Editorial da Direção

Editorial Convidado
Formação de Formadores – os Cursos EURACT
Convenhamos – não há Educação Médica Contínua em Portugal.
Este estranho fenómeno é atribuível totalmente à irresponsabilidade do Ministério da Saúde e seus representantes locais. Por incúria, incompetência
ou, na pior das hipóteses, inactividade deliberada. De facto, parece convir
aos burocratas ministeriais uma população médica afastada dos benefícios
indispensáveis do desenvolvimento profissional contínuo (assim lesando os
médicos e, muito mais e mais importante, os pacientes). Dessa forma, os
referidos burocratas (e autocratas) podem centrar as parcas acções que
desenvolvem nos ridículos e toscos programas de contagem tão somente
quantitativos, expressos sob a forma dos malfadados “clics”.
Assim, tristemente, a maior parte das acções formativas (?...) destinadas à
classe médica em Portugal é constituída por congressos e simpósios de impacte duvidoso sobre os participantes, dependentes da “desinteressada”
indústria farmacêutica e seu eficaz veículo.
Nesta negra paisagem brilham, no entanto, algumas luzes. Várias organizações médicas levam a cabo, esforçadamente, actividades formativas
ocasionais. Tal é o caso de Associações Médicas (tais como a APMCG com
a sua Escola da Primavera) ou da Ordem dos Médicos, entre outras. Falta,
no entanto, a estruturação que as tornariam extensíveis a todos os profissionais e que responderiam a todas as suas necessidades formativas. De
forma contínua.
Uma das organizações que se tem distinguido nesta área é, sem dúvida,
o EURACT (European Academy of Teachers in General Practice/Family Medicine). Solidamente instalado no nosso País, onde pode contar com um
número assaz significativo de membros, e alicerçado na actividade (intensa
e graciosa) de um grupo de formadores, o EURACT tem visto reproduzidos
e desenvolvidos em Portugal os cursos que vem promovendo. Trata-se de
Cursos visando a melhoria do ensino da MGF na Europa – correspondendo
às necessidades sentidas por muitos médicos, já envolvidos ou em vias de
se envolverem em processos formativos. São, assim, cursos de formação
de formadores médicos.
Tudo começou em, para nós, em 2006, com o curso internacional “Leonardo/EURACT Course for Trainers in General Practice” (“Leonardo”), realizado
em Monchique, com organização nacional do representante de Portugal
no Conselho do EURACT (à época, eu próprio). Desenhado e desenvolvido
desde 2004 em conjunto pelo EURACT (European Academy for Teachers in
General Practice) e pelo projecto Leonardo da Vinci “Towards development
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of the European Network of Postgraduate and Continuing Education for Family Physicians”, a sua finalidade geral é o incremento da qualidade do
ensino da MGF.
Com a participação de oito formadores (provenientes de 8 países - Lituânia, Reino Unido, Grécia, Eslovénia, Polónia, Israel, Irlanda e Portugal) e
48 formandos (de Portugal, Espanha, Itália, Kazaquistão, Hungria, Malta,
Islândia, Roménia, Israel e Grécia), o curso desenvolveu-se de forma tão
satisfatória que imediatamente decidimos reproduzi-lo. E assim, em 2007
já se efectuavam duas novas edições, agora em português (depois de um
laborioso processo de tradução e adaptação), uma de novo em Monchique
e outra no Porto.
O curso despertou imenso interesse, mormente pelos métodos usados, que
dependem da participação dos formandos, uso de técnicas para pequenos
grupos e fornecimento de materiais de apoio adequados.
O fenómeno revelou-se imparável: com a dedicação de formadores não remunerados e a organização entusiástica de alguns, respondendo à enorme
necessidade sentida pelos formandos, o desenvolvimento desta actividade
persistiu, continuou e alargou-se.
Note-se que, dentro do EURACT, designamos os Cursos por “rolling courses”; tal traduz a facilidade com que os formandos de um curso ficam habilitados, após a sua frequência, a ser formadores do próximo, gerando uma
cascata de eventos formativos à medida das necessidades e das vontades
dos interessados.
Depois do sucesso verificado por este primeiro curso, face ao interesse suscitado na Europa, e a solicitação dos formandos, o EURACT produziu, em 2008,
um novo curso, visando acomodar as necessidades sentidas por muitos participantes no que respeita a Avaliação – o “EURACT Assessment Course” (“Avaliação”). Trata-se de um curso dirigido a formadores em MGF com interesse
em aprofundar a sua experiência no uso de métodos de avaliação. Tem valor
para todos aqueles envolvidos no ensino básico médico, de especialidade ou
pós-graduado, e é adequado quer para os modelos de tipo universitário quer
para a prática ombro-a-ombro comum nas unidades de saúde.
Entre 2010 e 2012, um consórcio internacional constituindo uma parceria
entre o EURACT e seis países europeus (incluindo Portugal) conduziu com
sucesso um projecto educacional apoiado pelo “European Union Leonardo
da Vinci Lifelong Learning Programme”.
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Este projecto visa desenvolver, concretizar e sustentar numa perspectiva a
longo prazo um Enquadramento para o Desenvolvimento Educacional Contínuo de Formadores de Medicina Geral e Familiar na Europa.
Providenciou-se assim a base para o desenvolvimento de cursos educacionais
destinados a professores no âmbito da MGF a três diferentes níveis:
• Curso de Nível 1 (educador competente)
• Curso de Nível 2 (educador proficiente)
• Curso de Nível 3 (educador perito) – este curso é considerado o coroar
de um percurso, e tem características especiais: os participantes são todos já formados nos dois cursos anteriores, e necessitam de desenvolver
projectos educacionais pessoais viáveis para obter o diploma final.
O Projecto é sustentado teoricamente por uma publicação – “Enquadramento para o Desenvolvimento Educacional Contínuo de Formadores de
Medicina Geral e Familiar na Europa”, traduzido por Denise Velho, actual
representante de Portugal no Conselho do EURACT.
Todos estes cursos (“Leonardo”, “Avaliação”, Nível 1, Nível 2, Nível 3) têm
vindo a ser realizados em múltiplos locais em Portugal (além de terem sido
exportados para a Catalunha e para o Brasil, para onde equipas por nós
constituídas os levaram).
Em 2016, por decisão própria e face a várias solicitações, resolvemos
avançar, em Portugal, para uma importante modificação: após cuidadosa
revisão e adaptação (F Carvalho e LF Gomes) dos materiais, passamos a
dispor de Cursos de Nível 1 não apenas destinados a formadores de MGF,
mas a formadores de todas as especialidades. Desde a primeira edição
(Coimbra, 2016) deste modelo alargado, o sucesso foi (tem sido) enorme.
Após Coimbra já se efectuaram mais seis destes cursos (de forma breve,
Cursos N1-H). E a mais-valia representada pela extraordinária possibilidade
de troca de impressões entre especialidades, num ambiente intensamente
formativo, faz-nos prever que será esta a modalidade preferida, de ora em
diante. Para mais, dispomos já de Formadores EURACT provenientes de diferentes especialidades, o que diversifica o proselitismo!
No âmbito europeu, a apresentação efectuada por mim próprio e por Denise Velho na Conferência Educacional de Leuven de 2018, sobre os Cursos
N1-H, foi extraordinariamente bem recebida pelos educadores presentes
(muitos deles membros do EURACT).
Debrucemo-nos agora sobre o trabalho desenvolvido pelo EURACT em Portugal ao longo dos últimos anos. Os números respeitantes a estas actividades
são já respeitáveis:
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Desde 2006 realizaram-se em Portugal 45 cursos “EURACT”, dos quais 32
de Nível 1, 4 de Nível 2, 2 de Nível 3 e 7 de Avaliação. De notar que consideramos aqui incluídos na qualificação genérica “Nível 1” 3 cursos diversos:
os cursos “Leonardo”, “Nível 1” e “Nível 1-H” (de todas as Especialidades).
De notar que dos 32 cursos de Nível 1 efectuados, 7 já foram abertos a
todas as especialidades!
Assim, já 728 médicos no nosso País foram formados em cursos de Nível
1, 89 em Nível 2, 18 em Nível 3 e 188 no Curso sobre Avaliação. No total,
1023. É obra!
Para este trabalho pudemos contar com (já!) 74 Formadores de Cursos
EURACT.
O desafio, no entanto, continua: temos cursos N1-H previstos para 2019;
estamos a preparar a adaptação do “Curso EURACT sobre Avaliação para
Formadores de MGF” a todas as especialidades (prevemos que esteja pronto lá para Maio…); e esperamos avançar com adaptação semelhante para o
“Nível 2”, a que se seguirá forçosamente o Nível 3.
Continuaremos, assim, a contribuir na medida das nossas forças para a formação dos Médicos, num processo voluntarioso e gratificante, esperando
que o nosso exemplo possa frutificar e que o Desenvolvimento Profissional
Contínuo dos Médicos seja uma realidade no nosso País.

Luís Filipe R. A. Gomes, Novembro 2018
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