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AGENDA

Olá a todos!

BASIC
5-6/05—Porto O

D

Coordenadores:
TA

O
G e Raquel Monte
Paulo Maia
S
E

Esta é a primeira de muitas newsletters do NIMI-SPMI onde vamos dar-vos a conhecer os vários projectos em curso!

8º ENIMI:

A primeira apresentação é, inevitavelmente, para a atual coordenação, composta por:

20-22/06—Faro

- Cristina Teixeira Pinto (Hospital de Faro, EPE) – Coordenadora

Submissão de resumos até

- Pedro Cunha (CH Médio Tejo) – Secretário

2/06 em:

- Ana Pinheiro Sá (CHLN) – Tesoureira

http://www.spmi.pt/nucleos/nimi/

- Andreia Vilas-Boas (ULS Matosinhos) – Vogal

O nosso principal objectivo é que todos estejam a par daquilo que o NIMI realiza ao longo do ano para que nos
possam enviar as vossas sugestões e participar ativamente deste projecto que é, acima de tudo, de todos nós!

- José Paxiuta (HPP Cascais) – Vogal

- Suporte Avançado de Vida

Para facilitar a nossa organização interna, criamos grupos de trabalho, responsáveis pela gestão de cada uma das
nossas atividades para este ano. Esperamos que os nossos projetos vão de encontro às vossas carências
formativas e àquilo que esperam do núcleo. Contamos com as vossas sugestões para melhorar. Dêem-nos notícias
para n.internos.med.interna@gmail.com.

- Nutrição Clínica

Até breve!

CURSOS
- Cuidados Paliativos

- SPSS para internistas

Cristina Teixeira Pinto

- Diabetes
EFIM/YOUNG INTERNISTS

INVESTIGAÇÃO

WORKSHOPS

O Grupo “Young Internist” (YI) da Federação Europeia de

Um dos objetivos do NIMI para este ano é promover a ligação

- Técnicas Invasivas em

Medicina Interna (EFIM) é constituido por jovens internistas de

entre os internos de Medicina Interna dos vários Hospitais,

Medicina Interna

toda a Europa que trabalham juntos na construção da Medicina

permitindo construir projetos de investigação clínica a nível

Interna (MI) do futuro e na defesa dos interesses dos jovens em

nacional. Poderemos assim estabelecer o contato entre todos

formação. Pretende-se promover a educação de qualidade com

nós, através dos representantes locais, para a realização de

inúmeras iniciativas, como a já conceituada Escola Europeia de

estudos multicêntricos, aumentando a qualidade científica dos

MI (ESIM) e “YI Day” cujo sucesso tem sido exponencial. Fica

trabalhos

já o convite para o 7º YI Day que se realizará em Praga durante

investigação clínica em Medicina Interna. No 8º ENIMI teremos

o próximo Congresso Europeu. Visita a página www.efim.org e

uma palestra sobre “Estudos Multicêntricos – o papel do NIMI”,

acompanha

atividades

onde serão apresentados os nossos objetivos e o processo

internacionais em que te podes envolver. A Europa conta com o

que dará início a este novo desafio. Contamos convosco e

teu apoio e participação!

com sugestões para outros projetos!

- Como preparar um currículo
em Medicina Interna
Antibioterapia para Internistas
5-6/07—Fig. da Foz
Coordenador: DO

TA

Carlos Capela
O e Sara Marques

G
ES

Inscrições para: cristina@spmi.pt

de

perto

todas

as

aliciantes

e

desenvolvendo

competências

na

área

de

Rafaela Veríssimo
TARDE JOVEM INTERNISTA

JORNADAS DE CASOS CLÍNICOS

Ao longo dos últimos anos os Internos de Medicina Interna já

Como especialidade a Medicina Interna engloba um infindável

ganharam um espaço no Programa do seu Congresso Nacional

número de patologias. Conhecê-las é importante para a sua

com a “Tarde do Jovem Internista”. Este ano apresentaremos o

identificação. O projeto das jornadas de casos clínicos pre-

“Exchange Program” que visa o intercâmbio de internos da

tende estimular os internos, através da partilha de experiênci-

especialidade dentro da Europa; contaremos com o Dr. Kees da

h t t p : / / s p m i . p t /

as, com o objetivo de que o que uns já viveram possa ajudar a

Holanda, que falará do “Cognitive diagnostic error in Internal

que outros o façam, cada vez melhor. Em formato de ginásio

nucleos_estudo_conteudos.php?

Medicine” e com o Dr. Barros Veloso a moderar um debate

clinico, esperamos que seja um bom complemento à formação

id_nucleo=13

ético da “Aplicação prática das diretivas antecipadas de vida e

de todos. As primeiras jornadas estão a ser planeadas para o

testamento vital”. Esperamos contar contigo!

final de 2013. Preparem os vossos melhores casos e estejam

Onde estamos:
n.internos.med.interna@gmail.com

https://www.facebook.com/
groups/122187711152506/?fref=ts

Carla Araújo

atentos às novidades!

José Paxiuta

groups/122187711152506/

REGISTO DE INTERNOS DE PORTUGAL em: http://nimi.spmi.pt/internos/login.php
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A ACONTECER...
ASSEMBLEIA DE REPRESENTANTES LOCAIS
Caro Colega:
O NIMI existe por tua causa!
EFIM
9th EFIM Clinical Research Course
Candidatura a bolsas até 15/04
http://www.fdime.org/crs2013.html
EXCHANGE PROGRAM
Intercâmbio de internos na Europa
Candidatura

a

bolsas

de

intercâmbio da SPMI até 31705
http://www.efim.org/en/european-

Os Internos de Medicina Interna têm uma voz individual e uma voz coletiva que, organizada, será sempre mais forte.
A Assembleia de Representantes Locais é um projeto pioneiro que pretende ampliar a voz do NIMI, de uma forma
verdadeiramente nacional e representativa. Nesse sentido, estamos a dar os primeiros passos para a sua
constituição efetiva.
A Assembleia de Representantes Locais será o órgão deliberativo máximo do NIMI e será constituída por todos os
Representantes Locais dos Internos de Medicina Interna. Cada Centro Hospitalar terá o seu Representante, eleito
pelos seus pares, o qual terá por missão estabelecer a necessária ponte entre o Secretariado do NIMI e os Colegas
que representa.
Se ainda não foste contatado, não hesites! Participa na eleição do teu Representante. Faz ouvir a tua voz! O nosso
objetivo é exactamente esse: dar a todos os Centros Hospitalares, de Norte a Sul, do Litoral ao Interior, Continente e
Regiões Autónomas, a voz merecida. Congregado o esforço, faremos ouvir a NOSSA voz.
Participa nesta verdadeira ponte para o Futuro!

Pedro Cunha

exchange-programme-950
h t t p : / / s p m i . p t /
medicinainterna_europa_conteudos
.php?id=3

ASSEMBLEIA GERAL DE INTERNOS

ASSEMBLEIA DE REPRESENTANTES LOCAIS

No último Congresso Nacional realizámos, simbolicamente, a

O 19.º Congresso Nacional de Medicina Interna será o palco

primeira

da primeira Assembleia de Representantes Locais.

Assembleia

Geral

de

Internos.

Pretendemos

institucionalizar esta reunião de forma a discutirmos, num

Pretendemos “arrancar” com este projeto formalizando o

12th European Congress of Internal

espírito inforrmal e aberto, qualquer tema do interesse de cada

modus operandi da reunião: expor os objetivos da Assembleia,

Medicine

Colega. A

a

Assembleia Geral

não pretende substituir a

sua

constituição,

o

seu

modo

de

funcionamento.

complementá-la

Aprovaremos o seu regulamento e estabeleceremos as bases

permitindo a TODOS a presença ativa e a discussão necessária.

de futuro para que seja operacional. Se o teu Centro Hospitalar

Nesta reunião iremos abordar os vários grupos de trabalho do

ainda não tem um representante local, contacta-nos para que a

Secretariado do NIMI, permitindo a discussão dos diversos

situação seja resolvida antes do Congresso. Esta será a

temas e projectos num formato de workshop onde cada um

oportunidade por excelência para lançarmos um projecto real e

European School of Internal

poderá e deverá emitir a sua opinião, formulando críticas e

sólido que passa do papel à acção. Caro Representante Local:

Medicine

sugestões. Caro Colega: estás convocado!

estás convocado!

2-5/10—Praga, Rep. Checa
Submissão de resumos até 31/05
http://www.efim2013.org/

Assembleia

de

Representantes,

antes

1-7/09—Capadocia, Turkey
Candidatura a bolsas da SPMI
http://www.efim.org/en/europeanschool-of-internal-medicine-919
SPMI
Prémios de Investigação e
Bolsas de Estudo:



Dr. Barros Veloso (História da
Medicina)





VIH




Grunhental (Dor Crónica)

NEDAI
NEDCV
Jornalismo na Medicina

h t t p : / / s p m i . p t /
regulamentos_premios.php

Disponível;

Pendente;

Em falta

