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Queremos com este conteúdo contribuir para um processo de escolha mais 
informado, que esclareça os estudantes de medicina e médicos recém-formados 

acerca das características das diversas especialidades médicas, sem, contudo, 
pretender substituir o habitual procedimento de decisão a que os Internos de 

Formação Geral, ano após ano, recorrem: a visita aos serviços e o contacto com 
diversos colegas.

A informação aqui apresentada foi recolhida e sistematizada pela nossa equipa 
editorial. Salientamos que as informações circunstanciais sobre a formação 
específica são de difícil sistematização dada a sua escassez e variabilidade 

consoante o local e no tempo.
No fim poderás encontrar as fontes das informações aqui prestadas. 

Esperamos que te sejam úteis!



categoria

✓ NÃO

MÉDICA CIRÚRGICA MÉDICO-
-CIRÚRGICA

AUXILIAR DE 
DIAGNÓSTICO

APOIO 
TERAPÊUTICO



Total: 60 Meses (5 ANOS)

A representação gráfica é uma simplificação e traduz a sequência preferencial dos estágios de um internato de Genética Médica. 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano

Estágio de Genética 
Clínica

(6M)

Estágio de Genética 
Laboratorial

(6M)

Estágio de Genética 
Clínica

(6M)

Estágio de Pediatria 
Geral e Pediatria do 

Desenvolvimento
(3M+3M)

Estágio de Genética 
Clínica

(6M)

Estágio de 
Fetopatologia

(Anatomia Patológica - 3M)

Estágio de Diagnóstico 
Pré-Natal

(Obstetrícia - 3M)

Estágio de Genética 
Clínica

(6M)

Estágio Opcional
(Laboratorial/Clínico - 3M)

Estágio em 
Especialidade Médica 

de Adultos
(preferencialmente 

Neurologia - 3M)

Estágio Opcional
(Laboratorial/Clínico - 6M)

Estágio de Genética 
Clínica

(6M)

Execução de Projeto de 
Investigação

(Laboratorial/Clínico/Misto)

Visão geral do programa da especialidade (Consultar Portaria em Diário da República*) 

*Dados obtidos e resumidos da Portaria  nº231/2012, de 3 de agosto do Ministério da Saúde. Diário da República, 1.ª Série, nº 150 (2012)



2. Centro Hospitalar Universitário 
de Lisboa Norte, EPE (78%)

3. Centro Hospitalar Universitário 
de Lisboa Central, EPE (72%)

* Dados concurso IM de 2019

DOS HOSPITAIS

1. Centro Hospitalar Universitário 
de São João, EPE (78%)



 63%

NOTA E POSIÇÃO DO ÚLTIMO COLOCADO
EM TODO O PAÍS

(2019)

1738

 65%

NOTA E POSIÇÃO DO ÚLTIMO COLOCADO
EM TODO O PAÍS

(2018)

1427

* Dados concurso IM 2018 e 2019

5
vagas

6
vagas



1 - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, EPE

* Dados concurso IM 2019 (Obtidos do mapa  capacidades formativas para início especialidade em 2020)

2 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, 
EPE

1 - Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, EPE

1 - Centro Hospitalar Universitário de São João, EPE

CAPACIDADES FORMATIVAS (T=5)*
(ARS Norte; ARS Centro; ARSLVT)



O grau de satisfação global com a especialidade foi apenas analisado em especialidades com número 
de respostas superior a 20. Como foram obtidas apenas 5 respostas na especialidade de Genética 

Médica, não existem dados disponíveis.

Satisfação

Bigotte Vieira M., Godinho P, Gaibino N., Dias R., Sousa A., Madaleno I. Satisfação com o Internato Médico em Portugal.
Acta Med Port 2016 Dec;29(12):839-853

ESCOLHIAS DE NOVO A MESMA ESPECIALIDADE?

Relativamente à escolha de novo da mesma especialidade, não existem dados. O número de respostas 
obtidas foi inferior ao mínimo para análise. 

Martins MJ, Laíns I, Brochado B, Oliveira-Santos M, Teixeira PP, Brandão M. Satisfação com a Especialidade entre os Internos da Formação Específica em Portugal.
Acta Med Port 2015 Mar-Apr;28(2):209-221 



Estudo de evolução prospectiva de médicos no Sistema Nacional de Saúde. Relatório produzido pela Universidade de Coimbra para a Ordem dos Médicos. Junho, 2013
Consultar também: Actuais e Futuras Necessidades Previsionais de Médicos (SNS). Administração Central do Sistema de Saúde. Setembro, 2011

Representa-se a oferta de especialistas, ou seja, o 
número de especialistas (global e novos 
especialistas) em 2025, num cenário sem limitações 
à formação pós-graduada e num cenário com 
limitações (definiu-se como limite: 1550 vagas de 
acesso ao internato médico/ano).

Em baixo, representam-se as necessidades de 
especialistas de acordo com um cenário de 
manutenção do actual rácio de especialistas / 
população e um cenário desejável de acordo com a 
recomendação pelos Colégios das Especialidades.

Da análise, conclui-se que se prevê um défice entre 
Oferta e Necessidade de especialistas para 2025, 
independentemente do modelo adoptado.



testemunho de um especialista 

A Genética Médica é uma especialidade clínica que se dedica ao diagnóstico, seguimento e 
aconselhamento genético de indivíduos e famílias com ou em risco de situações de etiologia genética. É 
uma especialidade generalista cujas áreas de intervenção são muito abrangentes. A integração dos 
conhecimentos clínicos e laboratoriais é essencial, assim como a discussão com colegas de outras 
especialidades e do laboratório. Trata-se de uma especialidade centrada na família, que segue indivíduos 
de todas as idades, desde o pré-natal até à vida adulta, e que tem um papel essencial na Medicina 
preventiva. 

É uma especialidade relativamente jovem em Portugal. A criação da área profissional de Genética 
Médica e do respetivo programa de formação do internato complementar foram publicados em 2001 
(Portaria nº 148/2001 do Ministério da Saúde) e posteriormente atualizados em 2012 (Portaria nº 231/2012 
do Ministério da Saúde). É de ressalvar o seu  reconhecimento dentro da União Europeia  desde Março de 
2011.

Resposta a "O que diria a um estudante interessado em ingressar na especialidade de Genética Médica?"



testemunho de um especialista 

A atividade assistencial do geneticista clínico inclui Consultas de Dismorfologia (observação e 
investigação etiológica de doentes, maioritariamente crianças mas também adultos com ADPM/PDI/PEA 
e/ou dismorfias, anomalias congênitas); Consultas de Diagnóstico Pré-Natal (grávidas com antecedentes 
pessoais ou familiares de ou sugestivos de doença genética para aconselhamento genético, incluindo risco 
de recorrência e possibilidade de DPN, marcadores ecográficos/bioquímicos positivos para aneuploidias, 
ou feto com anomalias estruturais ou outras alterações); Consultas de Aconselhamento Genético 
(indivíduos com antecedentes pessoais  ou familiares de situação  de etiologia genética para 
esclarecimento sobre a doença, hereditariedade, risco para filhos/outros familiares, opções reprodutivas, 
medidas de vigilância/terapêutica disponíveis, entre outros).

Resposta a "O que diria a um estudante interessado em ingressar na especialidade de Genética Médica?"



testemunho de um especialista 
Dentro das consultas de aconselhamento genético há grupos individualizados, entre os que se 

encontram: Consultas de Genética Preditiva (aconselhamento de indivíduos saudáveis em risco de terem 
herdado doenças em geral de aparecimento na vida adulta, com penetrância elevada e sem terapêutica 
eficaz disponível, como Doença de Machado-Joseph, Doença de Huntington, etc.); Consultas de 
Oncogenética (investigação e/ou aconselhamento genético de indivíduos com antecedentes pessoais e/ou 
familiares de doença oncológica, para estratificação do risco de cancro, definição de vigilância adequada, 
e orientação quando indicado de estudo molecular em gene(s) associado(s) a cancro hereditário), etc.; 
Consultas de Fetopatologia (observação macroscópica de fetos resultados de interrupção médica de 
gravidez por síndrome polimalformativo, cromossomopatia, etc, e pontualmente presença em autópsias 
de nados mortos ou mortes neonatais se suspeita de causa genética subjacente). Ainda observamos 
doentes internados para exclusão/confirmação de diagnóstico com base genética, sendo os pedidos 
maioritariamente de enfermarias pediátricas (ex. neonatologia), mas também de adultos. 

Resposta a "O que diria a um estudante interessado em ingressar na especialidade de Genética Médica?"



testemunho de um especialista 

Apesar de existirem algumas consultas que seguem protocolos específicos, muitos dos nossos 
doentes têm quadros clínicos complexos e singulares, pelo que uma boa parte do nosso tempo é dedicada 
ao estudo de casos, pesquisa bibliográfica e em bases de dados especializadas (como, por exemplo, 
PubMed, Online Mendelian Inheritance in Man, Gene Reviews, London Medical Databases, etc.), pedidos de 
opinião a peritos nacionais e internacionais, e contacto com colegas do laboratório para 
discussão/correlação de dados clínicos e moleculares. Integramos ainda equipas multidisciplinares e 
redes de referenciação de diversos grupos de doenças.

A subespecialização mais do que uma tendência é uma necessidade, uma vez que é impossível 
conseguirmos acompanhar o crescimento exponencial de conhecimentos em cada uma das diferentes 
áreas de intervenção. Atualmente, e de forma não formalizada, dedicamo-nos a áreas de interesse 
específicas, entre as que se encontram: Dismorfologia, Oncogenética, Cardiogenética, Neurogénetica, 
Genética Pré-Natal e Displasias Esqueléticas.

Resposta a "O que diria a um estudante interessado em ingressar na especialidade de Genética Médica?"



testemunho de um especialista 
É uma especialidade fascinante que integra conhecimentos clínicos e requer o entendimento 

profundo das bases moleculares da doença. Nos últimos anos tem existido um crescimento exponencial no 
desenvolvimento de novas metodologias de diagnóstico (exoma, genoma) que representam um desafio 
constante (redefinição de critérios clínicos, interpretação de variantes, questões éticas) e que nos obrigam 
a uma atualização contínua, e à aquisição de novas competências (bioinformática, bioética, etc.).
 

A sua transversalidade associada ao crescimento exponencial nas ferramentas disponíveis no 
diagnóstico e aos avanços na Farmacogenética  conferem-lhe um potencial de crescimento e diferenciação 
enorme. É também uma especialidade com inúmeras possibilidades de investigação clínica e também de 
diferenciação clínico-académica.
 

A atividade clínica assistencial e científica é bastante exigente, porém conciliável com a vida 
pessoal/familiar.

Dra. Juliette Dupont
Membro do Colégio da Especialidade de Genética Médica

Resposta a "O que diria a um estudante interessado em ingressar na especialidade de Genética Médica?"



Investigação. Apoio? Infraestruturas?

PERGUNTAS A FAZER
Dada a alta variabilidade entre locais de formação e a grande mutabilidade ano após ano, sistematizar  toda 
esta informação seria incompatível com o formato adoptado para esta infografia. 

Assim, aqui ficam algumas sugestões de informações a obter pelos alunos/IFGs com internos/especialistas 
dos diversos locais de formação.

Formação
1) Idoneidade total?
2) Organização
3) Tempo para estudo?
4) Regularidade/qualidade de formações

Horário-tipo semanal

Estágios fora
1) Estrangeiro
2) Formação complementada noutro centro
3) Outros Centros Hospitalares Portugal

Ambiente no serviço: entre internos, entre especialistas

Liberdade para definição subespecialidade


