
Caro Colega 

 

Agora que começas um novo ciclo da tua vida profissional, gostávamos de ser dos primeiros a 

dizer-te: Bem-vindo à Medicina Interna! 

Como já poderás ter conhecimento, a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI) conta 

com um Núcleo de Internos (NIMI) que pretende ser um grupo para a discussão aberta entre 

internos dos problemas inerentes à nossa formação, que incentiva a modernização e inovação 

desta nossa especialidade e que se dedica ainda à promoção de oportunidades de formação 

para os internos (cursos e Encontro Nacional de Internos de Medicina Interna – ENIMI). 

Para pertenceres ao NIMI basta que te tornes sócio da SPMI, encontrarás os documentos 

necessários em anexo. 

Para receberes informação actualizada das actividades do NIMI manda-nos o teu contacto 

(nome, hospital e email) para: n.internos.med.interna@gmail.com. Podes ainda acompanhar o 

grupo no Facebook (https://www.facebook.com/groups/122187711152506/) ou através do 

site da SPMI (http://spmi.pt/nucleos_estudo_conteudos.php?id_nucleo=13), onde podes 

consultar as nossas newsletters. 

Desde o ano passado, o NIMI tem ainda em curso o projecto de Representantes Locais, que 

pretende que todos os hospitais se façam representar por um interno junto do NIMI para que 

nos possam fazer chegar as várias realidades da Medicina Interna do país. Procura saber quem 

é o actual representante do teu hospital e fornece-lhe igualmente os teus contactos, para que 

possa actualizar-te acerca das nossas actividade. Caso ainda não esteja definido um 

representante no teu hospital, pedimos-te que sejas o motor dessa eleição. 

Contamos contigo para fazer crescer o NIMI e a Medicina Interna em Portugal. 

Por agora desejamos-te muitas felicidades nesta nova etapa e que a Medicina Interna seja 

tudo o que esperaste para o teu futuro profissional! 

Esperamos ver-te na Tarde do Jovem Internista, o nosso espaço no 19º Congresso Nacional de 

Medicina Interna, em Março, no Funchal. 

Cumprimentos 

 

Pelo NIMI 

Cristina Teixeira Pinto 

(Coordenadora NIMI-SPMI 
Interna de Medicina Interna – Hospital de Faro E.P.E.) 

mailto:n.internos.med.interna@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/122187711152506/
http://spmi.pt/nucleos_estudo_conteudos.php?id_nucleo=13

