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Concurso de Acesso à Formação Específica 
Internato Médico 2017 

 

Terminou hoje o concurso de acesso à Formação Específica no 
âmbito do programa de Internato Médico 2017, não por atribuição 
de uma vaga a todos os candidatos, mas por preenchimento total 
do número de vagas. Pelo terceiro ano consecutivo, mais 347 jovens 
médicos viram a sua formação interrompida, aos quais acrescem 
266 que, tendo desistido do concurso, se irão também somar aos 
candidatos do próximo ano. Para todos estes, a precaridade e a 
emigração são as únicas opções dadas pela tutela. 

É importante destacar a forma harmoniosa com que, durante 11 
dias, decorreu o processo de escolha de vagas, para o qual 
contribuíram: 

§ A maximização do mapa de capacidades formativas e envio 
antecipado por parte da Ordem dos Médicos; 

§ A publicação atempada do calendário para escolha da área 
de especialização e do mapa final de vagas, bem como a 
estabilidade do mesmo, por parte da ACSS, IP; 

§ A divulgação online e em tempo real das colocações e vagas 
disponíveis a concurso pela plataforma desenvolvida pela 
SPMS, EPE. 

Salienta-se a importância da repetição destas medidas como única 
forma de permitir uma escolha informada e consciente por parte 
dos candidatos. 

Não obstante, as melhorias administrativas nunca poderão 
mascarar os efeitos deletérios que advêm do desinvestimento na 
saúde que se verifica no nosso país e que resulta na suspensão da 
formação de 158 médicos em 2015, de 213 em 2016 e de 347 
médicos hoje, aos quais se juntarão outros tantos amanhã se nada 
for feito. 
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Apesar da situação já constituir uma realidade em constante 
agravamento, poucas ou nenhumas medidas foram tomadas a 
curto, médio ou longo prazo para colocar um término à 
desintegração da formação médica.  A formação de um estudante 
de Medicina não se esgota no ensino pré-graduado, devendo a 
mesma ser completada no pós-graduado através do Internato 
Médico, conducente ao grau de especialista. A sua interrupção 
apresenta consequências nefastas para a qualidade da prestação 
dos cuidados de saúde praticados em Portugal.  

Um estudo desenvolvido pela Universidade de Coimbra em 2013 
com o objetivo de proceder à caracterização dos médicos 
portugueses evidenciou que Portugal não possui falta de médicos, 
mas uma má gestão dos mesmos. De facto, os médicos portugueses 
constituem um grupo profissional globalmente envelhecido, em que 
54% dos seus membros têm mais de 50 anos. Porém, as últimas 
décadas evidenciam uma alteração no padrão demográfico, com 
um acentuado rejuvenescimento dos médicos (31% do total 
tinham até 39 anos). Acrescia ainda a distribuição regional 
assimétrica, em função das populações cobertas, que variava entre 
os 26 médicos por cada 10.000 habitantes na Região de Lisboa e 
Vale do Tejo, e os 18 médicos por 10.000 habitantes no Alentejo. No 
mesmo estudo perspetivava-se ainda que, para 2025, o sistema 
formativo apresentasse capacidade para suprir os diferentes 
cenários de necessidades modelados, gerando excedentes de 
especialistas em todos os panoramas considerados.  

Portanto, o desafio prende-se com encontrar o equilíbrio entre o 
número de médicos com as qualificações desejadas nas áreas 
geográficas em carência para corresponder às necessidades quer 
das populações, quer dos sistemas de saúde, ambos em constantes 
mudanças. O mesmo apenas poderá ser alcançado com um 
verdadeiro Planeamento em Recursos Humanos diferenciados, 
efetivo e adequado às reais necessidades do nosso país, sem o qual 
incorremos no risco de perder um Serviço Nacional de Saúde forte 
e que, orgulhosamente, dizemos ser um dos melhores do mundo. 
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A ANEM rejeita assim a possibilidade do médico indiferenciado 
passar a constituir a realidade do nosso Serviço Nacional de Saúde, 
não só por defraudar as legítimas expectativas dos médicos recém-
graduados, mas sobretudo por comprometer a sustentabilidade do 
Serviço Nacional de Saúde, que é de todos e deve ser defendido por 
todos. Torna-se assim importante que os cidadãos portugueses e a 
tutela decidam o que é que pretendemos do nosso Sistema de 
Saúde e que tipo de médicos queremos como cuidadores no nosso 
país.  

 

 

________________________ 

Ana Rita Ramalho 
Presidente 


