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abSTracT

Objective: To describe the current status of training in Obstetrics and Gynecology in Portugal.
Population and methods: A multiple choice survey was developed and handed out to the local rep-
resentatives of the 18 hospitals that admit trainees, for later distribution to all trainees. The question-
naire was divided into three parts: the irst addressing residents’ organization, the second focusing 
on the legislation and organization of the training program, and the third intending to characterize 
the process of skill acquisition.
Results: An overall response rate of 60% was obtained from trainees with more than 6 months of 
internship (119/198), arising out of the 18 (100%) selected hospitals. Of the respondents, 96% an-
swered that there is the need to represent trainees in Portugal. The vast majority reported that their 
department is motivated (89%) and ready to receive trainees (84%). however, 70% reported the ab-
sence or inaccessibility to simulators or endotrainers in their hospitals. A total of 25% stated they had 
no training plan and 65% had not conducted annual assessments until the time of the survey. Regard-
ing the scientiic meetings organized by the College of Obstetrics and Gynecology, 74% referred 
participating in them occasionally and 83% recognized their scientiic interest and contribution to 
training. Regarding the evaluation methodology, 84% agree with the need to reform the inal exam.
Conclusions: Adequate training material needs to be readily available in all hospitals with trainees. 
The vast majority believe that it is necessary to reassess the evaluation system.
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qualidade na assistência por parte da mulher, o interna-
to nesta especialidade reveste-se de uma importância 
fulcral para o sucesso e melhor habilitação do médico 
especialista para a sua prática futura.

O Internato no nosso país corresponde a um pe-
ríodo de 6 anos, durante o qual o interno deverá 
adquirir uma série de capacidades teórico-práticas 
nas áreas da Obstetrícia e Ginecologia, assim como 
outras competências indispensáveis para uma boa 
conduta clínica.

internato de obstetrícia e Ginecologia em Portugal: retrato sob 
a forma de inquérito

Training program of obstetrics and Gynaecology in Portugal. 
a portray through a survey
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iNTroDUção

A Obstetrícia/Ginecologia é uma especialidade bas-
tante abrangente que lida com a saúde da mulher e do 
feto ao longo de todas as fases das suas vidas, desde a 
gravidez até ao parto, da embriologia à patologia fetal, 
assim como da infertilidade à oncologia, sempre com 
as suas vertentes médica e cirúrgica. Pela vastidão de 
conhecimentos que inclui e pela crescente exigência de 
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A PONTOG está determinada a desempenhar o seu 
papel na melhoria da qualidade do internato médico de 
Obstetrícia e Ginecologia em Portugal. Desta forma, 
considerou essencial retratar, analisar e avaliar qualitati-
va e quantitativamente a situação actual de todos os co-
legas em formação. Para tal, preparou um inquérito cuja 
população alvo seria todos os internos da especialidade.

maTerial e méToDoS

O objectivo principal deste inquérito consistiu num estudo 
descritivo do funcionamento do internato da especialida-
de no nosso país, a sua organização e a sua avaliação. Por 
outro lado, pretendia sondar a existência de diiculdades 
na aquisição dos respectivos objectivos quantiicados de 
desempenho em Obstetrícia e Ginecologia, assim como 
de outras valências importantes na formação.

Os autores colocaram variadas questões de forma 
a chegar a esse objectivo, tais como: “há necessidade 
de representar os Internos de Ginecologia/Obstetrícia? 
Tenho o meu plano de formação? O meu serviço está 
preparado para receber internos? O meu Serviço tem 
modelos p/treino (endotrainer, parto…)? Fiz todas as 
avaliações e relatórios anuais até ao momento? Vou aos 
cursos de formação organizados pelo Colégio da Espe-
cialidade e estes têm interesse cientíico ou contribuem 
para a formação? Participo em projectos de investiga-
ção clínica? Concordo com remodelações ao clássico 
exame inal? Qual o grau de satisfação global com o 
Internato Ginecologia/Obstetrícia actualmente?”

Posteriormente, em relação aos objectivos quantii-
cados do desempenho, era pedido aos inquiridos para 
assinalar o que consta nos seus Curricula no momento 
do inquérito. Dos itens apresentados, havia a possibili-
dade de responder airmativamente ou negativamente 
(Sim/Não). Aqueles que respondessem de forma nega-
tiva poderiam assinalar se achavam que cumpririam 
aqueles objectivos ou não no inal da especialidade.

Na área da Obstetrícia, os itens eram: 100 partos eu-
tócicos, 5 partos pélvicos (vaginal), 5 partos gemelares 
(vaginal), 50 partos instrumentados, 50 cesarianas, 100 
ecograias obstétricas, amniocentese e cérclage do colo.

Na área da Ginecologia, os itens eram: 25 histerecto-
mias (via abdominal), 15 histerectomias (via vaginal), 40 
laparoscopias, 10 operações sobre a mama, 50 ecogra-
ias ginecológicas, 50 colposcopias, conização, 25 histe-

roscopias diagnósticas, histeroscopia cirúrgica, contacto 
com FIV/outras técnicas P.M.A., cirurgia uroginecoló-
gica, histerectomia laparoscópica (ajuda), vulvectomia 
(ajuda) e operação de Wertheim-Meigs (ajuda).

Finalmente, eram questionados outros pontos como: 
competência em urgência obstétrica, competência em 
trauma, acções na comunidade, actividade docente, 3 
comunicações livres como 1º Autor, 3 posters como 1º 
Autor e 2 artigos como 1º autor.

Entregámos inquéritos de escolha múltipla, contendo 
questões qualitativas e quantitativas, aos representantes 
locais dos 18 hospitais com capacidade formativa (Via-
na do Castelo, São Marcos-Braga, São João-Porto, Jú-
lio Dinis-Porto, Santo António-Porto, Gaia, Guimarães, 
hSTViseu, hospitais da universidade de Coimbra, Bys-
saia Barreto-Coimbra, Barreiro, Alfredo da Costa-Lis-
boa, Santa Maria-Lisboa, Lisboa Ocidental, Estefânia-
Lisboa, Fernando da Fonseca-Amadora/Sintra, Garcia 
de Orta-Almada, Santarém e Faro), para que estes os 
distribuíssem a todos os colegas dos seus serviços.

Os inquéritos preenchidos foram recolhidos entre 
Fevereiro de 2008 a Março de 2009, um período re-
lativamente longo devido às diiculdades no acesso à 
totalidade da população alvo. Neste estudo foram ex-
cluídos internos com menos de 6 meses de internato. 
O questionário apresentava três partes, uma primeira 
abordava a Organização dos médicos Internos, a se-
gunda parte incidia sobre a Legislação e Organização 
do Internato e, a terceira parte questionava acerca de 
diversas competências, práticas ou teóricas, quer no 
âmbito da Obstetrícia, quer no da Ginecologia. O in-
quérito deveria ser respondido de forma anónima.

reSUlTaDoS

Antes de tudo há que realçar a boa taxa de adesão dos 
internos portugueses, de cerca de 60% do universo do 
estudo (119 inquéritos, dos quais 111 de internos com 
mais de 6 meses de internato). Participaram 18 (100%) 
hospitais com capacidade formativa. Os inquéritos fo-
ram respondidos por 109 internos (55%) num universo 
total de 198 internos com mais de 6 meses de interna-
to, e 2 recém-especialistas. 83% dos participantes eram 
do sexo feminino e 76% tinham idades compreendidas 
entre os 25 e 30 anos. Vinte por cento estava no 1.º ano, 
17% no 2.º ano, 26% no 3.º ano, 24% no 4.ºano, 6% no 
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5.ºano e 6% no 6.º ano. É de lamentar a baixa adesão 
por parte dos internos com mais experiência (12% nos 
últimos dois anos), potencialmente devida à sua ina-
cessibilidade, motivada pela frequente realização de 
estágios fora do hospital de formação de base neste 
período. 34% pertenciam a um hospital universitário. 
Por regiões, 42% pertenciam à zona Norte, 27% à zona 
Centro, 23% à zona Sul e 7% à Madeira.

Quase a totalidade das respostas (96%) indicava a 
necessidade de representar os internos. Com respeito 
à PONTOG, 81% dos internos tinha conhecimento 
da sua existência, 79% concorda que deve ter assento 
nas reuniões da FSPOG (Federação das Sociedades 
Portuguesas de Obstetrícia e Ginecologia) e, 90% 
respondeu que deve ter apoio das estruturas sénior e 
organizar/apoiar/divulgar cursos e encontros.

No capítulo da formação, 25% dos participantes re-
gistaram que não têm qualquer plano de formação. Mais 
de oitenta por cento dos internos responderam que o 
seu serviço está motivado e preparado para os receber. 
70% airma que o seu serviço não tem modelos p/treino 
(endotrainers, simuladores de parto). 65% nega reuni-
ões periódicas de Interno/Orientador/Director, 32% não 
concorda com a igura do orientador nos moldes actuais 

e 64,8% dos internos não haviam feito as avaliações e 
relatórios anuais até ao momento. Relativamente aos 
cursos para internos do Colégio da Especialidade, 74% 
participam ocasionalmente, 83% reconhecem o seu inte-
resse cientíico e contributo na formação, todavia 59,5% 
acha que o seu agendamento não é atempado e a divul-
gação é insuiciente. 41% respondeu que era assinante 
de uma publicação na área da Ginecologia/Obstetrícia.

Quarenta por cento dos colegas participam em pro-
jectos de investigação clínica e 34% respondeu que ten-
cionam fazer pós-graduação/mestrado/doutoramento.

Na vertente da avaliação, 84% dos indivíduos concor-
dam com remodelações ao clássico exame inal e 70% é 
apologista do apto/não apto no exame inal (sem nota).

Dos inquiridos 57% não conta ter lugar disponível 
no seu Serviço ao terminar.

Os resultados da terceira parte do inquérito (relativo 
aos objectivos quantiicados do desempenho) constam 
das duas tabelas, sendo que todos os internos respon-
deram sim ou não a cada questão. Aos que respon-
deram negativamente, foi-lhes pedido que emitissem 
uma opinião acerca da possibilidade de virem a obter 
esses números mínimos até à conclusão do respectivo 
internato.

Tabela 1 – Objectivos quantiicados em obstetrícia
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Relativamente às restantes questões: 94% dos inquiri-
dos não tem competência em trauma (ex: ATLS) e destes 
apenas 15% terá no im. Acções na comunidade: 64% res-
pondeu que não e 59% terá no im. Actividade docente: 
52% respondeu que não e 25% terá no im. Três comuni-
cações livres como primeiro autor: 72% responderam que 
não e 86% terá no im. Três posters como primeiro autor: 
61% respondeu que sim. Dois artigos como primeiro au-
tor: 85% respondeu que não e destes 48% terá no im.

coNclUSão

Os resultados obtidos ilustram o sucesso deste inqué-
rito na obtenção de uma fotograia do nosso interna-
to neste momento. À semelhança do que foi já feito 
a nível europeu, um novo inquérito dentro de alguns 
anos poderá demonstrar a validade das alterações efec-
tuadas no entretanto e as suas consequências, ou seja, 
passa a existir agora um termo comparativo que per-

mitirá monitorizar no futuro a qualidade e eicácia das 
modiicações introduzidas.

Os inquiridos responderam positivamente acerca 
da necessidade de representar os Internos de Obste-
trícia e Ginecologia e airmaram maioritariamente 
que os nossos Serviços estão motivados para receber 
Internos. Na vertente da avaliação, 84% dos indivídu-
os concordam com remodelações ao clássico exame 
inal e 70% é apologista do apto/não apto no exame 
inal (sem nota). Mais de metade dos internos (57%) 
não conta ter lugar disponível no seu Serviço ao ter-
minar a especialidade.

As recomendações da PONTOG vão portanto no 
sentido de manter a facilidade de aquisição dos míni-
mos estipulados para uma aprendizagem adequada, 
adaptar esses mínimos à realidade nacional (incluindo 
a criação de novos objectivos), apetrechar adicional-
mente os serviços com idoneidade e rever o sistema 
de avaliação no internato.

Tabela 2 – Objectivos quantiicados em ginecologia
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