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PLANO DE ACTIVIDADES para 2022 do Núcleo de Estudos 

de Formação em Medicina Interna (NEForMI) da SPMI 

 

Para o ano de 2022 o NEForMI mantém a sua missão de promover a área da 

formação dentro da SPMI, de acordo com os objectivos pelos quais foi criado: 

• Contribuir para reflexão e discussão dos objectivos e necessidades da 

formação específica em Medicina Interna; 

• Contribuir para a formação contínua em Medicina Interna, promovendo 

iniciativas nesse sentido; 

• Contribuir para a certificação da qualidade na formação e avaliação em 

Medicina Interna; 

• Contribuir para o desenvolvimento da atividade do Centro de Formação 

em Medicina Interna da SPMI (FORMI); 

• Estabelecer contactos e parcerias de colaboração com o Colégio da 

Especialidade de Medicina Interna da Ordem dos Médicos e com 

estruturas equiparadas de Sociedades congéneres internacionais. 

 

De forma a cumprir estes objectivos de actuação, propõe-se o seguinte Plano 

de Actividades para o NEForMI ao longo do ano 2022: 

 

1. Realização de Reuniões de Trabalho do Secretariado do NEForMI e da 

Comissão Coordenadora do FORMI. Serão alternadas reuniões 

presenciais com reuniões virtuais com recurso à plataforma ZOOM. 

 

2. Apoiar a coordenação da atividade desenvolvida pelo Centro de 

Formação em Medicina Interna (FORMI), através da respetiva Comissão 

Coordenadora que foi indicada pelo NEForMI. Sendo de salientar as 

seguintes atividades: 

• Apoiar o gestor de formação e o secretariado do FORMI na 

execução das atividades formativas realizadas no âmbito do 

FORMI 

• Avaliar as necessidades de formação dos Internistas e Internos 

de Medicina Interna. 

• Elaborar o Plano Anual de Formação (Catálogo de Formação do 

FORMI) e acompanhar a sua execução. 
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• Divulgar as atividades de formação realizadas pelo FORMI 

através dos meios de comunicação disponíveis. 

• Desenvolver iniciativas que favoreçam o financiamento externo do 

FORMI, nomeadamente angariação de apoios e candidaturas a 

fundos de apoio a entidades formativas. 

 

3. Promoção de Atividades Formativas: O NEForMI pretende continuar a 

dinamizar um grande número de Cursos de Formação que 

complementam assim o plano de formação do FORMI. Entre os cursos 

da responsabilidade do NEForMI, destacam-se os seguintes que estão 

previstos para se realizarem no ano de 2022: 

• Curso de Recepção aos Internos de Medicina Interna (CRIMI) 

• Escola de Verão de Internos de Medicina Interna (EVERMI) 

• Escola de Formadores em Medicina Interna (EForMI) 

• Curso de Actualização em Medicina Interna (CAMI) 

• Curso Básico de Medicina Intensiva (CBaMI) 

• Curso de Orientadores de Formação em Medicina Interna 

• Medicina Interna 21.22 – O Ano em Revista 

• Curso de Dor Crónica (Presencial e E-learning) 

• Curso de Ventilação não Invasiva 

• Investigação Clínica em Medicina Interna (ICMI) 

• Bioestatística aplicada à Investigação Clínica 

• Curso de Antibioterapia Racional 

• Curso de Raciocínio Clínico 

• Competências não Clínicas para Gestão de Equipas 

• Comunicação Clínica para Internistas 

• Qualidade em Saúde e Segurança do Doente 

• Curso de Introdução à Gestão de Serviços de Saúde 

• Curso de Abordagem de Lesões Cutâneas 

  

Neste período estamos ainda em fase de concepção do Plano de 

Formação do FORMI para 2022, nomeadamente aguardamos ainda os 

resultados do Questionário de Avaliação de Necessidades Formativas, 
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pelo que se pode justificar no futuro próximo vir a alargar a oferta 

formativa. 

 

4. Participação em iniciativas da responsabilidade da SPMI: 

• Participação no 28º Congresso Nacional de Medicina Interna: 

Para além de reunião plenária do NEForMI a realizar no 

congresso, o NEForMI está disponível a colaborar com a 

organização do congresso para a dinamização de sessões 

temáticas. Foi efectuada a proposta para a organização da 

Tarde do Orientador de Formação (iniciativa integrada no 

2022: Ano do Orientador de Formação). 

 

• Participação na 4ª Festa da Saúde, a realizar em 2 e 3 de 

Julho em Aveiro, com atividades de educação para a saúde 

para a comunidade.  

 

5. 2022: Ano do Orientador de Formação em Medicina Interna (AOFMI) 

O NEForMI propõe que em 2022 se dedique o ano à promoção dos 

Orientadores de Formação em Medicina Interna. Pretende-se que mais 

do que uma iniciativa dum Núcleo de Estudos, que este seja um 

movimento que envolva toda a Medicina Interna portuguesa. 

Estabelecem-se os seguintes objetivos a alcançar ao longo do ano de 

2022: 

• Valorizar a função de Orientador de Formação em Medicina 

Interna (OFMI) 

• Capacitar os OFMI para a atividade formativa e disponibilizar aos 

OFMI espaços para a sua própria formação e desenvolvimento 

profissional 

• Identificar os OFMI e criar uma rede que facilite o contacto de 

forma eficiente entre a estrutura da SPMI e todos os OFMI 

 

Encontra-se ainda a ser definido o programa de atividades a incluir no 

âmbito desta iniciativa, mas salientam-se desde já as seguintes linhas-

gerais: 

• Escola de Formadores em Medicina Interna (EForMI): Agendada 

para os dias 27 a 29 de Maio. Pretende-se replicar o modelo geral 

da Escola de Verão de Medicina Interna, mas dirigida 
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exclusivamente a especialistas de Medicina Interna e tendo como 

pano de fundo a temática da formação em Medicina Interna. 

• Espaços de Formação para OFs: Para além dos Cursos de 

Orientadores de Formação que já são realizados, pretende-se 

criar outros espaços de formação para os OFs, provavelmente em 

formato digital (webinars) 

• Tarde de Orientador de Formação no 28ºCNMI (Outubro em 

Vilamoura) e outras iniciativas a desenvolver no Congresso 

Nacional. 

• Guia de Apoio à Formação em Medicina Interna (GAFMI): 

Documento a ser desenvolvido ao longo do ano de 2022 e que 

será o maior fruto deste projeto. O objetivo é elaborar uma 

ferramenta de apoio aos OFMI, onde possam recorrer para 

responder às questões que lhe são colocadas enquanto OFs. 

• Rede Nacional dos Orientadores de Formação em Medicina 

Interna: Pretende-se ao longo do ano de 2022 desenvolver este 

registo e criar uma rede eficiente de comunicação entre a SPMI e 

os orientadores de formação. Pretende-se ainda realizar um 

Questionário aos OFMI. 

  

6. 2º Encontro Nacional do NEForMI: Dado que o ano de 2022 vai ser 

preenchido pelas atividades do AOFMI, opta-se por protelar a 

organização do 2º Encontro Nacional do NEForMI para o início de 2023. 

 

7. Estabelecimento de Grupos de Trabalho: Pretende-se em 2022 

dinamizar a atividade dos grupos de trabalho constituídos, que ainda 

não conseguiram ser efectivos na sua atividade. Pretende-se que estes 

Grupos de Trabalho, para além de espaços de discussão, sejam 

também fóruns que produzam documentos (position-papers) e 

orientações. 

• Recertificação na Especialidade da Medicina Interna: Grupo de 

Trabalho para analisar a questão da recertificação dentro da 

Medicina Interna e como poderá vir a funcionar.  

• Internato de Formação Específica de Medicina Interna: 

Reflexão sobre o programa de Formação em Medicina Interna 

e elaboração de propostas de melhoria a serem discutidas 

com o Colégio da Especialidade de Medicina Interna. 
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• Certificação da Orientação da Formação em Medicina Interna: 

Grupo de Trabalho para refletir acerca da possibilidade da 

certificação dos Orientadores de Formação e de qual a forma 

de a implementar. Este será um tema que estará em destaque 

ao longo do ano de 2022 nas várias atividades incluídas no 

AOFMI. 

 

8. Projeto Artigo da Semana: O “Artigo da Semana” tem por objetivo 

divulgar aos associados da SPMI e outros utilizadores do website da 

SPMI artigos científicos de interesse para a Medicina Interna. Esta 

iniciativa será dinamizada semanalmente por um dos Núcleos de Estudo 

da SPMI. O NEForMI terá a responsabilidade de coordenar a 

implementação do projeto. 

 

9. Desenvolvimento dos Meios de Comunicação do NEForMI 

• Dinamização do microsite do NEForMI, que está inserido no 

site da SPMI, com actualização das informações lá existentes 

e eventual introdução de novos conteúdos. 

• A ponderar recurso às redes sociais para divulgação das 

atividades do NEForMI, nomeadamente criação de uma 

página de Facebook, em parceria com a página de facebook 

da SPMI. 

 

10. Publicações: Pretende-se que em 2022 o NEForMI comece a publicar 

documentos que transmitam o resultado do trabalho desenvolvido pelos 

grupos de trabalho do NEForMI, possibilitando assim a sua divulgação 

externa. Estes documentos tanto poderão ser documentos descritivos 

das atividades realizadas, ou poderão ser mesmo Position Statements 

do NEForMI sobre temáticas referentes à formação dos Internistas.  

Serão publicados no microsite do NEForMI os documentos produzidos, 

que poderão também ser publicados em outros suportes, como por 

exemplo na Revista Medicina Interna.  

O NEForMI pretende também continuar, em conjunto com o Núcleo de 

Internos de Medicina Interna a promover a publicação dos Guias do 

Jovem Internista, estando prevista para 2022 a publicação do Guia do 

Jovem Internista do Laboratório. 
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11. Atividade Científica: É objetivo também que o NEForMI desenvolva 

atividade científica no âmbito da área da formação. Pretende-se que 

estes trabalhos possam gerar apresentações em congressos e 

publicações em revistas científicas. Está planeado entretanto o seguinte 

trabalho científico: 

• Caracterização dos Orientadores de Formação em Portugal 

 

 

Lisboa, 16 de Outubro de 2021 

Aprovado em Reunião do Secretariado do Núcleo de Estudos de Formação em 

Medicina Interna (NEForMI)da SPMI 


