhecer a interdependência entre Saúde e desenvol-
vimento populacional, designadamente as suas implicações 
numa perspetiva de Saúde Global;

e) Elaborar relatórios técnicos para comunicação de 
informação em saúde.

6.2.1.2. Área: Priorização e programação em saúde

a) Fundamentar tecnicamente o processo de seleção de 
prioridades de intervenção em saúde;

b) Programar, coordenar e participar na execução 
de intervenções em saúde com base em estratégias pré-
-definidas.

6.2.1.3. Área: Avaliação em saúde

a) Conhecer e caracterizar os diversos métodos de ava-
liação utilizados em saúde, designadamente no âmbito do 
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impacto na Saúde das atividades dos serviços de saúde ou 
das de intervenções externas ao sector da saúde;

b) Auditar serviços, programas e projetos de saúde, 
tendo como referência normas técnicas de creditação na-
cionais e internacionais.

6.2.1.4. Área: Vigilância epidemiológica e controlo de 
surtos

a) Utilizar, participar e adaptar os sistemas de vigilância 
epidemiológica existentes;

b) Conceber e executar projetos de investigação epi-
demiológica de casos e surtos de doenças transmissíveis 
correntes e/ou emergentes, propondo as eventuais medidas 
de prevenção e controlo.

6.2.1.5. Área: Investigação em saúde e serviços de saúde
a) Desenhar, conduzir e apresentar uma investigação 

em saúde (incluindo a direcionada aos serviços de saúde);
b) Interpretar e analisar criticamente trabalhos de in-

vestigação na área das ciências da saúde, especificamente 
na área biomédica;

c) Conhecer e aplicar as normas e procedimentos con-
ducentes à publicação de investigação original ou de re-
visão em publicações nacionais e internacionais da área 
biomédica ou das ciências da saúde.

6.2.1.6. Área: Advocacia em saúde pública
a) Acompanhar, numa perspetiva crítica e tecnicamente 

fundamentada, os acontecimentos e progressos mais re-
levantes em termos de saúde pública, nacionais e inter-
nacionais;

b) Associar conhecimentos das disciplinas da saúde 
pública com informação técnica específica sobre o perfil 
de saúde da população, tendo em vista influenciar políticas 
de saúde que defendam, protejam ou promovam a saúde 
da população.

6.2.1.7. Área: Comunicação de informação em saúde 
pública

a) Planear, executar, ou participar em atividades de 
formação em serviço;

b) Comunicar aos profissionais de saúde informação re-
levante para a saúde e para a gestão da saúde da população;

c) Divulgar publicamente informação respeitante a fe-
nómenos que possam fazer perigar a saúde da população;

d) Divulgar publicamente informação técnica que possa 
contribuir para elevar o nível da saúde da população ou de 
grupos específicos dessa população.

6.2.1.8. Área: Autoridade de saúde
a) Fundamentar técnica e legalmente o exercício da 

autoridade de saúde.

6.3. Investigação epidemiológica em saúde pública
6.3.1. Objetivos de desempenho
a) Desenvolver adequadamente o processo de inves-

tigação;
b) Evidenciar um comportamento responsável e autó-

nomo no desenvolvimento da investigação;
c) Redigir e apresentar relatório de investigação bem 

estruturado e com uma apresentação clara, precisa e cui-
dada;

d) Planear, executar, ou participar em atividades de 
formação;

e) Colaborar nas funções do médico de saúde pública, 
executando as atividades e tarefas que lhe forem distri-
buídas.

6.3.2. Objetivos de conhecimentos
No final do estágio o Interno deve ser capaz de de-

monstrar:

a) A importância para a saúde pública do tema escolhido;
b) Conhecimentos sobre a literatura existente relevante 

ao tema;
c) Conhecimentos sobre o modo de definir corretamente 

um problema de investigação;
d) Conhecimentos sobre metodologia de investigação, 

especificamente na aplicação do método epidemiológico 
e na análise estatística;

e) Conhecimentos sobre métodos de pesquisa e de in-
terpretação de literatura biomédica;

f) Conhecimentos sobre a apresentação escrita e oral de 
um trabalho científico.

6.4. Estágio de intervenção em saúde pública
6.4.1. Objetivos de desempenho

a) Identificar fatores determinantes do estado de saúde, 
valorizar o seu contributo para a ocorrência de doença e 
incapacidade nas populações, e programar a intervenção 
sobre os mesmos, após o estabelecimento de prioridades 
de intervenção;

b) Avaliar a qualidade e a efetividade dos serviços 
e instituições, no que se refere às atividades de pro-
moção de saúde e prevenção da doença e aos cuidados 
prestados;

c) Avaliar a execução de programas, em termos de re-
sultados e custos;

d) Definir as atividades e tarefas dos serviços de saúde, 
prevendo também o envolvimento dos recursos da socie-
dade;

e) Intervir em atividades de controlo de riscos ambien-
tais, na execução de rastreios, e na execução de medidas 
de proteção específica da população;

f) Delinear, executar e avaliar programas e projetos de 
capacitação e literacia em saúde;

g) Planear, executar, ou participar em atividades de 
formação;

h) Colaborar em todas as funções do médico de saúde 
pública, executando as atividades e tarefas que lhe forem 
distribuídas.

6.4.2. Objetivos de conhecimentos
No final do estágio o Interno deve ser capaz de demons-

trar conhecimentos sobre:

a) Administração em saúde;
b) Epidemiologia aplicada à administração em saúde;
c) Gestão de serviços;
d) Monitorização, prevenção e controle da doença e da 

incapacidade nas populações;
e) Reflexos na saúde e no uso dos serviços de saúde da 

cultura e dos estilos de vida;
f) Pedagogia em saúde: modificações de comporta-

mento;
g) Capacidade de se manter atualizado através de for-

mação contínua.
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6.5. Estágio de auditoria em saúde pública
6.5.1. Objetivos de desempenho
a) Identificar a finalidade da auditoria;
b) Adquirir a informação necessária ao enquadramento 

do problema;
c) Definir objetivos e critérios;
d) Recolher a informação necessária à análise do pro-

blema;
e) Proceder à análise da situação com base na informa-

ção recolhida;
f) Elaborar o relatório final, que inclui as recomenda-

ções relevantes, tendo em conta a finalidade inicial da 
auditoria;

g) Elaborar um manual de qualidade tendo em consi-
deração a finalidade inicial da auditoria;

h) Planear, executar, ou participar em atividades de 
formação.

6.5.2. Objetivos de conhecimentos
No final do estágio o médico Interno deve demonstrar 

conhecimentos sobre:
a) Processos de avaliação, suas vantagens e limitações;
b) Fontes de informação sobre estrutura, processos e 

resultados;
c) Perspetivas dos utentes, prestadores de cuidados e 

administradores sobre medição de processos e avaliação 
de resultados dos programas de saúde e dos serviços;

d) Eficácia, eficiência, efetividade e equidade em saúde;
e) Avaliação económica de programas e serviços;
f) Administração de serviços de saúde.

6.6. Estágio opcional
6.6.1. Objetivos de desempenho e de conhecimentos
De acordo com a instituição, serviço, área ou programa 

escolhido como objeto de estágio, são definidos os seguin-
tes objetivos mínimos:

a) Conhecer as finalidades da instituição, serviço, área 
ou programa;

b) Conhecer o processo e as atividades que contribuem 
para aquelas finalidades, bem como os resultados alcan-
çados;

c) Conhecer o sistema de informação interno e a sua, 
eventual, interface com o exterior;

d) Analisar a integração ou enquadramento da insti-
tuição, serviço ou programa no contexto dos serviços de 
saúde e a sua contribuição para o estado de saúde da po-
pulação;

e) Identificar custos e fontes de financiamento;
f) Aprofundar conhecimentos na área do estágio;
g) Planear, executar, ou participar em atividades de 

formação;
h) Elaborar relatório que caracterize a instituição, ser-

viço ou programa nos itens anteriormente mencionados.

7. DESCRIÇÃO DO DESEMPENHO EM CADA 
ESTÁGIO

7.1. Estágio em Saúde Comunitária
7.1.1. Treino em atividades e tarefas que contribuam 

para o diagnóstico de saúde e para a monitorização do 
estado de saúde da população; treino em atividades de vi-
gilância epidemiológica das doenças transmissíveis; treino 
em atividades relacionadas com o Programa Nacional 
de Vacinação; treino em atividades de saúde ambiental e 
autoridade de saúde;

7.1.2. Familiarização com os programas em execução na 
Unidade de Saúde Pública e no Agrupamento de Centros de 
Saúde, com as funções e com as tarefas dos profissionais 
que as executam, colaborando na execução das que são 
específicas ao médico de saúde pública;

7.1.3. Execução das tarefas que lhe forem distribuídas, 
tendo em consideração a evolução das suas capacidades;

7.1.4. Treino na elaboração e apresentação de infor-
mação e relatórios, quer sob a forma escrita quer sob a 
forma oral, recorrendo, designadamente, ao uso de meios 
eletrónicos.

7.2. Curso de Especialização em Saúde Pública
7.2.1. Formação teórico -prática, em regime de tempo 

inteiro, abrangendo áreas temáticas da Saúde Pública e do 
seu contexto, dos métodos em Saúde Pública, do Planea-
mento e gestão em saúde; focando as disciplinas da saúde 
pública, com especial relevância para a Epidemiologia, 
Demografia, Estatística, Planeamento em Saúde, Meto-
dologias de investigação na área biomédica.

7.2.2. Elaboração e apresentação de um protocolo de 
investigação epidemiológica em saúde pública.

7.2.2.1. O tema cuja investigação é objeto de Protocolo, 
posto em prática durante o estágio seguinte do Internato 
(Estágio de Investigação Epidemiológica em Saúde Pú-
blica), é escolhido pelos responsáveis da instituição que 
ministra a formação de entre, pelo menos, 3 temas pro-
postos pelo médico interno em estreita articulação com o 
Orientador de Formação ou responsável de estágio.

7.3. Investigação epidemiológica em saúde pública
7.3.1. Desenvolvimento e apresentação de uma investi-

gação epidemiológica, de âmbito local, distrital, regional 
ou nacional, dando execução ao protocolo elaborado no 
estágio Curso de Especialização em Saúde Pública. A in-
vestigação a desenvolver utiliza um dos seguintes tipos 
de estudo: prevalência, ecológico, caso -controlo, coorte, 
experimental, ou de investigação em serviços de saúde.

7.3.2. Se durante este estágio o médico Interno gozar 
um período de férias superior a 15 dias, este período será 
compensado no final do estágio em prejuízo do tempo total 
do estágio opcional.

7.4. Estágio de intervenção em saúde pública
Pretende -se com este estágio que o Interno adquira a 

capacidade de utilizar, de um modo planeado e eficaz, todos 
os recursos da sociedade, de forma a promover, melhorar e 
recuperar a saúde da população, de acordo com as neces-
sidades reais e com a participação dessa população.

7.5. Estágio de auditoria em saúde pública
7.5.1. Pretende -se com este estágio que o Interno ad-

quira treino na utilização de vários instrumentos e conhe-
cimentos da saúde pública na concretização de um trabalho 
de auditoria, realizado por proposta de estabelecimento, 
instituição ou serviço com atividade que contribua para a 
saúde da população.

7.5.2. Para a realização deste estágio, o Interno está 
sedeado no serviço do responsável de estágio, o qual é 
designado de acordo com o tipo de auditoria e da área 
geográfica em que esta se realiza. A partir deste local de 
formação, o médico Interno desloca -se ao serviço ou ins-
tituição onde se realiza a auditoria.

7.5.3. O documento final será redigido e apresentado de 
forma a poder ser utilizado pelo Serviço objeto do trabalho 
e a sua divulgação é de circulação restrita.

7.5.4. O médico Interno deve submeter previamente o 
plano do estágio ao orientador de formação e à Coorde-
nação de internato.
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7.5.5. Se durante este estágio o médico Interno gozar 
um período de férias superior a 15 dias, este período será 
compensado no final do estágio em prejuízo do tempo total 
do estágio opcional.

7.6. Estágio opcional
7.6.1. Pretende -se com este estágio que o Interno co-

nheça a contribuição que os serviços onde estagia dão à 
saúde da população ou adquira competências na utilização 
de instrumentos úteis à prática do médico de saúde pública 
ou, ainda, que aprofunde conhecimentos em assuntos re-
levantes na saúde pública.

7.6.2. O médico Interno deve submeter previamente o 
plano do estágio ao orientador de formação e à Coorde-
nação de internato.

8. AVALIAÇÃO
Todas as avaliações de desempenho incluem, pelo me-

nos, os seguintes parâmetros:
a) Capacidade de execução técnica;
b) Interesse pela valorização profissional;
c) Responsabilidade profissional;
d) Relações humanas no trabalho.
Para cada estágio os fatores de ponderação a atribuir a 

estes, e outros, parâmetros, constam obrigatoriamente na 
Caderneta de Internato.

8.1. Estágio em Saúde Comunitária
8.1.1. Avaliação de desempenho
A avaliação do desempenho é contínua e formalizada 

no final do estágio. Para que esta formalização tenha lu-
gar é condição indispensável o cumprimento dos itens 
mínimos determinados para este estágio na Caderneta de 
Internato.

8.1.2. Avaliação de conhecimentos
É formalizada no final do estágio através de prova es-

crita.
8.2. Curso de Especialização em Saúde Pública
8.2.1. A avaliação do Curso é da responsabilidade da 

instituição que ministra a formação, devendo, preferen-
cialmente, o orientador de formação do Interno participar 
no júri de avaliação final da mesma (protocolo de inves-
tigação).

8.2.2. A classificação final deste estágio é única e tor-
nada pública na escala de 0 -20 valores, devendo ser formal 
e prontamente comunicada à respetiva Coordenação do 
Internato.

8.3. Investigação epidemiológica em saúde pública
8.3.1. Avaliação de desempenho
Baseia -se no acompanhamento do desempenho do mé-

dico Interno durante o estágio e ainda na apreciação do 
relatório final do mesmo.

8.3.2. Avaliação de conhecimentos
Baseia -se na apreciação do relatório de investigação 

pela Coordenação, de acordo com grelha de avaliação 
previamente elaborada e divulgada através da Caderneta 
do Internato.

8.4. Estágio de intervenção em saúde pública
8.4.1. Avaliação de desempenho
A classificação resulta do acompanhamento do médico 

Interno e da apreciação do relatório de intervenção.
8.4.2. Avaliação de conhecimentos
A avaliação de conhecimentos e respetiva classificação 

resulta da apresentação oral e discussão do processo de 
intervenção desenvolvido, sendo da responsabilidade da 
Coordenação e podendo orientadores de formação parti-
cipar na sua execução.

8.5. Estágio de auditoria em saúde pública
8.5.1. Avaliação de desempenho
A avaliação do desempenho é feita no final do estágio, 

baseia -se no acompanhamento do médico Interno e, fun-
damentalmente, na qualidade do relatório e do manual de 
qualidade produzidos, sendo a classificação da responsa-
bilidade do orientador de formação, ouvido o responsável 
de estágio.

8.5.2. Avaliação de conhecimentos
A avaliação de conhecimentos é feita no final da unidade 

formativa sob a forma de uma prova oral, integrando a 
mesma a Coordenação e o orientador de formação, e tendo 
em conta o relatório e o manual de qualidade produzidos 
durante o estágio de consultoria.

8.6. Estágio opcional
8.6.1. Avaliação de desempenho
A avaliação do desempenho é feita no final do estágio, 

baseia -se no acompanhamento do médico Interno, sendo 
a classificação da responsabilidade do orientador de for-
mação, ouvido o responsável de estágio.

8.6.2. Avaliação de conhecimentos
A avaliação de conhecimentos é feita no final da 

unidade formativa sob a forma de prova oral, integrando 
a mesma a Coordenação e o orientador de formação, 
tendo em conta os documentos produzidos pelo médico 
Interno durante este estágio.

9. AVALIAÇÃO FINAL DE INTERNATO
9.1. Prova curricular
9.1.1. A prova curricular consta de duas partes: leitura, 

avaliação e classificação do curriculum vitae; e discussão 
do mesmo.

9.1.1.1. A classificação resultante do referido no ponto 
anterior resulta da média ponderada entre a classificação 
obtida no documento (a que é atribuída ponderação 1) e 
a classificação obtida na discussão do mesmo (a que é 
atribuída ponderação 2).

9.1.2. Os elementos a considerar na avaliação do cur-
rículo escrito serão, com a valorização expressa, obriga-
toriamente os seguintes:

A. APRECIAÇÃO ESPECÍFICA DOS FACTOS 
CURRICULARES (0 a 10 valores) 

Itens a classificar
Intervalo 

de classificação 
(em valores)

1. Participou na identificação das necessidades de 
saúde da população da área de influência da USP/
ACES/ULS   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -1,5

2. Participou no planeamento de atividades (projetos, 
programas) da USP/ACES/ULS, sua monitoriza-
ção e avaliação   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -1,5

3. Executou ou participou em atividades de vigilância 
epidemiológica durante todo (deve ser explici-
tado no documento) o tempo de permanência na 
USP:

3.1. Doenças (DDO, TAC, evitáveis pela vacinação, 
outras doenças)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -1

3.2. Fatores determinantes ambientais: água, ar ou 
outros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -1

3.3. Saúde, segurança e higiene de estabelecimen-
tos (restauração, escolares, indústria, privados de 
saúde, etc.)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -1

4. Desenvolveu ou participou em programas inter-
sectoriais de intervenção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -2

5. Participou na avaliação dos serviços/cuidados 
prestados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -1,3

6. Participou na formação de outros profissionais no 
âmbito da saúde pública (formação em serviço) 0 -0,7
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 Notas: USP — Unidade de Saúde Pública; ACES — Agrupamento 
de Centros de Saúde; ULS  -Unidade Local de Saúde; DDO — Do-
enças de declaração obrigatória; TAC — Toxi -infeção alimentar 
coletiva.

B — VALORIZAÇÃO CURRICULAR (0 a 5 valores) 

Itens a classificar Intervalo 
de classificação

B1. Formação ministrada (subtotal: 0 -1 valores)

7. Executou formação no âmbito da saúde de modo 
avulso   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -0,3

8. Executou formação continuada (curso ou módu-
los de curso) no âmbito da saúde (docência em 
saúde)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -0,7

B2. Formação recebida (subtotal: 0 -1,5 valores)

9. Jornadas, congressos, seminários (formação 
avulsa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -0,3

10. Formação estruturada em Saúde Pública (curso 
específico, mestrado ou similar) . . . . . . . . . . . . . 0 -1,2

B3. Apresentação e publicação de trabalhos 
(subtotal: 0 -2,5 valores)

11. Apresentou publicamente trabalhos no ACES/
USP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -0,2

12. Apresentou publicamente e oralmente trabalhos 
em congressos, jornadas, etc.   . . . . . . . . . . . . . . . 0 -0,3

13. Apresentou poster em congressos, jornadas, etc. 0 -0,3
14. Publicou trabalhos em revistas do âmbito do ser-

viço (ACES/USP, ARS)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -0,3
15. Publicou trabalhos em revistas sujeitas a peer-

-review (revisão por pares), preferencialmente 
indexadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -1,1

16. Elaborou trabalho(s) escrito de interesse local e 
extra programa de formação (trabalho não publi-
cado)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -0,3

 C — APRECIAÇÃO GLOBAL DO CURRICULUM (0 -5 valores) 

Itens a classificar Intervalo 
de classificação

C1. Conteúdo da formação 
(subtotal: 0 -3,5 valores)

17. Descreveu e analisou claramente a evolução da 
formação ao longo do Internato . . . . . . . . . . . . . . 0 -1

18. Demonstrou ter percebido claramente os objetivos 
dos estágios  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -1

19. Descreveu e analisou o contributo pessoal para 
os serviços e o funcionamento dos mesmos  . . . . 0 -0,5

20. Descreveu atividades privilegiando:
20.1. A perspetiva populacional . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -0,5
20.2. O trabalho intersectorial  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 -0,5

C2. Escrita técnica (subtotal: 0 -1,5 valores)

21. Terminologia e linguagem técnica . . . . . . . . . . . 0 -0,8
22. Correção do documento (coesão do discurso, 

gralhas, duplicação de factos, etc.)  . . . . . . . . . . . 0 -0,7
Total (A + B + C) . . . . . . . . 0 -20 valores

 9.1.3. A classificação final ponderada obtida na frequên-
cia dos estágios que constituem o programa de formação 
terá, em caso de aprovação na apreciação e discussão cur-
ricular, um peso de 50 % na classificação final da Prova 
de Discussão Curricular.

9.2. Prova prática
Escrita, constituída por perguntas fechadas e abertas

9.3. Prova teórica
9.3.1. Oral
9.3.2. Os assuntos sobre os quais pode versar a prova 

teórica são, entre outros, os seguintes:
a) Fundamentos, conceitos e técnicas de epidemiologia 

e demografia;
b) Princípios e técnicas de planeamento em saúde;
c) Metodologia da investigação em saúde, particular-

mente da investigação epidemiológica;
d) Descrição e interpretação do nível de saúde da po-

pulação e dos grupos que a integram;
e) Medidas de proteção específica de uma população;
f) Doenças transmissíveis e doenças crónicas, transição 

epidemiológica.
g) Vigilância e controle de riscos ambientais;
h) Fundamentos técnicos da intervenção da autoridade 

de saúde;
i) Fatores determinantes da saúde e valorização do seu 

contributo na ocorrência da doença e incapacidade nas 
populações;

j) Fatores favorecedores do nível de saúde e contribuição 
para a sua potenciação;

k) Prevenção em saúde e promoção de comportamentos 
saudáveis;

l) Qualidade dos serviços e instituições, no que se refere 
às atividades de promoção da saúde e prevenção da doença, 
aos cuidados prestados e aos resultados obtidos.

10. APLICABILIDADE
10.1. Este programa entra em vigor no dia seguinte à 

sua publicação e pode aplicar -se sem regras de transição 
a todos os médicos internos em formação. 

 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 12/2014

Proc n.º 108/08.4TBMCNP1.S1 -A

7.ª Sec (1)

Acordam em pleno das secções cíveis do Supremo Tri-
bunal de Justiça.

I. Relatório

Fernando Casimiro dos Santos Ferreira, Maria do Carmo 
Ferreira dos Santos e Rosa Fernanda Santos Ferreira inten-
taram acção declarativa de condenação na forma ordinária 
contra a Companhia de Seguros Allianz tendo pedido a 
condenação da Ré a pagar as quantias de € 19.000,00 à 
viúva, Maria do Carmo Ferreira dos Santos; € 15.000,00 
a cada um dos filhos a título de danos não patrimoniais.

O Tribunal de 1.ª instância julgou a acção improcedente 
in toto absolvendo a Ré do pedido contra ela formulado.

Os AA. recorreram da decisão tendo a Relação do Porto 
julgado parcialmente procedente a apelação e revogando 
nessa medida a sentença recorrida, condenou a Ré Allianz 
Portugal L.da, a pagar a cada um dos AA. o montante de 
€ 10.000,00, em virtude da morte do seu familiar no aci-
dente de viação dos autos, acrescida de juros de mora 
contados desde a citação da Ré até integral pagamento à 
taxa legal.


