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O Internato de Ano Comum é uma etapa fundamental na formação dos Médicos Internos. É neste ano que ocorre 

o estágio pelos variados serviços de Saúde: hospitalares e dos Cuidados de Saúde Primários (CSP). Dentro do 

último surge a Saúde Pública, especialidade pouco abordada nas Escolas Médicas, mas cada vez mais discutida 

e indispensável no Panorama de Saúde Nacional, Europeu e Mundial. A transição demográfica, o aquecimento 

do planeta, a globalização e a emigração são alguns dos maiores problemas de hoje que se traduzem em 

consequências de Saúde Pública: envelhecimento, a ampliação da área geográfica dos vetores que transmitem 

doenças infeciosas bem como o fluxo cada vez mais crescente de pessoas e materiais e a flutuação vacinal e das 

causas de mortalidade e morbilidade, respetivamente. Estes problemas carecem ainda de abordagens e 

soluções verdadeiramente eficazes e duradouras. Por isso, tal como qualquer problema de saúde no indivíduo, a 

abordagem populacional das patologias deve compreender um diagnóstico de situação, os principais fatores de 

risco associados, prognóstico e evolução, com a obrigatória avaliação após a intervenção no problema em 

causa.  

A sustentabilidade e os desafios inerentes à maior eficiência do Serviço Nacional de Saúde (SNS) podem e 

devem depender da ação dos Médicos, e em especial dos de Saúde Pública. Além de toda a componente clínica 

cujo Mestrado Integrado em Medicina incide é necessário que os médicos internos se familiarizem com a vertente 

comunitária a que esta especialidade está sujeita, seja na relação com parceiros institucionais, da comunidade 

e/ou com indivíduos específicos na mesma. 

 

COMPETÊNCIAS DE UM MÉDICO DE SAÚDE PÚBLICA (Competências Especialista Saúde 

Pública - 2013 - Colégio de Saúde Pública) 

De modo a compreender o papel de um médico de Saúde Pública, é necessário conhecer quais são as suas 

competências: 
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1. Descrever, analisar, interpretar e comunicar tecnicamente o nível de saúde de uma população e dos 

grupos que a integram. 

 

Abrangência: 

1.1. Enquadra-se nesta competência a elaboração do diagnóstico de saúde de uma população nas suas 

dimensões básicas: medição dos problemas de saúde; aferição, medição e análise de fatores determinantes da 

saúde; identificação das necessidades de saúde (health needs assessment). 

1.2. Enquadra-se nesta competência a elaboração de prognósticos de saúde de uma população através da 

identificação das consequências dos problemas de saúde, designadamente pelo cálculo de tendências ou de 

projeções. 

1.3. Enquadra-se nesta competência a monitorização do estado de saúde de uma população e seus 

determinantes (population health status assessment). 

1.4. Enquadra-se nesta competência a elaboração de relatórios técnicos para comunicação da informação de 

saúde analisada (public health reporting). 

 

2. Desenhar planos de ação e programas de intervenção em saúde, participar na sua implementação, 

execução e avaliação. 

 

Abrangência: 

2.1. Enquadra-se nesta competência a seleção de estratégias de intervenção; a fixação de objetivos de saúde, e 

de objetivos operacionais; a identificação de intervenções adequadas ao alcance dos objetivos fixados; a 

identificação das necessidades de serviços e de recursos de saúde; a orçamentação de programas de 

intervenção; e a elaboração de planos de implementação e de planos de avaliação. 

2.2. Enquadra-se nesta competência a elaboração de planos de contingência em situações de emergência de 

saúde pública. 

2.3. Enquadra-se nesta competência a elaboração e apresentação de candidaturas a financiamento de projetos 

de intervenção em saúde, incluindo a definição e operacionalização dos respetivos termos de referência. 

 

3. Vigiar e monitorizar fenómenos e acontecimentos que possam interferir ou fazer perigar a saúde da 

população. 

 

Abrangência: 

3.1. Enquadra-se nesta competência a vigilância epidemiológica e a investigação epidemiológica de casos e 

surtos de doenças transmissíveis correntes (evitáveis pela vacinação; de notificação obrigatória) ou emergentes, e 

a aplicação das respetivas medidas de prevenção e controlo. 

3.2. Enquadra-se nesta competência a análise de risco, a gestão de risco, e a comunicação de risco no contexto 

da vigilância epidemiológica de doenças (correntes ou emergentes) e de fatores de risco. 

3.3. Enquadra-se nesta competência o estudo de outras doenças ou fenómenos que, pela sua dimensão ou 

transcendência, possam ser considerados problemas de saúde pública. 
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4. Supervisionar programas ou atividades que têm por finalidade a defesa, proteção e promoção da saúde 

da população. 

 

Abrangência: 

4.1. Enquadra-se nesta competência a gestão de programas e projetos dirigidos à defesa, proteção, ou 

promoção da saúde da população. 

4.2. Enquadra-se nesta competência a responsabilidade global (a nível dos serviços de saúde pública locais, 

regionais ou nacionais) pelo Programa Nacional de Vacinação. 

4.3. Enquadra-se nesta competência a organização e gestão de atividades dirigidas à defesa da saúde de 

grupos populacionais em trânsito. 

 

5. Auditar serviços, programas e projetos de saúde, tendo como referência normas técnicas e de creditação, 

nacionais e internacionais. 

 

Abrangência: 

5.1. Enquadra-se nesta competência a conceção e implementação de auditorias no contexto da saúde. 

5.2. Enquadra-se nesta competência a elaboração de relatórios de recomendações corretivas e/ou manuais de 

melhoria da qualidade decorrentes dos resultados da auditoria. 

 

6. Investigar problemas de saúde com repercussão populacional e seus fatores determinantes. 

 

Abrangência: 

6.1. Enquadra-se nesta competência a capacidade de desenhar e conduzir uma investigação epidemiológica, de 

tipo descritivo ou explicativo, que acrescente conhecimento a doenças, problemas ou outros fenómenos de saúde. 

6.2. Enquadra-se nesta competência a capacidade de avaliar sistemas de vigilância epidemiológica. 

6.3. Enquadra-se nesta competência a capacidade de desenhar e conduzir uma investigação de serviços de 

saúde (health services research). 

6.4. Enquadra-se nesta competência a capacidade para cumprir as normas e procedimentos conducentes à 

publicação de investigação original ou de revisão em publicações nacionais e internacionais da área biomédica. 

6.5. Enquadra-se nesta competência a capacidade para saber apreciar criticamente a literatura científica 

publicada na área biomédica. 

6.6. Enquadra-se nesta competência a capacidade para saber reconhecer e validar fontes de informação 

eletrónicas credíveis. 

 

7. Colaborar com os serviços de saúde na análise e transferência de dados e informação de saúde, 

designadamente com os serviços de saúde pública de outros níveis. 

 

Abrangência: 

7.1. Enquadra-se nesta competência a análise e transferência de dados de apoio ao processo de planeamento 

dos serviços de saúde e à sua contratualização (Unidades Locais de Saúde (ULS), Agrupamentos de Centros de 

Saúde (ACES), Hospitais; e respetivos departamentos, serviços e unidades funcionais). 
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7.2. Enquadra-se nesta competência a colaboração entre instituições, departamentos e serviços de nível 

internacional, nacional, regional e local no âmbito da vigilância epidemiológica de doenças correntes ou 

emergentes e de outros fenómenos com interesse em Saúde Global e Saúde Pública. 

 

8. Colaborar com instituições da comunidade cuja atividade é relevante para a saúde. 

 

Abrangência: 

8.1. Enquadra-se nesta competência dinamizar o estabelecimento de parcerias com as instituições (de nível local, 

regional ou nacional) da comunidade cuja atividade é relevante para a saúde. 

 

9. Comunicar à população informação relevante em saúde. 

 

Abrangência: 

9.1. Enquadra-se nesta competência a divulgação pública de informação respeitante ao curso de fenómenos de 

saúde que possam fazer perigar a saúde da população, bem como a divulgação apropriada de medidas tendo 

em vista o seu controlo ou mitigação. 

9.2. Enquadram-se nesta competência as atividades específicas tendentes a informar e/ou capacitar o público 

em geral (ou grupos específicos desse público) sobre comportamentos que podem proteger ou promover o seu 

estado de saúde. 

 

10. 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 do público. 

 

Abrangência: 

10.1. Enquadra-se nesta competência a utilização de informação em saúde (designadamente diagnósticos e 

prognósticos de saúde) para influenciar as políticas de saúde nacionais, regionais e, eventualmente, locais. 

 

11. Utilizar ferramentas informáticas de apoio ao planeamento, vigilância, intervenção e investigação em 

saúde. 

 

Abrangência: 

11.1. Enquadra-se nesta competência a capacidade de saber utilizar as tecnologias informáticas para recolher, 

armazenar e transferir dados, e manter-se atualizado sobre programas e outro software informático relevantes 

em saúde ou como suporte de atividades de planeamento, vigilância e investigação em saúde. 

11.2. Enquadra-se nesta competência colaborar na criação de sistemas informáticos de informação de saúde de 

base populacional, designadamente de suporte aos sistemas de vigilância epidemiológica. 

11.3. Enquadra-se nesta competência participar na melhoria dos sistemas informáticos de informação de saúde 

existentes, designadamente na criação ou adequação de indicadores de saúde. 
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12. Exercer o poder de autoridade de saúde quando para tal for nomeado. 

 

Abrangência: 

12.1. Enquadram-se nesta competência as atividades que têm por finalidade usar, em nome do Estado, poder 

discricionário para impedir a propagação de doenças ou outras ameaças, protegendo e salvaguardando a 

saúde da população. 

12.2. Enquadram-se nesta competência as atividades que têm por finalidade garantir, em nome do Estado, o 

cumprimento do Regulamento Sanitário Internacional. 

 

 

Disciplinas de Saúde Pública 
(Competências Especialista Saúde Pública - 2013 - Colégio de Saúde Pública) 
As disciplinas de saúde pública e as áreas do conhecimento que constituem o corpo de fundamentos e 

conhecimentos nucleares, encontram-se enumeradas seguidamente: 

 Epidemiologia; 

 Demografia; 

 Bioestatística; 

 Planeamento em saúde; 

 Metodologias da investigação em saúde (especialmente investigação epidemiológica); 

 Microbiologia e doenças transmissíveis com importância em saúde pública; 

 Doenças não transmissíveis com importância em saúde pública; 

 Princípios e técnicas de informática aplicados à saúde pública; 

 Ciências ambientais; 

 Ciências sociais e comportamentais; 

 Ciências económicas; 

 Ciências da comunicação. 

 

 

Locais de Exercício 

(Competências Especialista Saúde Pública - 2013 - Colégio de Saúde Pública) 

 

A Saúde Pública devido à elevada abrangência de áreas em que atua e à sua pluridisciplinaridade pode ser 

exercida em vários locais com diversas funções: 

 

1. O médico especialista em saúde pública está apto a exercer o seu perfil em todos os níveis dos serviços 

operacionais do SNS, designadamente: Unidades de Saúde Pública dos Agrupamentos de Centros de Saúde ou 

das Unidades Locais de Saúde; Departamentos de Saúde Pública das Administrações Regionais de Saúde. 

2. Está também apto a exercer o seu perfil em outros departamentos, serviços ou unidades funcionais 

dependentes do Ministério da Saúde, tais como, e entre outros possíveis: Direcção-Geral da Saúde (DGS); 

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA); Instituto Português de Oncologia; Instituto Português do 

Sangue e da Transplantação; Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde; Serviço de 

Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências; Administração Central do Sistema de Saúde 

(ACSS). 
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3. O perfil profissional do médico especialista em Saúde Pública pode também ser exercido em departamentos, 

serviços ou unidades vocacionadas para o ensino da saúde pública e da epidemiologia de instituições de ensino 

do ensino superior, politécnico ou similares, nacionais ou estrangeiros. 

4. O perfil profissional do médico especialista em Saúde Pública pode também ser exercido em Hospitais, Centro 

Hospitalares ou Unidades Locais de Saúde, nomeadamente nos Serviços de Investigação, Epidemiologia Clínica e 

de Saúde Pública Hospitalar. Nestes serviços irão colaborar na prestação de cuidados de saúde hospitalares e 

na articulação entre as atividades hospitalares e a de outros prestadores de saúde e agentes da comunidade, 

visando a obtenção de ganhos em saúde das populações; apoiar ou assegurar o planeamento, criação e 

desenvolvimento, gestão, manutenção e processos de melhoria da qualidade dos registos hospitalares e dados 

clínicos; desenvolver ou promover a formação dos profissionais de saúde do centro hospitalar em metodologia e 

competências técnicas e científicas de investigação, no âmbito da investigação em saúde, em serviços de saúde e 

avaliação de tecnologia no contexto hospitalar e propor, gerir e colaborar em programas de intervenção no 

âmbito da prevenção, promoção e proteção da saúde (Despacho n.º 7216 - 2015 - Saúde Pública nos 

Hospitais). 

5. O perfil profissional do médico especialista em Saúde Pública pode também ser exercido em agências, 

organizações não-governamentais, departamentos ou serviços vocacionados para a cooperação internacional na 

área da saúde, ou, ainda, em programas ou projetos de cooperação na área da Saúde Global/Saúde 

Internacional (ONU, UNICEF, Fundações, Global Bank, Global Fund, etc…). 

6. O perfil profissional do médico especialista em saúde pública pode ainda ser exercido em instituições 

privadas onde tem aplicação o seu perfil médico de base acrescido às suas capacidades de visão global e 

estratégica na área da saúde e organização dos serviços de saúde, bem como as suas competências na área do 

planeamento e gestão, epidemiologia, metodologias de investigação na área biomédica, e de trabalho em 

equipas multidisciplinares. 

7. Finalmente, o perfil profissional do médico especialista em saúde pública, pelos conhecimentos e competências 

na área da administração da saúde, adequa-se à gestão de serviços de saúde. 

 

Objetivos da Formação em Saúde Pública no Ano Comum 

(Portaria nº 53 - 5 de fevereiro de 2013 - Programa de Formação do Ano Comum) 

Segundo alínea 2 do artigo 10º da Portaria n.º 53/2013, as atividades de formação na área de Saúde Pública 

durante o Ano Comum têm os seguintes objetivos: 

 

a) Objetivos de desempenho: 

i) Familiarização com as atividades de diagnóstico e monitorização do nível de saúde de uma população ou 

dos grupos que a integram; 

ii) Familiarização com as atividades de monitorização e controlo das doenças transmissíveis e de riscos 

ambientais; 

 

b) Objetivos de conhecimento: 

i) Epidemiologia descritiva, planeamento em saúde; 

ii) Doenças transmissíveis, doenças de declaração* obrigatória, vacinação, inquéritos epidemiológicos. 

*Atualmente notificação 
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Módulos Formativos  

Quadro 1. Programa de Formação em Saúde Pública do Ano Comum do ACES Porto Oriental 

Horas

I.   14

1. Organização do Sistema de Saúde Português 

2. Organização da Unidade de Saúde Pública 

3. Introdução à Saúde Pública

3.1. Evolução Histórica da Saúde Pública 

3.2. Evolução dos Serviços de Saúde Pública 

4. Planeamento em saúde 

4.1. Conceitos Gerais

4.2. Fontes de Informação 

4.3. Diagnóstico de Situação 

4.4. Plano Local de Saúde 

5. Vigilância Epidemiológica e Controlo de Surtos 

5.1. Conceitos Gerais 

5.2. Doenças Transmissíveis 

5.2.1. Doenças de Notificação Obrigatória 

5.2.2. Tuberculose

5.2.3. Doenças dos Legionários 

5.2.4. Gripe: Plano de Intervenção Vacinação Contra a Gripe na Comunidade

5.2.5. Outras

5.3. Toxinfeções Alimentares Coletivas 

5.4. Saúde Ambiental

5.4.1. Águas

5.4.2. Rede de Vigilância de Vetores (REVIVE) 

6. Sanidade Internacional 

7. Vacinação

7.1. Conceitos Gerais 

7.2. Plano Nacional de Vacinação 

8. Promoção da Saúde e Prevenção da Doença 

8.1. Conceitos Gerais 

8.2. Saúde Escolar 

8.3. Saúde Oral 

8.4. Saúde Mental 

8.5. Infeção VIH/Sida: Implementação do teste VIH nos Cuidados de Saúde Primários 

8.6. Saúde Sazonal - Temperaturas Extremas Adversas 

9. Saúde Ocupacional 

10. Prevenção e Controlo do Tabagismo 

11. Comunicação em Saúde 

12. Autoridade de Saúde

13. Procedimentos Administrativos da Unidade de Saúde Pública 

Módulo Formativo

Saúde Pública da Teoria à Prática
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II. Saúde Pública na Prática 56

Períodos Formativos Obrigatórios

Acompanhamento pelo/a Orientadora de Estágio

Doenças Tranmissíveis e Doenças de Notificação Obrigatória

Programa de Vigilância das Doenças de Notificação Obrigatória

Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE)

Programa Nacional para a Tuberculose (PNT)

Prevenção e Controlo da Doença dos Legionários

Prevenção e Controlo das Toxinfeções Alimentares Coletivas (TAC)

Cumprimento dos Diplomas Legais

Sistema de Alerta e Resposta Apropriada (SARA)

Saúde Ambiental 1

Programa de vigilância sanitário das piscinas

Programa de vigilância sanitário das águas de consumo humano

Programa de prevenção e controlo do tabagismo

Plano Local de Vigilância e Investigação Epidemiológica em Saúde Ambiental

Estruturas Residenciais de Idosos (ERI)

Edificações de Comércio e Serviços

Clinicas/consultórios de medicina dentária  aderentes ao PNPSO

Habitação e saúde

Cumprimento dos Diplomas Legais

Juntas Médicas 

Avaliação de Aquisição de Conhecimentos

Estabelecimentos de Estética, Cabeleireiros, centros de tatuagens e piercings e 

centros de bronzeamento

 

Períodos Formativos Opcionais

Administração e Planeamento em Saúde

Plano Local de Saúde (PLS)

Diagnóstico de Situação de Saúde (DSS)

Programa Local de Acreditação em Saúde (PLAS)

Saúde Ambiental 2

Rede de Vigilância de Vetores (REVIVE)

Plano de contingência para as temperaturas extremas adversas

Programa de Saúde Ocupacional 

Infeção VIH/Sida

Saúde Escolar e Oral

Programa Nacional de Saúde Escolar (PNSE)

Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral (PNPSO)

Programa Regional de Educação Sexual em Saúde Escolar (PRESSE)

Programa Alimentação Saudável em Saúde Escolar (PASSE)  
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Saúde Mental

Programa Local de Promoção da Saúde Mental

Violência ao Longo do Ciclo de Vida

Violência Doméstica

Perturbações Mentais

Saúde Mental ao Longo do Ciclo de Vida

Cumprimento dos Diplomas Legais

Mandados de Condução

Cooperação e dever de colaboração

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)

Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco (NACJR)

Equipa de Prevenção da Violência em Adultos (EPVA)

Comunicação em Saúde Pública

"Um dia com…"

Newsletter

Encontros de Saúde Pública

Rede Interna

Plano de formação interna

Boletim Informativo

Vacinação

Programa Nacional de Vacinação (PNV)

Intervenção em Grupos Especificos

Plano de Intervenção para a Gripe

Reunião de Serviço

Journal Club

Esclarecimento de Dúvidas  

III. 8Investigação em Saúde Pública

Apresentação e elaboração da análise crítica de um artigo científico ou de um 

trabalho sugerido pelo orientador/a de estágio
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