
6º Curso “Introdução à Geriatria” - Sede da Sociedade Portuguesa 

de Medicina Interna, Lisboa, 17 de Janeiro de 2015 

CARTA DO COORDENADOR do GERMI - 20 de Janeiro de 2015 

Realizou-se no dia 17 de Janeiro, nas novas instalações da Sociedade 

Portuguesa de Medicina Interna (SPMI), o 6º Curso de Actualização em 

Geriatria. 

Pela primeira vez os discentes foram Especialistas de Medicina Interna, mas também outros 

especialistas. Os 60 lugares da sala encheram-se de Colegas interessados em actualizar os 

seus conhecimentos na medicina dos idosos. 

A reunião creio ter sido um sucesso, não só pela presença de tantos Colegas como pelo 

debate e interesse na discussão dos diversos temas apresentados ao longo de todo o dia. 

A nova Coordenação do Núcleo de Estudos de Geriatria (GERMI) iniciou bem (assim penso) a 

sua actividade. 

Queremos agradecer aos discentes o interesse da presença e participação e aos docentes, 

que vindo alguns de longe, aceitaram o convite para divulgarem os seus conhecimentos em 

áreas de interesse na assistência aos doentes idosos. 

O sucesso do Curso ficou a dever-se ao esforço e ao empenho da Dra Gracinda Brasil, bem 

apoiado nas Secretárias do Germi, Dras Sofia Duque e Heidi Gruner e no profissionalismo da 

Secretária da SPMI Cristina Azevedo com o apoio da Ana Pedreira e da Ana Silva. Para todas 

envio o meu reconhecimento. 

Lembro que vamos ter a 1ª Reunião do GERMI em 12 e 13 de Março, no Hotel dos 

Templários, em Tomar. Espero contar com a vossa presença. 

Pela nossa parte continuaremos com esforço e entusiasmo a pugnar pela melhor preparação 

dos Médicos na assistência aos doentes idosos, cumprindo os objectivos do Núcleo de 

Estudos de Geriatria da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. 

 

João Gorjão Clara 

Coordenador do Núcleo de Estudos de Geriatria da SPMI (GERMI) 

 

 

NOTÍCIA JUST NEWS: 

Forte adesão a Curso de Geriatria revela maior necessidade de resposta a doentes idosos 

http://justnews.pt/noticias/forte-adesao-a-curso-de-geriatria-revela-maior-necessidade-de-resposta-a-doentes-idosos#.VMzMRf6sVqU


 

 



 


