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Da rapidez destes tempos em que vivemos
Daniel Cartucho

A notícia foi dada em Novembro de 2021. A Google Artes e Cultura 
com peritos do Museu Belvedere da Áustria, usando inteligência 
artificial, conseguem reconstruir a cor naquela pintura de Klimt que 
fora capa do Algarve Médico do número de abril de 2020. 

De facto, debaixo dos nossos olhos com a aceleração a muitos 
níveis destes tempos em que atualmente vivemos, a realidade 
ganha outros contornos, outras tonalidades e podemos apreciar a 
imagem anterior da capa agora na sua versão colorida. 

Esta pintura intitulada “Medicina”, que desencadeara muita 
polémica pela nudez representada no princípio do século XX, 
foi destruída em maio de 1945, quando as forças SS alemãs em 
retirada incendiaram o castelo onde a pintura estava para evitar 
que cesta caísse em outras mãos. Dela existiam alguns esboços 
preparatórios, algumas fotografias e apenas uma fotografia da 
totalidade tirada pouco antes de esta ser destruída. 

Este trabalho de “repintura” foi feito por um algoritmo criado por 
especialistas de ambas as instituições após um trabalho exaustivo 
de pesquisa de cores. O robot não colore manualmente as pinturas, 
faz uma análise estatística estilística das obras de arte de Klimt 
existentes e aprende a reproduzir imitando o estilo daquela que 
seria a coloração. Assim, com as referências cromáticas que o 
algoritmo havia gerado, os especialistas inseriram cuidadosamente 
as cores na pintura apresentado como resultado a figura que se vê 
na página ao lado, parte na proposta agora assinalada e parte no 
registo inicial a preto e branco. 

Quando optamos por esta pintura, Medicina, para capa do Algarve 
Médico estávamos no início da pandemia covid-19 e aquele rio da 
vida na sua representação a preto e branco da pintura de Klimt foi 
a imagem que tomámos como referencia para aqueles dias. 

Como então dissemos, aquela pintura impressiona não só pela 
sua beleza, mas também pela precisão que poderemos ver como 
metáfora da presente realidade. Numa coluna de figuras nuas no 
lado direito da pintura, representa-se o rio da vida. Ao lado dela 
uma jovem nua como que flutua no espaço, com um bebé  
recém-nascido aos pés, representando a vida. Um esqueleto 
representa a morte, naquele que é o rio da vida. O único elo 
entre a mulher flutuante e o rio de corpos são dois braços - o 
da mulher de frente e o do homem de dorso - o que poderá 
representar uma coneção com os dois sentidos, ida e vinda, entre 
estes dois elementos da pintura. Com a figura de Hygeia, filha 
do deus da medicina, na base da pintura, concluíamos que se 
transmitia uma unidade ambígua de vida e morte, sem nada que 
celebrasse o papel da medicina ou da ciência na cura. Era onde nos 
encontrávamos então, com o desconhecimento acerca do vírus 
e do poder - que não tínhamos - para o frenar. Socorríamo-nos, 
então, do estabelecido remotamente: isolamento e quarentena. 

E neste tempo absolutamente acelerado, nesta voracidade da 
rapidez com que o tempo passa, como não ver mais uma vez - 
neste ganhar de cor da imagem - a metáfora perfeita da nossa 
existência actual? 

A realidade não esteve parada nestes meses. No decorrer destes 
quase dois anos entre capas do Algarve Médico, agora ao tomar 
cor, a pintura ganha a possibilidade de outras leituras, como que 
metáfora do entretanto criado pela medicina, das armas contra 
esta patologia que tem na vacinação uma das suas expressões mais 
relevantes. 

Afinal a Medicina foi absolutamente importante para a fase 
onde estamos. Fase em que a pandemia permanece, mas sem a 
intrusão hospitalar e a mortalidade nas proporções que atingiu nas 
primeiras vagas. 

Hygeia, pormenor da pintura Medicina, Gustav Klimt,1901. Pintura 
destruída quando as SS alemãs em retirada incendiaram o castelo 
para evitar que caísse nas mãos do inimigo2. O que resta são esboços 
e algumas fotografias, como a da capa deste Algarve Médico.
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O Mestrado Integrado em Medicina  
da Universidade do Algarve – MIM-UALG 
Uma “lança em África”?

José Ponte¹

¹Professor Emérito - Universidade do Algarve

Num pequeno artigo no jornal Expresso 
de 11 de Novembro 2017, o Prof António 
Coutinho, ao comentar sobre falta de 
autonomia das universidades, referiu-se 
ao MIM-UALG como “uma autêntica lança 
em África”.

Foi uma forma de o Prof Coutinho se 
referir aos aspectos inovadores do 
curso, que se afastam radicalmente 
dos modelos tradicionais de aprender 
medicina em Portugal.

O historial do curso de medicina da 
Universidade do Algarve (Mestrado 
Integrado em Medicina – MIM-UALG) já 
foi relatado em vários contextos e em 
datas diversas desde a sua fundação 
em 2008, principalmente pela ocasião 
das celebrações do décimo aniversário 
em 2019.

Em 2021, 13 anos depois da inauguração, 
a Universidade finalmente consolidou o 
curso, concedendo a formação de uma 
nova faculdade, a Faculdade de Medicina 
e Ciências Biomédicas da Universidade 

do Algarve (FMCB-UAlg). O Prof. Manuel 
Heitor (Ministro da CTES) foi instrumental 
nesse importante passo.

Como professor emérito tenho tido o 
privilégio, facultado pela Directora da 
Faculdade, a Profª Isabel Palmeirim, de 
acompanhar muitas das actividades da 
Faculdade e até participar em várias 
discussões e iniciativas com membros do 
corpo docente. 

O que aqui hoje escrevo representa 
apenas a minha visão pessoal do estado 
actual do projecto, fazendo sentido 
apontar alguns aspectos importantes da 
evolução do curso, quase todos ocorridos 
desde a minha aposentação em 2013.

A notar primeiro foi a expansão 
do número de novos estudantes 
admitidos cada ano de 32 para 64, 
com financiamento prometido para 
aumentar até a um máximo de 96 
nos próximos anos. Até à data, uma 
proporção alta dos formados tem 
escolhido radicar-se no Algarve.

As características principais do curso 
mantiveram-se desde a fundação (papel 
central da MGF, PBL, OSCEs, MMIs, etc.) 
mas houve importantes progressos, 
notavelmente a criação do Algarve 
Biomedical Centre (ABC) e a formalização 
da cooperação entre a FMCB-UAlg e 
o Centro Hospitalar Universitário do 
Algarve (CHUA). Foram passos muito 

importantes para estabelecer uma base 
sólida para a investigação científica 
clínica no Algarve.

Em relação ao currículo, o papel da MGF 
continua a ser um pilar fundamental 
do curso, aspecto ainda único em toda 
a Europa. Contudo, a tendência de 
deslocar a aprendizagem clínica inicial 
do ambiente puramente hospitalar para 
a medicina na comunidade está bem 
estabelecida na Austrália e no Canadá. 
Acompanha a tendência de reduzir 
ao mínimo o tempo da passagem 
de doentes pelos internamentos 
hospitalares, não só reduzindo custos 
mas também reduzindo os incómodos 
para os doentes e familiares. Isso 
tem tido a consequência de reduzir 
progressivamente a diversidade 
de doentes hospitalizados com 
disponibilidade para oportunidades de 
aprendizagem dos aspectos básicos da 
medicina clínica. Esta tendência ainda 
não é tão óbvia em Portugal como 
noutros países avançados. A MGF, onde 
mais de 95% das intervenções médicas 
ocorrem, oferece um ambiente mais 
propício para os estudantes inicialmente 
desenvolverem as suas aptidões de 
comunicação e observação clínica.

A recente aprovação pela A3ES de 
programas de doutoramento em 
medicina clínica na FMCB-UAlg foi outro 
passo importante para a consolidação 
do curso.

MCTES – Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior 

MGF – Medicina Geral e Familiar 

PBL – Problem Based Learning 

OSCE – Objective, Structured Clinical Examination 

MMI – Multiple Mini Interviews 

A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior 

PCR – Polymerase Chain Reaction

José Ponte
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Mais recentemente, a criação de um 
excelente centro de simulação clínica 
no edifício da FMCB-UAlg oferecerá 
facilidades de treino únicas aos 
nossos estudantes e também para 
todas as organizações de urgências 
médicas não só do Algarve mas 
também a nível nacional.

Com mais de 350 médicos formados no 
MIM-UALG, distribuídos por todo o país e 
alguns no estrangeiro, o curso começou a 
ter alguma influência sobre a forma como 
se pratica a medicina no Algarve e em 
todo o país, resultado do excelente perfil 
profissional dos nossos graduados.

Presentemente, 28 dos nossos graduados, 
muitos já com o título de especialista, 
exercem funções docentes no curso. Esta 
é uma evolução “natural” observada em 
outros cursos criados nos últimos 50 
anos. Por causa dos aspectos inovadores 
do curso, o recrutamento de docentes ex-

alunos tem tido uma enorme influência 
positiva na gestão do currículo, contando 
com tutores bem familiarizados com as 
novas metodologias de aprendizagem e 
avaliação (MMI, PBL, OSCE, PPI, etc).

O número actual de ex-alunos, que vai 
crescer mais rapidamente nos próximos 
anos, já justifica a criação de uma 
Associação de Alumni, um processo 
actualmente em curso.

Devo salientar outro aspecto importante 
da evolução do curso, notavelmente 
a retenção do espírito de inovação 
em todo o corpo docente, com total 

abertura para novos conceitos e 
metodologias. A gestão do curso 
funciona com uma extraordinária leveza, 
raramente observada em instituições 
semelhantes, que se baseia em reuniões 
regulares e informais do corpo docente. 
Estas ocorrem para além das reuniões 
das comissões formais (científica e 
pedagógica), e nelas se discutem todos 
os aspectos da gestão do curso e do 
feedback recebido de várias origens.

Neste último contexto é fundamental 
referir a criação de uma Unidade de 
Educação Médica que se ocupa de 
angariar e processar dados da experiência 
adquirida desde o início do curso em 
2009, sendo possível relacionar muitos 
aspectos do funcionamento do curso, 
desde o método de selecção de novos 
estudantes aos métodos de avaliação, 
com a qualidade dos nossos graduados 
em termos de desempenhos académico 

e profissional. Existe actualmente um 
autêntico “tesouro” de dados originais 
que estão a servir de base para 
publicações em revistas internacionais 
de Educação Médica, actualmente em 
preparação. Estão a funcionar várias 
linhas de investigação em colaboração 
com outras faculdades de medicina em 
Portugal, no Canadá e na Holanda.

Uma notícia interessante no contexto 
da inovação é que, 13 anos após a 
inauguração do MIM-UALG, foi criada a 
primeira faculdade de medicina privada 
em Portugal, na Universidade Católica, 
baseada nas mesmas metodologias do 

MIM-UALG, através de uma parceria 
com a Universidade de Maastricht na 
Holanda. Foi o primeiro sinal que um 
dos objectivos da criação do MIM-UALG 
começa a ser atingido, nomeadamente 
contribuir para que a Educação Médica 
em Portugal comece a deslizar para o 
Século XXI.

Finalmente devo referir aqui um aspecto 
único do perfil do nosso MIM-UALG. 
Foi a forma como os nossos estudantes 
mergulharam entusiasticamente na 
luta contra a pandemia que nos tem 
assolado. Desde a criação de linhas 
de informação telefónica e páginas 
interactivas na Internet, até às 
intervenções directas nas comundades. 
Os nossos estudantes revelaram uma 
fantástica imaginação em iniciativas 
de saúde pública, na implementação 
de testes PCR e até na suplementação 
de pessoal de enfermagem no CHUA 
usando a experiência em cuidados 
intensivos que alguns possuíam. 
Nenhuma outra escola médica em 
toda a Europa viu os seus estudantes 
participar de forma tão abrangente 
como os estudantes do MIM-UALG. 
Estas intervenções foram noticiadas nos 
meios de comunicação regionais e foram 
reconhecidas pelo MCTES. Pessoalmente 
interpreto este acontecimento como 
uma valiosa demonstração das 
vantagens únicas do método de selecção 
dos nossos estudantes e da cultura 
de valorização dos factores humanos 
imbuídos no nosso curso.

DOSSIER TEMÁTICO 
FEATURE ARTICLE

Mestrado Integrado em Medicina da Universidade do Algarve – Uma “lança em África”?
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12 Anos do Curso de Medicina do Algarve

Adriano Pimpão1,2

¹Professor Catedrático Emérito 
2Antigo Reitor da Universidade do Algarve (1998-2006)

A história que, já hoje, se pode contar sobre a 
criação do Curso de Medicina da Universidade 
do Algarve diz-nos que trabalho e humildade 
académica foram factores decisivos para se 
alcançar aquele objetivo.

Em 1998 o Governo decidiu, por Resolução do 
Conselho de Ministros, abrir a possibilidade de 
criação de novos Cursos de Medicina, desde 
que considerassem modelos inovadores do 
ponto de vista pedagógico e integradores da 
investigação e prática clínica.

Logo nesse ano a Universidade do Algarve 
considerou que as áreas pluridisciplinares 
que oferecia nos vários cursos e centros de 
investigação permitiam, com o devido tempo 
de planeamento e desenvolvimento, criar as 
condições para um novo curso de Medicina 
em Portugal.

Foi criado um grupo de trabalho para esta 
tarefa e foi manifestada junto dos Ministérios 
da Educação e da Saúde a intenção de 
aprofundar esta resposta ,face à vontade dos 
decisores políticos.

Considerou-se também que era fundamental 
encontrar um “leader” de projeto com prestígio 
internacional, tendo sido feito um primeiro 
convite ao Professor José Ponte, então no 
King’s College, Londres.

Em 2004 a Ministra da Ciência e do Ensino 
Superior, Professora Maria da Graça Carvalho, 
recebeu uma delegação da Universidade 
do Algarve, do Hospital do Algarve e 
representantes dos vários setores cívicos e 
políticos do Algarve.

A Ministra considerou como uma possibilidade 
real a criação do Curso, devendo a 
Universidade preparar uma proposta 
fundamentada nos planos institucional, 

científico e pedagógico e no cumprimento 
do quadro legal previsto na RCM de 1998. De 
notar que este quadro legal previa a existência 
de uma avaliação por uma Comissão de 
peritos internacionais, na altura presidida pelo 
Professor Alberto Amaral (que mais tarde viria 
a presidir à Agência de Acreditação e Avaliação 
do Ensino Superior (A3ES)). 

Um passo decisivo foi a contratação em 
definitivo do Professor José Ponte para dirigir o 
projeto, tendo sido apresentada uma proposta 
ao Governo, em 2005, que mereceu em 2006 
uma avaliação positiva, mas condicionada, pela 
Comissão de Avaliação Internacional.

Voltou-se ao trabalho para reformular a 
proposta, nos termos recomendados, mas 
sempre com a tónica posta no modelo 
inovador e no perfil do médico centrado 
no doente numa perspetiva holística da 
melhoria de qualidade dos cuidados de saúde, 
nomeadamente no Algarve.

Entretanto o Ministro da Saúde António 
Correia de Campos, promovia a estratégia 
de desenvolvimento do setor da Saúde no 
Algarve, com base na Universidade do Algarve 
e no novo Hospital Central do Algarve, tendo 
este sido considerado a segunda prioridade 
nacional, logo a seguir ao Hospital de Todos os 
Santos (Hospital Oriental de Lisboa). 

Apesar da prioridade, e tendo sido lançada 
a primeira pedra em 2008, o novo Hospital 
quedou-se na penumbra. Entretanto o curso 
de Medicina foi aprovado pelos Ministros da 
Ciência e Ensino Superior e da Saúde em julho 
de 2008, após aprovação final pela Comissão 
Internacional de Avaliação. Foi decidido 
igualmente iniciar o curso no ano letivo 
2009/2010. 

Daqui em diante foi um trabalho mais intenso 
e envolvendo uma comunidade alargada de 
protagonistas da Universidade, Hospitais e 
Administração Regional de Saúde, com o 
apoio de um vasto conjunto de especialistas de 
renome nacional e internacional. 

O curso de Medicina seguiu um modelo de 
pós-graduação de quatro anos, tendo sido 
considerado a equivalência na formação inicial 
de dois anos, de cursos nas áreas das ciências da 
vida, entre outras, seguindo-se as orientações 
internacionais nomeadamente as da União 
Europeia, tendo também presente os fatores 
fundamentais recomendados pela Ordem dos 
Médicos, que acompanhou o projeto desde os 
primeiros tempos de preparação, por iniciativa 
da Universidade. Foram também estabelecidas 
parcerias com várias Universidades portuguesas 
e estrangeiras, que seguiam modelos de 
formação inovadores e promotores da 
qualidade dos serviços de saúde.

Neste projeto tudo foi novo e desafiador dos 
comprovativos de qualidade do ensino e da 
integração da prática clínica.

Como todos os cursos do ensino superior, 
o Curso de Medicina da Universidade do 
Algarve continua a ser objeto das avaliações 
previstas na lei.  

Para além destas, outra avaliação fundamental 
será a forma como os médicos graduados na 
Universidade do Algarve têm contribuído para 
a melhoria dos cuidados de saúde, tendo como 
primeira prioridade a comunidade regional 
em que a Universidade se insere. A qualidade 
do seu corpo docente, o desenvolvimento 
da sua investigação e o processo de seleção 
e formação dos estudantes do Curso de 
Medicina do Algarve são o primeiro garante da 
sustentabilidade da missão deste projeto.

Algarve Médico 2022; 18 (6):10 DOSSIER TEMÁTICO 
FEATURE ARTICLE

10



O ensino médico no Algarve, embora recente,  
tem caminho feito 
Paulo Águas¹

¹Reitor da Universidade do Algarve

No ano letivo 2020/21 a Universidade do 
Algarve (UAlg) diplomou 50 novos médicos. 
Em 2022 teremos o 10.º grupo de médicos 
diplomados pela UAlg, ficando próximo dos 
400, em termos acumulados. Ainda em 2022 
iniciarão a formação 72 novos estudantes, 
mais 40 dos que ingressaram na 1.ª edição, em 
setembro de 2009.

Mas tudo o que tem vindo a acontecer tem a 
sua origem na Lei n.º 11/79, de 28 de março, que 
criou a UAlg, após aprovação, por unanimidade, a 
16 de janeiro. Somos a única Instituição de Ensino 
Superior criada pela Assembleia da República, 
singularidade que muitos nos orgulha. 

O período de instalação esteve sujeito a 
grandes dificuldades, impostas pela escassez 
de recursos e pelo contexto institucional 
inerente ao processo de consolidação do 
regime democrático, em curso à época. Daí 
que a inscrição dos primeiros estudantes, nas 
Licenciaturas em Biologia Marinha e Pescas, em 
Gestão de Empresas e em Hortofruticultura, 
tenha ocorrido apenas em outubro de 1983.  

Em 2008 foi criado o Departamento das Ciências 
Biomédicas e Medicina com o propósito de 
acolher o Mestrado Integrado em Medicina 
(MIM). Não foi curto o tempo de gestação do 
MIM. Data de 2004 a solicitação do governo à 
UAlg, sendo então reitor Adriano Pimpão, para 
elaboração de uma proposta para a criação de 
um curso de Medicina inovador, na qual José 
Ponte, pelo seu conhecimento e experiência, 
desempenhou um papel determinante. 

Em 7 de junho de 2004, noticiava a agência 
Lusa: “A ministra da Ciência e do Ensino 
Superior, Maria da Graça Carvalho, admitiu 
hoje que poderá vir a ser criada uma faculdade 
de Medicina no Algarve, integrada no futuro 
Hospital Central, a construir no Parque das 
Cidades, próximo de Faro.” 

As naturais desconfianças perante um novo 
curso, com um novo modelo de ensino, numa 
área tão sensível, foram dissipadas em 2013, 
aquando da graduação dos primeiros 29 
médicos. Em fevereiro desse ano, a anteceder a 
graduação, um jornal nacional fazia o seguinte 
título: “Bastonário prevê “bons médicos” 
no Algarve”, ultrapassando reservas iniciais 
manifestadas pela Ordem antes da entrada em 
funcionamento do curso.

Em 2016, através de portaria conjunta do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior e do Ministério da Saúde, foi criado o 
Centro Académico de Investigação e Formação 
Biomédica do Algarve (ABC), consórcio entre 
o então Centro Hospitalar do Algarve EPE 
(Centro Hospitalar Universitário do Algarve EPE 
desde 2017) e a Universidade do Algarve. O 
Centro Académico, liderado por Nuno Marques, 
tem vindo a cumprir, com distinção, os seus 
objetivos, nomeadamente o “desenvolvimento 
ao máximo do potencial disponível, tanto ao 

nível dos recursos humanos como materiais, 
assegurando a combinação da investigação 
básica, translacional e clínica e a educação 
médica que é necessária para alcançar melhorias 
significativas dos cuidados de saúde”, ajudando 
a projetar o MIM.

No seio da UAlg, o pleno reconhecimento do 
projeto Medicina consubstanciou-se com a 
aprovação pelo Conselho Geral, em setembro 
de 2019, da Faculdade de Medicina e Ciências 
Biomédicas (FMCB). Em julho de 2021, a região 
reconheceu o trabalho desenvolvido através da 
participação de todos os municípios no contrato 
programa “Alargar e modernizar o ensino da 
medicina e a investigação clínica e biomédica 
na Universidade do Algarve”, que permitirá 
a renovação dos equipamentos existentes e 
aumentar, até 2025/26, o número de vagas até 
um valor não inferior a 96.  

Já este ano, ficou concluído o Centro Simulação 
Clínica (UAlg TEC HEALTH), um projeto com 
financiamento do Programa Operacional 
CRESC Algarve 2020, infraestrutura que 
também permitirá dar resposta a necessidades 
formativas dos profissionais de saúde. 

O ensino médico no Algarve, embora recente, 
tem caminho feito. O contributo dos tutores 
hospitalares, do CHUA e da ARS tem sido 
determinante para os resultados alcançado. A 
equipa da FMCB, docentes, investigadores e 
trabalhadores não docentes, liderada por Isabel 
Palmeirim, simultaneamente diretora da FMCB e 
do MIM, tem provas dadas e continuará na linha 
da frente da inovação, com um elevado sentido 
de missão, contribuindo para a melhoria dos 
cuidados de saúde na região do Algarve. 

Bom, até parece que aconteceu tudo o que 
tinha que acontecer. Será? Não, não aconteceu 
tudo. O futuro Hospital Central anunciado em 
2004 continua ausente no presente! 

A ausência de um Hospital com verdadeiras 
valências universitárias tem dificultado o 
desenvolvimento do ensino médico na região. 
O novo Hospital é essencial para a atração e 
fixação de médicos na região, para o aumento 
da investigação, para o desenvolvimento 
do curso de medicina, para a melhoria dos 
cuidados de saúde, para a coesão territorial, 
para a competitividade regional. 

Muitos de nós teremos a oportunidade de 
testemunhar os 20 anos do curso Medicina. 
Todos nós desejamos, exigimos e estamos 
convictos que nessa data o novo Hospital terá 
que marcar presença, pois não poderá continuar 
ausente no futuro, para bem de Portugal.
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12 anos de um contributo decisivo para o ensino  
e a saúde no Algarve
António Pina1 

1Presidente da AMAL, Comunidade Intermunicipal do Algarve

O nível de desenvolvimento de um país ou 
região pode e deve ser, também, medido 
por 2 pilares fundamentais: a saúde e a 
educação. Juntar estas duas vertentes 
num mesmo desígnio, como é o caso 
do Mestrado Integrado de Medicina da 
Universidade do Algarve, só poderia resultar 
numa aposta de grande sucesso, em que 
todos ficamos a ganhar. 

Ganhamos porque o projeto acrescentou valor 
incomensurável à oferta de ensino no Algarve, 
ganhamos porque, ao longo dos últimos 
anos, tem dado ao Serviço Nacional de Saúde 
centenas de médicos altamente qualificados 
e ganhamos porque os cuidados de saúde da 
região têm e irão continuar a beneficiar deste 
bem público inquestionável.

Exemplo disso é o contrato recentemente 
assinado para o alargamento do número 
de vagas do Mestrado, no qual a AMAL, 
unanimemente, se envolveu e que prevê, 
igualmente, a melhoria da qualidade dos 
cuidados de saúde prestados na região, 
nomeadamente através de investimento 
em equipamentos, pesquisa e respostas de 
serviços de saúde, bem como a captação e 
fixação de profissionais desta área no Algarve.  

Existem, assim, razões de sobra para assinalar 
os 12 anos do Mestrado Integrado de 
Medicina da Universidade do Algarve, para 
felicitar a Universidade por este marco na 
sua história, bem como o Centro Hospitalar 
Universitário do Algarve, um parceiro 
de referência, mas, acima de tudo, para 
todos celebrarmos o contributo decisivo e 
indiscutível que este projeto tem dado para o 
desenvolvimento da região. 

Cerimónia da ”Assinatura do Contrato-Programa para aumento 
das vagas Medicina no Algarve”, onde a região reconhecendo o 
trabalho desenvolvido, através de todos os municípios, participa 
neste aumento de vagas. 

António Pina
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Ensino da Medicina no Algarve 
– uma história de sucesso
Luís Filipe R. A. Gomes1,2

1Chefe de Serviço de MGF (ap.) 
2Prof. Conv. FMCB-UAlg (ap.)

“- Dr., está aí um senhor que quer falar consigo” 
- anunciou a minha chefe administrativa. 

Eram cinco da tarde, estava no meu 
(magnífico) gabinete de Director do Centro de 
Saúde de Monchique. Corria o ano de 2008. 
A “Grande Reforma dos Cuidados Primários” 
ainda não tinha reduzido o Centro de Saúde à 
mínima expressão que apresenta hoje...

Ergui-me para cumprimentar o meu 
interlocutor, que sem delongas me disse: 

“- O meu nome é José Ponte”. E sem mais, 
acrescentou: “- Vim aqui convidá-lo a 
participar na criação de um Curso de Medicina 
no Algarve”.

E assim começou a aventura. 

Nesse mesmo dia, ao fim de horas de conversa 
que terminou na Marina de Portimão, focámos 
muitos dos problemas que iríamos resolver nos 
próximos anos. E eu estava completamente 
conquistado para o projecto!

O Professor Ponte (professor no King’s 
College de Londres há muitos anos, com 
imenso trabalho científico reconhecido 
mundialmente, Chefe de Anestesiologia no 
King’s Hospital) é alguém entusiasmado e 
entusiasmante. Tinha ouvido falar de mim, 
sabia que eu estava ligado à formação de 
formadores (através do EURACT), e conhecia 
o núcleo de educação médica contínua (EMC) 
baseada na dinâmica de pequenos grupos – 
EMCAL - que eu, respondendo ao repto do 
Dr. Rui Lourenço, então Presidente da ARS, 
tinha criado e dirigido durante dois anos, com 
grande sucesso. Infelizmente, no fim desses 

dois anos, e quando discutíamos (eu e o Dr. 
Rui Lourenço) os prémios a atribuir aos mais 
assíduos participantes no projecto… mudou 
o governo. E, com a inépcia da nova ARS… 
não foi possível continuar o trabalho, útil e 
necessário, que vínhamos desenvolvendo. 

Sendo o projecto do Professor Ponte para o 
Curso de Medicina em grande parte assente 
na MGF, precisava de profissionais dessa área 
como colaboradores; felizmente, eu estava em 
condições de poder proporcioná-los!

De facto, tínhamos constituído um grupo 
de Tutores de EMC de alta qualidade; todos 
Especialistas de MGF (EMGF), com muita 
experiência como Orientadores de Formação 
e devidamente habilitados pela frequência 
de cursos EURACT e de um curso para 
“Group Leaders”, especificamente desenhado 
para estes profissionais; foram eles que 
constituíram o núcleo dos EMGF que, até 
ao presente, exercem funções docentes (e 
outras) no Mestrado Integrado de Medicina 
da Universidade do Algarve (MIM-UAlg). 
Actualmente, Faculdade de Medicina e 
Ciências Biomédicas (FMCB).

O MIM apresenta três aspectos que, 
conquanto desenvolvidos separadamente 
em outros cursos de outros países, o tornam 
único pela sua sobreposição. São eles:

- Entrada exclusiva de graduados (“Graduate 
Entry”, tal como, por exemplo, em Warwick, no 
Reino Unido);

- Aquisição de conhecimentos pelo método de 
“Aprendizagem Baseada em Problemas”, ABP 
(Problem Based Learning, PBL, tal como em 

Maastricht, Países Baixos ou na St. George’s 
Medical School, Universidade de Londres. No 
nosso caso, no formato “Pure PBL”);

- Prática fortemente baseada nos Cuidados 
Primários (como por exemplo na Escola 
Médica de James Cook, na Austrália), com 
imersão em ambiente MGF e exposição 
precoce e continuada à MGF (durante os 
primeiros dois anos do Curso, os alunos têm 
acesso à prática da Medicina exclusivamente 
em Unidades de Cuidados Primários, 
orientados por Tutores que são EMGF).

O Curso desenvolve-se através de vários 
Módulos, que visam abarcar os três domínios 
essenciais do ensino/aprendizagem.

Assim, o Módulo “Aprendizagem Baseada 
em Problemas” (ABP) constitui a modalidade 
de aquisição de Conhecimentos; o Módulo 
“Laboratório de Aptidões” visa o treino de 
Aptidões; e o Módulo “Clínicas”, dedicado à 
prática, é desenvolvido em ambiente de MGF 
durante os dois primeiros anos e visa, para além 
dos outros domínios, a modelação das Atitudes.

Para além destes módulos, há ainda outros:

- Módulo “Seminários” – apresentando 
aos estudantes os mais recentes desenvol-
vimentos ou temas inspiradores;

- Módulo de Escolha dos Estudantes (MEE) – 
permitindo aos estudantes aprofun-dar temas 
de sua escolha;  

- Seguimento Continuado do Paciente (SCP) 
– acompanhando durante semanas pacientes 
(a grávida e o seu filho, o doente crónico, o 
doente dependente); 
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- Unidade Curricular Opção (UCO) – no 
quarto e último ano os estudantes efectuam 
um estágio de 10 semanas, autorizado pela 
Direcção do Curso, num centro de referência 
nacional ou internacional, numa região 
geográfica com diversidade patológica, 
numa região carenciada ou num centro de 
investigação clínica ou básica.

Assim, em 2009, 21 especialistas de MGF 
integravam o corpo docente do MIM, sob 
contrato, actuando nas suas diversas áreas: 

- Na gestão (participando nas reuniões do 
“núcleo duro” do Curso). 

- Na selecção dos candidatos (colaborando, 
nomeadamente, nas “Mini Entrevistas Múltiplas”). 

- Em todos os módulos: 

- Como Tutores de ABP, apresentando temas 
no Laboratório de Aptidões;

- Recebendo alunos nas suas unidades, para 
as “Clínicas”

- Apresentando Seminários – debruçando-se 
alguns sobre temas abrangentes e 
inspiradores, como sejam “A Consulta”, 
“Medicina Centrada na Pessoa”, “Disease 
Mongering”, “Prevenção Quaternária”, sendo 
outros mais específicos, como “Alcoolismo”, 
“Cuidados Paliativos”, e muitos mais);

- Apoiando o trabalho dos estudantes no 
“Módulo de Escolha dos Estudantes”; 

- Fornecendo o quadro adequado para o 
“Seguimento Continuado do Paciente”.

Mais tarde, virão a elaborar e dirigir o “Estágio 
de Medicina Geral e Familiar” do 4º ano, 
acompanhando os estudantes como seus 
Tutores, e também a colaborar na “Unidade 
Curricular Opção”.

Os EMGF contratados como docentes do 
MIM-UAlg participam também em todas as 
actividades avaliativas: nos “testes” (Personal 
Progress Index, PPI) para a ABP, nas “OSCE” 
(“Objective Structured Clinical Examination”) 
para o “Laboratório de Aptidões”, na Avaliação 
Contínua das “Clínicas”, na avaliação de 
“Posters” no módulo “Seminários”, na 
avaliação dos ensaios no “MEE”, na avaliação 
dos Relatórios e nas Apresentações do “SCP”.

O caminho iniciado em 2008 foi sendo 
percorrido com dedicação e muito 
trabalho; sofremos ataques pessoais e 
institucionais, pelo receio da novidade 
que representávamos. Não nos deixamos, 
no entanto, influenciar negativamente, e 
continuámos a persistir nos nossos objectivos.

Constituíamos um grupo de Docentes 
de várias áreas e Especialidades e 
funcionários, cola-borando intimamente 
para respondermos às necessidades dos 
estudantes e do Curso. Os nossos Estudantes, 
nomeadamente no primeiro curso, eram 

dinâmicos e corajosos – muitos abdicaram 
de boas posições profissionais para se 
dedicarem a um Curso novo e – digamo-lo! 
– revolucionário! 

E, no início, era questionável o futuro do 
curso, sempre ameaçado por nuvens negras 
pro-venientes dos eternos objectores da 
mudança… Os nossos alunos, no entanto, 
arrostavam alegremente com todos os 
perigos – seguros como estavam da qualidade 
do ensino a que acediam. 

Num ambiente informal, de grande 
camaradagem e respeito mútuo, onde a 
elevada capaci-dade científica e académica 
andava a par com a amizade e o bom humor – 
as nossas reuniões do “núcleo duro” – recordo 
com prazer – eram momentos de riso e boa 
disposição, de discussão acalorada – e de 

rápido e inteligente estabelecimento dos 
consensos necessários para o progresso. 

O nome da sala onde nos reuníamos na altura 
era, no entanto, bem significativo da disposição 
que assumíamos ao tempo: “War Room”!

O sucesso que alcançamos é a nossa 
recompensa; as amizades que estabelecemos 
com colegas e alunos traduzem-no, e 
persistirão para a vida. 

E o prazer de ajudar a construir um projecto 
de tal dimensão “from scratch” é para todos 
nós um motivo de merecido orgulho..

Claro que o projecto tinha merecimento próprio; 
sabíamos que estávamos a criar algo de muito 
importante, inovador e de alta qualidade.

Um dos momentos fulcrais da nossa 
actividade inicial foi a preparação do conjunto 
de “Problemas” que iriam constituir a base 
do módulo “Aprendizagem Baseada em 
Problemas”. Primeiro foi necessário obter 
a lista de base; para tal, o Prof. José Ponte 
e o Prof. Pedro Marvão deslocaram-se a 
várias Universidades internacionais, optando 
finalmente pela “colecção” de casos da St. 
Georges University. 

Depois, foi preciso verificar, corrigir, actualizar, 
adaptar à nossa realidade e traduzir setenta 
casos clínicos muito elaborados, cada um 
deles constituindo um dossier que cobre 
desde as ciências básicas aos processos 
sociais e pelo conjunto dos quais perpassava 
toda a Medicina; lembro-me bem de, durante 
esse trabalho, vindo-me à memória o 
penoso percurso académico que percorrera 
em Coimbra nos idos de 1969, pensar para 
mim próprio: “- Ah, como eu gostaria de ter 
aprendido assim medicina! A sorte que têm os 
nossos alunos!”. 

Luís Filipe Gomes
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Conversas de café - acerca da vontade  
de ir contra certas cartas de navegação 
Pedro Castelo Branco1

1Professor Catedrático

Pergunta-me o meu bom amigo Daniel: 

- Pedro, tu que andaste quase duas 
décadas lá fora, porque regressaste a 
Portugal e assentaste ferro no Algarve?

Esta pergunta, vinda do Daniel, Algarvio 
de gema, homem sábio que cursou 
medicina em Coimbra durante os 
famosos anos 70/80, tinha claramente 
“água no bico” … Ora, como Portugueses 
e homens do mar, senti que a questão 
requeria uma resposta à altura dos 
nossos antepassados… Na verdade, 
pensei eu, nem sabes tu Daniel, as vezes 
que a saudade me tocou e como foi difícil 
continuar a navegar sem terra à vista… 
Mas a verdade, é que se por vezes não vi 
o mar de feição, outras houve que a lua 
estava cheia e ainda me faltavam-me as 
amarras e os cunhos… Mas sempre com 
Alexandre O´Neill em mente: “Há mar e 
mar, há ir e voltar…”

Anos passaram e a embarcação ficou 
pronta a navegar, obras vivas e carena 
bem sólidas, foi altura de atravessar o 
Atlântico à procura de um porto seguro. 
País pequeno, mas voltado ao mar, vi 
terra na foz do Mondego. Fica para a 
história a nortada que se abateu sobre 
a embarcação e me levou a rumar a 
sul. Assim passei pelas Berlengas, Cabo 
Espichel, e quando dobrei o de São 
Vicente, fui bafejado pelos ventos de 
Levante. Bem sei que daquele lado, “nem 
bons ventos nem bons casamentos”, 
mas a bonança levou-me a entrar num 
estuário idílico. 

Tive mestres em Oxford, Harvard e 
Toronto que me ensinaram como 

manusear os mais recentes astrolábios 
da ciência e de facto o rumo podia ter 
sido outro. Mas não foi! No Algarve 
encontrei gente boa, sábia e com 
vontade de ir contra as cartas de 
navegação (escritas sabe-se lá por 
quem…) por forma a criar um porto 
internacionalmente reconhecido, nas 
artes da cura. Qual Adamastor…

Foi o acreditar que, juntos, conseguíamos 
mudar até “os ventos” que me fez 
aqui ficar e contribuir para uma causa 
tão digna e justa como é aquela a de 
melhorar os cuidados de saúde das 
gentes desta terra. Tenho a humildade 
de saber ser um dos muitos marinheiros 
nesta nau!! Fica o reconhecimento a 
Dona Isabel de Sesimbra e a Dom Nuno 
Marque(ê)s das Beiras, atuais timoneiros 
desta expedição, que mesmo na 
penumbra conseguem ler as estrelas…

Termino com o orgulho de acreditar ser 
hoje um filho adotivo desta belíssima 
região…até porque o Chico, que me 
vende peixe, chamou-me há dias e disse: 
“ó vizinho” …
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Da minha primeira paixão profissional, a investigação 
científica, a professor de Medicina no Algarve 
José Bragança1

1Professor MIM-UAlg

Foi no primeiro dia de outubro de 2009 
que me juntei aos “pioneiros” envolvidos na 
implementação do Mestrado Integrado em 
Medicina (MIM) da Universidade do Algarve, 
que já estavam atarefados com as primeiras 
aulas iniciadas no mês anterior. Não foi sem 
um certo receio que fiz esta mudança de 
vida, porque até ao momento tinha sempre 
vivido no estrageiro, com atividade de 
investigação, e sem verdadeira formação, 
e até ouso dizer sem vocação, para ser 
docente. No entanto, logo no primeiro dia, 
mais do que um espírito de equipa, senti um 
verdadeiro espírito de corpo da parte dos 
docentes do MIM, cristalizado pelas reuniões 
intensas do “núcleo duro” que aconteciam 
todas as 4a feiras à tarde. Essas reuniões 
eram protagonizadas por Professores com 
imensa experiência, e com uma dedicação 
total ao ensino eficiente e com alta 
qualidade. Desses colegas, quero relembrar 
aqui alguns nomes, que me marcaram, e 
sobretudo me ajudaram na preparação para 
ser um Docente “decente” nos primeiros dias 

que me encontrei frente aos estudantes. 
Assim quero rememorar o Professor José 
Ponte, um médico idealista e inspirador; o 
Professor Luis Filipe Gomes, um militante 
da boa medicina feita por profissionais bem 
formados; o Professor Pedro Leão-Neves, 
um médico e docente sempre com palavras 
justas na altura certa e sempre com anedotas 
bem apropositadas; o Professor Álvaro 
Tavares, um bioquímico e “biocómico” que 
me inspirou pelo seu ímpeto a dar aulas 
cativantes e divertidas; e ainda o Professor 
Pedro Marvão, uma pessoa indescritível 
tanto pela sua capacidade de organização 
do curso, de tornar as aulas com a matéria 
que eu achava a mais secante em palestras 
espetaculares e cativantes. 

Lembro-me ainda claramente dos estudantes 
dos primeiros anos, e de muitos outros 
que vieram juntar-se ao MIM ao longo 
dos anos seguintes, com individualidades 
afirmadas pela maturidade adquirida nas 
experiências passadas já numerosas na vida 
deles. Lembro-me deles porque facilitaram 
a minha transformação em docente, por 
serem extremamente (e não exagero com 
o “extremamente”) motivados, dedicados e 
sobretudo interessados, com uma vontade 

invulgar de aprender. Além, disso são todos 
eles pessoas extraordinárias com uma 
sensibilidade humanitária exacerbada, como 
se viu nas múltiplas e inventivas atividades 
desenvolvidas por iniciativa própria no início 
da pandemia de COVID19, e agora decurso 
desta recente guerra. Lembro-me deles, 
porque a ligação entre esses estudantes e os 
docentes da Faculdade, perdura depois das 
aulas, depois do MIM, e continua quando já 
não precisam de nós, quando já são médicos, 
profissionais de saúde dos quais me sinto 
orgulhoso de ter contribuído à formação. 

Tal como o indicava acima, a minha primeira 
paixão profissional é a investigação científica. 
A investigação fundamental para ser mais 
exato, que é uma atividade que nem sempre 
é fácil de desenvolver, principalmente em 
contextos remotos, longe dos grandes 
centros económicos, culturais e educativos 
centenários que existem noutras partes 
de Portugal.  Mas essa paixão não é só 
característica minha, longe disso, ela é 
partilhada por todos os colegas clínicos 
e cientistas da Faculdade de Medicina e 
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Ciências Biomédicas, o que cria um ambiente 
propício e facilitador de interações entre 
pessoas que compreendem mecanismos 
biológicos fundamentais e pessoas que 
tratam de doentes. Neste ambiente, tive 
a oportunidade com os colegas médicos 
de iniciar trabalhos de natureza mais 
translacionais, ou seja, mais ligados à 
compreensão dos mecanismos patológicos 
de doenças e do desenvolvimento de 
estratégias terapêuticas.  E não há nada 
mais gratificante de ver que a nossa 
investigação, muitas vezes muito molecular 
e especializada, poderá vir a ajudar no 
tratamento e acompanhamento de pessoas 
com saúde frágil. Estas aproximações serão 
ainda mais fáceis e mais eficientes graças 
ao esforço promovido por dois colegas da 

Faculdade, que são pessoas fora de serie, 
incansáveis, altruístas, que reuniram e 
motivaram um número incrível de pessoas 
para dois grandes projetos que têm como 
ambicioso objetivo de melhorar o ensino 
e a investigação em (bio)medicina no 
Algarve. Uma dessas pessoas é o Dr Nuno 
Marques, a figura de proa envolvida na 
criação e no desenvolvimento do Centro 
Académico de Investigação e Formação 
Biomédica do Algarve – ABC (em inglês, 
Algarve Biomedical Centre). O ABC uniu 
assim a Universidade do Algarve e o Centro 
Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) 
num projeto comum, com inúmeras ações 
marcantes na formação de profissionais de 
saúde no Algarve, e iniciativas estratégicas 
de combate à pandemia COVID19. A 
segunda pessoa  que quero homenagear 
é o Professor Clévio Nóbrega, que juntou 
uma equipa de investigadores dinâmicos 
e motivados da Universidade do Algarve, 
para criar uma nova unidade de investigação 
fundamental, translacional e clínica, o ABC-
Research Institute (ABC-RI). Apesar de num 
curto período de existência, o ABC-RI já 

mostrou ser competitivo, com capacidade 
de interessar organismos financiadores 
regionais (CCDR), nacionais (FCT) e até 
europeus (EMA), de recolher fundos e 
promover a investigação da Faculdade 
de Medicina e Ciências Biomédicas, da 
Universidade do Algarve e do CHUA. Acabo 
dizendo que tenho muito orgulho em ter 
participado junto com os investigadores, 
docentes e estudantes , mesmo que de forma 
muito modesta, na génese da Faculdade de 
Medicina e Ciências Biomédicas, do ABC e do 
ABC-RI, e nos seus programas de educação e 
de investigação inovadores.

José Bragança
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Resumo

O Curso de Medicina da Universidade do Algarve é relativamente 
novo no panorama nacional e tem elementos inovadores que 
lhe dão identidade. Neste artigo apresentam-se as condições 
que levaram à sua fundação e à determinação governamental de 
representar uma inovação significativa em educação médica. 

São apresentados elementos de identidade deste Mestrado 
Integrado em Medicina (MIM) da UAlg que simultaneamente 
incorporam a inovação, onde elementos como metodologia PBL 
(Problem Based Learning) ou uma selecção do aluno com base em 
aptidões cognitivas e humanas, são exemplos. 

Analisam-se os resultados dos primeiros 10 anos do MIM-UAlg a 
formar médicos e da realidade das opções destes clínicos pós curso. 
Nas perspectivas de futuro do Curso é dado realce a este desafio de 
manter o momentum da inovação.

Abstract

The University of Algarve Medicine Course is relatively new on the 
national scene and has innovative elements that give it its identity. 
This article presents the conditions that led to its foundation and the 
government’s determination to represent a significant innovation in 
medical education.

Identity elements of this Integrated Master in Medicine (MIM) at UAlg 
are presented that simultaneously incorporate innovation, where 
elements such as PBL (Problem Based Learning) methodology or a 
student selection based on cognitive and human skills are examples.

The results of the first 10 years of MIM-UAlg training physicians and 
the reality of the options of these post-course clinicians are analyzed. 
In the future perspectives of the Course, emphasis is given to this 
challenge of maintaining the momentum of innovation.

Palavras Chave:
Medicina Universidade Algarve; Inovação; PBL (Problem 
Based Learning)

Keywords: 
abnormal uterine bleeding, diagnostic approach, PALM-COEIN.
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Introdução

O Curso de Medicina da Universidade 
do Algarve tem uma identidade 
própria. Daqueles elementos que lhe 
definem essa identidade salientam-se: 
duração de 4 anos, só para licenciados 
na área das ciências; aprendizagem 
ativa, com currículo integrado baseado 
na metodologia PBL (Problem Based 
Learning)1; sistema tutorizado, 
muito próximo do aluno e com 
acompanhamento personalizado; 
seleção do aluno com base em aptidões 
cognitivas e humanas.

É bem sabido que a inovação encontra 
sempre resistências. À medida que 
provamos que é possível formar com 
qualidade as resistências desaparecem. 
E o percurso que constitui estes 10 anos 

iniciais a formar médicos é bem a prova 
disto. Verifiquemos alguns elementos 
deste percurso.

A primeira questão que neste percurso 
emerge, pode colocar-se como: “porquê 
um curso de Medicina no Algarve?” 
Estávamos no final do século passado e a 
correcção das assimetrias neste país ainda 
tinha muito para fazer. A título de exemplo, 
em Portugal, nessa altura, tínhamos 370 
médicos por 100 000 habitantes e no 
Algarve 264 por 100 000 habitantes. 

O Prof. Doutor Adriano Pimpão, então 
Reitor da Universidade do Algarve, 
cria em 1998, um “Grupo para o 
Desenvolvimento da Área da Saúde”. 
Nesse mesmo ano há uma resolução do 
governo: A serem criados novos cursos 
de medicina, estes devem representar 

- Com idades 22% abaixo dos 24 anos, 
28% dos alunos com idades entre 25 
-29anos, cerca 30% entre os 30 – 34 anos, 
14 % com idade entre os 35-39 e 3% 
acima dos 40 anos;

- Alunos com formação anterior em: 
Enfermagem com 35%, outras Ciências 
e Tecnologias 20%, outras Tecnologias 
da Saúde 14%, Ciências Biomédicas 14%, 
Fisioterapia 8%, Psicologia 6%, Ciências 
Farmacêuticas 5%, Medicina Dentária 3% e 
Medicina Veterinária 2%.

Estes alunos têm um curriculum integrado 
e contextualizado de modo a que exista 
uma aprendizagem ativa e entre pares, 
figura 1. Têm prática com simuladores, 
figura 2, estruturando os designados 
OSCE - Objective Structured Clinical 
Examination4. Esta prática dota o aluno de 
um desempenho estruturado tão eficaz 
que traduziu-se, em 2018, pelos alunos 
deste Mestrado Integrado em Medicina da 
UAlg terem ganho a competição Europeia 
em Simulação Médica.  

Estes elementos com objectivos a atingir, 
aliando conhecimentos teóricos com 
uma componente prática constante, 
tem nos primeiros anos do curso foco 
nos Cuidados Primários, com forte 
componente de treino e avaliação 
em comunicação e ética. O nosso 
objectivo é não só formar médicos 
com conhecimentos teóricos mas 
também com capacidade de comunicar 
eficientemente com doentes e colegas, 
executando todos os atos médicos com 
perfeição técnica.

uma inovação significativa em educação 
médica. Em Agosto 2005 o Prof. Doutor 
José Ponte é nomeado Diretor Científico-
Pedagógico do Curso de Medicina, 
tendo feito em Novembro 2005 – a 
apresentação ao governo da primeira 
proposta para a constituição do Curso 
de Medicina da Universidade do Algarve. 
Em março de 2006 tivemos a primeira 
visita da Comissão de Avaliação Externa 
Internacional. Nesse ano assistimos à 
criação do Departamento de Ciências 
Biomédicas e Medicina (DCBM). Em 
junho de 2008 teve parecer favorável 
da Comissão de Avaliação Externa 
Internacional e em dezembro desse ano 
foi publicada a autorização do governo, 
com a condição de este curso ser 
pedagogicamente inovador1,2,3.

A data de 8 de setembro 2009 consagra 
a abertura do MIM-UAlg, tendo entrado 
para este primeiro ano, 32 estudantes.

Inovação do curso 

Como vimos este fator de inovação no 
contexto dos cursos em Portugal, foi 
essencial para a sua abertura. Curso para 
licenciados com selecção de candidatos 
baseada em capacidade cognitiva e 
competências humanas. E se se formos 
verificar a caracterização dos estudantes 
ao longo destes 10 anos do curso, 2009 – 
2019, encontramos: 

- Uma relação no género com 
predomínio do feminino com 60% versus 
40% do masculino;

Isabel Palmeirim et al.
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Figura 1. O Curso está estruturado de forma a que estes alunos tenham um curriculum integrado e contextualizado de modo a que exista uma aprendizagem ativa e entre pares, 
como está patente nas imagens.

Figura 2. Os alunos têm prática com simuladores que estruturam os OSCE - Objective Structured Clinical Examination.
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Treino em investigação 
básica e clínica

Outro componente importante é o 
designado Módulo de Escolha do 
Estudante (MME). Consiste em três 
elementos: Investigação laboratorial 
(5 semanas); Investigação Clínica (5 
semanas); e Realização de uma Meta - 
análise (anual). 

Os alunos são responsáveis por 
proporem um MEE do seu agrado ao 
regente da Unidade Curricular. Cada 
aluno terá que realizar 3 MEEs ao longo 
do MIM, garantindo que um MEE é de 
Investigação Laboratorial e outro de 
Investigação Clínica. Aconselha-se que 
estes sejam realizados no 3º e 4º anos, 
visto que é disponibilizado um período 
lectivo exclusivamente dedicado à 
execução destes trabalhos

É uma actividade que para além da 
apreensão das metodologias adequadas 
aos diferenciados conteúdos e, face 
à elevada qualidade de muitos dos 
trabalhos, proporciona a oportunidade ao 
aluno a transformar o seu trabalho numa 
apresentação em comunicação num 
evento que foi designado por MEEting 
do MIM. Trata-se de uma reunião anual 

onde estes trabalhos são apresentados 
em formato de apresentação perante 
uma audiência, tipo congresso, e onde 
dois moderadores comentam e fazem as 
perguntas que entendam necessárias.

Estágio Internacional eletivo

O estágio eletivo (Opção - 6 º Ano) tem 
como objetivo aprofundar uma área/tema 
da medicina do interesse do aluno, a 
realizar em centros de referência nacional 
ou internacional. Pretende-se que, 
através dum contacto com uma realidade 
da assistência médica diferente das áreas 
nucleares do curso, o aluno alargue a sua 
experiência de prática clínica, permitindo 
adquirir e implementar boas práticas. Este 

deverá ser realizado por um período de 8 
semanas. Caso este seja realizado em mais 
do que uma instituição de acolhimento, 
então  deverá existir uma duração mínima 
de 4 semanas numa das instituições.

Do ampla diversidade dos locais 
escolhidos ao longo destes 10 anos 
escolhidos para este estágio, figura 4, bem 
como da conveniência de na selecção ser 
importante a fluência em língua inglesa, a 
imagem diz bem da sua importância. 

Avaliação internacional  
dos alunos 

O sistema de avaliação do MIM-UAlg 
é baseado em diversos mecanismos já 
devidamente testados e comprovados 
internacionalmente:

1. Os conhecimentos teóricos são 
avaliados em testes PPI (Personal 
Progress Index, McMaster), que é 
efetuado de forma simultânea outras 
escolas médicas de todo o mundo. 
Esta ferramenta amplamente validada 
internacionalmente permite ainda 
uma comparação real e constante dos 
resultados e da progressão dos alunos 

MIM-UAlg com os alunos de outras 
universidades internacionais, quadro I.

2. Os conhecimentos teóricos adquiridos  
são ainda avaliados através dos exames 
baseados nos conteúdos programáticos 
da Unidade Curricular: Ciências Básicas 
e Clínicas (testes PBL). Os testes PPI são 
realizados três vezes por ano lectivo em 
todos os 4 anos do curso, enquanto que 
os testes PBL são realizados três vezes 

por ano lectivo, nos três primeiros anos 
do curso. 

3. As competências práticas são avaliadas 
por meio de OSCEs (Objective Strcutured 
Clinical Examinations) em todos os 4 anos 
do curso.

4. Nos dois últimos anos de curso são 
ainda avaliados nos hospitais por dois 
mecanismos adicionais: CDBs (Case 
Based Discussions) e CEX (Mini clinical 
Evaluation Exercises).

Resultados de 4 março 2019: 0,26 desvio 
padrão acima da média populacional das 
universidades participantes (Universidade 
de Helsinki, Finlândia; Universidade de 
Maastricht, Holanda e David Tvildiani 
Medical University, Geórgia).

Figura 3. Estes alunos da prática com simuladores que estruturam os OSCE - Objective Structured Clinical 
Examination, ficam com um desempenho estruturado tão eficaz que se traduziu, em 2018, pelos alunos deste 
Mestrado Integrado em Medicina da UAlg terem ganho a competição Europeia em Simulação Médica desse ano.
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• Capacidade para resolver problemas 
complexos 

• Pensamento crítico

• Criatividade

• Capacidade de gestão de Pessoas 

• Trabalho em equipa

• Inteligência emocional

• Capacidade de julgamento e decisão 

• Orientação por objetivos

• Capacidade de negociação

• Flexibilidade Cognitiva

Figura 4. Locais escolhidos pelos alunos deste MIM-UAlg ao longo dos primeiros 10 anos para realização deste estágio eletivo. Como se verifica tem sido um pouco por todo o mundo 
que este aluno elege como local para aprofundar uma área da medicina do seu interesse, em centros de referência nacional ou internacional, para contacto com uma realidade 
da assistência médica diferente de forma a que alargue a sua experiência de prática clínica vda assistência médica diferente. 

Quadro I - Resultados março 2019: 0,26 desvio padrão acima da média populacional das 
universidades participantes (Universidade de Helsinki, Finlândia; Universidade de Maastricht, 
Holanda e David Tvildiani Medical University, Geórgia).
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Quadro II – Dez capacidades mais importantes 
para vencer na Quarta Revolução Industrial, 
segundo o World Economic Forum 20205
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Discussão

Esta dinâmica que vimos mantendo 
nestes 10 anos do curso, levantam a 
natural reflexão acerca do atingir dos 
objetivos pretendidos. Se tomarmos 
como referência as 10 capacidades mais 
importantes para vencer na Quarta 
Revolução Industrial, presentes no 
quadro II, verificamos que estes alunos 
incorporaram estes elementos. 

Naturalmente que será na expressão 
das suas práticas, das suas opções que 
poderemos aferir estes elementos. 
Dentro das opções algumas são já 
passiveis de serem verificadas. No 
Internato Geral ficam no Algarve 48% dos 
nossos alunos. Na Formação Específica 
38% dos alunos do MIM do Algarve 
ficam no Algarve, 35% escolhem Lisboa 
e Vale do Tejo, 14% o Centro, 9% o 
Norte e 4% o Alentejo. No Algarve na 
distribuição por especialidades médicas 
da Formação Específica, dos alunos deste 
curso, verificamos que 51 % escolhem 
Especialidades Hospitalares e 49 % 
escolhem MGF. 

Obviamente que para esta opção de onde 
realizar a formação da especialidade, 
é fundamental considerar o número 
de vagas que o Internato Médico no 
Algarve disponibiliza e que estão sujeitas 
a concurso nacional. A expressão dos 
números é muito demostradora desta 
aposta ganha contribuindo para fixar 
médicos na região.  Referências
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MIM – UAlg e o Futuro 

Há que manter o momentum da 
inovação. Para isso é importante seguir 
com Projetos de investigação em 
Educação Médica, expandir experiências 
educativas a nível nacional, bem como 
continuar a contribuir para a melhoria 
dos Cuidados de Saúde no Algarve. 

Exemplos já em andamento deste ímpeto 
na Formação pós-graduada - Programa 
de Formação Contínua + Programa 
Doutoral em Investigação Clínica - ou 
nas Estruturas -projeto ABC-Loulé Active 
Life Health and Research + Centro de 
Simulação Clínica Médica.

Como comentário final diremos que os 
progressos da medicina dos últimos anos 
aumentaram a possibilidade de se perder 
o contacto directo, pessoal e humano 
com os doentes. Existe um risco real 
de se formarem técnicos de medicina 
que considerem o doente apenas como 
objecto de uma intervenção mecanicista. 

Na UAlg queremos formar homens e 
mulheres de e com elevado grau de 
humanismo na sua relação profissional 
com os doentes, atuando sempre com 
empatia e compaixão. Nesta análise aos 
primeiros 10 anos ainda não se incorpora 
esta imensa explosão de iniciativas a 
que a pandemia covid-19 originou por 
parte dos alunos do MIM UAlg e que 
confirmam plenamente este aspecto. 
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Introdução: É pública a falta de médicos no Algarve. Apesar de 
Portugal se classificar em terceiro lugar no ranking da OCDE com 
maior rácio de médicos por cada 106 habitantes, os recursos estão 
distribuídos de forma desigual, particularmente nesta região. 
Objetivos: Perceber o enquadramento do Mestrado Integrado em 
Medicina no Algarve, através do grau de retenção e/ou captação de 
médicos na região, e perceber a distribuição geográfica dos seus 
graduados e respetiva admissão na especialidade.

Metodologia: Aplicou-se um questionário ao total de graduados 
MIM e utilizou-se uma base de registos académicos de n2=243. 
Realizaram-se análises descritivas, em que n1 foi usado para calcular 
as taxas de retenção e/ou captação de médicos, e n2 para traçar o 
perfil dos médicos MIM em termos de: georreferenciação profissional, 
resultados do Exame Final de Acesso à Especialidade (EFAE), e 
respetivas especialidades. Foi realizado o teste de Mann-Whitney U 
para a associação entre variáveis métricas e variáveis dicotómicas: 
“Exerce medicina no Algarve?” e “Estava na região do algarve há cinco 
anos antes de ingressar no MIM?”. Aplicou-se o teste Qui-Quadrado 
para verificação de associações entre variáveis categóricas.

Resultados: Da amostra n1=74 resultou que 52,7% (39) exercem 
medicina no Algarve, sendo que 54 (73%) não residiam na região 
há mais de 5 anos antes de ingressar no MIM. Exercer medicina no 
Algarve apresentou associação significativa com: “Motivo de escolha 
do MIM” (p=0,001), “Estava no Algarve há 5 anos antes de ingressar 
no MIM?” (p=0,001), e “Teve que repetir o Exame para escolher 
a especialidade que queria?” (p=0,007). A variável “Especialidade 
escolhida?” captou associação com o facto dos graduados MIM 
estarem há mais de cinco anos no algarve (p=0,002). Relativamente 
a n2=243, constatou-se que os resultados EFAE se situaram entre os 
27% e os 98%, com média de 63,94%±13,96. O Algarve apresenta-se 
como a região que fixou o maior número de médicos MIM (74: 36,3%)

Conclusão: a resposta da graduação MIM em termos de dotação 
de médicos na região do algarve tem vindo a expressar-se com um 
aumento substancial destes recursos nos vários níveis da prestação 
de cuidados de saúde. As proporções de captação e de retenção de 
alumni MIM traduzem-se em 56% e 44% no Algarve.

Introduction: The lack of doctors in the Algarve is well publicized. 
Although Portugal ranks third in the OECD with the highest ratio of 
doctors per 100,000 inhabitants, resources are unevenly distributed, 
particularly in this region. Objectives: To understand the framework 
of the Integrated master's degree in medicine in the Algarve, 
through the capacity of retention and/or attraction of doctors in 
this region, and to understand the geographical distribution of its 
graduates and their respective admission into the specialties.

Methodology: A questionnaire was applied to the total number 
of graduates MIM and a base of academic records of n2=243 was 
used. A descriptive analysis was performed in which n1 was used to 
calculate the retention and/or recruitment rates of physicians, and n2 
was to outline the profile of MIM physicians in terms of professional 
georeferencing, results of the Final Exam for Access to Specialty (EFAE) 
and the specialties selected. The Mann-Whitney U test was performed 
for the association between metric variables and dichotomous 
variables: "Do you practice medicine in the Algarve?" and "Were you in 
the Algarve region for five years before joining MIM?". The Chi-Square 
test was applied to verify associations between categorical variables.

Results: From the sample n1=74, 52.7% (39) practice medicine 
in the Algarve, with 54 (73%) not residing in the region. In the 
analysis of over 5 years before joining MIM, practicing medicine in 
the Algarve was significantly associated with: "Reason for choosing 
MIM" (p=0.001), "Were you in the Algarve for 5 years before joining 
MIM?" (p=0.001), and "Had to repeat the exam to choose the 
specialty you wanted?" (p=0.007). The variable "Specialty chosen?" 
found an association with the fact that MIM graduates had been in 
the Algarve for more than five years (p=0.002). Relative to n2=243, 
it was found that the EFAE results were between 27% and 98%, with 
a mean of 63.94%±13.96. The Algarve presents itself as the region 
with the highest number of MIM doctors (74: 36.3%)

Conclusion: the response of the graduation of MIM doctors in 
terms of the subsequent number practicing afterwards in the 
Algarve region has revealed a substantial increase of medical 
professionals at the various levels of health care provision. The 
proportion of attraction and retention of MIM alumni translates 
into 56% and 44% respectively in the Algarve.
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1. Introdução

Num contexto nacional em que é 

discutida a assimetria de recursos 

médicos no País, e sendo público que o 

Algarve é uma região carenciada nestes 

recursos, é natural que se tente apurar 

o impacto de um curso de Medicina na 

região, particularmente na fixação de 

recursos médicos no Algarve. Para além 

da quantidade, a qualidade de recursos 

humanos na Medicina é um problema 

presente em todos os países.

Nesta linha, sabe-se que o indicador de 

referência é o número médio de médicos 

por cada 100 000 habitantes. Em 2018, 

Portugal era o terceiro País da OCDE com 

maior rácio de médicos por cada 100 000 

habitantes (Figura 1), surgindo à frente 

de países como Alemanha e Reino Unido, 

com um valor significativamente superior 

à média europeia (378 médicos/100 mil 

habitantes).1,2

No final de 2019, o número de 

profissionais inscritos na Ordem dos 

Médicos situava-se próximo dos 56 

200, com uma média de 545.8 médicos 

por cada 100.000 habitantes.3 Porém, 

segundo o Relatório Social do Ministério 

da Saúde (2019), apenas 29 923 (53,2%) 

médicos se encontravam a trabalhar 

no SNS em Portugal, com a média a 

descer para os 291,9 médicos/100.000 

habitantes, estando abaixo da média dos 

28 países da União Europeia que era de 

300.6/100.000 habitantes.4 

O Algarve, especificamente, apresenta-se 

como sendo a Região com menor 

número de médicos no ativo face às 

outras regiões do País, com apenas 1 846 

(Figura 2). Segundo a Análise Mensal do 

Balanço Social SNS (2019), existem 1 104 

médicos do SNS no Algarve, onde 915 

(83%) se encontram ao nível dos cuidados 

de saúde secundários (Figura 3) e 189 

(17%) nos cuidados de saúde primários.

O Algarve e o Alentejo são, 

indubitavelmente, as duas regiões do País 

com maior carência de recursos médicos, 

como os dados seguintes demonstram.5                                            

Considerando a magnitude do défice 

demonstrado, a 24 de Julho de 2008 

é criado o Mestrado Integrado em 

Medicina na Universidade do Algarve, 

estruturado de modo a permitir o acesso 

exclusivo a detentores do 1.o ciclo de 

estudos universitário, apresentando 

um processo de seleção diferente do 

que ocorria no País e baseado, à data, 

num novo método de aprendizagem, 

assente em estudo de casos clínicos 

(PBL – Problem Based Learnig). Estas 

características levaram o Ministro da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Dr. 

José Mariano, a classificar este Mestrado 

como “inovador no nosso país em termos 

pedagógicos”. Estas novas vertentes têm 

como objetivo formar médicos não só 

com competências teóricas adquiridas 

em contexto de enquadramento 

específico de casos clínicos, mas também 

com competências de comunicação 

eficaz com os doentes e com os colegas 

(algo frequentemente descurado por 

outros Curricula), para além do treino 

na realização de técnicas específicas, 

também aqui utilizadas metodologias 

inovadoras mas com provas dadas. Por 

este motivo, as três vertentes do que 

foi denominado “bom profissionalismo” 

(conhecimento, entreajuda e aptidões 

práticas) são testadas frequentemente ao 

longo do curso.6,7

À data de 31 de Dezembro de 2020, já se 

formaram 281 novos médicos, dos quais 

243 se encontram dispersos pelas várias 

especialidades e 38 estão ainda no ano 

comum. Destes 243, 74 (30,5%) exercem 

na região algarvia.7

Interiorizando que o sucesso pessoal e 

profissional dos alumni1 MIM é o reflexo 

do trabalho desenvolvido pelos próprios 

mas também pela sua Alma Mater, e pela 

relevância do tópico, tornou-se imperioso 

estudar o follow-up dos graduados 

do MIM da Universidade do Algarve, 

uma vez que este mestrado, sendo 

relativamente novo (cerca de 12 anos), 

ainda não tem estudos neste âmbito nem 

na avaliação continuada da qualidade dos 

profissionais médicos desta faculdade. 

Em particular, tentou-se verificar se a 

formação no MIM permitiu colmatar o 

défice de médicos nesta região ou se 

acabaram por optar por outras regiões 

do País, e, neste caso, qual o(s) motivo(s) 

que levaram a tal escolha.

Simultaneamente, procurou-se também 

perceber as opiniões dos alumni 

relativamente à formação que tiveram, 

bem como o seu desempenho no EFAE e, 

consequentemente, nas especialidades 

em que entraram (como medida de 

sucesso académico e profissional).
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Figura 1. Médicos por 100 mil habitantes (taxa – por cem mil) [Fonte: PORDATA https://www.pordata.pt/Europa/M%c3%a9dicos+por+100+mil+habitantes-1926, acedido no dia 2 de 
Fevereiro de 2021 Entidades: OMS | OCDE | Entidades Nacionais, Eurostat | NU | Institutos Nacionais de Estatística]

Figura 2. Número de médicos em 2019 segundo a divisão territorial NUTS II [Fonte: PORDATA https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5820136, acedido 
no dia 2 de Fevereiro de 2021 Entidades: INE; Pordata2019]

Figura 3. Habitantes por médico segundo a divisão territorial NUTSII. [Fonte: PORDATA https://www.pordata.pt/DB/Municipios/Ambiente+de+Consulta/Tabela/5820138, acedido no 
dia 3 de Fevereiro de 2021 Entidades: INE - Estatísticas do Pessoal de Saúde INE - Estimativas Anuais da População Residente]
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Face ao descrito, este trabalho pretende 

responder à seguinte questão:

Qual o contributo do MIM-UALG para 

a redução da carência de médicos na 

região do Algarve?

Traçaram-se ainda os seguintes objetivos:

• Caracterizar sócio 
demograficamente os alumni;

• Perceber as suas opiniões 
relativamente à formação adquirida 
no MIM;

• Caracterizar o desempenho 
académico dos alumni MIM-UAlg 
no EFAE;

• Identificar as proporções de 
graduados MIM que ficaram a 
exercer medicina no Algarve. 

2. Metodologia

2.1. Desenho de estudo

A estrutura metodológica assentou 

em duas abordagens de recolha de 

informação: a) mediante a aplicação de 

um questionário (n1), e b) através de 

uma base de informação académica (n2), 

cuja população alvo foi, em a) e em b), a 

comunidade de alumni MIM.

As dimensões da amostra foram de n1=74 

(26,3%) e n2=243 (86,5%). O n1 resultou 

da taxa de resposta ao questionário de 

um total de 281 alumni, e n2 resultou 

de um total de 281 menos 38 recém-

graduados MIM, cuja falta de dados em 

determinadas variáveis constituiu um 

critério de exclusão neste estudo.

Para além das abordagens mencionadas, 

realizou-se, hipoteticamente, um 

exercício empírico com base nas taxas 

de captação e retenção de graduados 

MIM no Algarve, numa perspetiva de 

antevisão de fixação de médicos na 

região, nos próximos 10 anos.

2.2. Variáveis em estudo

a) O questionário foi composto por 

21 perguntas: 5 de resposta aberta, 7 

categóricas simples (onde se inclui o 

género), 8 categóricas multinominais (1 

com 3 níveis, 2 com 4 níveis, 4 com 5 níveis 

e 1 com 6 níveis) e uma métrica (idade).

Relativamente à opinião dos antigos 

alunos, estabeleceram-se como variáveis: 

o motivo de escolha do MIM, bem como 

as suas vantagens e desvantagens, 

como se sentiram após a conclusão 

do curso e a perceção individual (após 

contacto com outros colegas formados 

noutras Faculdades de Medicina), e se 

escolheriam o mesmo curso de novo.

No que concerne ao desempenho 

académico e especialidade escolhida, 

definiram-se como variáveis: o motivo 

da escolha, bem como se esta escolha 

dependeu da nota final ou não, as notas 

no EFAE e a confiança na preparação 

para o Exame relativamente a alunos de 

outras faculdades, e, ainda, se sentiram 

necessidade de repetir o Exame, e 

porquê, assim como o número de vezes 

repetidas.

b) Consideraram-seasseguintesvariáveis:

a. Sócio demográficas: género, 

naturalidade, distrito onde exerce 

atividade profissional;

b. De natureza Profissional no Algarve: 

nível da prestação de cuidados, local e

tipologia de Agrupamentos de Centros 

de Saúde (ACES), no caso dos cuidados 

primários;

c. De natureza académica: resultado do 

EFAE e respetiva especialidade.

2.3. Análise estatística

Para a realização deste trabalho, foi 

construída uma base de dados a partir do 

questionário referido em a), e foi utilizada 

a base de dados de b), cuja fonte foi a 

Unidade de Educação Médica da FMCB 

da UAlg. As análises estatísticas foram 

realizadas em SPSS Statistic® versão 26 

para Windows.

A estatística descritiva foi apresentada 

em média e desvio padrão, frequências 

(relativas e absolutas), mediana e 

amplitude interquartis, dependendo 

do tipo e da distribuição das variáveis. 

Aplicou-se o teste Qui-Quadrado para 

testar a existência de associação entre 

variáveis categóricas, e o teste não 

paramétrico Man-Whitney U quando 

a distribuição é desconhecida e para 

variáveis de tipologias diferentes (uma 

categórica e uma métrica).

Os resultados foram considerados 

estatisticamente significativos sempre 

que p<0,05.

3. Resultados

Relativamente a n1=74, a maioria é 

feminina, onde 66,2% são mulheres. 

Destes 74, 39 (52,7%) exercem medicina 

no Algarve e 35 (47,3%) estão fixados 

noutras regiões do País. É de realçar que 

54 (73%) estavam no Algarve 5 anos 

antes de ingressar no MIM e 20 (27%) 

encontravam-se noutras regiões.

A idade varia entre os 27 e os 48 anos, 

com uma média de 36,04±4,62, onde 

maioritariamente existem alumni com 33 

anos (13,5%) e 34 anos (12,2%,).

Os resultados que caracterizam a amostra 

face ao objeto de estudo encontram-se 

nas tabelas 1 e 2.

Relativamente n2=243, constatou-se que 

134 (55,1%) são mulheres, as notas no EFAE 

se situaram entre os 27% e os 98%, com 

uma média de 63,94%±13,96. Além disso, 

o algarve apresenta-se como a região que 

fixou o maior número de médicos MIM (74: 

36,3%), dos quais 52 (70,3%) não residiam 

previamente no Algarve.

* Os antigos alunos do MIM, também designados 
de alumni (do latim Alumnus, que significa pupilo, 
discípulo), têm uma elevada importância para a nossa 
instituição, onde são vistos como afiliados ad aeternum 
da comunidade académica, existindo um sentimento 
de pertença entre todos os que, no passado, fizeram 
parte da nação estudantil do MIM, verdadeiramente 
considerando-a a sua Alma Mater.27,28,29,30
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Quadro II – Características amostrais segundo "Estava na região do Algarve 5 anos antes de ingressar no MIM?"
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Figura 4. Habitantes por médicos no Algarve de 2009 a 2019. [Fonte: PORDATA https://www.pordata.pt/DB/Municipios/
Ambiente+de+Consulta/Gr%C3%A1fico/5820139, acedido no dia 7 de Fevereiro de 2021 Entidades: INE]

3.1. Exercício Empírico sobre o eventual 

impacto dos alumni MIM no Algarve:

Segundo os dados de GPEARI/MEC, 

registou-se um aumento muito rápido 

das vagas de Medicina até 2010/11, 

tendo então estabilizado em cerca de 1 

800 por ano, o que corresponde a cerca 

de 1 800 alunos inscritos pela primeira 

vez no primeiro ano do curso. Logo, de 

2009/2010 a 2020/2021 houve 21 600 

vagas para medicina. O MIM contribui 

com 528 vagas, o que corresponde a 

2,44% do total.

De acordo com um estudo da 

Universidade de Coimbra que traça 

diversos cenários sobre a produção de 

diplomados em Medicina8, o número de 

diplomados no período de 2014 a 2020 é 

de 12 971. Destes, 281 são alumni MIM, o 

equivalente a 2,17%.

Para verificar se houve impacto do 

MIM na fixação de médicos no Algarve, 

analisou-se então o número médio de 

habitantes por médico no Algarve a 

partir de 2009, por ser o ano de início do 

MIM, e observou-se um decréscimo de 

habitantes por médico de 2009 a 2019 

(Figura 5).

Porém, este decréscimo só tem 

significância se formos verificar se houve 

oscilações na densidade populacional 

da região Algarvia entre estes anos 

(2009 a 2019). Segundo PORDATA2019 

(Figura 8 em anexo), verificamos que 

não houve alterações significativas na 

densidade populacional da região. Ora 

se a densidade populacional no Algarve 

se manteve praticamente a mesma mas 

o número de habitantes por médico 

diminuiu, então Ipso Facto o número de 

médicos fixados no Algarve tem vindo a 

aumentar desde 2009 (Figura 9 em anexo).

Além disso, se compararmos o 

aumento do número de médicos no 

ativo em Portugal entre 2010 e 2019 

(PORDATA2019), verificamos que a 

taxa de crescimento desde que o MIM 

foi formado, foi superior à taxa de 

crescimento do País, o que significa que 

se estão a fixar mais médicos no Algarve 

em comparação ao País inteiro.

Por outro lado, o aumento de médicos 

no Algarve de 2015 a 2019 foi superior, 

comparativamente ao período de 2010 

a 2014. Independentemente de este 

aumento na região algarvia não ser 

teoricamente significativo em relação 

ao aumento total de médicos no 

País, constatou-se que os 45 médicos 

formados no MIM que se encontravam 

no ativo até 2019 representam 15,7% da 

totalidade (Tabela 4).

Sabe-se ainda que, de acordo com ACSS, 

no período 2009 a 2021, foram abertas 19 

217 vagas para especialidades médicas 

em todo o País. Relativamente ao período 

de 2015 a 2021, o Algarve em particular, 

contribui com 390, das quais 111 eram 

MGF (tabela 5 em anexo).

Sabendo também que à data de Janeiro 

de 2021, existem 243 médicos formados 

no MIM distribuídos pelas diferentes 

especialidades, e que 74 (30,5%) exerce 

a profissão no Algarve, então se a ARS 

Algarve abriu 390 vagas no período de 

2015 a 2021, quer dizer que 19% das 

vagas de especialidades médicas no 

Algarve foram preenchidas por alumni 

MIM, o que demonstra mais uma vez o 

impacto que o MIM teve em fixar médicos 

na região algarvia. Além disso, 35 alumni 

MIM formaram-se em MGF, o que 

corresponde a 31,5% do total de vagas 

abertas para MGF no Algarve entre 2015 

e 2021.

3.2. Taxa de captação e taxa de retenção 

de Médicos formados no MIM no Algarve:

Dos 74 alumni que responderam ao 

questionário, 20 (27%) residiam no 

Algarve e, contrariamente, 54 (73%) são 

de outras regiões do País.

Destes 74, 39 (52,7%) fixaram-se como 

médicos no Algarve, onde 17 residiam 

no Algarve, o que se traduz numa taxa 

de retenção na ordem dos 43,6%. Os 

restantes 22 eram residentes noutras 

zonas do País, deduzindo-se uma taxa de 

captação de cerca de 56,4%.

Com base nos valores que se tem à data, 

pode-se fazer uma antevisão empírica 

Follow-up de alumni MIM-UAlg: distribuição territorial e impacto no Algarve 

Quadro III - Aumento do número de médicos em Portugal de 2010 a 2019.

Aumento País n (%) Aumento Algarve n (%)

2010-2019 15337 (38,3%) 525 (39,7%)

2010-2014 6644 (16,6%) 239 (18,1%)

2015-2019 8693 (18,6%) 286 (18,3%)

32



Alexandre Batalha et al.

Figura 5. Explicação do cálculo da Taxa de captação e da Taxa de retenção.

nos próximos 10 anos do número de 

médicos formados no MIM que irão 

fixar-se no Algarve (Fluxograma 2).

Estima-se que por ano entrem 48 alunos no 

MIM, logo, nos próximos 10 anos teremos 

480 alunos novos a ingressar no MIM.

Resumindo, nos próximos 10 anos 

entrarão 480 alunos novos. Sabendo 

que 52,73% ficam a exercer Medicina 

no Algarve, permitiremos deslumbrar 

que passados 10 anos haverá mais 

253 médicos MIM na região algarvia. 

Destes, se taxa de captação é de 56,4%, 

então passados 10 anos haverá mais 

143 médicos MIM vindos de “fora”. 

Paralelamente, se taxa de retenção 

é de 43,6%, então daqui a 10 anos 

conseguiremos reter cerca de 110 

médicos no Algarve. Contrariamente, 

47,3% não ficam a exercer no Algarve, o 

que se traduz em 227 médicos MIM que 

irão optar por se fixar noutras regiões do 

País. (Figura 6).

4. Discussão de Resultados

Sabemos que o MIM se tem imposto com 

prestígio entre as diferentes faculdades 

de Medicina do País9,10, contribuindo 

de forma indiscutível para a colocação 

e fixação de médicos na Região do 

Algarve, melhorando indubitavelmente 

a qualidade dos cuidados de saúde e da 

investigação.7,11,12,13

Pela análise do número de médicos em 
Portugal, olhando mais concretamente para 
a Região algarvia, conseguimos perceber 
que a carência de médicos que existe nesta 
região é real e que havia a necessidade 
de colmatar este défice. 4,5,14,15 Um dos 
objetivos do MIM passou por tentar 
corrigir essa carência com a colocação 
dos seus alumni no Algarve, objetivo esse 
atingindo com sucesso, pois verificamos 
que dos 281 alumni MIM, 74 fixaram-se 
no Algarve. Porém, a questão não é se o 
número de médicos aumentou no Algarve, 
é se o MIM contribuiu de maneira relevante 
para isso, pois mais médicos por ano 

podem advir apenas do aumento de vagas 
a nível nacional. Ao analisar as vagas a 
nível nacional desde 2009, bem como o 
número de diplomados em Medicina desde 
2014, ano em que os primeiros alumni 
MIM completaram o curso, conseguiu-se 
perceber que o MIM contribui com 2,44% 
do total de vagas em Medicina desde 
2009, e com 2,17% dos diplomados neste 
período compreendido entre 2014 e 2020. 
Além disso, constatou-se que a taxa de 
crescimento, desde que o MIM foi formado, 
foi superior à taxa de crescimento do 
País, o que significa que se estão a fixar 
mais médicos no Algarve nos últimos 10 
anos, em comparação ao nacionalmente 
observado.

Por outro lado, o aumento de médicos 
no Algarve de 2015 a 2019 foi superior, 
comparativamente ao período de 2010 a 

2014. Independentemente de este aumento 
na região algarvia não ser teoricamente 
significativo em relação ao aumento 
total de médicos no País, constatou-se 
que os 45 médicos formados no MIM, 
que se encontravam no ativo até 2019, 
representam 15,7% da totalidade. Ou 
seja, apesar de se estarem a fixar mais 
médicos no Algarve desde 2015, também 
existe um aumento a nível nacional neste 
período. Este aumento na região algarvia 
pode advir do facto de se aumentarem o 
número de médicos no País. Apesar disso, 
o MIM contribui com 15,7% da totalidade 
de médicos no Algarve, demostrando que 
a capacidade de fixação de médicos MIM 
na região se tem feito demostrar nestes 
últimos anos.

Paralelamente, através da capacidade 
formativa da ARS Algarve de 2015 a 2021, 

Figura 6. Fluxograma do impacto MIM no Algarve consoante o número de médicos ex-MIM que se irão fixar no Algarve 
nos próximos 10 anos.
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Figura 7. Distribuição territorial de médicos formados no MIM por Concelhos s e ACeS Algarve. 
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MIM noutras regiões do País foi o motivo 
major de os alumni MIM não se terem 
fixado no Algarve, assim como a pouca/
falta de especialidades que esta região 
apresenta, onde a capacidade é reduzida, 
não pelo número de orientadores de 
formação, mas sobretudo pela cada vez 
menor capacidade formativa do CHUA-
Algarve, nos Hospitais de Faro e Portimão, 
existindo várias especialidades que têm 
a sua capacidade muito reduzida para 
receber internos.14,15

Relativamente à distribuição territorial 
dos alumni MIM, e apesar da escolha dos 
alunos formados MIM favorecer a região 
algarvia, com 74 (30,5%) fixados, estes 
encontram-se distribuídos por todo o país, 
incluindo as regiões autónomas (Madeira 
e Açores) assim como no estrangeiro 
(Alemanha, Suiça e Espanha). Além 
disso, verificamos que 38 alumni MIM se 
encontram pelos diferentes ACeS Algarve 
(35 em MGF e 3 em saúde pública), onde 
a maior

parte exerce Medicina no ACeS Central, 
sendo Faro o concelho com maior número 
de médicos (Tabela 6 em Anexo). Por 
outro lado, existem ainda 36 médicos, 
distribuidos pelas várias especialidades, a 
actuar no CHUA em Faro.

No que diz respeito ao desempenho 
académico no EFAE, observou-se que as 
notas variam entre os 27% e os 98%, com 
uma média de 63,94%±13,96. Tal deve-se 
às divergências notadas entre a estrutura 
curricular do MIM e o modelo de exame 
antigo, o tão temido “Harrison”, pois 
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Figura 8. Previsão em 10 anos (2021-2031) do número de médicos fixados no Algarve consoante a sua residência 
anterior ao MIM.

onde existiam 390 vagas das quais 111 em 
MGF, constatou-se que 74 vagas foram 
ocupadas por

 médicos formados no MIM, o que 
corresponde a 19%. Ainda se averiguou 
que, das 111 vagas existentes em MGF 
neste período de tempo, 35 (31,5%) foram 
preenchidas por ex-MIM, o que demonstra, 
mais uma vez, o impacto do MIM em fixar 
médicos nesta região, bem como em 
contribuir para o aumento de médicos 
MGF no Algarve. Podemos inclusive 
especular que, se existissem mais vagas 
disponíveis de especialidade, mais médicos 
se fixariam na região, como se explorará 
posteriormente.

A inferência estatística utilizada neste 
estudo permitiu realizar uma antevisão 
empírica do número de médicos formados 
no MIM que irão fixar-se no Algarve em 
10 anos. Se considerarmos que por ano 
entram 48 alunos, prevê-se que haverá 
mais 253 médicos MIM fixados na região 
nos próximos 10 anos. Sabendo que o MIM 
pretende aumentar o número de vagas 
nos próximos anos, então este aumento de 
médicos no Algarve tornar-se-á ainda mais 
significativo no futuro.16

Relativamente à taxa de captação (56,4%) 

e retenção (43,6%), observou-se que a 
captação é superior à retenção, o que 
pode advir do facto de os alunos que já se 
encontravam no Algarve quererem “partir 
para novas aventuras”, deixando a região 
para se fixarem noutras zonas do País.

A decisão de ficar a exercer medicina 
no Algarve foi maioritariamente devido 
ao facto de a residência anterior ao 
MIM ser nesta região ou até pelo gosto 
pessoal e qualidade vida que a mesma 
apresenta, pois sabe-se que o Algarve 
comparativamente a outras regiões do 
País é caracterizado pela sua beleza, 
tranquilidade, menor custo de vida e 
maior segurança, entre outras.17 Estas 
características poderão ter influenciado 
a decisão de se fixarem no Algarve. 
Contrariamente, a residência anterior ao 

este contemplava como única indicação 
bibliográfica o livro “Harrison’s Principles 
of Internal Medicine” estando sobretudo 
voltado para a memorização dos 
conteúdos. Após 40 anos, introduziu-se 
o novo modelo de prova em 2019, 
inspirada no modelo americano “National 
Border Medical Examiners”18,19, onde a 
memorização foi substituída pelo raciocínio 
clínico, indo de encontro à metodologia 
de ensino praticada no MIM, prevendo-se 
que o desempenho dos alumni MIM nesta 
prova, provavelmente, venha a aumentar 
consideravelmente comparativamente 
ao desempenho no antigo exame. Aliás, 
a melhor classificação na primeira edição 
da Prova Nacional de Acesso (PNA), 
pertenceu a um alumni MIM, de nome 
Bruno Morgado, que obteve na seriação 
136 pontos em 150, o que reflete que a 
metodologia do MIM vai de encontro 
aos objetivos pretendidos na nova prova. 
Ressalva-se também que a média obtida 
pelos finalistas do MIM da UAlg na nova 
prova (PNA) foi superior à média nacional.20

No que toca às especialidades, MGF foi 
a mais escolhida, o que pode derivar do 
facto de que ao longo dos dois primeiros 
anos de curso existam vários estágios 
em MGF, acabando os estudantes por 
desenvolver um “gosto especial” pela 
especialidade. Além disso, é conhecida a 
“melhor qualidade de vida geral” que esta 
especialidade apresenta relativamente 
a outras.21 Por outro lado, uma vez que 
que a escolha da especialidade tem em 
conta a nota no EFAE e, o facto de ser 
uma especialidade, por norma, com nota 
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de “entrada” mais baixa pode ter sido 
outro factor de influência, pois as opções 
já poderiam ser reduzidas no momento 
de escolha. Outro motivo que pôde ter 
influenciado esta escolha maioritária 
da especialidade em MGF, foi o facto 
que, em 2016, tenha sido lançada uma 
iniciativa para aumentar o número de 
médicos de família do SNS, associada 
a medidas destinadas a aumentar o 
número de utentes inscritos em médicos 
de família. Numa fase inicial, existiam 1,2 
milhões de utentes do SNS (11,6 % da 
população) que não estavam inscritos em 
médico de família, número este que caiu 
abruptamente para 600 000 em inícios de 
2019 (5,8 %).22,23

No que concerne à opinião dos antigos 
estudantes relativamente à formação 
adquirida ao longo do curso, constatou-se 
que, na sua generalidade, os alumni MIM 
acharam a estrutura curricular do MIM 
muito adequada à realidade profissional, 
sentindo-se preparados para dar início 
à vida profissional apesar de referirem 
ainda a necessidade de supervisão, o que 
é perfeitamente aceitável, uma vez que 
só a prática leva à perfeição e os anos de 
experiência são uma variável que influencia 
bastante o modo de agir perante diversas 
situações que poderão existir na prática 
médica. Além disso, o método de ensino 
(PBL) foi o motivo major para os estudantes 
optarem por ingressar no MIM na UAlg, o 
que evidencia que a aposta neste inovador 
método de aprendizagem foi uma escolha 
acertada.24,25 Curiosamente, a maioria 
que escolheu o MIM devido ao PBL não 
se encontravam no Algarve 5 anos antes 
de ingressar no MIM, revelando que este 
método de ensino foi uma mais-valia 
para conseguir captar alunos vindos de 
outras regiões do País. Por outro lado, 
a proximidade que existe no MIM entre 
aluno e professor, bem como o rácio aluno-
tutor clínico (1:1) que existe, foram referidas 
como as maiores vantagens deste curso. 
Rácio este não observado nas faculdades 
de medicina clássicas.26

Finalmente, destacam-se como 
desvantagens mais referidas a 
normalização nas notas nos vários 
momentos avaliativos e o facto de não 
existir época de recurso a exame. Apesar 
disso, a normalização é necessária pois 
implica que não haja desleixos da parte 
dos estudantes, “obrigando-os” a estar 
sempre na média da turma, sendo mais 
uma forma de incentivar ao estudo e ao 
esforço que será recompensado no futuro. 
Outra das desvantagens mais referidas 
é a necessidade de complementaridade 
em anatomia/farmacologia, assim como 
encontrar bibliografia correta para estudar. 
Isto porque o método PBL implica um 
estudo autónomo inicial exigido da 
parte dos estudantes, surgindo depois 
um conjunto de dúvidas e questões 
que precisam de ser respondidas para 
poderem confirmar as suas hipóteses. 
Dúvidas estas estruturadas num conjunto 
de objetivos de aprendizagem que são 
registados pelos estudantes. Com isto, é 
inevitável existirem diferenças nas fontes 
consultadas bem como divergências por 
vezes na forma como os alunos assimilam 
a matéria lecionada. Apesar disto, o MIM 
completa este método de aprendizagem 
com seminários e aulas lecionadas por 
médicos especialistas nas diferentes áreas 
para os alunos poderem consolidar os 
conhecimentos, assim como corrigir tudo o 
que poderia ter sido mal interpretado.21

6. Conclusões/Perspetivas 
futuras

Com este trabalho, conclui-se que:

Os alumni MIM encontram-se distribuídos 
por todo o território nacional, com mais 
ênfase no Algarve. O ACeS Central, mais 
concretamente em Faro, é o agrupamento 
de Centros de Saúde com maior número de 
médicos ex-MIM.

A resposta da graduação MIM em termos 
de dotação de médicos na região do 
algarve tem vindo a expressar-se com um 

aumento substancial destes recursos nos 
vários níveis da prestação de cuidados de 
saúde. As proporções de captação e de 
retenção de alumni MIM traduzem-se em 
56% e 44% no Algarve. Neste seguimento, 
antevê-se para os próximos 10 anos, um 
aumento significativo de médicos MIM 
fixados no Algarve, permitindo corrigir a 
carência de profissionais de saúde que a 
região apresenta.

Memorização vs Raciocínio é a preposição 
observada no antigo exame (Harrison) 
para com a nova PNA. Os alumni MIM 
apresentaram classificações aquém do 
esperado no antigo exame, com médias 
abaixo do nível nacional, devido ao facto 
de, provavelmente, a estrutura curricular 
do MIM favorecer mais o raciocínio clínico 
ao invés da memorização. Na nova PNA, já 
se observou uma média superior à nacional.

Demonstrou-se uma satisfação dos alumni 
MIM relativamente à formação ao longo 
do curso.

A metodologia de ensino (PBL) foi a 
principal razão que levou os alumni a 
escolherem o MIM para a sua formação 
médica. A proximidade que existe entre 
aluno e professor, bem como aluno e tutor 
clínico é a vantagem mais citada pelos 
ex-MIM.

Mais formação em anatomia/farmacologia, a 
normalização dos momentos avaliativos e o 
existir época de recurso são as desvantagens 
mais referidas pelos alumni MIM.

Como limitações ao estudo, refere-se o 
facto de a taxa de resposta do questionário 
ter sido particularmente baixa (26,3%), 
devido à dificuldade em fazer chegar a 
todos os graduados MIM, ou pela falta 
de motivação dos mesmos em responder 
ao questionário. A falta de alguns dados 
relativamente a todos os alunos formados 
no MIM também constitui uma limitação 
ao estudo.

Follow-up de alumni MIM-UAlg: distribuição territorial e impacto no Algarve 
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Resumo

Os Hospitais asseguram o tratamento de pessoas com múltiplas 
necessidades de saúde, ao mesmo tempo que são locais de 
formação/treino de profissionais de saúde, bem como espaço de 
investigação. Têm um impacto determinante na prestação dos 
cuidados de saúde de uma região, sendo que a sua importância não 
fica só confinada à saúde, pois têm fortes implicações nos domínios 
económico e social. A organização das atividades de um hospital 
deve ter capacidade de atender ao meio que o rodeia, fomentando a 
criação de estruturas ajustadas à sua realidade em concreto. 

A quantidade de doentes com tumor da mama no Algarve justifica 
plenamente a criação de um Centro de Mama nesta região, 
modelo organizacional que assegure o caminho mais curto entre 
diagnóstico e terapêutica adequada para cada doente em concreto.  
O modelo que pretendemos implementar, está firmemente 
centrada no interesse do doente. É baseado em princípios de ética, 
responsabilidade e transparência, integrando os princípios da boa 
governação clínica para garantir adequados mecanismos de controle 
de qualidade e efetividade que favoreçam as boas práticas com 
padrões elevados de desempenho. 

O projeto de um Centro de Mama do CHUA vem na sequência do 
trabalho que os autores têm desenvolvido ao longo dos anos e onde 
elementos como definições, objetivos, dotação de profissionais, 
modelo organizacional, indicadores de Qualidade bem como outros 
elementos são apresentados. A criação do Centro deve ser prioritária 
por forma a ser um foco de atração para profissionais qualificados 
com perfil em Senologia, com horários em dedicação total, indo 
constituir o quarto centro do país em número de doentes tratados. 
O impacto da criação deste Centro para o CHUA e população do 
Algarve é grande, já que se trata de uma área realmente importante 
para a população. 

Abstract

Hospitals ensure the treatment of people with multiple health 
care needs, simultaneously providing education and the training 
of healthcare professionals as well as contibuting to research. 
Hospitals have a decisive impact on health care in a region and their 
importance is not only confined to health, but also strongly affects 
economic and social areas. The organization of a hospital’s activities 
must serve the population that surrounds it, encouraging the 
creation of structures adapted to the more prevalent needs of all.

The number of patients with breast cancer in the Algarve 
fully justifies the creation of a Breast Center in this region, an 
organizational model that ensures the shortest path between 
diagnosis and the appropriate therapy for each specific patient. 
The model we plan to implement is firmly centered on the 
patient’s interest. It is based on principles of ethics, responsibility 
and transparency, integrating good clinical governance to ensure 
adequate quality and effective control mechanisms that favor good 
practice with high standards of performance.

The CHUA Breast Center project is a culmination of various 
versions the authors have implemented over the last 10 years 
years where adaptations to definitions, objectives, staffing and 
the organizational model have naturally occurred as a part of the 
continuously evolving treatment of breast cancer. Quality indicators, 
as well as other elements, are of significant concern to the authors.

The creation of this Center should be considered a priority, not only 
to treat all patients in the Algarve with the best standard of care, but 
also to attract young qualified professionals in Senology, who want 
to work full time in a Centre dedicated to breast disease.

The centre will be the fourth largest in the country as regards the 
number of patients treated. It is forseeable that the impact of this 
Center will be immense.

Palavras Chave:
Unidade Senologia; Modelo organizacional; Indicadores de 
qualidade
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Senology Unit; Organizational model; Quality Indicators
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(EUSOMA), no ano 2000, publicou um 
artigo definindo os requisitos de uma 
Unidade de Mama, após uma Declaração 
de Consenso elaborada na 1ª Conferência 
Europeia de Cancro da Mama, em 
Florença, em 1998.

O Parlamento Europeu, apelou aos 
estados membros para estabelecerem 
uma rede de centros multidisciplinares 
de mama, apontando o ano de 2016 
como meta. As “Diretrizes Europeias 
para Garantia de Qualidade no Rastreio 
e Diagnóstico do Cancro da Mama”, 
atualmente na 4ª edição, incluem uma 
revisão do artigo da EUSOMA4.

Foi publicado em 2020 “The Requirements 
of a Specialist Breast Centre”, por 
Laura Biganzoli, Fátima Cardoso et 
al5. Esta última autora é Oncologista e 
dirige o Centro de Mama da Fundação 
Champalimaud. Citamos deste artigo o 
seguinte texto pela pertinência: 

“To meet aspirations for comprehensive 
cancer control, healthcare organisations 
must consider the requirements in this 
article, paying particular attention to 
multidisciplinarity and patient-centred 
pathways from diagnosis to treatment to 
survivorship.”

Assim apoiamo-nos em larga medida 
neste artigo, onde a peça central do artigo 

O modelo é especificamente dirigido à 
doença mamária e constituído como um 
Centro de Mama firmemente centrado 
no interesse do doente. É baseado em 
princípios de ética, responsabilidade e 
transparência, integrando os princípios 
da boa governação clínica para garantir 
adequados mecanismos de controle de 
qualidade e efetividade que favoreçam 
as boas práticas com padrões elevados 
de desempenho.

O projeto de um Centro de Mama 
do CHUA foi desenvolvido pelos 
responsáveis dos Núcleos de Senologia 
dos polos de Faro e de Portimão do 
CHUA e pela responsável pela área de 
Imagiologia Mamária no polo de Faro, 

correspondendo a uma aspiração que 
esperam ver concretizada.

A “Declaração de Florença”, elaborado 
na 1ª Conferência Europeia de Cancro 
da Mama em 1998, referiu de forma 
direta, a exigência da criação de 
Unidades de Mama multidisciplinar por 
cada 250 000 habitantes3.

Baseados nesta realidade, vários 
decisores políticos e especialistas 
internacionais em cancro da mama 
apelaram à implementação de unidades 
multidisciplinares especializadas no 
cancro da mama, defendendo-as como 
uma prioridade. A Sociedade Europeia 
de Especialistas em Cancro da Mama 

Introdução

Quando os sistemas envelhecem e já 
se mostram inadequados aos tempos 
presentes, precisam ser substituídos por 
modelos mais eficazes. Peter Drucker 
observou que definir a missão de uma 
nova organização é difícil, doloroso e 
arriscado1. Mas só assim se conseguem 
estabelecer políticas, desenvolver 
estratégias, concentrar recursos e começar 
a trabalhar com uma atividade muito mais 
eficaz, envolvendo os vários profissionais.

Assim, a organização das atividades 
de um hospital não pode ser só 
equacionada olhando para dentro, sem 
atender ao meio que o rodeia, devendo 
cultivar a confiança, o bem-estar social 
e o respeito pelo indivíduo. Os seres 
humanos orientam-se igualmente por 
motivos altruístas e de justiça intrínseca, 
procurando conferir, através do seu 
trabalho, significado às suas vidas, facto 
que tem que ser valorizado e fomentado 
na criação de novas estruturas.

O modelo organizacional hospitalar 
atual em Portugal, está baseado no 
hospital inglês pós-guerra (2ª Guerra 
Mundial) . Este modelo, criado nos anos 
50 do século passado, foi organizado 
em serviços (especialidades) estanques2.  
Hoje este modelo fragmenta a prestação 
de cuidados, compromete o desempenho 
assistencial e impede a evolução 
para novos modelos organizacionais 
geradores de novas dinâmicas.                                                 
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Quadro I - Dados da população do Censos 2021 relativamente ao Algarve6.

Figura 1. Dados do Atlas of Cancer Mortality in Portugal and Spain relativamente ao cancro da mama7.

Centro de Mama - Um projeto para a nossa realidade no Algarve

* População Total Mulheres Homens

467,475 240 636 226 839

** Residentes estrangeiros 
registados em 2019 92 603 44 276 48 327

Total 560 078 284 912 275 166

Área de influência do Centro de Doença Mamária - Região do Algarve  
(Censos 2021, https://www.ine.pt/scripts/db_censos_2021.html )
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refere uma secção de requisitos composto 
de definições, estrutura multidisciplinar, 
número de casos mínimos, volume de 
procedimentos e número de elementos a 
compor as equipas, bem como descrições 
detalhadas de perfis e recursos requeridos 
por membros e por especialidades nas 
equipas multidisciplinares de um Centro 
de Mama.5

Dados Estatísticos

Para as mulheres em Portugal, o cancro 
da mama foi o cancro mais diagnosticado 
em 2018, com 7 373 novos casos e foi o 2º 
como causa de mortalidade. A incidência 
do cancro da mama feminino em Portugal 
tem vindo a aumentar desde 20016.

Como se verifica nestes mapas coloridos, 
figura 2, com a expressão dos números 
do país nesta patologia7, no Algarve estes 
números são especialmente preocupantes.

Em 2021, o Centro Hospitalar 
Universitário do Algarve (CHUA), 
registou 203 casos de cancro da mama 
no Barlavento e 230 na zona Central e 
Sotavento, totalizando 433 casos. 

Podemos assim inferir que o cancro 
da mama tem uma expressão em 
crescimento que justifica o seu 
enquadramento como Centro Funcional 
no CHUA. Como consequência favorável, 
a cultura de gestão clínica que estes 
Centros geram, pode permitir uma 
autonomia económica.   

O CHUA, daqui em diante designado por 
Centro reune uma equipa multidisciplinar 
que envolve várias especialidades. Na 
verdade isto já existe em Faro e Portimão, 
ambas com Núcleos de Senologia, criados 
previamente à reorganização da rede 
hospitalar, com equipas multidisciplinares 
nesta área. Contudo, apesar do CHUA 
contar com profissionais de reconhecida 
capacidade técnica e dedicação na 
patologia mamária, nas áreas clínica 
e de diagnóstico, identificam-se 

constrangimentos importantes com 
escassez de recursos humanos face 
ao volume de trabalho e instalações 
desadequados às necessidades, 
principalmente em Faro, mas também em 
Portimão.

Neste contexto, a implementação 
formal de um Centro de Mama 
autónomo no CHUA pode apresentar-se 
como um projeto motivador, que 
chamando profissionais com perfil 
adequado pode ser uma oportunidade 
para conduzir decisivamente a área para 
uma maior eficácia no diagnóstico e 
tratamento das mulheres com patologia 
mamária no Algarve.

Centro de Mama

1.   Definições 
De acordo com as exigências da 
EUSOMA5, um Centro Mama é um local 
onde o cancro da mama é diagnosticado 
e tratado. Tem que oferecer todos os 
serviços necessários, desde a genética 
médica e programas de prevenção e 
tratamento do tumor, aos cuidados 
na doença avançada, apoios gerais 
e cuidados paliativos, bem como 

seguimento e apoio psicossocial. 

Engloba um grupo de especialistas 
dedicados ao diagnóstico e tratamento 
de doentes com patologia mamária, 
particularmente o cancro da mama, que 
trabalham em equipa multidisciplinar com 
acesso a todos os meios necessários para 
dispensar cuidados de elevada qualidade. 

O grupo trabalha com proximidade 
suficiente para permitir o trabalho 
multidisciplinar. No entanto, a médio 
prazo, mediante novas instalações únicas 
no CHUA, o Centro tem como meta, 
trabalhar em local único no Algarve. 

Massa crítica: Tem entre 300-450 novos 
casos de cancro de mama por ano, 
numa base populacional de 500 000 - 
600 000 habitantes.

Profissionais: Equipa principal (Core 
elements) – composta por Radiologistas, 
Cirurgiões mamários, Cirurgiões plásticos, 
Anatomo-patologistas, Oncologistas, 
Radioterapêutas, Enfermeiros 
especializados (breast nurse). Estes 
profissionais devem dedicar, de forma 
consistente, todo ou mais de 50%  
horário de trabalho à patologia mamária 
de acordo com uma futura acreditação. 
O Centro conta com estas horas para a 
organização das suas atividades.

A restante equipa (equipa de suporte) 
engloba outros especialistas consultados 
durante o processo clínico de diagnóstico 
e terapêutica, nomeadamente Psiquiatria, 
OncoPsicologia, Genética, Medicina 
Física e Reabilitação, Medicina Nuclear, 
Anestesia, Cuidados Paliativos. 

2.   Objectivos 
O objetivo geral deste projecto é 
dotar o Centro Hospitalar Universitário 
do Algarve de uma estrutura que 
permita assegurar os cuidados de 
saúde das mulheres com patologia 
mamária, que já se viu tem uma 
expressão estatisticamente significativa 
particularmente no cancro da mama e 
dotar o Centro de recursos e condições 
para melhorar e crescer. 

São objetivos específicos:

• Adequar o número de especialistas 
com formação específica recente em 
Senologia (de acordo com os critérios 
(EUSOMA), ao número de casos.

• Adequar as instalações com um espaço 
físico para um day clinic, consulta e 
reuniões multidisciplinares, em particular 
no pólo de Faro, com a criação de 
condições semelhantes em Portimão.

Gabriela Valadas et al.
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Quadro II - Número de casos de tumor da mama e taxas de incidência por aparelhos, sistemas e órgãos, dados do RON referentes ao ano de 20188.

Figura 2.  Distribuição da Taxa de incidência (/105) padronizada para a idade (população europeia), excluindo a Região Autónoma dos Açores, dados do  RON referentes ao ano de 20188.

Centro de Mama - Um projeto para a nossa realidade no Algarve

42



• Optimizar, os tempos de espera para 
consulta, diagnóstico, estadiamento e 
tratamento médico e cirúrgico, de acordo 
com os guidelines internacionais.

• Introduzir e dinamizar a atividade 
científica com estudos de investigação 
em parceria com a Universidade do 
Algarve, bem como outras instituições 
que se mostrem adequadas.

•  Constituir um Centro de formação 
pré e pós-graduada reconhecida 
que trabalhe com as Sociedades de 
Senologia, Cirurgia e Ginecologia para a 
formação de internos.

• Promover as condições para controlo 
de qualidade, definindo parâmetros 
que permitam medir a qualidade no 
diagnóstico e no tratamento.

• Colaborar com o programa de rastreio 
da ARS-Algarve/Associação Oncológica 
do Algarve. Aperfeiçoar a sua articulação 
e estabelecer protocolos de seguimento 
com os Cuidados de Saúde Primários. 
Através da aferição de casos suspeitos 
provenientes do rastreio, estreitar 
o caminho para que os suspeitos 
rapidamente completem o diagnóstico e 
prossigam com o tratamento.

Numa primeira fase, a prioridade é para 
o recrutamento de recursos humanos e 
obras para instalações melhoradas, mas 
provisórias, em Faro. 

Na segunda fase, a reestruturação 
completa do Centro de Mama será 
mediante instalações de raiz num Centro 
Oncológico. O staff completo deverá ter 
sido atingido na primeira fase.

3.   Centro Multidisciplinar 
A principal força deste Centro provém 
do CHUA dispor de profissionais para 
constituir um grupo maduro, altamente 
qualificado e motivado que procura, pela 
qualidade do seu trabalho, dar origem 
a um futuro Centro (de Referência) de 
Mama do Algarve.

Trata-se de uma estrutura horizontal que 
integra várias Especialidades com uma 
direção, que favorece a continuidade 
assistencial, bem como a equidade e 
orientação entre os distintos níveis 
assistenciais.

Realiza-se uma reunião semanal de 
Consulta de Decisão Multidisciplinar 
(CDM) onde toda a equipa (core 
elements) do grupo multidisciplinar de 
Faro e Portimão reúne em espaço de 
reunião próprio (em Faro e Portimão).

A reabilitação e seguimento psicológico 
apropriado, bem como outras áreas de 
apoio, são referenciadas de acordo com o 
grau e rebate da doença. O Regulamento 
Interno é criado com normas de 
procedimento específico para o Centro 
elaborado e validado pelo Grupo de 
especialidades que o compõe.

A equipa principal do Centro está 
obrigatoriamente presente na reunião 
semanal. 

Estes profissionais têm que apresentar, 
um perfil de conhecimentos técnico-
científicos em Senologia e específicos à 
sua Especialidade, em cumprimento com 
as exigências da EUSOMA5. Futuramente 

será exigido competência em Senologia 
atribuído pelas entidades competentes. 

4.   Dotação de Profissionais 
Os horários dos profissionais envolvidos 
no Centro são discriminados por tempo 
dedicado às diversas atividades, em centro 
de custo criado para o Centro. Relativo aos 
recursos, o cálculo de número de médicos 
de senologia (cirúrgico) é feito com base 
em aproximadamente 450 novos casos 
por ano. 

No quadro III pode ver-se o número de 
médicos necessários para assegurar as 
atividades por especialidade e o número 
de medicos/hora, para 450 casos ano. 

5.   Modelo Organizacional 
Constituído como um Centro autónomo, 
tem um Diretor e um Administrador 
Hospitalar. Deve guiar-se por protocolos, 
ter uma base de dados, realizar consultas, 
cirurgias, e seguimentos, reuniões 
multidisciplinares semanais, proporcionar 
formação pré e pós-graduada, promover 
projetos de investigação e ser submetida a 
auditorias para monitorização de qualidade.

A atribuição de um Administrador 
Hospitalar logo de início proporciona os 
alicerces do Centro numa perspectiva 
financeira viável e sustentável. 

Igualmente a Enfermagem, com 
Responsável e equipa de enfermagem, 
tem organização própria, dedicados 
e habilitados a prestar cuidados de 
enfermagem aos doentes com patologia 
mamária, colaboram com a Direção 
do Centro nas atividades para que em 
conjunto possam gerir os recursos 
existentes da melhor forma. 

O Data Manager é um Técnico 
Administrativo responsável, com perfil 
adequado, conhecedor do funcionamento 
das atividades do Centro, responsável 
pela manutenção da gestão de dados de 
todos os doentes que entram no Centro, 

com base nas plataformas existentes e 
futuras. Esta função permite integrar e 
analisar os dados dos doentes com o 
objetivo de auditar, participar em estudos 
de investigação, aumentar a eficácia dos 
cuidados dos doentes com melhoria da 
sobrevida respeitando a proteção de 
dados integralmente.

Os Assistentes Técnicos (AT) 
administrativos são fundamentais em 
número adequado que permita assumir 
um trabalho burocrático pesado, 
atualmente feito pelos médicos, retirando 
horas preciosas que devem ser alocados 
a atividades assistenciais. São também 
responsáveis por assegurar a marcação 
atempada dos exames pedidos e pela 
colheita de resultados de exames e 
histologias (biopsia e cirúrgico) estando 
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atentos à saída destes resultados para 
compilar toda a informação necessária 
para discussão dos doentes em CDT cada 
semana. Entre os AT’s, há elementos 
que acumulam todo o atendimento 
ao telefone (móvel) de contato direto 
dos doentes de todo o Algarve para 
informações e marcações especificas no 
Centro e estes dão apoio aos médicos 
na consulta. Este contato direto é chave 
no apoio ao doente, conferindo-lhe 
orientação e conforto.

6.  Espaços 
A área clínica tem uma zona de acesso 
e admissão bem sinalizada, gabinetes 
de administrativos e data manager, 
sala de espera bem dimensionado, 
gabinetes médicos e zona de trabalho de 
enfermagem adequada às necessidades 
humanas e materiais, bem como para 
pequenas cirurgias com material 
específico para a senologia. 

Tem uma sala de reuniões com 
equipamento tecnológico para discussão 
de imagens, registo de dados e 
teleconferência entre os dois polos.

7. Day Clinic 
A criação de um Day Clinic semanal 
a existir em cada polo, enquanto não 
existir um Centro único, está aberto a 
primeiras consultas. Em colaboração 
com Radiologia e Anatomia Patológica, 
propomos uma primeira avaliação clínica, 
radiológica e histológica de todos os 
doentes do exterior com suspeição de 
neoplasia maligna da mama, agilizando 
deste modo o diagnóstico. 

8.   Equipa Cirúrgica 
Cirurgiões Gerais e Ginecologistas 
que operam, no mínimo, 50 casos de 
neoplasia mamária maligna/ano, mas 
preferencialmente 100 ou mais casos/
ano, qualificados em cirurgia mamária 
com, pelo menos, 2 anos de formação 
teórica e prática em cirurgia oncoplástica 
- Nível 1 e 2, com alguns membros da 

equipa capazes de executar cirurgias de 
maior complexidade, nível 3, quando os 
casos assim exigem (quadro II). 

A Cirurgia Plástica é parte constituinte 
dos especialistas do Centro, mas 
o número de horas dedicadas é 
correspondente ao número de casos 
de reconstruções mais complexo onde 
a Cirurgia Plástica colabora. Serão 
envolvidos nas cirurgias de nível 3, de 
acordo com os conhecimentos da equipa 
cirúrgica, previamente discutido em CDM.

Bloco Operatório Central/Ambulatório:

Área funcional cirúrgica com 
profissionais de enfermagem 
familiarizados com as técnicas cirúrgicas 
habituais, equipamento cirúrgico 
convencional para assegurar  as cirurgias 
dos tempos operatórios propostos com 
equipamento específico e atualizado 
para a realização da pesquisa do gânglio 
sentinela por técnica dupla, material 
e equipamento para a reconstrução 
mamária imediata e diferida, entre 
outros.

Existe patologia benigna que se coloca 
em Cirurgia do Ambulatório, em 
programas a promover de acordo com o 

número que vem sendo inscrito em LIC. 

Internamento:

Em Cirurgia/Ginecologia serão 
necessárias de 4-6 camas cada para 
Bloco Operatório, em Faro e Portimão, 
enquanto existirem dois polos.

9. Equipas de diagnóstico e tratamento 
Dada os requisitos extensos para 
Radiologia, Anatomia Patológica e 
Oncologia, estes não são abordados 
neste artigo.

10. Gestão Clínica 
A Gestão Clínica é da responsabilidade 
da Direção do Centro, assim como 
a articulação entre os diversos 
profissionais envolvidos na atividade 
do Centro, assegurando a qualidade 
assistencial aos doentes e a partilha das 
melhores práticas entre a equipa. Deve 
assegurar uma série de elementos como 
por exemplo:

- Qualidade técnico-científico, criação de 
protocolos e grau de cumprimento dos 
mesmos e critérios standard;

- Zelar pela efetividade clínica e 
satisfação do doente;

- Segurança;

- Seguimento através de protocolos 
de exames de seguimento de acordo 
com o estadio na altura do diagnóstico, 
procurando o envolvimento e 
colaboração dos Cuidados Primários 
neste seguimento aproveitando a 
proximidade dos Médicos de Família aos 
seus doentes e as famílias;

- Realização de um Plano Estratégico anual;

- Sistema potente de incentivos, também 
fator de motivação e retenção de uma 

equipa altamente qualificada;

11.  Agendamento-Gestão de LIC 
A responsabilidade da gestão da Lista de 
Intervenções Cirúrgicas (LIC) é da Direção 
do Centro de acordo com os critérios 
hospitalares em vigor.

12.  Monitorização 
A Direção, em conjunto com o 
Administrador Hospitalar designado 
para o Centro, são responsáveis pela 
monitorização da LIC e dos tempos de 
espera de doentes oncológicos, de acordo 
com os recursos existentes em cada 
momento, zelam por cumprir os prazos. 

Centro de Mama - Um projeto para a nossa realidade no Algarve
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13.  Indicadores de Qualidade 
Os indicadores de qualidade do Centro 
são principalmente através do seu 
componente assistencial. Basear-se-á 
na produção de resultados clínicos 
médicos e cirúrgicos, de tempo de 
espera para cirurgia e quimioterapia, 
taxa de complicações, número de dias de 
internamento, taxa de mortalidade, bem 
como o custo de tratamento.

Outros componentes de qualidade 
a valorizar são o ensino, o treino e 
formação, com publicação dos resultados, 
casuística e acompanhamento, bem como 
a qualidade de estrutura e de processo. 
A investigação será igualmente outra 
importante componente da qualidade.

Só com a apreciação dos resultados 
globais é que se poderá aferir a 
verdadeira gestão da qualidade.

14. Auditoria Clínica 
O processo de auditorias tanto internas 
como externas, implica a definição 
de critérios, indicadores e padrões 
de referência, por forma a obter uma 
avaliação objetiva da qualidade9. 

As auditorias contribuem para a 
credibilidade dos serviços auditados 
e evidentemente para a reputação da 
Instituição. 

15. Gestão de Risco 
A constituição de uma base de dados 
com informações para avaliação de risco 
é importante. A avaliação dos riscos 
registados deve ser efetuada anualmente 
em conjunto com a Comissão de Qualidade 
e Gestão de Risco Hospitalar.

16. Investigação e Efetividade 
Um programa de linhas de investigação 
científica, bem como estabelecimento 
de parcerias será definido anualmente e, 
envolvendo doentes ou outros ensaios, 
será validado previamente pela Comissão 
Ética do Hospital e autorizado pelo seu 
Conselho de Administração. O Centro 
será responsável pela actualização de 

guias de tratamento ou protocolos que 
possam melhorar a efetividade.

A atividade científica ligada à 
investigação clínica e investigação 

laboratorial, cria condições para publicar 
trabalhos, comunicar estudos e revisões 
em fóruns nacionais e internacionais e, 
em última instância, construir um acervo 
de material de estudo e científico de 
utilidade para o Centro. 

Uma parceria a este nível com a 
Universidade do Algarve é fundamental.

17. Atividade Formativa 
O Centro tem um papel importante em 
assegurar atividades especificas nas 
várias áreas profissionais de formação 
interna e externa, com rotinas assistências 
modelares para um desenvolvimento 
profissional contínuo. 

Igualmente é de procurar afiliação ao 
ensino universitário, seja no pré como no 

pós-graduado, para desenvolvimento das 
capacidades dos Internos e promoção 
da atividade científica e investigação do 
Centro. O contato com alunos e internos 
é importante tanto para a educação 
do futuro médico/especialista como 
na imagem que damos da nossa área 
trazendo interesse, valorização da área e 
prestígio à Instituição e ao Centro.

Os Internos do internato de Formação 
Específica terão condições para passar 
um período da sua formação no Centro, 
participando ativamente (com objectivos 
curriculares) nas diversas atividades 
clínicas e cirúrgicas e na elaboração de 
trabalhos para apresentação em fóruns 
científicos. Para além de conhecimentos 
científicos e técnica cirúrgica, terá peso 
curricular na sua avaliação atributos tais 
como postura, comportamento  
e profissionalismo.

Gabriela Valadas et al.

Quadro III - Níveis da cirurgia oncoplástica, onde se combinam no acto operatório, em simultâneo, 
principios de oncologia e de cirurgia plástica.

Médicos-Cirurgia/Ginecologia
Horas totais 240

N.º de médicos com 40 horas semanais 6

N.º de médicos com 20 horas semanais 12

N.º de médicos com 30 horas semanais 8

Quadro IV -  Número de médicos/hora necessários para 450 novos casos/ano.

Nível 1

Verificação do risco usando um modelo multidisciplinar

Princípios de estética, avaliação e técnicas

Plano cirúrgico completo: diagnóstico, tratamento, terapia adjuvante, follow-up, etc

Consideração por princípios estéticos na incisão e na excisão

Excisões alargadas com conservação da mama

Reconstrução parcial da mama com retalhos cutâneos locais

Marcação da loca mamaria para radioterapia e follow-up

Nível 2

Execução de mastectomia poupadora de pele e mamilo

Execução de mastoplastia de redução com ou sem deslocamento do complexo areolo-mamilar

Execução de mastopexia para excisão oncológica ou para simetria

Nível 3

Execução de mamoplastia de aumento

Execução de mastopexia com implantes

Execução de mastectomia poupadora de pele e mamilo + reconstrução

Execução de reconstrução com implantes expansores

Execução de reconstrução de mamilo com retalho cutâneo

Nível 4 Treino específico para uso de retalhos miocutâneos para reconstrução
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18. Atividade Social 
A atividade social através do ensino 
comunitário, propicia a transmissão 
de informação científica à população 
permitindo alertar os grupos de risco, e 
ter um maior envolvimento da população 
em geral no controle dos factores de risco 
para a doença. Aumenta a confiança na 
Instituição e humaniza o contato com  
o utente. 

Divulgar em vários fóruns informando 
a população, em articulação com os 
Cuidados Primários, é benéfico para todos. 
Desmistificar a doença e indicar os critérios 
de referenciação a par de informar acerca 
dos rastreios são alguns dos objetivos 
principais. Envolver outras entidades e 
a sociedade civil nestas iniciativas cria 
empatia e redes de conhecimento.

O Centro deve ter um papel importante 
no apoio e promoção de programas 
inovadoras ligados ao bemestar do doente, 
em qualquer fase da sua doença ou 
seguimento, em prol do doente, através 
de protocolos estabelecidos. Pretende-se, 
como objetivo, ajudar os doentes a viver 
uma vida saudável, cuidando da mente, 
do corpo e do espírito através de reuniões 
sobre exercício, nutrição e saúde mental.

Análise SWOT  
para implementação  
deste modelo

Pontos fortes

• Existência de profissionais altamente 
diferenciados com capacidade de 
execução de técnicas oncoplásticas 
diversas e complexas de reconstrução, 
limitado a poucas pessoas no país. 

• Espírito de equipa e sentido de 
responsabilidade dos profissionais 
existentes.

• Motivação dos responsáveis de saúde, 
nomeadamente pela importância do 
Programa de Rastreio do Cancro da Mama.

Pontos fracos

• Escassez de recursos humanos na área 
médica, em ginecologistas/cirurgiões, 
radiologistas e patologistas qualificados 
em senologia.

• Ausência, até à data, de base de dados 
implementada e data manager para a gerir.

• Instalações físicas em Faro insuficientes 
na área clínica.

• Ausência de sala para teleconferência 
em Faro com ligação ao PACS para 
visualização imagiológica (e ligação entre 
os dois polos).

• Distância de 70 km entre a Unidade 
Hospitalar de Faro e a de Portimão.

Oportunidades

• Contexto atual de maior sensibilização 
para a qualidade dos cuidados de saúde.

• Oportunidade para a mudança de 
paradigma na organização dos serviços 
de saúde com equipas multidisciplinares 
centradas no doente/patologia.

• Núcleos de Mama já organizados em 
cumprimento de algumas das Diretrizes 
Europeias para a Garantia de Qualidade 
no Rastreio, Diagnóstico e Tratamento do 
Cancro da Mama.

• Oportunidade para a criação de ensino 
em Senologia pré-graduado (Mestrado 
Integrado em Medicina da Universidade 
do Algarve) e pós-graduado. 

Oportunidade para integrar a investigação 
utilizando a base de dados e material 
biológico para trabalhos de investigação 
com a Universidade do Algarve.

Ameaças

• Ausência de percepção Institucional 
das dificuldades sentidas pela falta  
de condições.

• Fraca visibilidade com desconhecimento 
institucional do trabalho realizado.

• Políticas de saúde de contração 
de despesas com repercussão na 
Instituição e nos doentes com restrições 
financeiras institucionais.

• Saída de profissionais diferenciados 
em Senologia por condições de 
trabalho insatisfatórias e por reforma.

• Regime de contratação de profissionais 
subvalorizado que impõe horas 
extraordinárias de urgência, com impacto 
indesejável no trabalho programado.

Centro de Mama - Um projeto para a nossa realidade no Algarve
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Discussão e Conclusão

A quantidade de doentes com cancro da 
mama no Algarve justifica plenamente 
a criação de um Centro de Mama nesta 
região, modelo organizacional que 
assegure o caminho mais curto entre 
diagnóstico e terapêutica adequada para 
cada doente em concreto. 

O Algarve tem tradição da oferta 
qualificada na área da senologia, foi das 
primeiras regiões do país a oferecer às 
doentes o gânglio sentinela e oferece 
soluções de cirurgia oncoplástica e de 
reconstrução imediata.

Qualquer estratégia de mudança implica 
uma vontade férrea de implementação 
por parte dos decisores, porque os 
obstáculos são sempre múltiplos e nem 
sempre previsíveis. A criação de algo de 
novo requer planeamento, monitorização 
e avaliação. 

Gabriela Valadas et al.
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É igualmente fundamental uma equipa 
com elementos suficientes, motivada e 
dedicada à patologia que possa trabalhar 
com os doentes com serenidade.

A criação do Centro deve ser prioritária 
por forma a ser um foco de atração 
para profissionais qualificados com 
perfil em Senologia.

O impacto da criação deste Centro para 
o CHUA é grande. Trata-se de uma área 
importante para a população trazendo 
confiança e prestígio à Instituição. 
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Miopatia necrotizante autoimune associada a 
estatinas: um caso clínico
Immune mediated myopathy associated with statins: clinical case
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Resumo

As estatinas estão entre os fármacos mais prescritos em todo o 
mundo. Apesar de geralmente bem tolerados, apresentam efeitos 
secundários que podem ir desde mialgias ligeiras autolimitadas até à 
miosite necrotizante imuno-mediata (MNIM). Apresentamos o caso 
clínico de um doente, sob terapêutica com sinvastatina, com mialgias 
e tetraparésia proximal com 5 meses de evolução, com elevação 
da creatina quinase e das transaminases. A biópsia muscular foi 
compatível com MNIM, diagnóstico confirmado posteriormente com 
a positividade dos anticorpos Hidroximetilglutaril-CoA Redutase. 
Iniciou terapêutica imunosupressora, com evolução clínica favorável. 
É essencial que os clínicos estejam familiarizados com esta doença 
para que seja possível um diagnóstico precoce e para que o 
tratamento seja instituído atempadamente.

Abstract

Statins are amongst the most prescribed drugs worldwide. 
Although well tolerated in most cases, they may cause side 
effects that ranging from mild self-limited myalgia to immune-
mediated necrotizing myopathy (IMNM). The authors describe 
a case of a patient treated with simvastatin who presented with 
proximal myalgia and tetraparesis and elevation of creatine 
kinase and transaminases. Muscle biopsy revealed histopathology 
compatible with IMNM, later confirmed by the presence of anti-
3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme-A reductase antibodies. 
Immunosuppressive therapy was initiated with favourable clinical 
response. It is important physicians are aware of this entity to 
ensure prompt diagnosis and appropriate treatment.

Palavras Chave:
Doenças autoimunes; Estatina; Hidroximetilglutaril-CoA 
Redutases; Inibidores Hidroximetilglutaril-CoA Redutases; 
Miopatia; Rabdomiólise.

Keywords: 
Autoimmune Diseases; Hydroxymethylglutaryl CoA Reductases; 
Hydroxymethylglutaryl-CoA Reductase Inhibitors; Myopathy; 
Rhabdomyolysis; Statin.
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Introdução

A terapêutica com estatinas, inibidores 
da 3-hidroxi-3-metil-glutaril-coenzima 
(HMG-CoA redutase) são um dos pilares 
das prevenções primária e secundária 
das doenças cardiovasculares (DCV) 
e um dos fármacos mais prescritos a 
nível mundial.1 Apesar de habitualmente 
bem toleradas, as estatinas apresentam 
diversos efeitos secundários, que podem 
ir desde ligeiras mialgias autolimitadas 
até a uma entidade menos comum, 
a miosite necrotizante autoimune 
(MNIM). Esta é uma patologia com uma 
incidência estimada em 2-3 casos em 
cada 100.000 habitantes expostos a 
estatinas, que ocorre devido à presença 
de um anticorpo anti-3-hidroxi-3-
metil-glutaril-coenzim (anti-HMGCR), 
a enzima limitadora de velocidade da 
síntese de colesterol e o alvo terapêutico 
das estatinas.2 Os autores apresentam 
um caso de MNIM em doente sob 
terapêutica com sinvastatina.

Caso Clínico

Homem, 58 anos, nacionalidade 
portuguesa, admitido em internamento 
por quadro de tetraparésia proximal e 
mialgias. Possuía como antecedentes 
pessoais conhecidos a hipertensão 
arterial essencial, hipercolesterolémia 
e tiroidite com hipotiroidismo. 
Estava medicado com Levotiroxina 
100mcg id, Olmesartan medoxomilo 
+ Hidroclorotiazida 20/12.5mg id e 
atorvastatina 20mg id (que suspendeu 
aquando do início da sintomatologia). 
O doente foi admitido em internamento 
para estudo, por quadro de tetraparésia 
proximal e mialgias de agravamento 
progressivo, bem como perda ponderal 
de 12kg com 5 meses de evolução. 
Negava anorexia, enfartamento precoce, 
febre, alterações da deglutição, ptose ou 
outras queixas de órgão ou sistema.

Ao exame objetivo apresentava um 
eritema na região do tronco e face bem 
como uma tetraparésia normotónica 
simétrica de predomínio proximal e 
amiotrofia proximal, particularmente 
da cintura escapular, com manobra 
de Gowers positiva e hiporeflexia 
osteotendinosa global. Não apresentava 
outras alterações ao exame objetivo. Em 
termos analíticos destacavam-se uma 
velocidade de sedimentação (13 mm/h), 
CK (10168 UI/L), alanina aminotransferase 
(256 UI/L) e aspartato aminotransferase 
(225 UI/L), sem outras alterações 
de relevo. Do estudo realizado em 
internamento destacava-se:

• EMG, TC Tórax, Abdominal e pélvica, 
Ecografia tiroideia: sem alterações 
relevantes.

• Auto-Imunidade: ANAs positivos 
(Padrão Nuclear Mosqueado) - 
Restante negativa

• Ecografia tiroideia: sem alterações

• Teste de Pompe: negativo

• Biópsia Muscular Coxa Esquerda: “(...) 
músculo com alterações sugestivas 
de miopatia necrotizante. “

Após o resultado da biópsia muscular 
solicitou-se o estudo de anticorpo anti-
HMGCR que se revelou positivo, fazendo 
então diagnóstico de MNIM associado a 
estatinas. Optou-se pela alta medicado 
com prednisolona 60mg (1mg/kg) sem 
melhoria significativa, pelo que foi 
reinternado e realizado ciclo de 5 dias 
de imunoglobulina humana (IgEV) (35gr/
dia) com redução da dose de corticóide, 
tendo ainda sido iniciado micofenolato 
1g/dia, com melhoria clínica franca. 
Alguns meses depois, por intolerância, 
foi feito o switch de micofenolato para 
azatioprina, que o doente também 
não tolerou, pelo que foi suspenso. 
Atualmente continua o seguimento 
em consulta externa, sem queixas 
valorizáveis, sob terapêutica com IgEV 
mensal em hospital de dia (70 gr/mês - 2 
dias 35 + 35gr), com controlo regular dos 
nível séricos de CK.
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Discussão

A MNIM é uma doença pertencente 
ao grupo das miopatias inflamatórias. 
Apesar de com elas partilhar muitas 
características clínicas, desde 2003, é 
considerada uma entidade distinta, 
caracterizando-se por uma necrose 
muscular sem significativa presença de 
infiltrados inflamatórios.3 A descoberta 
desta entidade clínica levou à 
identificação do anticorpo anti-HMGCR, 
em 2010, tornando-se assim uma 
importante mais valia diagnóstica.4

É uma doença caracterizada por mialgias 
e fraqueza muscular proximal simétrica 
(sem alterações da sensibilidade) de 

início agudo (dias até semanas) ou 
subagudo (menos de 6 meses) com 
concomitante aumento dos níveis sérios 
de CK, podendo os valores chegar a 100 
vezes o limite superior da normalidade. 
Não é comum o envolvimento de outros 
órgãos ou sistemas. O sexo feminino é 
o mais atingido, com uma idade média 
de diagnóstico variável (50-70 anos). A 
incidência global é de 2 por 1 000 000/
ano sendo que aumenta nos doentes 
sob terapêutica com estatinas para 
2-3 por 100 000. O polimorfismo HLA 
DRB1*11:01 confere um risco acrescido 
para a doença.5

A marcha diagnóstica é difícil e 
complexa sobretudo, e como já 
anteriormente referido, por partilhar 
muitas características clínicas com 
outras miopatias inflamatórias. Depois, 
porque apesar de em muitos casos os 
sintomas surgirem poucas semanas/
meses após início da terapêutica com 
estatinas, não raras vezes os sintomas 
surgem após 10 anos de terapêutica, 
o que leva a que a suspeição clínica 
seja de extrema importância para um 
diagnóstico precoce. Até há pouco tempo 
o diagnóstico era sobretudo baseado na 
biópsia muscular que frequentemente 
apresentava um padrão de miosite 
necrotizante, achado este não específico. 
Mais recentemente o diagnóstico é 
estabelecido pela integração da clínica, 
da biópsia muscular e da presença de 
auto-anticorpos.6

O tratamento tem por base a suspensão 
do trigger (estatina) e uma possível 
imunosupressão a longo prazo. 
Atualmente, segundo documento 
de consenso de 2016 extraído do 
224º workshop do Centro Europeu 
Neuromuscular (ENMC) sobre esta 
temática, preconiza-se que o tratamento 
seja iniciado com corticoterapia (ex. 
prednisolona 1-2mg/kg/dia) e após cerca 
de um mês se inicie um imunomodelador 
(ex. metotrexato, micofenolato de mofetil 
e azatioprina). Em quadros clínicos mais 

graves ou quando o tratamento de 
primeira linha falha, opta-se por IgEV.7

O caso clínico apresentado tem uma 
apresentação clássica: início sub-agudo 
de mialgias e tetraparésia proximal 
em doente sob terapêutica com 
atorvastatina. O tratamento de primeira 
linha (prednisolona 1mg/kg) falhou, 
tendo iniciado micofenolato de mofetil 
com posterior switch para azatioprina 
por intolerância. Pelo mesmo motivo, 
acabou por suspender a azatioprina, 
mantendo-se atualmente sob terapêutica 
com IgEV (70 gr/mês - 2 dias 35 + 35g), 
com doença controlada e estabilizada. 

O facto de o doente estar sob terapêutica 

com estatina durante cerca de 10 anos 
dificultou o diagnóstico. O tratamento 
também se mostrou desafiante pois 
só foi possível o controlo da doença 
com tratamento de última linha (IgEV). 
Atualmente o doente encontra-se 
assintomático, com seguimento regular em 
consulta externa e monitorização rigorosa 
dos valores de CK na medida em que o seu 
aumento pode preceder o agravamento 
clínico e a sua diminuição normalmente 
antecede a melhoria clínica.8

Miopatia necrotizante autoimune associada a estatinas: um caso clínico
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Conclusão

O diagnóstico de anti-HMGCR MNIM 
é obtido pela deteção de anticorpos 
contra HMGCR. É uma entidade clínica 
única na medida em que está associada 
a um trigger ambiental (estatina) e 
com um forte componente genético 
(HLA-DRB1*11:01). O tratamento pode 
ser complexo, com necessidade de 
associar diversos imunosupressores 
durante um longo período de tempo. 
A suspeição clínica destas entidades é 
essencial para um diagnóstico e início de 
tratamento precoce.
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A Doença Arterial Periférica (DAP) é uma importante causa 
de morbilidade, em crescimento com o envelhecimento da 
população. A Síndrome de Leriche, inicialmente descrito por 
René Leriche (1879-1955) como obliteração trombótica da 
bifurcação aortica , é uma variante rara da DAP, caracterizada 
pela oclusão da aorta abdominal e/ou artérias ilíacas. 
Frequentemente são doentes que entram no Serviço de 
Urgência por déficite motor e neurológico dos membros 
inferiores, dor intensa, coloração alterada e ausência de pulsos. 

Mulher de 96 anos, parcialmente dependente, com antecedentes 
de doença cerebrovascular, doença renal crónica, hipertensão 
arterial, insuficiência cardíaca crónica hipertensiva e obesidade. 
Recorreu ao SU por febre e dor pélvica, tendo sido internada 
com o diagnóstico de infeção do trato urinário. Apresentava 
sinais de má perfusão em ambos os membros inferiores, 
motivando a realização de AngioTC abdominal e dos membros 
inferiores que revelou a oclusão da artéria aorta abdominal, 
como se vê nas imagens, painel A em corte coronal e B em 
sagital. Veio a falecer dias depois. 

Peripheral Arterial Disease (PAD) is an important cause of 
morbidity and is increasing in incidence with the aging population. 
Leriche Syndrome, initially described by Rene Leriche (1890-1955) 
is a thrombotic obliteration of the aortic bifurcation, a rare variant 
of PAD, characterized by the occlusion of the abdominal aorta 
and/or the iliac arteries. It is  often seen in patients who enter the 
Emergency Department with motor and neurological deficits of the 
lower limbs, severe pain, altered coloration and absence of pulses.

A partially dependent 96-year-old female was seen in Emergency, 
with a history of cerebrovascular disease, chronic kidney disease, 
arterial hypertension, hypertensive chronic heart failure and 
obesity. She also had fever and pelvic pain. The patient was 
hospitalized with the diagnosis of a urinary tract infection. 
There were clinical signs of poor perfusion in both lower limbs, 
prompting the requisition of an abdominal and lower limb 
angioCT scan, revealing the occlusion of the abdominal aortic 
artery, as seen in the images, panel A in a coronal section and B in 
the sagittal section. She died a few days later.
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Apendagite epiplóica - um diagnóstico elusivo
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A 30-year-old woman was admitted to the emergency department 
with abdominal pain with 5 days of evolution, located in the left 
lower quadrant, worsening in the previous 48 hours. No history of 
recent fever, vomits, changes in intestinal transit or lower urinary 
tract symptoms. Blood tests showed no leukocytosis and were 
unremarkable except for CRP of 11 mg/dL. An abdominal-pelvic 
ultrasound study was performed, highlighting a non-compressible 
hyperechogenic area, in the left iliac fossa with a small amount 
of surrounding free fluid (Panel A, arrow). A CT scan without 
intravenous contrast was performed, highlighting an oval area 
with fat density adjacent to the descendent colon, surrounded by 
a hyperdense ring that refers to visceral peritoneum inflammation 
(Panel B, red circle). It was also noted adjacent mesenteric fat 
stranding (Panel B, green circle). The imaging findings plus the 
clinical data suggested the diagnosis of epiploic appendagitis. 
Epiploic appendagitis is a rare and usually self-limiting condition 
that reflects an inflammatory/ischemic process due to torsion 
or venous thrombosis of an epiploic appendage. This condition 
predominates in obese women between the 2nd and 5th decades.1 
Localized abdominal pain is its usual presentation, noting that, 
unlike other differential diagnoses, the analytical study is generally 
innocent, without leukocytosis.1 Clinically can be indistinguishable 
from acute diverticulitis or acute appendicitis, requiring a high 
suspicion to make a correct diagnosis and prevent an unnecessary 
surgical procedure.2

Uma mulher de 30 anos deu entrada no serviço de urgência 
com dores abdominais com 5 dias de evolução localizadas ao 
quadrante inferior esquerdo, referindo agravamento nas últimas 
48 horas. Nega febre, vómitos, alteração do trânsito intestinal 
ou sintomas do trato urinário inferior. No estudo analítico 
apenas se destacou PCR de 11 mg/dL, sem outras alterações, 
nomeadamente leucocitose. Realizou ecografia pélvica onde 
se destacou uma área ovalada hiperecogénica na fossa ilíaca 
esquerda, não compressível e com pequena quantidade de 
líquido livre envolvente (Painel A, seta). A TC sem contraste 
endovenoso revelou uma área ovalada bem delimitada com 
densidade de gordura, adjacente ao cólon descendente, 
rodeada por uma linha hiperdensa que traduz inflamação do 
peritoneu visceral (Painel B, círculo vermelho). Observamos 
ainda densificação dos planos adiposos adjacentes (Painel B, 
círculo verde). Os achados imagiológicos em conjunto com o 
contexto clínico indicam o diagnóstico de apendagite epiplóica. 
A apendagite epiplóica é uma entidade rara e habitualmente 
auto-limitada que traduz um processo inflamatório/isquémico 
devido a torção ou trombose venosa de um apêndice epiplóico.  
Esta condição afecta maioritariamente mulheres entre a 2ª e a 
5ª década com obesidade.1 Dor abdominal localizada é a sua 
apresentação mais habitual, destacando-se que ao invés dos 
outros diagnósticos diferenciais o estudo analítico é geralmente 
inocente, sem leucocitose.1 Clinicamente, pode ser indistinguível 
de diverticulite aguda ou de apendicite aguda, sendo necessária 
uma elevada suspeita para realizar o diagnóstico correcto e 
evitar um procedimento cirúrgico desnecessário.2
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Facies Hipocrática
Hipócrates

Prognostico, 2 (século IV a.C.)

Algarve Médico, 2020; 11 (4): 56 - 57PERSPECTIVAS/PERSPECTIVES

Nas doenças agudas a observação 
deverá ser feita da seguinte maneira: 
em primeiro lugar se o rosto do 
doente é igual às pessoas sãs, mas 
sobretudo se e semelhante a si mesmo 
em condições normais, o que seria 
o melhor caso, e o contrário do seu 
aspecto normal, o mais perigoso. 

Neste último caso apresentar-se-ia 
assim: nariz afilado, olho afundados, 
orelhas frias e contraídas, e com os 
lobulos voltados para fora, a pele do 
rosto dura, firme e dura, cor do rosto 
amarelada e escura.

Assim pois, se no principio da doença o 
rosto está assim e ainda não é possivel 
conjunturar sobre a base de todos os 
outros sintomas, é necessário perguntar 
ao doente se tem passado por noites 
de insónia, se tem tido digeções muito 
liquidas ou se sente as pontadas da 
fome. Se responder afirmativamente 
a alguma destas questões, o mal 
considera-se menos grave: estes 
estados entram em crise num dia e uma 
noite, se o rosto estava desta maneira 
alterado por estas razões.

Mas se não confirma menhuma de estas 
e não se recupera no tempo previsto, 
é necessário saber que este é um 
sintoma mortal. Se rapidamente, ainda 
que a doença dure mais de três dias e 
o rosto apresenta o mesmo aspecto, 
devem fazer-se as mesmas perguntas 
previamente indicadas e averiguar 
outros sintomas por todo o corpo e 
nos olhos: se evitam o resplendor da 
luz ou lacrimejam involutáriamente 
ou ficam semiserrados, ou se um fica 

mais pequeno que o outro, se têm o 
branco ruborizado e livido e aparecem 
veias e leganas em torno da pupila, 
se estão inquitos e de movimentos 
rápidos ou demasiados afundados, se 
a cor do rosto em geral está alterada, 
todos estes sinais devem considerar-se 
negativos e funestos. Também se 
deve observar a parte do olho que é 
visivel no sono: se entre as palpebras 
encerradas se entreve algo do branco e 
que não seja pelo efeito de uma diarreia 
ou de um purgante nem pelo costume 
do doente dormir assim, o sintoms é 
maligno e certamente mortal. se para 
além de algum dos outros sintomas, as 
palpebras, os labios ou o nariz se curval 
ou ficam lividos é preciso que se saiba 
que se avisinha a morte.
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Pormenor de “Lamentação com Santos”, Cornelis Engebrechtsz e sua 
oficina (1510-1515), Óleo sobre madeira, The National Gallery, Londres.

Hipócrates

57



182 médicos internos escolheram o Centro Hospitalar Universitário do Algarve para desenvolver o seu 
internato médico na Formação Geral e efetuar a sua especialidade, no âmbito da Formação Especializada.

Na cerimónia de boas vindas, que decorreu esta quarta-feira, dia 5 de janeiro, em Faro e em Portimão, 
estiveram presentes os 134 internos da Formação Geral e os 48 médicos da Formação Especializada.

Este importante momento para a formação médica do Algarve e particularmente do Centro Hospitalar 
Universitário do Algarve foi partilhado pelos membros do Conselho de Administração, representados 
pela Presidente Ana Varges Gomes e pelo Diretor Clínico Horácio Guerreiro que fizeram questão de 
receber pessoalmente os novos internos.

Na sua mensagem dirigida aos internos, a Presidente do Conselho de Administração, Ana Varges Gomes, 
falou sobre a importante missão dos médicos em prol da saúde dos doentes, aproveitando para lançar o 
desafio aos novos internos para serem exigentes e continuarem a dar o seu melhor. “Desafiem quem está 
convosco, desafiem o sistema, sejam a mudança que querem ver no SNS. Façam o melhor possível, sejam 
almas inquietas”, frisou.

Horácio Guerreiro, Diretor Clínico, aproveitou a sessão para evidenciar as “oportunidades de trabalhar 
num centro hospitalar em crescimento, como é o caso do CHUA”, onde os novos internos podem fazer 
a diferença e diferenciar-se tecnicamente, com a integração nas equipas através do ensino tutelado, 
bem como na importante ligação ao mundo universitário e da investigação. Numa alusão à profissão, o 
clínico falou ainda da importância das qualidades humanas exigidas aos médicos, bem como dos novos 
paradigmas da medicina moderna, referindo-se à medicina de precisão e às tecnologias de ponta.

Também o Presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve, Paulo Morgado, marcou presença 
na sessão em Faro, onde destacou a importância das novas competências dos médicos, sublinhando 
como essenciais a interação e a comunicação médico-doente, onde ambos têm que ser parceiros no 
processo de tratamento.

Estiveram ainda presentes a Diretora do Internato Médico, Ana Camacho, tendo sido acompanhada 

pelos respetivos adjuntos: em Faro, Ana Paula Fidalgo e, em Portimão, Nuno Vieira. Em representação da 
Ordem dos Médicos estiveram, em Faro, Catarina Mendonça e, em Portimão, Inês Simões.

No âmbito da Formação Especializada os médicos internos foram colocados nas unidades de Faro e 
Portimão nas seguintes especialidades: Anestesiologia (2), Cardiologia (1), Cirurgia Geral (3), Doenças 
Infeciosas (1), Gastrenterologia (2), Ginecologia/Obstetrícia (3), Medicina Física e Reabilitação (5), Medicina 
Intensiva (3), Medicina Interna (10), Nefrologia (1), Neurologia (1), Oncologia Médica (2); Patologia Clínica 
(2), Pediatria (3), Pneumologia (1), Psiquiatria (6), Radiologia (2).

No que respeita à Formação Geral, por forma a aprofundar os seus conhecimentos em diversos contextos 
clínicos, os internos vão desenvolver a sua formação, de forma tutelada, em diferentes especialidades e 
serviços nas unidades hospitalares de Faro e Portimão e ainda nos Centros de Saúde da região. 

CHUA recebe 182 novos internos
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