
PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

ENTRE

A FACULDADE DE MEDICINA DE LISBOA E A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE

SAÚDE DO ALENTEJO

A filosofia e a prática da prestação de cuidados e saúde tem evoluído, nas últimas

décadas, de uma visão essencialmente hospitalar para um aumento da importância

atribuída à prestação de cuidados de saúde na comunidade. Porém, esta mudança de

paradigma não foi acompanhada de forma significativa pela Educação Médica pré-

-graduada, onde os estudantes continuam a contactar predominantemente com

situações de doença em ambiente hospitalar.

Num curso de Medicina é essencial que os alunos adquiram conhecimentos,

modelem atitudes, reafirmem motivações e desenvolvam competências, numa

perspectiva ampla e aberta. Nela se integram os episódios de doença aguda e

crónica, com os respectivos processos de diagnóstico e terapêutica e, também, a

prevenção da doença (a nível primário, secundário e terciário), a promoção da saúde

e o desenvolvimento dos factores protectores e da qualidade de vida.

Outro aspecto fundamental da formação reside, ainda, na necessidade do contacto

com todos os níveis de cuidados de saúde, podendo e devendo os cuidados

primários e comunitários ter a mesma relevância educativa que os cuidados

prestados em ambiente hospitalar. Acresce a importância do contacto com serviços

de saúde em locais centrais e periféricos, urbanos e rurais, visando uma

compreensão mais abrangente da prestação de cuidados.



Toma-se, assim, necessário que as Faculdades de Medicina proporcionem aos

alunos, em contexto de ensino/aprendizagem e mediante a prestação de cuidados a

indivíduos, famílias, e grupos populacionais nas diferentes fases da vida, numa

perspectiva sistémica e contínua.

Estes objectivos só podem ser atingidos se existir articulação entre a Educação

Médica pré-graduada e os cuidados de saúde prestados na comunidade, enquanto

quadros de referência formativa no âmbito das ciências médicas. Efectivamente, os

serviços prestadores de cuidados de saúde possibilitam o contacto com situações

clínicas diversificadas, alargam a perspectiva dos alunos no que diz respeito à

doença e à saúde, permitem uma abordagem mais globalizante do indivíduo e

alertam para a prevenção, bem como para as estratégias de promoção da saúde da

população.

Assim, para dar resposta à evolução do ensino médico, tendo em consideração as

recomendações expressas em 1988 na Declaração de Edimburgo e a Iniciativa de

Lisboa e tendo presente as orientações explicitadas pela Comissão Interministerial e

pelo Grupo de Trabalho para a Revisão do Ensino Médico, respectivamente, em

1993 e 1994, e, ainda, as prioridades do país em matéria de Saúde, é determinante a

consolidação de uma estreita cooperação entre os sectores da Educação e da Saúde.

Só deste modo será possível responder aos objectivos educacionais da FML, quer

durante os primeiros anos do curso quer com maior pertinência no último ano - 6.°

ano - de estágio clínico. Este assume-se como um período de aprendizagem sensível

a novas experiências, que exigem nomeadamente o conhecimento da realidade dos

serviços de saúde fora dos grandes centros, indo ao encontro das necessidades em

recursos humanos locais, podendo, ainda, constituir uma oportunidade para outras

acções de natureza formativa e/ou científica de interesse comum.



Entre:

A Faculdade de Medicina de Lisboa, pessoa colectiva n.o

502662875, com sede na Av. Egas Moniz, Lisboa, representada pelo Prof.

Doutor João Martins e Silva, Director, adiante designada por FML, e

A Administração Regional de Saúde do Alentejo, pessoa colectiva

n.o 503148768, com sede na Praça 1° de Maio n.O 4 7000, Évora,

representada pelo Dr.o António Luís Pinheiro Ribeiro, Presidente do

Conselho de Administração, adiante designada por ARSA,

é celebrado o presente Protocolo, ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 1.°
do Decreto-Lei n.o312/84, de 26 de Setembro:

Cláusula 1.-

1. A FML reconhece que a ARSA, por intermédio de algumas unidades e

profissionais de saúde que a ela pertencem, constitui uma organização adequada

e indispensável ao desenvolvimento de programas de formação, investigação e

intervenção comunitária dos seus alunos da pré-graduação.

2. A ARSA reconhece que a FML constitui, pela sua estrutura e natureza, um apoio

adequado ao desenvolvimento de programas de actualização científica e técnica

dos seus médicos e de outras acções formativas no âmbito da educação médica
contínua.

3. A FML e a ARSA afirmam o seu mútuo interesse e vontade em celebrar acordos

de cooperação em pontos concretos que possibilitem a elaboração de projectos

de ensino, investigação e actualização médicas, com a participação de membros

das suas instituições.
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Cláusula 2.a

1. A ARSA apoiará a formação pré-graduada dos alunos da FML nas áreas de

ensino de Antropologia Médica, Introdução à Medicina, Estágio Clínico em

Medicina Geral e Comunitária, bem como noutras áreas que venham a ser

indicadas, as quais serão objecto de anexo ao presente Protocolo.

2. A formação referida no número anterior será realizada sob a orientação de

médicos com capacidade formativa, previamente designados, com os quais os

alunos estagiários possam aprender na prática profissional, médica e de saúde,

em que se inclua especialmente a vertente prática relacionada com a medicina

rural e outras modalidades que poderão constar de regulamento próprio.

3. A ARSA definirá os centros de saúde em que os estágios decorrerão,

privilegiando a distribuição pelas Unidades de Saúde que incluem os hospitais
afiliados com a FML.

4. Os centros de saúde referidos no número anterior que ficarão associados à

formação constam do anexo I do presente Protocolo.

Cláusula 3. a

1. A orientação e a execução do presente protocolo cabem a uma comissão mista

permanente, com a composição e as competências definidas nos artigos 2.° e 3.°

do Decreto-Lei n.o94/91, de 26 de Fevereiro.

2. A comissão mista permanente reunirá pelo menos uma vez por ano, nos meses

de Maio/Junho, em cuja agenda figurará necessariamente a avaliação do

programa em desenvolvimento nesse ano e do que se prevê para o ano lectivo

seguinte.

3. Para cada ano lectivo, a comissão mista permanente definirá as áreas de ensino a

desenvolver noutros locais fora da Ft\.1L,as quais constarão de anexos ao
Protocolo.



4. Para o efeito do número anterior, cada área de ensino será objecto de anexo

próprio, o qual poderá ser alterado, aditado ou eliminado pela comissão mista

permanente,consoantea programaçãoestabelecidaparacadaanolectivo.

Cláusula 4.8

A FML e a ARSA comprometem-se a pôr em prática o presente protocolo,

celebrando os acordos sectoriais que se verifiquem necessários à sua plena execução

e dos quais decorram beneficios recíprocos, os quais só se consideram válidos após

a aprovação das duas entidades.

Cláusula 5.8

o presente Protocolo entra em vigor no dia 2 de Outubro de 2000 e vigorará por

anos lectivos sucessivos, podendo ser revisto, em qualquer altura, a pedido de

qualquer das partes, sem prejuízo do respeito por compromissos assumidos no

âmbito do programa de formação médica pré-graduada e/ou dos projectos

específicos em curso.

Évora, 19 de Dezembro de 2000.

Lisboa,

A Presidente do Conselho de Administração da

Administração Regional de Saúde do Alentejo,

Prof Doutor João Martins e Silva Dr. o António Luís Pinheiro Ribe-iFO


