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APRESENTAÇÃO 

 

Caros colegas, a Lista D vem, por meio deste manifesto eleitoral, 

apresentar a sua candidatura à Direção e à Mesa da Assembleia Geral da 

Secção de Internos de Anestesiologia (Portuguese Trainee Network – PTN), em 

cumprimento dos estatutos vigentes. 

É com motivação que se pretende formalizar alguns dos projetos já 

iniciados pelas direções anteriores e promover a dinamização de novas ideias, 

com vista à aproximação dos Médicos Internos quer interpares, quer à 

comunidade científica.  

Os candidatos pretendem ser voz ativa dos Internos de Anestesiologia a 

nível nacional e internacional, no que concerne ao Internato de Formação 

Específica, em prol dos direitos e deveres do Médico Interno, promovendo uma 

plataforma de facilitação de esclarecimentos de questões pedagógicas e 

jurídicas, que servirá de ponte para o debate dos temas mais atuais e de novos 

paradigmas. 
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A Lista D tem a ambição de desenvolver projetos nas áreas da promoção 

de saúde e criar condições para a realização de investigação colaborativa entre 

Internos. 

Pretende-se fortalecer a posição e relevância do Médico Interno no 

panorama da Anestesiologia, também este em franca expansão.  

Em suma, os objetivos desta candidatura assentam em 3 pilares: 

Despertar o interesse dos Internos de Anestesiologia, Desenvolver um espaço 

comum e atrativo e Dinamizar atividades relevantes. 

Para tal, contamos com o apoio e o entusiasmo de todos vós. 
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LISTA DE CANDIDATOS  
 

A Lista D integra na sua estrutura os seguintes elementos: 

 

1. Direção da Secção: 
 
Presidente: Fábio Oliveira Rato 
Interno do 3º ano: Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
 
 
Vice-Presidente Externo: Diogo Rodrigues 
Interno do 3º ano: Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
 

Vice-Presidente Interino: Daniela Cristelo - Representante dos 
Internos: Norte 
Interna do 4º ano: Centro Hospitalar Universitário de São João 
 
Secretário: Inês Vieira 
Interna do 2º ano: Centro Hospitalar Tondela – Viseu 
 

 

1º Vogal: Mónica Paes Mamede - Representante dos Internos: Sul 
Interna do 2º ano: Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central 
 
2º Vogal: Joana Pedreira - Representante dos Internos: Centro 
Interna do 3º ano: Centro Hospitalar Universitário de Coimbra 
 

3º Vogal: Pedro Branquinho 
Interno do 3º ano: Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte 
 

4º Vogal: João Borges - Representante dos Internos: Ilhas dos 
Açores e Madeira  
Interno do 4º ano do Hospital do Divino Espírito Santo  
 

5º Vogal: Francisco Seixas 
Interno do 2º ano: Centro Hospitalar Universitário do Porto 
 

 

 



 
Lista D – DESPERTAR 

Portuguese Trainee Network    2019-2021 

 

 

2. Mesa da Assembleia Geral: 
 

 
Presidente: João Tavares 
Interno do 3º ano: Centro Hospitalar Universitário do Algarve 
 
 
Secretário: João Castedo 
Interno do 2º ano: ULS de Matosinhos – Hospital Pedro Hispano 
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OBJETIVOS 

Abaixo, apresentam-se os principais pontos sobre os quais assentará o 

trabalho ao longo do mandato. 

 

• Representatividade 

Assume-se o compromisso de aproximar a Secção de Internos de 

Anestesiologia (PTN) às várias sociedades médicas nacionais e internacionais.  

É importante uma estreita relação de cooperação com diferentes órgãos da 

Ordem dos Médicos, nomeadamente com o Colégio da Especialidade de 

Anestesiologia e com o Conselho Nacional do Médico Interno, no esclarecimento 

de questões relacionadas com o Internato Médico e formação dos Médicos 

Internos, garantindo uma formação de qualidade.  

Pretende-se que a PTN tenha voz ativa na ESA Trainees Comittee, 

potenciando os membros da PTN, o intercâmbio de ideias e oportunidades de 

formação junto de parceiros internacionais, como são a ESA, a ESRA e a 

ESICM. 

 

• Formação Médica / Internato 

O atual Programa de Formação Específica em Anestesiologia (Portaria n.º 

92-A/2016 publicada em Diário da República nº 74/2016) impõe aos Internos o 

cumprimento de objetivos formativos. São objeto de especial atenção: 

1. Os cursos obrigatórios - requer a participação dos centros de 

formação ou a comparticipação do curso por parte da instituição de 

colocação do Médico Interno. 

2. O estágio em Hospitais de Grupo I - ainda em período de definição 

quanto à forma de distribuição dos Internos pelos hospitais, a autonomia 

do trabalho realizado e o apoio financeiro previsto para deslocação e 

alojamento. 
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Em relação a estes e outros assuntos, é objetivo da lista acompanhar o 

cumprimento do regulamento e denunciar situações que criem desigualdades 

entre Internos. 

 

• Promoção da Saúde 

Os diversos estudos sobre o tema revelam que a incidência de stress e 

burnout entre os médicos é elevada. O Internato, com necessidade de conciliar 

a vida pessoal, profissional e académica pode ser particularmente exigente. A 

Lista D tem por objetivo promover a Saúde física, mental e emocional dos 

Médicos Internos de Anestesiologia, através da divulgação de material 

informativo sobre o tema, criação de redes de suporte interpares e pela 

promoção de atividades físicas, lúdicas e recreativas. 

 

• ENIA 

O Encontro Nacional de Internos de Anestesiologia teve a sua primeira 

edição durante o mandato que agora cessa. O encontro terá uma periodicidade 

bianual. 

O objetivo da Lista D é aumentar a relevância do encontro no mapa de 

eventos anuais dirigidos ao Médico Interno de Anestesiologia. Assim, pretende-

se:  

1. Um programa que se adeque às necessidades e preocupações dos 

Médicos Internos, sem descurar a atualização científica; 

2. Convidar oradores relevantes no contexto científico nacional e 

internacional; 

3. Realizar o encontro num lugar que procure promover a adesão 

nacional; 

4. Fomentar a arte dentro da população de Internos de 

Anestesiologia, através de um espaço para divulgação de projetos 

realizados pelos próprios (música, fotografia, pintura, etc.). 
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5. Preservar a realização da caminhada comemorativa do Dia 

Mundial da Anestesiologia. 

 

• Anesthesia Wellness Weekend 

O Internato de Anestesiologia pode ser solitário. Nem todos os Internos têm 

a possibilidade de criar redes de apoio que os possam ajudar nos momentos 

mais difíceis. Desta forma, é necessário que exista um espaço e um tempo onde 

os Internos de todo o país se possam reunir de forma informal.  

1. Pretende-se um encontro informal, onde o desenvolvimento de 

relações interpessoais seja o principal objetivo; 

2. Realizar atividades lúdicas, desportivas e culturais, fomentando a 

convivência entre Internos de diferentes regiões; 

3. Realizar sessões onde serão abordados temas como a promoção 

da saúde mental e prevenção do burn-out, prevenção de lesões físicas 

relacionadas com a anestesiologia, entre outros. 

 

• Redes Sociais e Imagem 

As redes sociais são, hoje, a forma primordial de promoção de contacto 

interpessoal e comunicação. É do entender desta lista que os Internos de 

Anestesiologia necessitam de espaços nas redes sociais para:  

1. Promover e discutir as mais recentes publicações científicas, os 

métodos anestésicos recentes ou complicações anestésicas; 

2. Partilhar testemunhos sobre complicações e dificuldades do 

Internato, métodos de estudo e conselhos dirigidos a cada fase Formação 

Específica; 

3. Conhecer exemplos desafiantes, na vida pessoal ou profissional, 

que motivem a ir mais longe todos os dias. 

Assim, propõe-se uma reformulação da imagem da Secção de Internos, 

promovendo a aproximação às redes sociais, e tornando-a mais acessível a 

todos. 
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• Newsletter 

Ao longo do Internato existem várias solicitações, entre congressos, 

cursos, reuniões ou datas limite de submissão.  

Por forma a facilitar a organização pessoal do Médico Interno, é intenção 

desta lista realizar uma newsletter com periodicidade mensal para os Internos 

de Anestesiologia. Aqui, serão incluídas as informações mais relevantes sobre 

cursos, congressos, bolsas de estudo ou de transporte, prazos de submissão de 

trabalhos ou artigos relevantes.  

Esperamos motivar os Médicos Internos a dar o seu contributo para o 

desenvolvimento, divulgação e atualização da newsletter, enviando as suas 

próprias sugestões. 

 

 

• Divulgação pública dos trabalhos apresentados em congressos 

Os Internos de Anestesiologia são incentivados a ter uma profícua 

produção científica. Apesar do crescente incentivo à publicação do trabalho em 

revistas, a maioria dos trabalhos são apresentados em forma de poster em 

congressos.  

Entende-se que todos os trabalhos devem estar acessíveis a outros 

Internos, como forma de auxiliar a produção científica futura e promover a 

cooperação científica. Assim, é ambição desta lista criar um repositório de todos 

os trabalhos apresentados por Internos, com a devida autorização dos autores. 
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• Investigação Científica Colaborativa 

Existe, durante o Internato, a necessidade de realizar investigação 

científica que se pretende relevante e de qualidade.  

Vivemos num país de pequena dimensão em que, para realizar 

investigação científica significativa, é necessário envolver mais do que um 

Centro Hospitalar. Para isso, torna-se essencial a colaboração entre Médicos 

Internos, no mesmo Centro e entre Centros Hospitalares.  

A Lista D tem como objetivo promover espaços de partilha de projetos para 

fomentar a colaboração científica, ter papel ativo no aconselhamento, orientação 

e divulgação de projetos de investigação.  

Também se pretende divulgar oportunidades de bolsas de investigação, 

prémios e abertura de candidaturas para estudos pós-graduados relevantes.  
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LISTA D – Candidatos à Direção 

 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

LISTA D – Candidatos à Assembleia Geral 

 
 

 

 


