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editorial

Agradecendo o facto e considerando uma 
honra a possibilidade de escrever as primeiras 
palavras desta que é a primeira edição da 

AIMGF Magazine, faço-o parafraseando Albert Einstein 
quando diz que “fazer ou não fazer algo depende apenas 
da nossa vontade e perseverança”.

É certo que esta equipa que constitui a AIMGF está de 
parabéns pelo empenho, dedicação e altruísmo que têm 
pautado esta caminhada de pouco mais de meio ano. 
E neste curto espaço de tempo estão a concretizar um 
sonho que a Coordenação de Internato da Zona Norte 
acalenta há pelo menos três anos - a possibilidade de 
ter um veículo de informação que reproduza o trabalho 
que os INTERNOS de MGF desenvolvem ao longo do seu 
percurso formativo.

Esta equipa dinâmica e empreendedora ao trabalhar 
de mãos dadas com a Coordenação da ZN de forma 
serena, mas aguerrida, tem tornado possível a realização 
de eventos que de outra forma não seria possível ver 
concretizados.

Todos os elogios que vos poderia fazer exaltariam este 
pecado da vaidade que eu tenho quando me refiro a toda 
esta equipa que colabora de forma pronta e disponível 
para colocar a MGF como a especialidade médica, esteio 
do SNS, que bem próxima dos cidadãos, os apoia de 
forma incondicional no seu ambiente familiar.

E porque as coisas bonitas já foram ditas por outras 
pessoas e, ao dizer-vos mais uma vez o meu muito 
obrigada por esta realidade que foi um sonho, digo 
apenas como Jeane Pinckert Dixon “Acredito que o 
trabalho é amor em movimento. Tenho a impressão 
que, se mais pessoas encarassem o trabalho e a vida 
desta forma, seriam capazes de realizar muito mais”.

Sabendo da importância fulcral que a Medicina 
Geral e Familiar (MGF) vem assumindo na 
prestação de cuidados de saúde primários 

à população, tornou-se, a determinada altura, 
um imperativo que nós, internos e ex-internos da 
especialidade, fizéssemos reconhecer e compreender o 
papel fundamental e complexo por nós assumido, no 
seio do sistema nacional de saúde e perante a restante 
comunidade médica.

Assim, e face a tal desafio, a Associação de Internos 
de Medicina Geral e Familiar (AIMGF) da Zona Norte 
renasce, alguns anos após a sua origem, com uma 
nova dinâmica e ambições.

Para além do apoio à organização do encontro do 
internato de MGF que sempre lhe esteve reservado, 
a AIMGF pretende, cada vez mais, representar os 
interesses dos seus sócios e ter uma voz presente e 
activa nos centros de decisão relativos ao mundo da MGF, 
funcionando de forma articulada com a Coordenação de 
Internato de MGF da Zona Norte (CIMGFZN) no que à 
construção da nossa própria formação diz respeito.

«O caminho faz-se caminhando» e a AIMGFmagaZiNe 
é, segundo os nossos projectos e ambições, (“apenas”) 
mais um passo dado no traçado que este grupo de 
trabalho delineou.

 Num espaço pensado por e para pessoas com a 
MGF no pensamento, esta revista consubstanciará, 
esperançosamente, um importante instrumento de 
formação, educação, investigação e qualidade que a 
especialidade nos merece e que, de uma vez por todas, 
nos permita dignificar a sua imagem.

Por
Dra. Maria da Luz

A Presidente da AIMGF - Zona Norte
Susana Moreira
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apresentação
AIMGF
Pela
Direcção da AIMGF Zona Norte

Caros sócios,
Vimos por este meio apresentar a Associação de 

Internos de Medicina Geral e Familiar (AIMGF) da Zona 
Norte.
A actual direcção é constituída por: 

Direcção Geral
Presidente: Drª Susana Moreira
Secretária: Drª Margarida Trovisqueira
Tesoureira: Drª Rosa Pires
Vogais: Drª Catarina Santos

Drª Jessica Costa
Drª Joana Alves
Drª Joana Amorim
Drª Joana Batista
Drª Joana Monteiro
Drª Joana Neto
Drª Lígia Lima
Drª Maria da Luz Loureiro
Drª Raquel Braga

Assembleia Geral
Presidente: Drª Joana Lopes
Vice-presidente:  Dr.Jorge Queirós;
Secretária: Drª Catia Almeida

Conselho Fiscal
Presidente: Drª Sabina Santos
Secretária: Drª Lúcia Santos
Relatora: Drª Gisela Ferreira

Conselho Geral
Drª Joana Espanhol
Drª Joana Lopes
Drª Rita Barbosa
Drª Sabina Santos
Drª Susana Moreira

Reunimo-nos por considerarmos fundamental ter um 
papel activo na construção da nossa própria formação.

Tendo em conta a complexidade e exigência do 
internato, dispomo-nos a tentar compreender a 
realidade da especialidade, integrando as perspectivas 
dos internos e ex-internos das diferentes direcções de 
internato da Região Norte, e a actuar de forma articulada 
com a Coordenação de Internato de Medicina Geral e 
Familiar da Zona Norte (CIMGFZN) em várias áreas de 
interesse. Entre estas incluem-se:

Formação Específica em Medicina Geral e Familiar 

• Apoiar e promover possíveis remodelações curriculares 
do Internato de Medicina Geral e Familiar. 
• Representar os interesses dos Internos de Formação 
Específica em Medicina Geral e Familiar.  
• Promover a realização de inquéritos destinados a 
recolher a opinião dos internos sobre as condições/
necessidades formativas.  
• Promover sessões de discussão e esclarecimento 
relativas ao Internato de Medicina Geral e Familiar.  
• Promover a edição de uma publicação periódica 
referente às actividades desenvolvidas e referentes ao 
Internato de Medicina Geral e Familiar.  

apresentação AIMGF 1
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Carreira Profissional
 
• Promover a dignificação da carreira de Medicina Geral 
e Familiar.  
• Promover sessões de discussão e esclarecimento 
relativas à carreira profissional de Medicina Geral e 
Familiar.  
• Promover debates relativos a Concursos, Vagas e 
Contratos junto das Instituições competentes.  

Formação Médica
 
• Promover, incentivar e divulgar a realização de Cursos, 
Jornadas, Encontros, Workshops ou outras actividades 
relacionadas com a Medicina Geral e Familiar.  
• Promover a melhoria das várias formações já existentes.  
• Colaborar com outras Instituições, oficiais ou não, em 
iniciativas de estudo, investigação e promoção de saúde.  
• Promover e incentivar o intercâmbio nacional e 
internacional entre internos de Medicina Geral e Familiar.  
• Participar activamente na organização do Encontro de 
Internos da Zona Norte, com pelo menos um membro da 
Direcção da Associação.  

Relações com outras Instituições
 
• Estabelecer relações com as suas congéneres nacionais 
e internacionais, procurando estabelecer intercâmbio de 
conhecimento e experiência.  
• Promover a articulação com Associação Portuguesa 
de Médicos de Clínica Geral, Ordem dos Médicos e 
Sindicatos Médicos, sempre que seja pertinente.  
• Estabelecer um canal de comunicação com a 
Coordenação do Internato de Medicina Geral e Familiar 
da Zona Norte.  

Associação 

• Rever os estatutos da Associação de Internos e Ex-
Internos Complementares de Clínica Geral da Zona Norte 
(AIEICCGN).  
• Propor a alteração do nome da Associação de acordo 
com as novas designações da Especialidade de Medicina 
Geral e Familiar.  
• Promover a constituição de Delegações Regionais da 
Associação na Zona Norte.  
• Dinamizar a divulgação da Associação e as suas 
actividades através de redes sociais e outros meios de 
comunicação.  

Benefícios para Sócios 

• Informação sobre os assuntos com pertinência para o 
Internato de Medicina Geral e Familiar.  
• Revisão dos direitos e deveres dos sócios.  
• Criar benefícios na inscrição em diversas actividades 
formativas apoiadas pela Associação.

Assumimos, assim, um compromisso com a certeza 
de que só com a vossa cooperação conseguiremos fazer 
a diferença. 

apresentação AIMGF 2
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normas de

publicação

A revista AIMGF Magazine está essencialmente 
vocacionada para a prática clínica no âmbito 
da Medicina Geral e Familiar (MGF), tendo 

como principal objectivo proporcionar e estimular o 
intercâmbio de informação científica credível acerca 
da abordagem dos problemas encontrados na prática 
clínica diária. Procura, deste modo, contribuir para a 
formação médica continuada ao nível dos Cuidados de 
Saúde Primários (CSP). 

Assim sendo, é considerado fundamental que os 
trabalhos propostos para publicação tenham um 
conteúdo preciso do ponto de vista científico, apoiado 
pela Medicina Baseada na Evidência.

Considerações Gerais de Submissão
- Os Artigos científicos deverão ser originais: resultados 

inéditos da pesquisa baseada em métodos qualitativos 
ou quantitativos, contendo informações relevantes 
para todos aqueles que desejem produzir a pesquisa ou 
avaliar os resultados ou conclusão;

- Os artigos deverão ser redigidos em Português e 
estruturados e apresentados em conformidade com o 
estabelecido pela AIMGF Magazine.

- Os artigos devem estar limitados a 8 páginas escritas 
com duplo espaço e tipo de letra Arial, tamanho 12, em 
processador de texto Word para Windows. O formato 
das páginas deve ser A4 (210 × 297mm) e as suas 
margens de, pelo menos, 25 mm de ambos os lados. As 
páginas devem ser numeradas. Deve ser utilizado um 
número reduzido de abreviaturas e quando utilizadas 
deve ser sempre indicado por extenso o seu significado 
aquando da sua primeira utilização.

- Deverá ser indicado o título do artigo, que deverá ser 
conciso, assim como o nome dos autores (devem usar-se 
apenas dois nomes ou três nomes por autor - os usados 
habitualmente na clínica ou nas actividades científicas), 
o grau ou título(s) profissionais e/ou académicos do 
autor ou autores e o serviço, departamento ou instituição 
onde trabalha(m) – informação esta que deve estar 

acompanhada da morada, telefone/fax e e-mail do 
autor responsável pela correspondência com a revista 
relativa ao trabalho. Os nomes e endereços informados 
serão usados exclusivamente para os serviços prestados 
por esta publicação, não sendo disponibilizados para 
outras finalidades ou a terceiros.

- Deverá incluir um resumo que não deve ultrapassar 
as 300 palavras. O resumo deve respeitar as normas 
indicadas para o tipo de artigo em questão e tornar 
possível a compreensão do artigo sem que haja 
necessidade de o ler.

- Deverá se feita referência às palavras-chave: de 
duas a seis palavras-chave ou curtas frases usando 
de preferência termos da lista de descritores médicos 
MeSH, dos descritores em ciências da saúde (DeCS) 
da BIREME ou dos descritores da PORBASE (Índice de 
Assuntos).

- No que concerne a figuras/ilustrações (gráficos, 
diagramas e gravuras), estes deverão ser apresentados 
em formato digital, com a máxima resolução possível, 
de modo a apresentarem uma qualidade que permita 
a sua reprodução directa. Devem estar devidamente 
assinaladas e enquadradas no texto e numerados 
com algarismos árabes, pela ordem pela qual são 
mencionadas, à excepção dos quadros que devem 
apresentar numeração romana. Em casos de figura, 
gráfico e quadro, o título referente à mesma deverá 
ser inserido abaixo da figura, sem recuo, letra arial 10. 
Em casos de tabela, o título dever ser inserido acima da 
mesma, sem recuo, letra arial 10. Os quadros devem 
ser escritos a dois espaços, numerados e ter título 
adequado, podendo incluir, em rodapé, notas explicativas 
consideradas necessárias e assinaladas utilizando os 
símbolos indicados nas normas de Vancouver. Não 
devem ser utilizados gráficos tridimensionais. As 
legendas para as ilustrações devem ser escritas a dois 
espaços e identificadas com o correspondente algarismo 
árabe ou número romano.

normas de publicação 1
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- Relativamente à Bibliografia: as Referências 
Bibliográficas deverão estar nomeadas no texto pela 
ordem de citação e ordenadas numericamente na lista de 
referência. As referências deverão ser preferencialmente 
trabalhos recentes.

- A revisão final do artigo ficará a cargo dos autores. 
A AIMGF Magazine não se responsabiliza pela revisão 
gramatical dos trabalhos, nem pelas opiniões emitidas. 
Os conceitos e afirmações contidos em cada artigo 
são de inteira responsabilidade dos autores. Contudo 
a AIMGF reserva-se ao direito de efectuar, alterações 
de ordem normativa, ortográfica e gramatical, com o 
intuito de manter o padrão culto da língua, respeitando, 
porém, o estilo dos autores.

- Os artigos propostos não podem ter sido objecto 
de qualquer outro tipo de publicação, nem ter sido 
simultaneamente propostos para publicação noutras 
revistas ou jornais. 

- Todos os autores devem revelar as associações a 
que pertencem, os interesses financeiros e a assistência 
editorial recebida de qualquer organização ou entidade 
com interesse financeiro no tema do trabalho submetido 
para publicação.

- A AIMGF Magazine é referenciada usando a 
abreviatura AIMGF Mag.

- Os artigos devem ser enviados por correio electrónico 
para aimgfmagazine@gmail.com, em ficheiro(s) anexo(s) 
à mensagem (em dois formatos: Word para Windows e 
respectiva conversão para PDF). O email deverá conter 
ainda, em anexo, uma Declaração, assinada por todos os 
autores, autorizando a Publicação do artigo e afirmando 
que o trabalho nunca foi publicado, nem está em avaliação 
para publicação noutro local, de acordo com o modelo 
anexo a este documento (também disponível no site da 
AIMGFMagazine: http://aimgfzonanorte.webs.com/) 
que deverá ser impressa e enviada após devidamente 
preenchida e digitalizada. Dos anexos deverão também, 
fazer parte, no caso de ser aplicável, cópias de quaisquer 
autorizações para reproduzir material já publicado, para 

utilizar figuras ou relatar informação pessoal sensível de 
pessoas identificáveis ou para citar os nomes de pessoas 
a quem se agradecem os contributos.

- Os textos recebidos serão identificados por um 
número de protocolo do mesmo comunicado aos autores 
via correio electrónico, que devem referi-lo em toda a 
correspondência com a revista. 

- Os artigos serão apreciados por elementos do 
Conselho Editorial para verificação da consonância 
com o disposto nas considerações supracitadas, sendo, 
posteriormente, avaliados pelo Conselho Científico e 
por um grupo de Revisores, sem que estes tenham 
conhecimento da identidade dos autores. 

O Conselho Editorial apreciará e avaliará os trabalhos 
recebidos, tendo em vista os seguintes aspectos:

1. Maturidade da proposta: relevância social, teórica e 
profissional do tema escolhido, pertinência da questão à 
actualidade e originalidade;

2. Conhecimento do tema: especificidade e adequação 
da bibliografia, análise correcta da documentação, 
argumentação pertinente e capacidade de síntese;

3. Metodologia: delimitação correcta e clara da 
acção, pertinência do método adoptado aos objectivos 
formulados, descrição precisa de procedimentos, 
técnicas e resultados, exposição lógica e estruturada 
conforme as normas técnicas, coerência entre o conjunto 
e as partes e exactidão nas referências às fontes;

4. A objectividade e clareza da Linguagem, em 
consonância com as normas ortográficas, sintácticas 
e semânticas da língua portuguesa e com as normas 
dispostas na revista.

- Os artigos poderão ser aceites ou recusados. O teor 
das apreciações será sempre comunicado aos autores. 
Alterações ao trabalho original poderão ser efectuadas 
com o acordo dos autores. 

- Os leitores poderão reproduzir e distribuir os artigos 
desde que seja sem fins comerciais, não se façam 
alterações no conteúdo e se cite a sua origem com 
informações completas: nome dos autores, nome da 

normas de publicação 2
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revista; volume, número do documento citado.

Âmbito da Publicação
A revista publica artigos nas seguintes secções, 

seguidamente descriminadas:
RC’s – Relatos de Casos
RBE’s – Revisões Baseadas na Evidência
TI’s – Trabalhos de Investigação
TQ’s – Trabalhos de Qualidade

Relatos de Casos
Pretende-se a divulgação de Casos Clínicos de 

conteúdo inédito, que sejam considerados clinicamente 
relevantes e interessantes do ponto de vista didáctico, 
devendo estar amparados em referencial teórico que 
dê suporte à sua análise. Os casos clínicos deverão ser 
enviados para publicação na rubrica “RC’s”.

Deve ser realizada uma apresentação sucinta do 
caso clínico, em texto descritivo, que deverá ser 
complementada com uma reflexão ou comentário 
breve onde são salientados os aspectos pertinentes 
a considerar, nomeadamente no que respeita à 
investigação diagnóstica e à terapêutica 

Portanto, os artigos devem ser subdivididos em: 
Introdução, Descrição do caso, Comentário e Referências 
Bibliográficas. Devem também incluir um Resumo 
e duas a seis Palavras-chave. A Introdução deve ser 
sintética, apresentando o problema em questão e 
referindo os motivos que levaram à apresentação do 
caso clínico. A Descrição do caso deve ser constituída por 
uma apresentação do caso clínico propriamente dito, 
feito de forma estruturada e com recurso a subtítulos, 
se necessário. O Comentário deverá chamar a atenção 
para os aspectos práticos relevantes e incluir uma breve 
revisão teórica final. As Referências Bibliográficas 
devem seguir rigorosamente o formato indicado nas 
normas internacionais (estilo de Vancouver), devendo ser 
assinaladas no texto com algarismos árabes em elevado, 
pela ordem de primeira citação e incluídas neste capítulo 

utilizando exactamente a mesma ordem de citação no 
texto. Os nomes das revistas devem ser abreviados de 
acordo com o estilo usado no Index Medicus. O resumo 
não deve ultrapassar as 300 palavras.

Revisões Baseadas na Evidência
Estudos de revisão bibliográfica ou trabalhos de 

síntese ou actualização clínicas, artigos descritivos 
e interpretativos baseados na literatura recente, 
que possam constituir instrumentos auxiliares de 
actualização e de aperfeiçoamento da prática clínica. As 
Revisões Baseadas na Evidência deverão ser enviados 
para publicação na rubrica “RBE’s”.

Os artigos devem ser subdivididos em: Introdução, 
Métodos, o Corpo da revisão propriamente dito, 
Conclusões, e Referências Bibliográficas. Devem 
também incluir um Resumo e duas a seis Palavras-
chave. A Introdução deverá ser sintética. Deve 
apresentar claramente o problema em questão, referir 
os motivos que levaram à execução do estudo e discutir 
a sua oportunidade. A pergunta e o objectivo específico 
da revisão deverão aparecer claramente formulados.

Os Métodos deverão referir, fundamentando, a 
metodologia usada para efectuar o processo de revisão. 
Devem nomeadamente ser indicados o tópico em revisão, 
definições várias (por exemplo, critérios de diagnóstico), 
processos utilizados para a pesquisa bibliográfica 
(período a que diz respeito a revisão, bases de dados ou 
documentais consultadas, descritores utilizados para a 
pesquisa) e processos e critérios usados para a selecção 
de fontes documentais (inclusão de toda a bibliografia 
relevante, exclusão de artigos de má qualidade). O Corpo 
da revisão deve ser constituído por uma apresentação do 
conteúdo da revisão propriamente dito, feito de forma 
estruturada e sistematizada e com recurso a subtítulos, 
se necessário. Deve incluir elementos de argumentação 
crítica (avaliação de qualidade dos dados, síntese 
de dados, perspectivas em confronto, identificação 
de problemas não resolvidos). As Conclusões devem 

normas de publicação 3
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fornecer um resumo crítico dos dados relevantes, 
enfatizar os aspectos práticos, equacionar os problemas 
que subsistem e propor perspectivas futuras. As 
Referências Bibliográficas devem seguir rigorosamente 
o formato indicado nas normas internacionais (estilo 
de Vancouver). Devem ser assinaladas no texto 
com algarismos árabes em elevado, pela ordem de 
primeira citação e incluídas neste capítulo, utilizando 
exactamente a mesma ordem de citação no texto. Os 
nomes das revistas devem ser abreviados de acordo 
com o estilo usado no Index Medicus. O Resumo deve 
expor os objectivos do trabalho, a metodologia básica, 
os resultados e conclusões principais, e realçar aspectos 
novos e importantes da revisão. É obrigatoriamente 
estruturado, incluindo os seguintes subtítulos: 
Objectivos, Métodos e Conclusões. Não deve ultrapassar 
as 300 palavras.

Trabalhos de Investigação e de Qualidade
Os Artigos de Investigação no âmbito da MGF ou dos 

CSP devem ser enviados para publicação na rubrica “TI’s”, 
devendo ser  subdivididos em: Introdução, Métodos, 
Resultados, Discussão.

O artigo deve incluir Referências Bibliográficas 
e, eventualmente, Agradecimentos. Deve também 
incluir um Resumo e duas a seis Palavras-chave. O uso 
de abreviaturas e símbolos, bem como as unidades 
de medida, devem estar de acordo com as normas 
internacionalmente aceites. 

A Introdução deverá ser sintética. Deve apresentar 
claramente o problema em questão, resumir o estado 
actual do conhecimento sobre ele e referir os motivos 
que levaram à execução do estudo. 

Os objectivos e/ou hipóteses formuladas devem ser 
indicados.

Os Métodos deverão referir a configuração, local e 
tempo de duração de estudo, a população estudada, os 
métodos de amostragem, as unidades de observação e 
as variáveis medidas, os métodos de recolha de dados, 

bem como critérios, instrumentos, métodos, aparelhos 
e técnicas utilizados. A metodologia estatística usada 
deve ser indicada.

No caso particular de Estudos de Avaliação de 
Qualidade, estes devem ser enviados para publicação 
na rubrica “TQ’s”, devendo ser indicados a dimensão 
estudada, o tipo de cuidados, a unidade de estudo e a 
população estudada, relação temporal, o tipo de dados, 
o avaliador e os critérios e padrão de qualidade aceites. 

Os Resultados deverão ser apresentados de forma 
clara usando textos e ilustrações (figuras ou quadros), 
apresentar as figuras com algarismos árabes e os 
quadros com numeração romana, pela ordem da sua 
primeira citação no texto. O texto não deve repetir 
dados incluídos em ilustrações, limitando-se nesse caso 
a realçar ou resumir os seus aspectos mais importantes.

A Discussão deverá salientar aspectos novos 
ou importantes do estudo e apresentar apenas as 
conclusões justificadas pelos resultados. Poderão ser 
comentadas limitações ou viéses importantes do estudo. 
Sempre que possível deverão ser feitas comparações 
com estudos idênticos realizados por outros autores. 
Podem ser sugeridas novas hipóteses de trabalho. Não 
devem ser feitas afirmações não baseadas no estudo 
efectuado, nem alusões a trabalhos incompletos ou não 
publicados.

As Referências Bibliográficas devem seguir 
rigorosamente o formato indicado nas normas 
internacionais (estilo de Vancouver). Devem ser 
assinaladas no texto com algarismos árabes em elevado, 
pela ordem de primeira citação e incluídas neste capítulo, 
utilizando exactamente a mesma ordem de citação no 
texto. Os nomes das revistas devem ser abreviados de 
acordo com o estilo usado no Index Medicus.

Os Agradecimentos, quando existirem, devem ser 
colocados após as referências Bibliográficas e respeitar 
rigorosamente as normas internacionais e aceites.

O Resumo deve expor os objectivos do trabalho, a 
metodologia básica, os resultados e conclusões principais 

normas de publicação 4
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e realçar aspectos novos e importantes do estudo ou das 
observações. É obrigatoriamente estruturado, incluindo 
os seguintes subtítulos: Objectivos, Tipo de estudo, 
Local, População, Métodos, Resultados e Conclusões. 
Não deve ultrapassar as 300 palavras e deve incluir duas 
a seis Palavras-chave.

No dia 21 de Janeiro, após a reunião de recepção 
aos internos de MGF, a AIMGF organizou um 
jantar de boas-vindas na Churrasqueira Central 

de S. Mamede. A actividade contou com a presença de 
49 internos da especialidade. 

Aderiram vários colegas do primeiro ano de internato, 
proporcionando um bom ambiente de integração aos 
recém-chegados.

Quisemos saber a perspectiva de uma interna do 1º 
ano de Medicina Geral e Familiar que participou no jantar.

Optamos por recolher a opinião de Joana Ferreira, 
interna de primeiro ano de  Medicina Geral e Familiar na 
Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados do Ilhéu.

Segundo a interna, o jantar decorreu num ambiente 
que descreve como muito agradável, com todos os 
participantes confraternizando e trocando ideias.

Os internos tiveram oportunidade de se conhecerem 
melhor, trocarem contactos, expectativas, medos, 
anseios e quem sabe…o início de muitas amizades.

De facto, a opinião unânime dos presentes é que o 
jantar foi uma actividade bem sucedida da AIMGF, com 
muita animação e convívio.

Experiência a repetir!

jantar de
internos
Por
Gisela Ferreira

A divulgação das normas de publicação e das 
actividades da AIMGF Zona Norte será também 
feita através do nosso site, disponível em 
www.aimgfzonanorte.webs.com e por e-mail.

Prioridade de inscrição nas actividades aos 
sócios da associação.

jantar de internos
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(entre)vistas

A AIMGF quis saber como se estão a sair os 
colegas recém-chegados à especialidade. Numa 
entrevista com Liliana Ferreira (LF), interna de 

1º ano de MGF da UCSP do Ilhéu, ficamos a saber o que 
pensa…

AIMGF: Qual a primeira impressão da especialidade?
LF: Devo confessar que está a correr bem melhor do que o 
esperado. No entanto, é de salientar que a minha primeira 
impressão é extremamente influenciada por factores 
aleatórios a cada interno e pelas expectativas prévias.

AIMGF: O internato decorre como tinhas imaginado?
LF: Bem, o internato está simplesmente a decorrer... 
Depois do chamado “período de adaptação” só agora 
começo a sentir aquela pressão dos “trabalhos” que é 
preciso fazer, do quanto terei de estudar, da importância 
de um currículo sobre o qual ainda não me debrucei, entre 
outras responsabilidades que, certamente, mudarão a 
minha opinião de mês a mês. 

AIMGF: Quais os aspectos que achas mais positivos?
LF: Indubitavelmente, o apoio que sinto que tenho, o 
facto de ter um local como o site “Emílio Peres” onde me 
é facultado um vasto suporte académico, devidamente 
actualizado, uma orientadora sempre disponível que me 
dá aquela segurança do “afinal não estou sozinha nisto” 
e cujo conhecimento e experiência clínica faz questão de 
partilhar. E ainda aqueles especialistas que me enchem a 
caixa de e-mail com informações pertinentes, com artigos 
de ajuda à realização de trabalhos e uma disponibilidade 
digna de registo. 

AIMGF: O que pensas que podia ser melhorado?
LF: O nosso percurso a nível hospitalar, a distribuição 
dos estágios pelos anos de internato e, sem sombra de 
dúvidas, a qualidade de algumas formações que nos são 
facultadas, ainda muito aquém das nossas necessidades 
de prática clínica.

AIMGF: Onde tens sentido mais dificuldades? 
 LF: Sinto imensas dificuldades em saber “para que lado 
me hei-de virar”! Em cada consulta de Diabetes sinto 
que tenho de ir para casa estudar a Diabetes, o mesmo 
se passa na consulta de HTA e outras, mas a verdade é 
que também há sempre aquele “trabalho” que tenho de 
fazer e aquele artigo que “convém” ler, e chego ao fim do 
dia com a sensação de que “não fiz nada do que queria”. 
Espero não ser a única com esta sensação, pode ser mau 
sinal.  

AIMGF: Tens acompanhado a realidade da colocação 
após a especialidade, a remuneração, as condições de 
trabalho? Que pensas sobre isso?
LF: Não posso deixar de mostrar a minha indignação pela 
realidade das colocações após o internato complementar. 
Continuo sem perceber porque leis se rege a abertura 
das vagas, certamente que não é pelas áreas com maior 
falta de médicos. Com tantos milhares de utentes 
sem médico na cidade do Porto, é incompreensível um 
interno residente nesta cidade “ser convidado” a ir para 
Bragança ou para a Covilhã, por exemplo. Que interesses 
condicionam a abertura das vagas? Como interna do 1º 
ano gostaria de ser esclarecida com a maior brevidade 
possível, para me ir preparando... Quanto à remuneração 
e condições de trabalho, em altura de “crise” há que 
agradecer o que temos, afinal por agora temos!

AIMGF: Sentes que fizeste a escolha certa por Medicina 
Geral e Familiar?
LF: Sendo a única certeza que tenho, espero nunca mudar 
de opinião.

Obrigada Liliana por partilhares connosco as tuas 
opinões!

Por
Gisela Ferreira

(entre)vistas
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Neuropsicológica não está limitada à aplicação de 
testes psicométricos e neuropsicológicos organizados 
em baterias, apenas os utiliza tendo sempre por 
objectivo, considerar a relação destes achados com a 
patologia neurológica e/ou comportamental e, a partir, 
daí, estabelecer a possível área cerebral envolvida. 
Aliás, adicionalmente a uma interpretação cautelosa e 
minuciosa destes resultados, deve ser feita uma análise 
da situação actual do sujeito e do seu contexto vivencial.

Pela constante evolução do cérebro humano, a 
Neuropsicologia tem constituído um complemento na 
definição de diagnósticos, no sentido de compreender 
de forma mais realista e científica, as condições de 

conversas 
com...

Aconteceu pelas 21,30h do dia 24 de Fevereiro 
de 2011, na sede da Coordenação do Internato 
Médico de Medicina Geral e Familiar da 

Zona Norte (CIMGFZN), a primeira sessão do projecto 
“Conversas com…” subordinada ao tema “Avaliação 
Neuropsicológica Básica”, palestrada pela Dr.ª Mariana 
Fontoura (Psicóloga Clínica do Serviço de Psiquiatria e 
Saúde Mental do Hospital de São João). 

Durante cerca de 60 minutos, e após despretensiosa 
recepção de boas-vindas aos participantes, 26 internos 
de MGF receberam formação acerca deste tipo particular 
de avaliação psicológica, com o intuito da capacitação 
para o despiste de problemas ao nível da relação entre 
o funcionamento cerebral, a cognição, as emoções, a 
personalidade e o comportamento da pessoa.

Ficou a ideia chave que a Avaliação Neuropsicológica 
consiste no exame das funções cognitivas do indivíduo 
(como a atenção, orientação, concentração, memória, 
percepção, linguagem, raciocínio e aprendizagem), 
através da administração de procedimentos e testes 
padronizados. E que a sua utilidade se prende, 
fundamentalmente, com a possibilidade de detectar o 
aparecimento de declínio cognitivo, de avaliar prejuízos 
de áreas do cérebro após patologia neurológica (por 
exemplo, TCE’s e AVC’s) e de diferenciar um síndrome 
neurológico de um síndrome psicológico (por exemplo, 
um síndrome demencial de um síndrome depressivo). 
Estas acções de caracterização do perfil neuropsicológico 
do doente permitem o diagnóstico  de deterioração 
cognitiva focal ou múltipla, contribuem para o 
conhecimento da sua etiologia, para a caracterização da 
gravidade do quadro: determinação da fase evolutiva, 
para a determinação de um prognóstico, assim como 
para o estabelecimento de programas para reabilitação 
neuropsicológica e para a avaliação de mudanças por 
efeitos terapêuticos e/ou evolutivos.

Tal como explicou a Dr.ª Mariana, esta avaliação 
dispõe, para isso, de instrumentos específicos de 

diferentes categorias, para que se proceda à avaliação 
cognitiva, à avaliação global da gravidade, à avaliação 
clínica da evolução, à avaliação do comportamento e 
à avaliação funcional. Esses instrumentos são o Mini-
Mental State Examination (MMSE) – um Teste Breve 
do Estado Mental, o Clock Drawing Test (CDT) – teste 
do Desenho do Relógio, um Teste Cognitivo Breve, o 
Geriatric Depression Scale (GDS) – um Teste de Rastreio 
de Depressão Geriátrica e o Easycare – Sistema de 
Avaliação de Idosos, um Teste de Qualidade de Vida.

E como ressalva a Drª Mariana, a Avaliação 

Por Lúcia Santos

conversas com...
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A 28 de Abril de 2011, pelas 21h, teve início o 1º 
Workshop organizado pela AIMGF com o tema 
“Radiologia do Tórax”. Tivemos o prazer de ter 

como palestrante o Prof. Dr. Venceslau Pinto Espanhol, 
Pneumologista no Hospital de São João e Professor na 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Na sua 
opinião, a interpretação do Rx de tórax é fundamental 
para todos os Médicos de Família visto ser um método 
rápido e seguro de diagnóstico das principais patologias 
torácicas.   

Entre os objectivos desta sessão, claramente atingidos, 
podemos destacar a importância da sistematização 
na observação da radiologia de tórax, bem como a 
valorização de pormenores que indicam a necessidade 
de aplicar outras técnicas diagnósticas no decurso de 
uma investigação clínica. Embora muitas vezes uma 
imagem valha mais que mil palavras, neste caso, e como 
nunca é demais realçar, só a imagem não é suficiente 
para um diagnóstico, sendo de suma importância a 
história clínica e o exame físico.

O Prof. Dr. Pinto Espanhol realçou o interesse de 
iniciativas deste género, onde os Médicos Internos 
podem discutir e esclarecer dúvidas em grupo e com um 
colega de uma Especialidade Hospitalar, contribuindo 
assim para uma avaliação crítica do trabalho de ambos, 
e para a melhoria da comunicação inter-especialidades.

Quisemos também conhecer a opinião de um dos 
Médicos Internos presente, neste caso a Dr.ª Joana 
Gomes, Interna do 2º Ano de MGF na USF Lagoa. A 
Interna considerou que o workshop correspondeu às 
suas expectativas ao ter sido abordado de uma forma 
básica e sistemática, e referiu que este representa uma 
boa opção de revisão de um tema clínico num curto 
espaço de tempo.

A AIMGF agradece ao Prof. Dr. Pinto Espanhol a 
disponibilidade e simpatia demonstrada nesta sessão.

Fica a promessa de novos Workshops com temas 
relevantes para a formação e prática clínica dos Internos 
de MGF.

Por
Sabina Santos

workshop
“Radiologia do Tórax”

alterações do comportamento. Por tudo isto que vem 
sendo escrito, esta foi uma sessão clínica ilustrativa, 
precisamente, daquilo que a Avaliação Neuropsicológica 
pode mostrar – as dimensões e o direccionamento dos 
problemas, modificando a maneira de os perceber com o 
auxílio de procedimentos avaliativos.

E, na perspectiva dos participantes, foi “uma sessão 
muito produtiva pela explanação das Escalas de 
Avaliação, o que vai permitir uma maior facilidade na 
aplicação prática desses mesmos questionários, tornando 
mais eficaz a sua utilização” – Antonieta Azeredo – 
interna do 3.º ano na USF Nascente – ACES Gondomar. 
Por outro lado, foi também “interessante, por se tratar 
de um tema numa área em que não temos formação 
específica – uma área da Psicologia – pelo que é sempre 
uma mais valia participar em reuniões com temas que 
não são frequentemente abordados noutros eventos em 
que vamos tendo a oportunidade de participar” – Claúdia 
Barbosa – interna do 2.º ano na UCSP Barão de Nova 
Sintra.

conversas com... | workshop
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Por
Gisela Ferreira

tertúlia
“Manual de Sobrevivência ao Fim do Internato”

A AIMGF organizou, no dia 26 de Maio de 2011, 
pelas 21h, na Coordenação do Internato de 
MGF da Zona Norte, a sua primeira Tertúlia, 

tendo sido o tema da estreia: “Manual de Sobrevivência 
ao Fim do Internato”.

Esta tertúlia, que durou cerca de 2 horas, contou com a 
presença de 14 participantes, entre os quais, e no papel 
de convidados, Luís Alves, especialista de MGF desde 
2010, actualmente a desempenhar funções de Médico 
de Família na USF de Canidelo, seu local de Formação 
e Diana Lima Martins, recém-especialista de MGF, que 
concluiu o Internato da Especialidade em Março do 
corrente ano, e a exercer, ao abrigo da mobilidade, na 
UCSP de Avintes. 

A Tertúlia proporcionou a discussão de dúvidas e 
incertezas respeitantes à última etapa da “Vida de 
Interno de MGF”. Assim, os convidados foram revelando 
as suas experiências, reforçando a ideia que a organização 
do currículo, o estudo e a preparação inerente ao exame 
de final da especialidade são actividades dependentes, 
entre outros factores, da organização, método de 
trabalho e da vida pessoal.

Foram abordadas e discutidas dúvidas relativas à 
fase pré-exame, como a antecedência necessária para 
a execução do currículo e as estratégias da recta final 
de preparação para o Exame Final de Especialidade. 
Também se abordou a fase de recém-especialista, a 
lacuna legislativa em relação às suas contratações e  
deslocações para outros locais de trabalho.

Foi enfatizada a importância de estabelecer uma boa 
organização das actividades a realizar, não descurando 
a respectiva valorização curricular. Como exemplo foi 
referida a realização de consultas de cessação tabágica, 
de infertilidade e de pré-concepção.

Globalmente, os convidados mostraram 
optimismo com o futuro da MGF, considerando 
que a reestruturação do internato em quatro anos 
possibilitou uma melhor planificação das actividades.  
Aconselharam ainda, a dedicação do último meio ano a 

essas mesmas actividades. 
Portanto, e apesar de haver muito a fazer, tal como 

diz a sabedoria popular, “Quem corre por gosto não 
cansa”. Aliás, quando questionados acerca de possíveis 
condicionamentos pelo Internato no âmbito dos 
planos pessoais, os nossos convidados foram ambos 
peremptórios em negar esses mitos.

E na hora da despedida, tanto o Dr. Luís Alves, 
como a Dr.ª Diana Martins, manifestaram satisfação e 
entusiasmo com as respectivas vidas profissionais, e 
com esta nova etapa das suas carreiras.

tertúlia
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Sou um Interno de MGF

Radical!

No dia 9 de Julho do presente ano a AIMGF Zona 
Norte organizou o seu primeiro Dia Radical. Um 
dia dedicado ao convívio e à diversão entre os 

elementos da Direcção da Associação e os seus sócios, 
onde reinou a palavra “Aventura”!

O dia começou cinzento, com chuva miudinha e 
nevoeiro, mas à entrada do parque lia-se: Não há mau 
tempo. Apenas diferentes formas de bom tempo!

Pelas 10h da manhã, 11 dos 12 participantes 
encontraram-se junto à Ponte do Porto (Amares), 
ansiosos por iniciar a descida do rio Cávado em Soft-
Raft. Ao longo do rio, o som dos pássaros, o voo 
rasgados das andorinhas para bebericar água e o passeio 
matinal da família de patos, apenas era interrompido 
pelas gargalhadas que se ouviam durante as batalhas de 
água. De vez em quando, os monitores acordavam-nos, 
voz de ordem para remar, energia nas pagaias e….Uou! 
Mais um açude! 

A manhã terminou na Praia Fluvial de Adaúfe, cerca de 
hora e meia após a entrada na água. Depois de algumas 
aventuras que envolveram chaves, roupa molhada, 
toalhas secas, estômagos esfomeados, atrelados e 
barcos, lá arrancámos rumo ao parque DiverLanhoso, 
onde já nos aguardava a Joana M. com uma boa surpresa 
para o almoço!

O parque, entre pinheiros e casas de madeira que 
podiam ter saído da nossa imaginação, recebeu-nos 
com um pequeno dilúvio. Mas o espírito de equipa não 
se diluiu e pouco tempo depois estávamos a partilhar um 
belo piquenique no alpendre da casa cimeira do parque, 
com uma paisagem magnífica e difícil de descrever – 
um vale profundo, com o Sameiro a perder de vista, às 
portas do Parque Nacional da Peneda Gerês. 

Baterias recarregadas, nova aventura, com o grau 
de adrenalina a subir: as famosas Pontes Suspensas! 
Pontes de corda, troncos de madeira, cabos de aço 
e bidões entre penedos e pinheiros centenários, 
atravessavam o parque. Um cenário fantástico, mas com 
precipícios que impunham respeito; nunca descurando 

a segurança! Cada ponte atravessada, mais uma meta 
cumprida! Uma verdadeira equipa em que o espírito de 
entreajuda foi fortalecido. Enfim, braços que acusavam o 
cansaço das remadas matinais, pernas que começavam 
a ficar doridas, “frio na barriga”, gargalhadas, sorrisos 
de satisfação por vencer mais um desafio, conversas 
animadas, fotografias radicais – internos de MGF 
cheios de energia e espírito de aventura! No final da 
última ponte, infindável, uma grande rocha para sentar 
e descansar. Corpo são em mente sã – o local perfeito 
para abrir os pulmões ao ar puro e reflectir, em plena 
comunhão com a natureza.

Depois das despedidas e agradecimentos ao monitor, 
lanche e muita água fresca para todos enquanto 
aproveitávamos o fim de tarde bonito de sol. “Podíamos 
combinar outro dia! Ainda temos o slide, o rafting…em 
Setembro? O que acham?” – ainda antes de sair já se 
pensava em voltar!

Fica a promessa, por parte da AIMGF Zona Norte, de 
organizar o 2º Dia Radical em breve!

“Um grande dia!” – um bom mote para dar início às 
férias! 

Boas Férias a todos!
Obrigada pela vossa participação!

Por
Rita Maciel Barbosa e Joana Neto

dia radical
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Aí está a tão esperada época estival! Se pretende 
passar este Verão em forma então proponho-
lhe que comece por fazer algumas alterações 

à sua alimentação. O calor apela sempre às refeições 
menos volumosas e mais frescas. As sopas começam a 
ser postas de parte por serem muito quentes. Os sumos, 
refrescos e as frutas ganham o protagonismo. Reveja 
algumas dicas para pôr em prática no seu dia.

1. Coma menos carne. Se reduzirmos as porções de 
carne reduzimos as calorias ingeridas e as gorduras 
saturadas que estão implicadas nos processos de 
aterosclerose. Uma porção de carne, que cobre 
adequadamente as necessidades em proteínas da 
generalidade das pessoas, é equivalente ao tamanho de 
um baralho de cartas. Das carnes devem preferir-se as 
variedades magras como o frango, o perú ou o coelho.

2. Molhos e maionese com moderação. As saladas são 
sempre vistas como algo muito natural, muito colorido 
e fresco e quase desprovido de calorias. O problema 
começa quando as inundamos de molhos e maionese. 
Tempere-as com azeite, gordura vegetal rica em ácidos 
gordos monoinsaturados e protectores da saúde do 
nosso coração. Acrescente um toque de aroma e sabor 
com limão, laranja e ervas aromáticas.

3. Hidratação é fundamental. Com a onda de calor 
a apertar o nosso organismo necessita de bastantes 
líquidos para se manter saudável. Diariamente 1,5 L de 
água ou infusões de ervas são o adequado em tempo 
fresco. Nos dias de maior calor as nossas necessidades 
em fluidos podem dobrar. Traga sempre consigo uma 
garrafa de água e vá bebendo com frequência. Refrescos 
sem açúcar ou mesmo um chávena de chá bem quente, 
por mais estranho que lhe possa parecer, podem ser 
excelente formas de matar a sede.

4. Frutas e hortícolas carregados de cor. Escolha para 
as suas refeições uma grande variedade de legumes 
coloridos e frutas sumarentas e ricas em antioxidantes, 
como a vitamina C, que lhe darão uma protecção extra 
contra os efeitos nocivos dos raios ultravioletas.

Verão em 
Forma!
Por 
Miguel Ângelo Rego, Nutricionista, ACES Gondomar

5. Prefira lacticíneos magros. Acrescente proteínas de 
alto valor biológico às suas refeições fazendo uso de leite 
e iogurte em batidos com fruta. Utilize o queijo fresco 
em saladas. O consumo de lacticíenos é uma excelente 
forma de ingerir cálcio, elemento fundamental para um 
esqueleto sólido e saudável.

6. Aumente a sua actividade física permitindo-se 
logo pela manhã uma pequena caminhada ao ar livre a 
caminho do trabalho, deixando ficar o carro estacionado 
um pouco mais afastado do local habitual. Aproveite 
o final do dia para fazer crescer a sua conta de passos 
utilizando um podómetro para tentar alcançar 10 000 
passos diários.

Mantenha-se saudável!

nutrição
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rosa dos 
ventos

rosa dos ventos 1

Por
Margarida Trovisqueira

Setembro 2011

Outubro 2011

17ª Conferência Europeia de WONCA

Gaia em Forma*

4as Jornadas de Reumatologia Prática em Cuidados 
Primários

5as Jornadas de Actualização em Doenças Respiratórias 
do Norte para MF

IX Curso Monotemático «O Pé Diabético»

3as Jornadas Urológicas do Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa

2as Jornadas Transmontanas de Cardiologia para 
Medicina Geral e Familiar

XXXII Reunião Anual da Sociedade Portuguesa de 
Alergologia e Imunologia Clínica

16º Congresso Nacional de Medicina Familiar

32º Congresso Português de Geriatria/13º Congresso 
Português de Gerontologia Social

Simpósio Internacional «Myth and Truth in Menopausal 
Women’s Well-being»

8as Jornadas de Urologia do Norte em Medicina Familiar

Conversas Com… Elemento da CNPCJR - “Crianças e 
Jovens em risco nos CSP”, AIMGF

8 a 11 de Setembro 

4 de Junho a 24 de Setembro

Setembro 

22-24 de Setembro 

29-30 Setembro

29-30 Setembro

30 de Setembro

30 Setembro a 1 Outubro

1-3 de Outubro

2-4 de Outubro

11-14 de Outubro

14-15 de Outubro

20-21 de Outubro

Varsóvia, Polónia 

Vila Nova de Gaia

Coordenação de Internato 
de MGF Zona Norte, Porto

Hotel Vila Sol, Vilamoura

Hotel Porto Palácio, Porto

Fundação Dr. António 
Cupertino de Miranda, Porto

Penafiel Park Hotel, Penafiel

Teatro Municipal de Vila 
Real, Vila Real

Hotel Sheraton, Porto

Funchal, Madeira

Altis Park Hotel, Lisboa

Porto

Hotel Porto Palácio, Porto

Aqui ficam algumas sugestões de actividades 
científicas, culturais e desportivas…
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Novembro 2011

Dezembro 2011

18º Encontro do Internato de Medicina 
Geral e Familiar da Zona Norte

31ª Jornadas de Actualização e Avanços em 
Reumatologia para Médicos de Família e 
10º Curso de Reumatologia Prática “Prof. 
Lopes Vaz” para Medicina Familiar

XI Jornadas dos Médicos de Família dos 
Açores e I Encontro Regional de Internos e 
Jovens Médicos de Família dos Açores

IV Encontro sobre Maus Tratos, Negligência 
e Risco na Infância e na Adolescência

3as Jornadas de Actualização em Patologia 
Respiratória da FMUP

XIV Fórum de Dermatologia do Centro 
Hospitalar do Porto

15º Congresso Português de Obesidade

MGF Net Talks 2011

XII Jornadas de Hipertensão Arterial e Risco 
Cardiovascular de Matosinhos

Jantar de Natal AIMGF

Workshop “Eletrocardiograma”, AIMGF

IX Jornadas do Aparelho Locomotor: 
«Desafios em Reumatologia»

20-22 de Outubro 

27-29 de Outubro

28-29 de Outubro

2-5 de Novembro

Novembro

11-12 de Novembro

11-12 de Novembro

11-12 de Novembro

11-13 de Novembro

18-19 de Novembro

18-19 de Novembro

Dezembro

Europarque, Santa Maria da 
Feira 

Fundação Dr. António 
Cupertino de Miranda, Porto

Escola de Ciências da Saúde 
da Universidade do Minho, 
Braga

Angra do Heroísmo, Açores

Coordenação de Internato 
de MGF Zona Norte, Porto

Fórum da Maia, Maia

Ordem dos Médicos, Porto

Centro Hospitalar do Porto, 
Porto

Hotel Vila Galé, Coimbra

Ordem dos Médicos, Porto

Hotel Sheraton, Porto

Local a definir

*Gaia em Forma: 
O Município de Vila Nova de Gaia (VNG), juntamente com o 

apoio do Pelouro de Desporto e em parceria com a Gaianima, 

Divisão Municipal do Turismo, ginásios Gaienses e  ACES 

correpondentes iniciou, em Junho deste ano, uma iniciativa 

dedicada à prática de exercício físico. Acessível a todos os 

cidadãos de VNG e visitantes, esta actividade realiza-se 

em vários locais do concelho, todos os sábados e de forma 

gratuita. Com o Rio Douro e Serra do Pilar como pano de 

fundo, ou mesmo o azul do Atlântico, certamente que os 

participantes vão aderir com entusiasmo e sentir o prazer 

associado à prática de exercício ao ar livre. 

Pretendemos promover e divulgar a informação na 
área da Saúde. Colabore e envie sugestões para
aimgfmagazine@gmail.com .

rosa dos ventos 2
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3. Atenção e Cálculo (1 ponto por cada resposta certa. 
Se der uma errada mas depois continuar a subtrair 
bem, consideram-se as seguintes como correctas. Parar 
ao fim de 5 respostas.)

“Agora peço-lhe que me diga quantos são 30 menos 3 
e depois ao número encontrado volta a tirar 3 e repete 
assim ate eu lhe dizer para parar”.

27
24
21
18
15

Nota: 

4. Evocação (1 ponto por cada resposta correcta.)

“Veja se consegue dizer as três palavras que pedi há 
pouco para decorar”.

Pêra
Gato
Bola

Nota:

Ferramentas

De acordo com o tema da actividade “Conversas Com...” 
disponibilizamos o teste Mini Mental State, uma 
ferramenta útil e prática.

Mini Mental State - MMS
Avaliação Cognitiva

Nome:_____________________________________________
Idade:_______     Data:_____________________

1. Orientação (1 ponto por cada resposta)

Em que ano estamos?
Em que mês estamos?
Em que dia do mês estamos?
Em que dia da semana estamos?
Em que estação do ano estamos?
Em que distrito vive?
Em que terra vive?
Em que casa estamos?
Em que andar estamos? 

Nota:                     

2. Retenção (contar 1 ponto por cada palavra 
correctamente repetida)

“Vou dizer três palavras; queria que as repetisse, mas 
só depois de eu as dizer todas; procure ficar a sabê-las 
de cór.”

Pêra
Gato
Bola 

Nota:  

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____
_____
_____

_____
_____
_____

_____
_____
_____
_____
_____

Ferramentas 1
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total: (máximo 30 pontos)

d. “Leia o que está neste carão e faça o que lá diz”. 
Mostrar um cartão com a frase bem legível, “FECHE OS 
OLHOS”: sendo analfabeto ler-se a frase.

fechou os olhos

nota:

e. “Escreva uma frase inteira aqui”. Deve ter sujeito 
e verbo e fazer sentido; os erros gramaticais não 
prejudicam a pontuação.

nota:

5. Linguagem (1 ponto por cada resposta correcta)

a. “Como se chama isto?”
Relógio
Lápis

nota:

b. “Repita a frase que eu vou dizer: O RATO ROEU A 
ROLHA”

nota:

c. “Quando eu lhe der esta folha de papel, pegue nela 
com a mão direita, dobre-a ao meio e ponha sobre a 
mesa”, (ou “sobre a cama”, se for o caso); dar a folha 
segurado com as duas mãos.

Pega com a mão direita
Dobra ao meio
Coloca onde deve

nota:

_____
_____

_____
_____
_____

_____

6. Habilidade Construtiva (1 ponto pela cópia correcta.)
Deve copiar um desenho. Dois pentágonos parcialmente 
sobrepostos; cada um deve ficar com 5 lados, dois dos 
quais intersectados.
Não valorizar tremor ou rotação.

DESENHO CÓPIA

Ferramentas 2

Considera-se com defeito cognitivo:
• Analfabetos ≤ 15 pontos
• 1 a 11 anos de escolaridade ≤ 22 pontos
• Escolaridade superior a 11 anos ≤27 pontos

Adaptado de Folstein et al. J Psych Res 1975; 12:189 (Versão 

Portuguesa: Guerreiro et al.,1994)


