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jI filosofia e a prática áa prestação áe cuiáaáos áe saúáe tem evo{uíáo)

nas ú{timas áécaáas) áe uma visão essencia{mente IiospitaCarpara um
aumento áa importância atri6uíáa à prestação áe cuiáaáos na
comuniáaáe. Porém) esta muáança áeparaâllJmas nãofoi acompanliaáa
áe fonna sionijicativa peCa eáucação médica pré-graáuaáa) onáe os
estuáantes continuam a contactarpreáominantemente com situações áe
áoença em am6iente liospitaCar.

Num curso áe 9r1.eáicinaé essencia{ que os a{unos aáquiram
conliecimentos) moáefem atituáes) reafinnem motivações e áesenvo{vam
competências) numa perspectiva ampCae a6erta. NeCa se integram os
episódios áe áoença aguáa e crónica) com os respectivos processos áe
áiagnóstico e terapêutica e) tam6ém) a prevenção áa áoença (ao níve{
primário) secunáário e terciário) apromoção áa saúáe e o áesenvo{vimento

áosfactores protectores e áa quaCiáaáeáe viáa.

Outro aspecto funáamenta{ áafonnação resiáe) aináa) na necessiáaáe

áo contacto com toáos os níveis áe cuiáaáos áe saúáe)poáenáo e áevenáo
os cuiáaáos primários e comunitários ter a mesma ex:çeCênciaa ser

efectuaáos com o mesmo rigor cientffico que os cuiáaáos em am6iente
liospitaCar.jIcresce a importânciaáo contacto comserviçosáesaúáe em



,

1
focais centrais e periféricos, ur6anos e rurais, visanáo uma compreensão

mais a6rangente da prestação de cuidados.

q'oma-se, assim, necessário que as Pacut:áaáes de :Meâu:ina proporcionem

aos a{unos espaços do ensino/aprendizagem onde a prática dos
conliecimentos em saúáe possa ser aplicada, seguináo-se a evo{ução dos
estados de saúáe dos vários grupos da popufação, nas âiferentes fases da

vida, numa perspectiva sistémica e contínua.

CEsteso6jectivos só podem ser atingidos se eJ(jstir articufação entre a
educação méâtCapré-graduada e os cuidados prestados na comunidádé,
enquanto espaços deformação no âmmto das ciências méâtCas.CEstas,na

~ I medida, em que possi6ifitam o contacto com situações c{ínicas
diversificad'as, afargam a perspectiva dos a{unos no que â1Z respeito à
doença e à saúáe, permitem uma a6ord'a{Jemmaisgfo6afizante do indivíduo
e afertam para aprevenção, 6em comopara as estratégias de promoção da
saúáe da Popufação.

}lssim, para dar resposta à evo{uçãodo ensino médico, tenáo em
consideração as recomenáaçõese.rpressasem 1988 na Vecfaração de
CEdim6urgoe a Iniciativa de Lis60a e tendo presente as orientações
e~ticitadas pefa Comissão Interministeria{ epefo ÇJrupode q'ra6a{fw para

a ~visão do CEnsino :MéâtCo, respectivamente, em 1993 e 1994, e, aináa,

as prioridaáes do país em matéria de Saúdé, é determinante a conso{úfação

de uma estreita cooperação entre sectores da CEducação e da Saúáe.
r

Só deste modo serápossive{ respondéraos o6jectivos educacionais da P:ML,

quer durante os primeiros anos do curso, quer, com maior pertinência no

ú{timo ano - 60 ano - de estágio c{ínico. CEste assume-se como um período

de aprenáizagem sensive{ a novas e~eriincias que e:4Jem nomeadamente
o con/iecimento da reafúfadé dos serviçosde saúdéfora dosgrandés centros,

ináo ao encontro das necessidades em recursos /iumanos focais, pOdenáo,
ainda, constituir uma oportunidade para outras acções de natureza
formativa e/ou cientifica de interessecomum,



,

CEntre:

jJ. Pacufdáde de 9rf.eâu:ina de Lis6oa, pessoa cofectiva n° 502662875, com sede

na jJ.v. Prof CEgas9rf.oniz, representada peCoSr. Prof ([)outor João 9rf.artins e

Sirva, ([)irector, aâtante desi{Jnada por P9rf.L, e

a jJ.dministração ~giona{ de Saúde do jJ.fgarve, jJ.fgarve, pessoa cofectiva n. °

503148709, com sede no Largo do Carmo, n03 - 8000 Paro, representada peCo

Sr. ([)r. José do Carmo Correia 9rf.artins, CPresidentedo Conse{/io de

jJ.dministração, aâtante desi{Jnada por jJ.1?SjJ.,

é cefe6rad'o opresente ProtocoCo, ao a6rigo das âzsposições conjugadás do artigo

10 do (j)ecreto-Lei n. °312/84, de 26 deSetem6ro, e da afínea h) da CPortaria n. o

972/93, de 2 de Outu6ro, que se rege pefas seguintes cCáusufas:

Cáusu{a 14

1. jJ. P9rf.L recon/iece que ajJ.1?SjJ.,porintermétfio de afgumas unidades e

profissionais de saúde que a efapertencem, constitui uma organização adequada

e inâzspensáve{ ao desenvo{vimento deprogramas deformação, investigação e

f. intervenção comunitária dos seus a{unos da pré-graduação.

2. jJ.jJ.1?SjJ. recon/iece que a P9rf.L constitui, pefa sua estrutura e natureza,

um apoio adequado ao desenvo{vimento de programas de actualização cientifu:a

e técnica dos seus méâlCOSe de outras acçõesformativas no âm6ito da educação

métfica contínua.

3. jJ. P9rf.Le ajJ.1?SjJ.afirmam o seu mútuo interesse e vontade em cefe6rar

acordos de cooperação em pontos concretos que possi6ifitem a efa6oração e

projectos de ensino, investigação e actua{ização métficas, com a participação

de mem6ros das suas instituições.



Cáusufa 2a

1. jI jI(j{$jI apaiará a formação pré-graáuaáa áos alunos áa P~L nas

áreas escofares áe CCín:icageral e ~eâ'lCina Comunitária, P,stáfJio CCín:icoem

:Meâ'lCina geral e Comunitária.

2. jI formação referiáa no número anterior será reaCizaáa so6 a orientação

áe méâu:os com capaciáaáe formativa, pre'Viamente áeSÍfJnaáos, com os quais

os alunos estagiários possam aprenáer e serutiCizaáos na prática profissionaC

méâu:a e áe saúáe, em que se inclua especialmente a vertente prática refacionaáa

com a :Medicina geral e Comunitária.

3. jIjI(j{$jI áefinirá os Centros áe Saúáe em que os estágios áecorrerão.

4. Os Centros áe Saúáe referidos no número anterior que.ficarão associaáos

àformação constam áo ane~o 1 áo presente CITotocoCo.

CáusuCa Ja

1. jI orientação e a eX§cuçãoáo presente protocoCoca6em a uma comissão

mista permanente, com a composição e as competências áefiniáas nos artigos

2° e 3° áo (j)ecreto-Lei n. °94/91, áe 26 áe Pevereiro.

2. jI comissão mista permanente reunirá peComenos uma vez por ano, nos

meses áe :Maio/Junlio, em cuja agenáafiourará necessáriamente a avaliação

áo programa em áesenvo{'VÍmento nesse ano e áo que se prevê para o ano

fectivo seguinte.

3. CEaracaáa ano fectivo, a comissão mista permanente áefinirá as áreas áe

ensino a áesenvo{vernoutros Cocaisfora áa P:ML, as quais constarão áe ane~os

ao CITotocoCo.



4. q>arao efeito do número anterior, cada área de ensino será 06jecto de

ane~o próprio, o qual poderá ser alterado, acfitado ou eliminado peCa comissão

mista permanente, consoante a programação esta6efeciáa para caáa ano fect;:vo.

CáusuCa 44

jI P:ML e ajICJ{SjIcomprometem-se a pôr em prática opresente protocolo,

cefeGrancfoos acordOssectoriais que se verifiquem necessáriosà suapfena e~cução

e dos quais decorram 6eneficios recíprocos, os quais só se consideram váCiclos

após a aprovação das duas entidades.

CáusuCa 54

Opresente ProtocoÚJentra em vigorno âuz 1 de Outu6ro de 2000 e vigorará

por anos fectivos sucessivos, pOdencfoser revisto, em qualquer altura, a peâufo

de qualquer dás partes, semprejuízo do respeito por compromissos assumiáos no

ãm6ito do programa deformação méâu:apré-graduadá e/ou dos projectos

específicos em curso.

(j)epois de Cicloe ratificado, por correspondér à real ewessão dás suas

vontades, o assinam. Peito em duplicado.

Pacufáade de :Mecficina de Lis60a, 14 de !Novem6ro de 2000

O (])irector ela O Presiáente elo Conse{fio de

PacuCáaele ele :Meáicina ele Lis60a }lelministração ela }lelministração

~giona{ de Saúele do }lfoarve
,

(Prof. (j)outor J. :Martins e Sirva) ((])r.José do Carmo Correia :Martins)



}lne~o I

- CEstágio C{ínico -

:Na sequência da reforma do ensino méâu:o da Pacufáatfe dê :M.edicina dê

Lis6oa) que tem início no ano fecti:vo dê 2000/2(01) o CEstágio Cfínico

correspondê ao 6° ano do curso.

CDuranteeste ano pretende-se conso/iáar a vivência cfinica dos connecimentos)

aptidões) atitudes e vafores que os a{unos aprenderam em anos procedêntes

do curso) expondo-os a cenários reais representativos da actuação nos

Cuidados de Saúde CFrimários onde adquiram níveis de competência

profissional dêfinidos por um pe1fil méâu:o p{uripotencia[

(Paraa concretização dêstes o6jectivos e dê acordo com o esta6efecidó na

Cfáusufa2adó Protocofo)oscentrosdesaúde inc{uídOsna respectiva Vnidádé

dê Saúde que podêrão rece6eros a{unos são os seguintes:

- Su6-~gião de Saúde de Paro

Vnidadé I

- Centro dê Saúde de Lagoa.

Vnúfadé 11

- Centro dê Saúde de Paro

Vnidade 111

- Centro dê Saúde dê Vila CRga{dê Santo )4ntóTtÍo


