
 
 
 
 
 
ACTA DA REUNIÃO DO NÚCLEO VIH/SIDA  DA SOCIEDADE PORTUGUESA 

DE MEDICINA INTERNA 
 
 

Aos vinte de Junho de dois mil e nove, pelas dezoito horas, na sala de reuniões do 

Fórum do Hotel Dom Pedro Golfe em Vila Moura, reuniu o Núcleo VIH/SIDA da 

Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, tendo presidido à reunião o Dr Rosas Vieira 

Coordenador do Núcleo. Estiveram presentes as seguintes pessoas: da Direcção do 

Núcleo o Dr. Rosas Vieira, Dra. Graça Amaro e Dr. Telo Faria, não tendo estado 

presentes os Dr. José António Malhado e a Dra. Isabel Almeida. Participaram na 

reunião os seguintes elementos do núcleo: Dra. Paula Fonseca, Dr. José Ferreira, Dra. 

Ana Paula, Dra. Sameiro Ferreira, Dra., Teresa Branco e Dr. José Vera.------------------- 

Foi pelo Dr. Rosas Vieira, dito que o relatório de actividades do último ano era muito 

simples, dado que todo o esforço da direcção foi direccionado na realização das X 

Jornadas VIH. O núcleo fez-se representar em algumas reuniões e patrocinou do ponto 

de vista cientifico outras. Foi considerado que o mandato de um ano é insuficiente para 

levar a cabo um plano mínimo de actividade pelo que foi proposto e aceite que o 

mandato passasse a ser de dois anos, o que foi aceite e cumpre os regulamentos da 

Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Foi ainda pelos presentes analisadas a 

jornadas que se haviam acabado de realizar e foi considerado que foram um êxito tendo 

sido felicitada a Comissão Organizadora na pessoa da Dra. Paula Fonseca. Foi 

considerado que é importante mudar a atitude do núcleo, tornando-o mais dinâmico e 

activo, sendo proposto pela Dra. Teresa Branco a criação de parcerias e projectos de 

colaboração com outros grupos nomeadamente a APECS e a Sociedade Portuguesa de 

Doenças Infecciosas. Uma das preocupações dos presentes foi a formação dos internos 

complementares nesta área, e foi sugerido por haver total abertura por parte do Dr. 

Ricardo Camacho e Dra. Ana Espada Sousa, a realização de estágios nos serviços por 

eles dirigidos (Laboratório de Virologia do Hospital de Egas Moniz e Laboratório de 

Biologia Molecular da FML). Seriam assim definidos programas regulares de formação 

com o patrocínio do Núcleo. Foi ainda sugerido pelo Dr. Rosas Vieira a possibilidade 

de aproveitamento de verbas do núcleo para apoio à realização estágios e cursos para 

Internos e Internistas dedicados a esta área. 



Pelo Dr. Rosas Vieira, coordenador cessante foi proposta lista para a Direcção do 

Núcleo para o Biénio 2009-2011, que foi aprovada por unanimidade dos presentes. 

Assim a composição da direcção será a seguinte: ----------------------------------------------- 

Coordenador – Dr. José António Malhado – (Hospital Curry Cabral) ----------------------- 

Vogais  --------  Dr. Rosas Vieira – (Centro Hospitalar de Gaia / Espinho) ------------------ 

------------------Dra. Helena Sarmento – (Hospital Senhora da Oliveira – Guimarães) ----

----------------- Dra. Graça Amaro – (Hospital de Torres Novas) ----------------------------- 

-----------------  Dr. Telo Faria – (Hospital de Beja) --------------------------------------------- 

----------------- Dr. José Ferreira – (Hospital de Faro) ------------------------------------------ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Compete a esta Direcção a organização das XI e XII jornadas do Núcleo em local e 

datas a designar em próxima reunião, o estabelecimento de protocolos de parceria com a 

APECS e Sociedade Portuguesa de Doenças Infecciosas, protocolos de programas 

regulares a realizar com os Dr. Ricardo Camacho e Professora Ana Espada Sousa. 

Não havendo mais assuntos a discutir a sessão foi encerrada pelas dezanove horas. ------  

Vila Moura vinte de Junho de dois mil e nove. 

O Coordenador Fernando Rosas Vieira  


