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Mensagem do Presidente

Quero envolver-vos a todos num abraço, que só a cidade do Porto sabe dar, de agra-

decimento pela confiança que depositaram em nós, permitindo que aqui pudéssemos 

realizar o Congresso Nacional de Medicina Interna, a reunião mais importante dos Inter-

nistas Portugueses.

O Porto é a cidade do trabalho, e o trabalho não assusta a Medicina Interna. É com ele, 

associado à dedicação, ao saber e à liderança, que a Medicina Interna se vai assumindo 

como a base confiável do Sistema de Saúde no Hospital.

Escolhemos o mote de “Porto de Confluências”, porque a Medicina Interna valoriza a vi-

são global do doente, que precisa sempre da confluência de muitos saberes, sem enjei-

tar o aprofundamento de conhecimentos em áreas específicas, na procura incessante 

da excelência.

No Programa do 23º CNMI, quisemos arriscar e inovar, desafiando os Congressistas  

a uma maior participação efetiva, com entusiasmo pela variabilidade de patologias com 

que lidamos, que caracteriza a Medicina Interna e que torna o seu exercício tão difícil, 

quanto compensador! Como sabemos que os Internistas têm vários perfis e interes-

ses diferentes, temos sempre um percurso pensado para cada um deles, ao longo dos  

4 dias, para que fiquem e dêem o seu contributo.

Muitas das sessões pretendem juntar novos e velhos Internistas, em discussões 

abertas e divertidas, sobre casos, patologias e caminhos para o futuro da Especialida-

de e de todo o Sistema de Saúde em Portugal. Em várias ocasiões, vamos poder olhar 

as experiências de outros países, principalmente da Espanha, que cá poderemos vir 

a reproduzir.

Gostaríamos também que este 23º CNMI de 2017, marcasse o ponto de viragem nas 

relações entre as duas Especialidades Generalistas, que são a base do Sistema Nacio-

nal de Saúde, no hospital e no ambulatório. A Medicina Interna partilha com a Medicina 

Geral e Familiar os mesmos doentes, na maioria das vezes, apenas em fases diferentes 

de doença. A integração de cuidados não se faz por decreto. É preciso que nos conheça-

mos, que possamos saber a quem ligar, quando o nosso doente precisa. Porque vai ter 

alta e precisa de quem o saiba cuidar em casa, ou porque descompensa, e precisa de 

ser internado. Este diálogo tem que existir, com canais fáceis de comunicação. Esta é a 

única forma de assegurar a continuidade de cuidados aos nossos doentes.

Obrigado por virem ao Porto! 

Convosco, vai ser mesmo, o nosso melhor Congresso de sempre! 

Presidente do 23º CNMI – João Araújo Correia

João Araújo Correia
presidente@23cnmi.org
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Mensagem da Secretária-geral

De 25 a 28 de Maio será tempo de rumar ao Porto!

Para retomar o diálogo prazeroso, reencontrar o sentido benfazejo da partilha e 

celebrar a  comum opção pela Medicina Interna!

Aguarda-vos uma cidade orlada pelo Douro, sempre sedutora na sua mágica for-

ma de “cascata sanjoanina”, mas de novos recantos e… encantos, tal como vos 

espera uma comissão organizadora desejosa de honrar a hospitalidade nortenha 

e manter a tradição de bem acolher, entre os Internistas.

Temo-nos dedicado a preparar, para todos e cada um, razões plurais para compa-

recer, para integrar as sessões, para dinamizar o debate, renovando conhecimen-

tos e convicções. Tudo isto num ritmo que faça jus ao nosso dinamismo e à nossa 

pluralidade. Tudo para que valha mesmo a pena estar presente neste 23º CNMI!

Valorizar, ainda mais, o cerne do nosso Congresso – a produção científica subme-

tida para apresentação – era um objectivo primordial e, para isso, foi operacionali-

zado todo um renovado sistema de avaliação dos trabalhos que, estamos certos, 

incrementará a sua qualidade.

Um antecipado e sentido agradecimento a todos os companheiros de jornada que 

connosco erguem esta reunião anual.

Possa o sol ataviar de festa o granítico cenário que vos propomos e, por certo, 

estarão reunidas todas as condições para uma confluência inesquecível no Porto, 

em Maio de 2017!

Secretária-geral do 23º CNMI – Olga Gonçalves

Olga Gonçalves
secretario@23cnmi.org
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O Congresso Nacional de Medicina Interna (CNMI) é o princi-

pal evento da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. Nos 

últimos anos, temos assistido a uma melhoria progressiva da 

qualidade do programa científico do CNMI. Com o aumento do 

número de Internos, o número de trabalhos submetidos tam-

bém tem vindo a aumentar, ultrapassando os 2000. No en-

tanto, estes trabalhos continuam a ser encarados como uma 

vertente menor dos conteúdos do Congresso. Uma maneira 

de estimular a qualidade da produção científica dos nossos 

serviços é aprofundar e dignificar todo o sistema de revisão, 

classificação, apresentação e atribuição de prémios no CNMI. 

Foi o que decidimos tentar fazer.

Revisão e Classificação de Resumos

O processo vigente de revisão de resumos tem margem de melhoria em dois aspectos: o corpo de revisores, 

que seria preferível ser menor e constituído por peritos indiscutíveis nas respectivas áreas; e os critérios de 

classificação, que têm sido muito redutores e pouco discriminativos. Criámos um novo sistema de selecção de 

revisores e de classificação dos resumos. Iremos atribuir 50 resumos a cada revisor, e 2 revisores a cada resumo, 

num total de 90 revisores apenas. Os elementos da comissão organizadora ordenarão os resumos segundo a 

classificação atribuída e seleccionarão quais os trabalhos a aceitar (e de entre estes quais a apresentar) e quais 

a rejeitar. A classificação dos resumos foi inteiramente modificada e irá basear-se num sistema de pontuação 

para cada tipo de trabalho (investigação, caso clínico e imagem). Para os trabalhos de investigação, definimos 

5 critérios: relevância, qualidade do resumo, inovação, tipo de estudo e qualidade para ser apresentado. Para os 

casos clínicos: relevância, qualidade do resumo, inovação, originalidade e qualidade para ser apresentado. Para as 

imagens, 3 critérios: relevância, originalidade e qualidade para ser apresentado.

Apresentação de Trabalhos no Congresso

Prevê-se que venham a ser aceites cerca de 1500 trabalhos, cuja tipologia definimos em 5 categorias:

Comunicação oral – Investigação/ Casuística, destinada a trabalhos originais de investigação ou a 

casuísticas e séries de casos, suficientemente extensas ou complexas para justificar o formato de CO; 

prevêem-se cerca de 100 trabalhos aceites.

Poster – Investigação/ Casuística, destinada a trabalhos originais de investigação ou a casuísticas e 

séries de casos, passíveis de resumo em formato de poster;

Comunicação oral – Caso clínico, destinada a apresentações extensas ou muito complexas de casos 

clínicos; prevêem-se cerca de 100 trabalhos aceites.

Revisão e classificação de resumos, 
apresentações no congresso  
e atribuição de prémios

Vasco Barreto
vascosbarreto@gmail.com
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Poster – Caso clínico, destinada a casos clínicos passíveis de serem resumidos em formato de poster; 

prevêem-se 1000 Posters aceites no total, dos quais apenas uma parte com apresentação.

Imagens em Medicina, destinada a apresentação de imagens pedagógicas, acopladas a um breve resumo 

clínico; prevêem-se 300 trabalhos aceites.

As sessões serão em horário dedicado, não estando previsto decorrerem outras actividades no congresso em 

simultâneo, de forma a dar visibilidade aos trabalhos. Estão previstas 5 sessões de comunicações orais, cada 

uma distribuída por 7 salas com 5 a 7 apresentações cada. Os posters serão electrónicos. Estarão consultáveis 

em 12 grandes ecrãs e haverá duas ou três sessões de apresentação, com 9 trabalhos em cada expositor. Em 

princípio, as imagens não serão apresentadas.

Na tarde de 27 de Maio, os 5 resumos mais bem classificados pelos revisores serão apresentados em sessão 

dedicada em horário nobre (Top Rated Abstracts). Igualmente, na manhã de dia 28 serão apresentadas, em ses-

são plenária (Best Works in Contest), as 6 comunicações orais mais bem classificadas pelos moderadores das 

sessões, para decisão da atribuição de prémios.

Atribuição de Prémios

Durante as sessões de apresentação de comunicações orais e posters, os moderadores classificarão os tra-

balhos segundo uma grelha que foi modificada em relação à que existia até à data, e que incluirá 5 pontos: 

classificação do resumo (a dos revisores); apresentação; aspecto gráfico; inovação; e discussão. Na avaliação 

das imagens, são tidos em conta a classificação do resumo pelos revisores e o aspecto gráfico.

Foi decidido atribuir um papel muito mais activo e trabalhoso aos elementos dos júris de atribuição de prémios. 

Será pedido a estes colegas que estejam presentes em todas as sessões de apresentação de trabalhos, de 

forma a irem seleccionando, juntamente com os moderadores das sessões, os melhores trabalhos. Optámos 

por constituir júris baseados em elementos da comissão organizadora do congresso e em elementos do con-

selho editorial da revista Medicina Interna. Serão ainda incluídas algumas figuras de referência da nossa espe-

cialidade.

Os elementos do júri estarão presentes em todas as sessões de apresentação de comunicações orais e de 

posters, irão recolher as grelhas de avaliação dos moderadores e irão reunir-se para partilhar os melhores tra-

balhos a que assistiram, decidindo assim quais os trabalhos a premiar.

Desta forma, julgamos estar a contribuir de forma significativa para a qualidade da revisão dos resumos sub-

metidos, para a dignificação das sessões de apresentação de trabalhos no congresso e, finalmente, para uma 

atribuição de prémios mais justa, em que os júris têm acesso efectivo a todos os trabalhos a concurso.

Fazemo-lo com a convicção de que, secundariamente, esta maneira exigente, rigorosa e séria de nos posicio-

narmos perante o trabalho científico será estimulante para a qualidade da formação dos internistas e para a 

riqueza do conteúdo de eventos futuros.

Pela Comissão Organizadora do 23º Congresso Nacional de Medicina Interna,

J. Vasco Barreto
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Sara Rocha
cursos@23cnmi.org

Raquel Calisto
raquelcalisto.medint@gmail.com

Ao desenhar o programa do Congresso Nacional de Medicina Interna 2017, definimos 
como prioridade contribuir ativamente para que este seja um evento científico apelativo e 
dinâmico, mantendo a elevada qualidade científica que lhe é reconhecida.

Para o fazer, decidimos rever os modelos de sessões plenárias, de forma a tornar a vivên-
cia do congresso mais actual, inovando, sem perder a ligação com a tradição.

Consideramos que aprender, renovar conceitos, atualizar conhecimentos não tem de ser 
feito sistematicamente com recurso a sessões predominantemente expositivas. É com 
entusiasmo que vos vamos apresentar novos modelos de sessões. Com eles queremos 
promover uma cultura de actualização em Medicina Interna plural, prática e jovem, contri-
buindo para uma maior proximidade entre congressistas e palestrantes. Esperamos que 
recebam com curiosidade e expectativa as reuniões inovadoras deste congresso. São dis-
so exemplo as sessões:

Encontros com o perito – Estas reuniões, no início da manhã, visam estabelecer um 
contacto verdadeiramente privilegiado com peritos reconhecidos de determinada 
área. São reuniões personalizadas e intimistas, em que apenas um pequeno grupo de 
congressistas (será necessária pré inscrição, com teto máximo de 25 participantes 
por encontro) terá a oportunidade de rever, ao pequeno-almoço, a abordagem de um 
problema de índole prática relativamente ao quotidiano do Internista. É uma oportu-
nidade única para discutir ideias, colocar questões e estabelecer redes de contacto, 
num ambiente descontraído, mas de alto nível científico!

Hot Topics – Como o nome indica, estas sessões pretendem apresentar alguns te-
mas atuais, que suscitam entre nós opiniões divergentes. Serão constituídas por 
um moderador e dois preletores, que defenderão visões tendencialmente opostas 
sobre um determinado tema. O ambiente será de actualização e debate, rico em con-
fronto de ideias. Será revista a evidência actual em relação ao tema e as questões 
ainda em aberto. Pretende-se que seja uma oportunidade de rever e atualizar concei-
tos, assistir à defesa de diferentes visões das patologias e assim promover novas 
práticas e formas de pensar e fazer Medicina.

Casos clínicos interativos – Com apoio de uma aplicação para smartphone, em Ses-
são Plenária do Congresso, vamos pôr internistas de todas as gerações a discutir 
Casos Clínicos complexos, cujo diagnóstico ou plano de orientação/terapêutica, 
constituíram desafios à nossa prática médica. Haverá um apresentador do caso e 
um moderador, que convidarão toda a assistência a colaborar na resolução do mes-
mo, ao responder a questões práticas que serão colocadas. Dois peritos, de 2 hos-
pitais diferentes, ajudarão a definir o percurso do doente e a justificar o mesmo. Ha-
verá oportunidade para questionar o moderador, através da aplicação, relativamente 
aos passos que foram dados na abordagem do doente.

Esperamos ir de encontro às vossas expectativas. Respondam ao nosso desafio e parti-
cipem ativamente nas sessões que vos propomos. Queremos muito que este CNMI 2017 
seja um congresso amplamente vivido pelos Internistas.

Sessões inovadoras no CNMI

Sara Rocha Raquel Calisto

9



Júlio R. Oliveira
cursos@23cnmi.org

Os cursos pré-congresso têm tido presença constante e em crescimento 

ao longo das últimas edições do Congresso Nacional de Medicina Inter-

na. Não obstante a formação de qualidade que os serviços de medicina 

interna promovem continuamente, coordenada e integrada na actividade 

assistencial, existem áreas do conhecimento cujo ensino beneficia de 

cursos curtos, intensivos, bem estruturados, com avaliação final e vali-

dados pela experiência de formadores de idoneidade reconhecida. Em-

bora aconteçam ao longo do ano inúmeras formações técnicas de qua-

lidade, as suas edições não ocorrem em frequência e regularidade que 

permitam responder às necessidades. Procuraremos assim proporcionar 

oportunidade de encontro entre a oferta e a procura. Contamos envolver 

cerca de 550 formandos e 100 formadores, distribuídos por 15 cursos e 

cerca de 190 horas de formação.

O envolvimento de tão grande número de interessados, juntamen-

te com o chamamento de congressistas para o programa principal 

do 23º Congresso Nacional de Medicina Interna, poderia ter impacto 

no funcionamento dos serviços pelo que decidimos antecipar qua-

se todos os cursos para o fim-de-semana prévio ao congresso. Para 

não onerar em demasia os inscritos nos cursos, desobrigamos da ins-

crição no congresso que lhes exigiria a deslocação ao Porto em dois  

fins-de-semana sucessivos. Por outro lado, e sob o mote do 23º congres-

so “Porto de Confluências”, convidamos também médicos de outras espe-

cialidades, não dando a tradicional prioridade de inscrição aos internistas. 

Desta vez, as inscrições são aceites por ordem de entrada da sua forma-

lização definitiva.

Esperamos que os cursos disponibilizados correspondam às expectati-

vas e motivem a visita ao Porto. 

Cursos pré-congresso

Júlio R. Oliveira
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20, 21 e 25 de Maio
Inscrição obrigatória – número de lugares limitado

20 e 21 de Maio (Sábado e Domingo), das 09:00 às 18:00 
Hotéis Ibis, Novotel e Mercure – Vila Nova de Gaia 
Seminário de Vilar – Porto 
DEFI e Auditório do Hospital de Santo António – CHP

25 de Maio (Quinta-Feira), das 09:00 às 13:00 
Centro de Congressos da Alfândega do Porto

Nota: Não é obrigatória a inscrição no congresso para participar nos cursos.

Inscrições / cursos pré-congressos: Cristina Azevedo – cristina@spmi.pt

As inscrições nos cursos terminam a 7 de Maio. Até 16 de Abril, a organização reserva-se o direito de não 
realizar os cursos caso não seja atingido o número mínimo de participantes.

Local 25 Maio Nº inscrições

Centro de Congressos Alfândega 
Porto

Função Respiratória para Internistas: da função ao doente
Coordenação: Dr. Nuno Cortesão - Sociedade Portuguesa de Pneumologia

30

Local 20 Maio 21 Maio Nº inscrições

Seminário de Vilar
Porto

Equilíbrio Ácido-Base e Hidroelectrolítico
Reanima

40

Ventilação Não Invasiva
Coordenação: Dr.ª Piedade Amaro

Curso de Orientadores de Formação em M. Interna
Núcleo Estudos Formação Medicina Interna - SPMI

32 40

Doenças Lisossomais de Sobrecarga
Núcleo Estudos Doenças Raras - SPMI

30

Patologia Médica da Grávida
Núcleo Estudos Medicina Obstétrica - SPMI

30

Acidente Vascular Cerebral
Núcleo Estudos Doença Vascular Cerebral - SPMI

30

Tratamento da Diabetes no Hospital
Núcleo Estudos Diabetes Mellitus - SPMI

24

Local 20 Maio 21 Maio Nº inscrições

Hospital de Santo 
António (CHP)
Porto

Auditório Nefrologia para Não-nefrologistas 
S. Nefrologia - CHVNGE

100

Sala A 
Auditório

Vasculites 
Unidade Imunologia Clínica - CHP

35

DEFI 
Sala 2

Curso Básico de Cuidados Paliativos 
Núcleo Estudos Medicina Paliativa - SPMI / EIHSCP - CHP

30

Local 20 Maio 21 Maio Nº inscrições

Hotéis
V.N. Gaia (Arrábida)

Mercure Suporte Avançado de Vida 
Reanima

24

Novotel Curso Básico de Ecografia na Avaliação do Doente Crítico - Winfocus
Reanima

25

Novotel Sépsis e Infecção Grave para Médicos
Reanima

40

Ibis Intoxicações
Reanima

30

CURSOS PRÉ-CONGRESSO
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PROGRAMA CIENTÍFICO

Sexta-feira, 26.Maio.2017

07:45 - 08:30 Apresentação e discussão de e-Posters

07:45 - 08:30 Encontro com Perito I Encontro com Perito II

Abílio Reis (CHP Porto)

Doença vascular pulmonar: diagnóstico precoce, 
responsabilidade de todos

Raquel Duarte (CHVNGE)

As minhas dúvidas na tuberculose:  
do diagnóstico ao tratamento

08:30 - 10:00 Mesa redonda I Mesa redonda II Mesa redonda III

 Quando suspeitar de doença 
hereditária do metabolismo?
Moderadores:  
Luís Brito Avô (HSM Lisboa)  
Luísa Pereira (HBA Loures)

Imunodeficiências do adulto não 
VIH – o que sabemos, o que falta 
saber, o tratamento de hoje e o 
que vem aí
Moderador: António Marinho (CHP Porto)

Insuficiência cardíaca: o que 
queremos saber?
Moderador: Miguel Cortez (HLuz Arrábida)

10:00 - 11:30 Comunicações orais

11:45 - 12:30 Lição magistral

Lugar da Medicina Interna na organização do hospital – Correia de Campos
Apresenta: Luís Campos

12:30 - 13:30 Simpósio satélite I Simpósio satélite II Simpósio satélite III

Bayer Bial Tecnimede

13:30 - 14:30 Brunch simpósio I Brunch simpósio II Brunch simpósio III

Vitalaire Mylan Novartis

14:30 - 15:30 Hot topics I Hot topics II Hot topics III

Hipertensão arterial: quanto mais 
baixo melhor?
Moderador: Jorge Polónia  
(FMUP Porto / HPH Matosinhos)

 Sépsis em 2017: Surviving Sepsis 
Campaign vs Sepsis 3
Moderadores:  
Pedro Póvoa (HSF Xavier) 
José Andrade Gomes (HLuz Lisboa)

Rastreio do cancro do pulmão
Moderador: António Araújo (CHP Porto)

15:30 - 17:00 Mesa redonda I Mesa redonda II Mesa redonda III

Dor total e cuidado total – limites 
do sofrimento humano a papel da 
equipa de saúde
Moderador: Rui Carneiro (HLuz Arrábida)

Bactérias multirresistentes
Moderador: 
José Artur Paiva  (CHSJ Porto)

Aterosclerose e risco vascular: 
diabetes, estatinas e obesidade
Moderadores:  
Álvaro Coelho (CHUC Coimbra) 
Pedro Marques da Silva (HSMarta Lisboa)

17:15 - 18:15 Comunicações orais

18:15 - 19:15 Caso clínico interativo – Sessão plenária
Moderador: Paulo Paiva (CHP Porto)

Reunião dos Núcleos:
NEIC / NEBIO / NEDM / NEDVC / NEDVIH / NEURGMI / NEMPAL

19:15 - 20:00 Reunião do colégio de especialidade de Medicina Interna

Quinta-feira, 25.Maio.2017

14:00 - 15:00 Apresentação e discussão de e-Posters

14:00 - 15:00 Comunicações orais

15:00 - 16:00 Caso clínico interativo – Sessão plenária
Moderador: Vasco Barreto (HPH Matosinhos)

16:00 - 16:45 Sessão solene de abertura do congresso

16:45 - 17:00 Prémio nacional de Medicina Interna

17:00 - 17:45 Lição magistral
Saúde e sociedade em Portugal – António Barreto
Apresenta: João Correia

18:15 - 19:15 Simpósio satélite I Simpósio satélite II Simpósio satélite III

Astra Zeneca Pfizer / BMS Menarini
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PROGRAMA CIENTÍFICO (continuação)

Sábado, 27.Maio.2017

07:45 - 08:30 Apresentação e discussão de e-Posters

07:45 - 08:30 Encontro com Perito I Encontro com Perito II

Pedro Cunha (HSO Guimarães)

Hipertensão arterial: Para além das guidelines

Carlos Vasconcelos (CHP Porto)

Como tratar um lúpus, um lupinho e um lupão

08:30 - 10 - 00 Mesa redonda I Mesa redonda II Mesa redonda III

AVC criptogénico – questões 
controversas
Moderador:  
Teresa Cardoso (CHSJ Porto)

Decisões críticas no idoso
Moderadores:  
Teixeira Veríssimo (CHUC Coimbra) 
Gorjão Clara  (CUF Descobertas Lisboa)

Cooperação entre a MI e a MGF – 
Fundamental para um sistema de 
saúde mais eficiente!
Moderadores:  
Luís Campos (SPMI)  
Rui Nogueira (APMGF)

10:00 - 11:30 Comunicações orais

11:45 - 12:30 Lição magistral

Ciência: fazer, comunicar e ensinar – Alexandre Quintanilha
Apresenta: Raquel Calisto

12:30 - 13:30 Simpósio satélite I Simpósio satélite II Simpósio satélite III

Astra Zeneca MSD Boehringer

13:30 - 14:30 Brunch simpósio I Brunch simpósio II Brunch simpósio III

Roche Bial Respiratórios Daiichi Sankyo

14:30 - 15:30 Sessão especial Hot topic I Hot topic II

Top Five Rated Abstracts
Moderadores:  
Sara Rocha (CHP Porto) 
Vasco Barreto (HPH Matosinhos)

Pneumonia adquirida na 
comunidade
Moderador: Filipe Froes (CHLN Lisboa)

 Profilaxia VIH pré-exposição.  
Sim ou não?
Moderador: Telo Faria (ULSBA Beja)

15:30 - 17:00 Mesa redonda Mesa do Jovem Internista Sessão dedicada

DPOC - Uma abordagem mais 
personalizada
Moderadores:  
Alfredo Martins (HLuz Arrábida)  
Rui Costa (GRESP)

Questões em aberto na formação
Moderador:  
Ricardo Fernandes (NIMI)

Como escrever um artigo  
que seja aceite para publicação  
– Helena Donato
Moderador: João Sá (HLuz Lisboa)

Atribuição do Prémio Jorge 
Caldeira e Bolsa Helena Saldanha

17:15 - 18:15 Comunicações orais

18:15 - 19:15 Caso clínico interativo – Sessão plenária
Moderador: Cristina Ramalho (HSO Guimarães)

Reunião dos Núcleos
GERMI / NERPC / NEMO / NEDF / NEDAI / NEDR

19:15 - 19:45 Assembleia geral da SPMI

Domingo, 28.Maio.2017

08:30 - 10:00 Mesa redonda I Mesa redonda II

Doença hepática, doença sistémica
Moderador: Arsénio Santos (CHUC Coimbra)

Respostas para reduzir o número de doentes no 
Serviço de Urgência
Moderadores: Maria da Luz Brazão (SESARAM Funchal)  
António Martins Baptista (HBA Loures)

10:00 - 11:15 Sessão dedicada I Sessão dedicada II

Best Works in Contest
Moderadores: Olga Gonçalves (CHVNE)  
João Araújo Correia (CHP Porto)

A Medicina Interna nos países da lusofonia e formas 
de cooperação
Moderadores: Luís Campos (SPMI)  
Maria do Patrocínio Nunes (USP São Paulo)

11:45 - 12:30 Lição magistral

How to Think to Decide Well – Jerome Groopman (Harvard Medical School) e Pamela Hartzband (Beth Israel 
Deaconess Med)
Apresenta: Margarida França

12:30 - 13:30 Sessão de encerramento  |  Entrega de prémios  |  Anúncio do 24º CNMI
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25.Maio.2017 

19:15 - 20:15 – Porto de Honra 

Salão Nobre no Centro de Congressos da Alfândega 

27.Maio.2017 

20:30 – Jantar de Encerramento 

Sala do Arquivo no Centro de Congressos da Alfândega (lugares limitados)

PROGRAMA SOCIAL
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Locais dos Cursos

Ibis Porto Gaia 
Rua Mártir de São Sebastião, 247 
4400-499 Vila Nova de Gaia 
GPS. N 41° 8’ 39.74’’ W 8° 38’ 27.85’

Novotel Porto Gaia 
Rua Mártir São Sebastião 
4400-499 Vila Nova de Gaia 
GPS. N 41° 8’ 38.47’’ W 8° 38’ 27.59’’

DEFI - Centro Hospitalar do Porto 
Largo do Professor Abel Salazar 
4099-001 Porto 
Hospital de Santo António, Edifício Satélite, Piso -1 
GPS. 41.146396, -8.619614

Mercure Porto Gaia 
Rua Manuel Moreira de Barros, 618D 
4400-346 Vila Nova de Gaia 
GPS.  41.142411, -8.637174

Seminário de Vilar 
Rua Arcediago Van Zeller, 50 
4050-621 Porto 
GPS. 41.149657, -8.628315

Centro de Congressos da Alfândega do Porto 
Rua Nova da Alfândega 
Edifício da Alfândega 
4050-430 Porto 
GPS. 41.1426554, -8.6204359

Sociedade Portuguesa de Medicina Interna

Secretaria geral / congressos e reuniões 
Adelina Claudino – adelina@spmi.pt

Tesouraria / contabilidade 
Ana Pedreira – ana@spmi.pt

Inscrições / cursos pré-congressos 
Cristina Azevedo – cristina@spmi.pt

Revista Medicina Interna 
Ana Silva – ana.silva@spmi.pt

Membros da Comissão Organizadora

Presidente do Congresso 
João Araújo Correia – presidente@23cnmi.org

Secretária-geral 
Olga Gonçalves – secretario@23cnmi.org

Tesoureiro 
João Neves – tesoureiro@23cnmi.org

Cursos 
Júlio Oliveira; Margarida França; Sara Rocha 
cursos@23cnmi.org

Agência de Congressos e Eventos

THE - The House of Events 
Reservas de alojamento e programa social: 23cnmi@the.pt 
Liliana Mota: +351 22 834 89 40

www.23cnmi.org
facebook.com/23cnmi/
www.spmi.pt

CONTACTOS

http://www.facebook.com/23cnmi/

	Button 62: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off
	Page 75: Off
	Page 86: Off
	Page 97: Off
	Page 108: Off
	Page 119: Off
	Page 1210: Off
	Page 1311: Off
	Page 1412: Off

	Button 63: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off
	Page 75: Off
	Page 86: Off
	Page 97: Off
	Page 108: Off
	Page 119: Off
	Page 1210: Off
	Page 1311: Off
	Page 1412: Off

	Button 66: 


