
programa final



Comissão organizadora

Presidente
Dra. Olga Gonçalves

Secretário Geral
Dr. João Araújo Correia

Comissão Organizadora
Dr. Freire Soares (CHTS/HPA)
Dra. Helena Sarmento (CHAA/HSO)
Dr. Luís Andrade (CHVNG/E)
Dr. Paulo Paiva (CHP/HSA)
Dra. M. Teresa Cardoso (HSJ)
Dra. Teresa Vaio (CHVNG/E)
Dr. Vasco Barreto (HPH)

daTas
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apresenTação geral

Estrutura gEral do CNMI

O 17º Congresso Nacional de Medicina Interna decorrerá no Porto, no Centro de Congressos da 
Alfândega, entre 18 e 21 de Maio de 2011, e será precedido por 2 dias destinados aos cursos pré-
congresso. O programa científico inclui conferências, mesas redondas e debates, para os quais estão 
convidados peritos de renome internacional de centros de experiência europeus e mundiais. Terão 
também lugar mesas de comunicações livres e sessões de posters que reflectem a qualidade da produção 
científica nacional. Os cursos pré-congresso de carácter formativo serão ministrados por peritos, 
versando temas com forte impacto na prática clínica.

Porto: o loCal EsColhIdo

A Comissão Organizadora deste grande evento da Medicina Portuguesa quer que ele aconteça no 
Porto. Pretende mostrar a cidade, plena de beleza e da tradição do passado, mas também enérgica na 
crença de um futuro brilhante.

Em permanente diálogo, os ícones do passado e do futuro conferem ao Porto a sua natureza de grande 
cidade europeia. Assim, gostaríamos que no 17º Congresso Nacional de Medicina Interna se visitem, 
por um lado, as memórias de locais como o edifício da Alfândega, o Mercado Ferreira Borges, a Igreja 
de S. Francisco e o Palácio da Bolsa, e por outro a modernidade vibrante da Casa da Música.

Paralelamente aos conteúdos científicos, será programado um conjunto  de eventos sociais, através 
dos quais pretendemos dar a conhecer aos participantes estes e outros extraordinários recursos 
patrimoniais, lúdicos e culturais da cidade, tendo em conta que receberemos colegas de outros países e 
de várias regiões de Portugal.

as PoNtEs da MEdICINa INtErNa E as PoNtEs do Porto

Como corolário deste evento, decidimos adoptar a ideia e a imagem das pontes. Desde as antigas até 
à mais moderna, todas as pontes do Porto são exemplos felizes da junção da arte com a ciência, para 
além do que estritamente funciona. As pontes unem as margens, aproximam locais distantes. Também 
a Medicina Interna deverá continuar a ser a ponte entre os vários saberes médicos, na procura da síntese 
perfeita, isto é, do melhor tratamento para os nossos doentes.



esTrUTUra do Congresso

Cursos Pré-CoNgrEsso

Nos dias 16 e 17, 2ª e 3ª feira, realizar-se-ão os cursos pré-congresso, com duração de 1 ou 2 dias. 
Pretendemos que os cursos decorram em diversos locais do Porto. Assim, estamos a dar preferência  
às instalações destinadas à formação nos hospitais do Grande Porto e no Seminário de Vilar.

lisTa de CUrsos a realizar

Suporte Avançado de Vida – Seminário de Vilar – 400€
16 e 17 de Maio – 20 participantes

Sépsis e Infecção Grave para Médicos – Seminário de Vilar – 250€
16 e 17 de Maio – 32 participantes

Equilíbrio Ácido-base e Hidroelectrolítico – Seminário de Vilar – 250€
16 e 17 de Maio – 32 participantes

Ventilação Não Invasiva – Seminário de Vilar – 150€
16 de Maio – 20 participantes

Terapêutica das Doenças Autoimunes – Hospital de Santo António / CHP – 200€
16 e 17 de Maio – 30 participantes

Cuidados Paliativos – Hospital de Santo António / CHP – 200€
16 e 17 de Maio – 25 participantes

Epidemiologia Clínica – Hospital de São João – 150€
17 de Maio – 25 participantes

Acidente Vascular Cerebral – Hospital de São João – 150€
16 de Maio – 25 participantes

Insuficiência Cardíaca – Hospital de São João – 150€
17 de Maio – 25 participantes 

pré-inscrição online até 15 de abril
Cristina azevedo: revista@spmi.webside.pt



programa CienTífiCo

QUarTa-feira, 18.maio.2011

08:00 abertura do secretariado; entrega da documentação

08:30  -10:00 reuniões temáticas (3 simultâneas)

sala do 
arquivo

diagnósTiCo e TraTamenTo das VasCUliTes sisTémiCas
moderador: Carlos Vasconcelos (Porto)

Como trato as Vasculites aNCa +  – Josefina santos (Porto)

Vasculites de grandes Vasos: da investigação à terapêutica – João Porto (Coimbra)

Espectro multifacetado das Crioglobulinémias – Candido diaz-lagares (Barcelona)

Quando nos lembramos da Poliarterite Nodosa? – ana grilo (lisboa)

sala dos 
despachantes

doença VasCUlar Cerebral
moderadora: luísa rebocho (évora)

assimetria no tratamento do doente com aVC – a. o. silva (Porto)

registo nacional dos aVC –  ana luísa Cruz (Famalicão)

Perspectivas realistas na pesquisa de causas raras de aVC – M. teresa Cardoso (Porto)

trombólise. Últimos avanços em estratégias de recanalização – aitziber aléu (Barcelona)

CoordENação NÚClEo dE Estudos dE doENça VasCular CErEBral

sala do 
Infante

zoonoses – o QUe há de noVo?
moderador: Kamal Mansinho (lisboa)

rickettsiose e Erlichiose – rita sousa (lisboa)

leptospirose e Borreliose – telo Faria (Beja)

Brucelose – teresa Branco (sintra)

Malária – Carlos araújo (lisboa)

10:00  -10:20 Coffee break

10:20 -11:30 Comunicações orais; visita a Posters

11:30 -12:30
lição Magistral (sessão plenária) 
o inTernisTa Como gesTor do doenTe hospiTalar – João sá (lisboa)

12:30 -13:30 simpósium satélite (3 simultâneos)

Boehringer-Ingelheim – a revolução na prevenção do aVC em doentes com Fibrilhação 
auricular: dabigratanona na prática clínica diária

Bial

Novartis – Indacaterol – Inovação na terapêutica da dPoC

13:30 -14:30 almoço



14:30 -16:00 reuniões temáticas (3 simultâneas)

sala do 
arquivo

noVas reComendações em doença hepáTiCa CróniCa
moderador: José Presa (Vila real)

tratamento da hemorragia digestiva por hipertensão portal – José Manuel Ferreira (Porto)

tratamento e profilaxia da peritonite bacteriana espontânea – Paulo Carrola (Vila real)

diagnóstico, tratamento e profilaxia do síndrome hepato-renal – Inês Pinho (guarda)

Indicações e vias de referenciação para o transplante hepático – helena Pessegueiro (Porto)

CoordENação NÚClEo dE Estudos dE doENças do Fígado

sala dos 
despachantes

diabeTes – doença do séCUlo
moderadores: Álvaro Coelho (Coimbra) e lelita santos (Coimbra)

o diabético na comunidade – Fernando Ferraz (Figueira da Foz)

a gestão da diabetes tipo 2 – Edite Nascimento (Viseu)

da fisiopatologia aos novos conceitos terapêuticos – alda Jordão (lisboa)

o diabético no hospital – augusto duarte (Famalicão)

CoordENação NÚClEo dE Estudos dE dIaBEtEs MEllItus

sala do 
Infante

formação em mediCina inTerna
moderador: rodrigues dias (Braga)

definição do perfil do internato – José Barata (almada)

Formação no serviço de urgência – sebastião Barba (santarém)

CoordENação NÚClEo dE Estudos dE ForMação EM MEdICINa INtErNa

16:00 -16:20 Coffee break

16:20 -17:30 Comunicações orais; visita a Posters

17:30 -18:00 sessão solene de abertura

18:00 -19:00 Conferência “Música e Medicina” – Barros Veloso (lisboa)

19:00 -19:30 Momento musical – agrupamento “diagnosis”

19:30 -20:00 Cocktail de boas-vindas

21:00 Jantar de boas-vindas – restaurante Bogani, na ribeira de gaia (convidados)



QUinTa -feira, 19.maio.2011

08:30 -10:00 reuniões temáticas (3 simultâneas)

sala do 
arquivo

aUToimUnidade e fígado
moderadora: helena Pessegueiro (Porto)

hepatite e colangite autoimune – da terapêutica ao seguimento 
armando Carvalho (Coimbra)

Cirrose biliar primária – tratamento – Paula Peixe (lisboa)

as respostas que ainda queremos da histologia nas doenças autoimunes 
augusta Cipriano (Coimbra)

transplante hepático nas doenças autoimunes do figado – indicação e oportunidade  
(a nossa experiência) – sofia Ferreira (Porto)

sala dos 
despachantes

CUidar dos doenTes na rede naCional de CUidados ConTinUados 
inTegrados – moderador: antónio Martins Baptista (lisboa)

o papel do internista – a designar

o papel da Medicina geral e Familiar – a designar

o papel das administrações regionais de saúde – rui Portugal (lisboa)

o papel dos hospitais – Pedro lopes (lisboa)

sala do 
Infante

hiperTensão arTerial: algUmas QUesTões práTiCas
moderadores: agostinho Monteiro (Porto), José alberto silva (Porto)

Crise hipertensiva? – Pedro Cunha (guimarães)

hta de difícil controlo? – Victor ramalhinho (lisboa)

repercussão cardíaca? – Fernando Pinto (santa Maria da Feira)

hospitalização por hta? – Maria João lima (Porto)

10:00 -10:20 Coffee break

10:20 -11:30 Comunicações orais; visita a Posters

11:30 -12:30
lição Magistral (sessão plenária) 
do erro médiCo a Uma CUlTUra de segUrança em saÚde
Paula lobato Faria (lisboa)

12:30 -13:30 simpósium satélite (3 simultâneos)

Bayer – Prevenção do tromboembolismo venoso e inibição directa do factor Xa

delta – a importância das hdl nas dislipidemias

astraZeneca – um novo inibidor da dPPIV- Que lugar? Que doentes?

13:30 -14:30 almoço



14:30 -16:00 reuniões temáticas (3 simultâneas)

sala do 
arquivo

aCTUalização em insUfiCiênCia CardíaCa
moderador: Paulo Bettencourt (Porto)

sucessos e insucessos na terapêutica farmacológica da IC – José Paulo araujo (Porto)

Estratificação de risco e estratégias de seguimento – Joana Pimenta (Porto)

Papel das unidades de tratamento da IC avançada – Fátima Franco (Coimbra)

opções cirúrgicas no tratamento da IC – Paulo Pinho (Porto)

sala dos 
despachantes

TerapêUTiCas biológiCas nas doenças aUToimUnes  
moderador: luís Campos (lisboa)

a face oculta dos ensaios clínicos com biológicos – José delgado alves (lisboa)

utilização off-label – antónio Marinho (Porto)

os registos de biológicos na Europa – Jose roman Ivorra (Madrid)

CoordENação do NÚClEo dE Estudos dE doENças autoIMuNEs

sala do 
Infante

profilaxias – inCerTezas e Consensos
moderador: José Poças (setúbal)

tuberculose – umbelina Caixas (lisboa)

VIh e exposição profissional – Melo Mota (Ponta delgada)

Exames invasivos e endocardite – ana Paula reis (Funchal)

Viajante / Malária – robert Badura (lisboa)

16:00 -16:20 Coffee break

16:20 -17:30 Comunicações orais; visita a Posters

17:30 -18:30 assembleia geral da sociedade Portuguesa de Medicina Interna

20:30 Jantar do Presidente – Casa da Música (convidados)

sexTa -feira, 20.maio.2011

08:30 -10:00 reuniões temáticas (3 simultâneas)

sala do 
arquivo

doenças pUlmonares obsTrUTiVas
moderador: alfredo Martins (Porto)

asma grave – definição; factores etiológicos relacionados; tratamento – Estela ramos (Porto)

dPoC – Marcadores de gravidade e prognóstico; como alterar o curso da doença? 
João Cardoso (lisboa)

Bronquiectasias – Papel da etiologia na evolução e tratamento – antónio alvarez (Barcelona)

doença pulmonar obstrutiva – Expressão de doença não pulmonar – abílio reis (Porto)



sala dos 
despachantes

doenças aUToimUnes raras “ma non Tropo”
moderadores: Jorge Crespo (Coimbra) e Maria José serra (lisboa)

diagnóstico e tratamento da doença de Behçet – Cláudia Costa (Porto)

Pênfigos e diagnóstico diferencial com outras daI – Óscar tellechea (Coimbra)

a enigmática síndrome das hiper Igg4 – Marta rebelo (Coimbra)

sala do 
Infante

infeCção Vih – noVas realidades da CroniCidade
moderador: José antónio Malhado (lisboa)

o rim – teresa Branco (sintra)

o Pulmão – Isabel almeida (Porto)

o Coração – José Vera (Cascais)

o Cérebro – rosas Vieira (V.N. gaia)

CoordENação do NÚClEo dE Estudos dE INFECção VIh

10:00 -10:20 Coffee break

10:20 -11:30 Comunicações orais; visita a Posters

11:30 -12:30
lição Magistral (sessão plenária) 
The problem-orienTed mediCal reCord – 40 years laTer 
lawrence l. Weed (Vancouver)

12:30 -13:30 simpósium satélite (3 simultâneos)

Bial

astraZeneca – lípidos Inflamação e trombose – alvos terapêuticos na doença cardiovascular

Msd – doentes com risco cardiovascular devem ser tratados todos da mesma forma?

13:30 -14:30 almoço

14:30 -16:00 reuniões temáticas (3 simultâneas)

sala do 
arquivo

pneUmonias – da ComUnidade, hospiTalares e as oUTras
moderador Freire soares (Porto)

Classificação e estratificação das pneumonias – porquê e para quê? – Filipe Froes (lisboa)

a Clínica – Entre a microbiologia e a antibioterapia – Júlio oliveira (Porto)

o tratamento para além do antibiótico – José Manuel Pereira (Porto)

a importância do conhecimento da realidade: um registo nacional – Mathias Pletz ( Jena)

sala dos 
despachantes

noVos desafios em geriaTria
moderador: teixeira Veríssimo (Coimbra)

Prevenção e profilaxia nos idosos – gorjão Clara (lisboa)

Continuação de cuidados ou cuidados continuados? – gomes Ermida (Coimbra)

Investigação em geriatria – amália Botelho (lisboa)

a justa medida na farmacoterapia do idoso – afonso Esteves (Porto)

CoordENação NÚClEo dE doENças gErIÁtrICas



programa soCial

Momento Musical pelo agrupamento “Diagnosis” e Cocktail de Boas-Vindas na Alfândega – 18 de Maio

Jantar de Boas-Vindas (Individualidades e Conferencistas): Restaurante Bogani (Ribeira de Gaia) – 
19 de Maio

Jantar do Presidente (Individualidades e Conferencistas): Casa da Música 
Momento Musical no Jantar do Presidente “Piazzolla e Jazz” – 19 de Maio

Jantar de Encerramento do Congresso: Pátio das Nações (Palácio da Bolsa) – 20 de Maio
Preço por pessoa: 15€ (participantes e acompanhantes) 

Para efectuar a sua inscrição envie um email para  contabilidade@spmi.webside.pt

Concerto pela Orquestra de Jazz de Matosinhos: Hard Club do Porto  
(Mercado Ferreira Borges) – 20 de Maio

sala do 
Infante

UpdaTe em doenças lisossomais de sobreCarga (aspeCTos de 
diagnósTiCo e TerapêUTiCa) – moderador: luís Brito avô (lisboa)

doença de Pompe – Mark roberts (londres)

doença de Niemann-Pick – M. teresa Cardoso (Porto)

doença de Fabry – olivier lidove (Paris)

doença de gaucher – João Matos Costa (santarém)

CoordENação NÚClEo dE Estudos dE doENças raras

16:00 -16:20 Coffee break

16:20 -17:30 Comunicações orais; visita a Posters

17:30 -18:30 assembleia geral do Colégio da Especialidade de Medicina Interna

20:00 Jantar de Encerramento – Pátio das Nações, no Palácio da Bolsa

sábado, 21.maio.2011

09:00 -10:30 apresentação dos trabalhos seleccionados (comunicações orais e posters)

10:30 -11:00 Coffee break

11:00 -12:00
lição Magistral (sessão plenária) 
a goVernação dos hospiTais
antónio Ferreira (Porto)

12:00 -13:00 sessão de Encerramento; entrega de prémios

13:00 almoço



daTas imporTanTes

20 Fevereiro 2011  Data limite para submissão de Resumos (não prorrogável). 
Categorias: Comunicações Orais, Posters e Imagens em Medicina 
Tópicos e normas disponíveis em  www.spmi.pt

7 Março 2011  Respostas dos revisores.

13 Março 2011  Respostas aos autores.

15 Abril 2011  Data limite para inscrição online nos cursos pré-congresso (número de  
participantes limitado). Pagamento necessário até ao limite de 15 dias após 
comunicação dos seleccionados.

7 Maio 2011  Data limite para inscrições online no congresso. Após esta data serão aceites 
inscrições no próprio dia do congresso.

ConTaCTos

sECrEtarIado do CoNgrEsso

Adelina Claudino – Expediente Geral do Congresso: secretariado@spmi.webside.pt 
Ana Pedreira – Contabilidade: contabilidade@spmi.webside.pt 
Cristina Azevedo – Inscrições e cursos pré-congresso: revista@spmi.webside.pt

MEMBros da CoMIssão orgaNIZadora

Presidente do Congresso – Dra. Olga Gonçalves: ogsipm@gmail.com 
Secretário-Geral – Dr. João Araújo Correia: joaoacorr@gmail.com 

www.spmi.pt

agêNCIa loCal

THE - The House of Events – Reservas de alojamento e programa social: congress@the.pt 
Andreia Silva: +351 22 834 89 40



paTroCinador praTa

paTroCinador bronze

paTroCinador plaTina

oUTros paTroCinadores

paTroCinador oUro

delTa medinfarbayer

noVo nordisK pfizer

ViiV healTh Care


