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editorial

Nos últimos seis anos, vivemos tempos de 
mudança na Medicina Geral e Familiar (MGF).

A reforma dos Cuidados de Saúde Primários (CSP), 
iniciada em 2005, e a aprovação de programa de 
internato na Medicina Geral e Familiar em 2009, com o 
aumento da sua duração, vieram reforçar a importância 
e o reconhecimento da nossa especialidade.

Politicamente, os CSP ganharam terreno posicionando-
se no centro do Sistema de Saúde. Há, gradualmente, 
um reconhecimento público do valor de ter um médico 
de família e um reconhecimento interpares relativo à 
importância do papel e da qualidade da formação deste.

Apesar de todas as vicissitudes relativas à contratação 
dos jovens especialistas, esta carreira torna-se mais 
motivante do que seria há alguns anos. De certa forma, 
a adopção de novas tecnologias, a evolução do estado da 
arte, o acesso facilitado à informação e a boas fontes de 
Medicina Baseada na Evidência possibilitaram o domínio 
do conhecimento no âmbito desta especialidade 
generalista e abrangente.

Desde cedo, na sua formação, os internos de MGF são 
estimulados e formados para o desenvolvimento de 
uma abordagem crítica da literatura médica através do 
domínio das metodologias da investigação.

Não é só pelo fascínio da relação próxima e única 
com o doente que os novos médicos de família (MF) se 
aproximam com entusiasmo desta carreira. É também 
pelo domínio e gosto por um conhecimento lato e bem 
substanciado, subordinado a um tipo de raciocínio clínico 
específico e através de um modelo centrado no paciente 
que permitem, de facto, fazer a diferença na vida das 
pessoas.

Por Raquel Braga
Médica de Família na USF Lagoa – Presidente do 
Conselho Clínico do ACES de Matosinhos

editorial

A Medicina Geral a Familiar está em ebulição em 
Portugal. 

Está a configurar o seu modo de actuação, a forma 
como se organiza em Unidades de Saúde (Unidades 
de Saúde Familiar e Unidades de Cuidados  de Saúde 
Personalizados), a forma como pensa, racionaliza e 
dirige as suas práticas.

Está a reconfigurar a forma como se relaciona com 
os doentes, amadurecendo técnicas de comunicação 
ancestrais e desenvolvendo outras formas de 
comunicação para além da consulta, como o e-mail. 

Está a aperfeiçoar os sistemas de informação e 
de extracção de dados, plataformas on-line com 
ferramentas de apoio à consulta e à comunicação com 
o doente, bem como os sistemas de apoio à decisão 
clínica.

Está a desenvolver Normas de Orientação Clínica, a 
repensar as boas práticas e a procurar desenvolver a 
investigação.

Está apurar e refinar o papel do MF como gestor da 
informação e da saúde do utente, emparceirando com 
ele para digerir a realidade social.

Está a empurrar o MF para se tornar gestor das 
unidades de saúde e para dominar conhecimentos que 
passam pela farmacoeconomia, pela gestão em saúde, 
pela qualidade, etc…

O papel do internato de MGF tem sido um motivo 
e um motor da evolução da nossa especialidade.
Tem sido crucial, por um lado, repensar formatos, 
conteúdos, locais, tempos e processos de avaliação para, 
desenvolvendo a qualidade do internato, formar novos 
especialistas. 
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editorial

Criar as condições para que se formem cada vez mais 
especialistas tem sido um veículo para actualização 
e desenvolvimento profissional de muitos médicos 
de família que são convidados ou desinquietados a 
transformarem-se em orientadores de formação e a 
transformar definitivamente as suas vidas, as suas 
práticas e as das próprias Unidades de Saúde em que 
se inserem.

Este crescimento, provavelmente muito maior do que 
a capacidade inicial de providenciar uma formação de 
qualidade, tem sido um factor de pressão para a criação 
e consolidação de novos locais de formação.

Se isto se pode considerar globalmente positivo, pode 
também correr-se o risco de agigantar de tal forma o 
processo que ele se torne incontrolável e necessite de 
se basear em novos modelos e em novos padrões que 
garantam, indubitavelmente, a qualidade do que até 
aqui foi alcançado...

É preciso estar atento, ir medindo os resultados obtidos, 
bem como a satisfação de todos os intervenientes e ir 
introduzindo as medidas correctoras necessárias.

O facto de termos cada vez mais colegas internos de 
Medicina Geral e Familiar, jovens médicos de família e 
médicos de família mais experientes a procurarem obter 
graduação académica reforça a esperança de alimentar 
uma boa formação pré-graduada na área dos Cuidados 
de Saúde Primários, do desenvolvimento da investigação 
e, quem sabe, de uma maior intervenção na formação 
pós-graduada.

Estes são outros sinais da vitalidade e da afirmação 
da Medicina Geral e Familiar em Portugal, que é preciso 
aproveitar e estimular.

Os internos, que com a sua força e dinamismo 

invadem as novas Unidades de Saúde em Portugal, são 
o rosto visível da mudança.

São a face da modernidade da Medicina Geral e 
Familiar portuguesa. Uma epidemia altamente 
contagiosa que já nada nem ninguém pode travar.

A AIMGF Magazine é uma revista 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 no dia-a-dia. Procura, 
deste modo, contribuir para a formação médica 
continua ao nível dos Cuidados de Saúde Primários. 
É fundamental que os trabalhos propostos para 
publicação nesta revista tenham um conteúdo 
preciso do ponto de vista científico, apoiado pela 
medicina baseada na evidência.
As normas de publicação da AIMGFmagazine 
encontram-se disponíveis no site,
www.aimgfzonanorte.webs.com. Os artigos 
deverão ser submetidos para o seguinte email: 
aimgfmagazine@gmail.com. 
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História 
AIMGF
Por
Joana Alves

Quando, em 2010, recebi o convite para pertencer 
à então denominada Associação de Internos e 
Ex-Internos Complementares de Clínica Geral da 

Zona Norte (AIECCG|ZN), pouco sabia a seu respeito, à 
excepção dos objectivos principais que levaram à sua 
formação, descritos em traços breves pela Dr.ª Maria 
da Luz. Apesar do meu/nosso (julgo poder falar pelos 
outros membros…) desconhecimento, abraçámos com 
entusiasmo este projecto. 

Agora, ao fim de alguns meses de mandato, 
consideramos fundamental fazer uma referência a 
quem, antes de nós, se dedicou de corpo e alma a esta 
Associação. Até porque só conhecendo o passado, 
podemos ser mais confiantes e bem-sucedidos nos 
passos futuros.

Tudo começou em 1999, fruto de uma ideia da 
Dr.ª Conceição Outeirinho, então Coordenadora do 
Internato de Clínica Geral da Zona Norte, para a criação 
de uma associação em que internos e ex-internos de 
Clínica Geral tivessem um papel activo na discussão 
de problemas relativos à sua formação, saídas 
profissionais e na resolução de problemas relacionados 
com o internato. De facto, apesar de existirem já na 
altura pequenas organizações de internos no seio de 
outras associações, não respondiam da melhor forma 
aos interesses e necessidades específicas dos internos 
de Clínica Geral.

Esta ideia teve eco na Dr.ª Ângela M. Teixeira e na 
Dr.ª Clementina Quelhas, que acabaram por integrar 
a Comissão Instaladora da AIECCG|ZN, que divulgou 
o programa de acção e apelou ao incremento da 
Associação, através de carta aberta dirigida a todos os 
internos e ex-internos da Zona Norte. 

Após eleições, em 20 de Outubro 
de 2000, a recém-criada AIECCG|ZN 
tomou posse. Apesar de não pertencer 
aos Órgãos Sociais, o Dr. Fernando 
Ferreira (USF Santo André de Canidelo) 
desenhou o logotipo da Associação, 

que passou a ser utilizado nos documentos oficiais até 
2010.

Na altura, a Associação estava sediada na Rua Soares 
dos Reis, em Vila Nova de Gaia, local onde decorriam as 
reuniões.

O principal objectivo apontado no programa de acção 
era relativo à maior defesa do internato, nomeadamente 
através do alargamento da duração para 48 meses, da 
uniformização das avaliações dos Estágios Hospitalares 
e da edição de uma publicação periódica referente às 
actividades desenvolvidas. 

Propôs-se, também, a promover a realização de Cursos, 
Jornadas e Workshops com vista à formação médica 
contínua. De facto, desde a sua criação a Associação 
sempre deu apoio, nomeadamente financeiro, à 
Organização do Encontro de Internos de MGF da Zona 
Norte, algo que a actual Direcção continua a manter.

Além desta actividade, em 2002 e 2003 a Associação 
organizou, em parceria com o Serviço de Neurologia 
do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, as 1ªs e 2ªs 
Jornadas de Neurologia em Medicina Geral e Familiar, 
onde foram abordados diversos temas de interesse 
para a nossa especialidade e onde os internos tiveram 
hipótese de apresentar alguns trabalhos.

 

Mesa da Assembleia 
Presidente: Dr. Fernando J. S. Almeida 
Vice-presidente: Dr. Rui da Rocha 
Secretário: Dr.ª Susana Figueiredo 

Direcção 

Presidente: Dr.ª Ângela M. Teixeira 
Secretário: Dr.ª Rute Teixeira 
Tesoureiro: Dr. Carlos Martins 
Vogal: Dr.ª Maria Graciete Gomes 
   Dr.ª Maria Esmeralda Azevedo 

Conselho Fiscal 
Presidente: Dr.ª Graça Maria Lopes 
Secretário: Dr. José Costa 
Relator: Dr. Rui Fernando Zeferino 

Conselho Geral 

Dr. Fernando J. S. Almeida 
Dr.ª Ângela M. Teixeira 
Dr.ª Graça Maria Lopes 
Dr.ª Maria Conceição Macedo 
Dr.ª Maria Clementina Quelhas 

 

História AIMGF
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Relativamente ao emprego médico dos ex-internos 
de MGF, a Associação teve um papel particularmente 
activo em Agosto de 2001, aquando da divulgação da 
distribuição das vagas carenciadas - os Centros de Saúde 
de Vila Nova de Gaia não tiveram direito à colocação 
de novos médicos, apesar de, no Concelho existirem 
na altura 50 mil utentes sem Médico de Família. A 
AIECCG|ZN foi a primeira a denunciar esta situação nos 
órgãos de comunicação social e numa carta aberta ao Dr. 
Correia de Campos, na época Ministro da Saúde. No ano 
seguinte, esta situação foi regularizada.

No entanto, como sempre defendeu a Dr.ª Ângela 
Teixeira, a “AIECCG|ZN é uma associação completamente 
independente e sem qualquer cariz político”, pelo que 
estas atitudes mais interventivas não se voltaram a 
repetir.

Em Fevereiro de 2006, tomou posse uma nova “equipa”, 
que manteve os mesmos objectivos inicialmente 

Mesa da 
Assembleia 

Presidente: Dr.ª Ana Maria Costa 
Vice-presidente: Dr.ª Andreia Chaves Cerejo 
Secretário: Dr.ª Ana Teixeira 

Direcção 

Presidente: Dr.ª Ana Almeida 
Secretário: Dr.ª Ilda Gonçalves 
Tesoureiro: Dr.ª Carla Ponte 
Vogal: Dr.ª Benedita Graça Moura 
   Dr.ª Filipa Almada Lobo 
   Dr.ª Margarida Rosado 
   Dr.ª Fátima Graça 
   Dr.ª Carmo Novais 
   Dr.ª Inês Marques 

Conselho Fiscal 
Presidente: Dr.ª Isabel L Ribeiro 
Secretário: Dr.ª Fátima Amorim 
Relator: Dr. José Eduardo Oliveira 

Conselho Geral 

Dr.ª Ana Maria Costa 
Dr.ª Ana Almeida 
Dr.ª Isabel L Ribeiro 
Dr.ª Mónica Granja 
Dr.ª Conceição Macedo 

 

definidos e que continuou a apoiar a organização do 
Encontro.

A actual direcção, ainda muito “jovem”, presidida 
pela Dr.ª Susana Moreira, reuniu-se por considerar 

fundamental ter um papel activo na própria formação 
como internos de MGF e futuros Médicos de Família, 
mantendo desde o início uma postura muito activa e 
empreendedora.

Foi proposta a alteração do nome da Associação para 
Associação de Internos de Medicina Geral e Familiar 
da Zona Norte (AIMGF ZN), de forma a actualizar 
a designação da nossa especialidade. Procedeu-se 
também a uma actualização do visual do nosso logótipo.

História AIMGF

As actividades desde então desenvolvidas têm em 
vista, fundamentalmente, a formação específica 
em MGF, como por exemplo através da organização 
de Workshops, “Conversas com…” e Tertúlias, com 
significativa adesão por parte dos sócios.

No entanto, e como as actividades sociais são também 
importantes, têm sido organizados jantares e outras 
actividades promotoras do convívio entre Internos e 
Orientadores de Formação da zona Norte.

A criação do site da Associação, bem como desta 
revista, são, também, formas de nos mantermos mais 
próximos de todos os sócios, facilitando a partilha de 
informação, que se pretende ser bidirecional. 

No futuro, continuaremos a fazer mais e melhor, 
numa tentativa constante de cumprir cabalmente os 
objectivos a que os nossos antecessores e nós próprios 
nos propusemos.
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(entre)vistas

Ao aceitar o pedido para escrever este artigo 
sobre o Internato de Medicina Geral e Familiar 
(MGF) no meio rural, confesso que senti, por um 

lado, a responsabilidade de não desiludir aqueles que, 
tal como eu, trocaram a agitação dos grandes centros 
urbanos pela quietude da ruralidade transmontana e, 
por outro, um orgulho particular em poder transmitir 
de “viva escrita” a paixão pelo exercício da MGF neste 
contexto particular.

Ao fim de dois anos de internato de MGF na UCSP 
do Peso da Régua, integrado no Internato Miguel 
Torga – ARS NORTE, é possível perceber as naturais 
especificidades da MGF no meio rural. Desde logo, 
a dimensão mais reduzida das estruturas, físicas e 
humanas, que sustentam toda a comunidade e, por 
consequência, permitem uma actividade médica 
de grande proximidade. Por outro lado, a grande e 
acidentada área geográfica “coberta” por unidades 
de saúde (UCSPs, USFs, Serviços de Urgência Básicos 
e Hospital Central) distantes umas das outras, que 
implicam viagens e respectivos custos consideráveis 
para o utente (e para o Estado), obriga o Médico a 
implicar sempre a sensibilidade humana na acção e 
decisão clínicas, resistindo á tentação da vertente 
economicista. E depois… o melhor de tudo, ou seja, os 
pacientes, tendencialmente simples e francos no trato, 
exigentes na acessibilidade ao seu “João Semana” mas, 
no final, invariavelmente reconhecidos, seja num sorriso 
cheio de saúde para dar e vender, seja num “Obrigadinho 
Se Dotor!” de sotaque carregado ou ainda numa humilde, 
mas orgulhosa oferta que, não raramente, vem da “geia” 
ou do quintal lá de casa!

Quanto à componente formativa, no contexto do 
Internato Miguel Torga e à medida que mais internos vão 
chegando, tem ganho dimensão e qualidade, assente 
numa base simultaneamente teórica e prática, mas com 
um pendor mais executivo, em que há exigência técnica 
e científica, mas sem a pressão formativa dos grandes 
centros em que a maior competitividade pode levar, de 

forma mais ou menos natural, à chamada “curriculite”, 
quiçá descurando um pouco a componente mais prática! 
Este é um aspecto que poderá ser visto como positivo. 
Há, no entanto, um aspecto menos conseguido que 
persiste a nível da efectividade de toda a estrutura 
organizacional dos Cuidados de Saúde Primários no 
contexto rural. Este défice organizacional dever-se-á 
ao simples facto de haver um notório esvaziamento 
do poder da autonomia administrativa dos “Centros 
de Saúde” que acabam por ser geridos por regras sem 
rosto, vindas de Serviços Centrais que, naturalmente, 
não têm o conhecimento nem sensibilidade prática no 
que respeita á realidade singular de cada USF/UCSP, 
particularmente, em meio rural. É que, embora as novas 
tecnologias de comunicação retirem do isolamento toda 
e qualquer área geográfica fisicamente menos acessível, 
há todo um legado histórico, social e moral, que só 
quem contacta diariamente com essa realidade poderá 
perceber completamente.

Para concluir gostaria de afirmar a satisfação e 
realização pessoal de fazer parte de um Internato cuja 
dinâmica vem crescendo a pouco e pouco, imperando 
um espírito inconformado, qual “João Semana”… mas de 
um tempo moderno em que a interioridade se assume 
como um desafio exigente, mas apelativo na busca 
de melhores e mais qualificados cuidados de saúde 
primários, esperando que, no final desta aventura, 
estejamos aptos e com vontade de assumir esse papel 
maior. 

Tal como dizia o Torga,“na vindima de cada sonho 
fica a cepa a sonhar outra aventura”… oxalá venham 
mais “cepas”… digo eu!

“João Semana... mas de um tempo moderno!”
Por
Bruno Miguel Cêrca – Interno MGF 3º ano, UCSP Peso 
da Régua

(entre)vistas
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conversas 
com...

É em pleno século XXI que se tem dado a devida 
importância à temática da infância e da sua dinâmica, 
assim como à discussão dos contextos relacionais nos 
quais as diferentes etapas do desenvolvimento infantil 
se deveriam, idealmente, processar. 

Foram necessárias profundas modificações culturais e 
sociais para que a perspetiva face à criança conduzisse 
ao reconhecimento da sua individualidade primeiro, e 
dos seus direitos próprios, depois. 

Porém, em Portugal, a violência sobre menores 
constitui ainda um flagelo social. Apesar dos sucessivos 
alertas sobre esta problemática, o número de casos de 
crianças/jovens maltratados tem vindo a aumentar nos 
últimos anos e a um ritmo assustador. 

Tendo em consideração este contexto, a AIMGF 
considerou pertinente remoçar as atenções dos futuros 
Médicos de Família para este assunto, não apenas com 
o intuito de se manterem em alerta para a detecção e 
sinalização precoce destas situações, mas também 
para elucidar acerca dos seus trâmites habituais de 
orientação e dos meios passíveis de serem accionados 
para que a proteção da criança/jovem fique assegurada.

Assim, foi organizada no dia 28 de Setembro de 
2011 a segunda sessão do projeto “Conversas com…”, 
subordinada ao tema “Crianças e Jovens em Risco 
nos CSP”, palestrada pelo Procurador-Geral Adjunto 
Dr. Maia Neto, que fez uma caracterização sumáriada 
realidade nacional.

Em Portugal, foi sobretudo na década de oitenta 
que este o assunto passou a merecer uma atenção 
especial, tendo sido em 1999 decretada na Constituição 
Portuguesa, a Lei de Protecção de Crianças e Jovens em 
perigo, que tem como finalidade promover os direitos 
e proteger as crianças e os jovens em perigo, de forma 
a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral 
(Diário da República, 1999).

Com esta lei, passou a considerar-se que qualquer 
pessoa que tenha conhecimento de situações que 
ponham em risco a vida, integridade física ou psíquica 

ou a liberdade da criança/jovem, está obrigada a 
comunicá-las às entidades com competência nesta 
área, nomeadamente, à Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) ou à Autoridade Judicial. As CPCJ 
assumem-se como instituições oficiais não judiciárias, 
com autonomia funcional para promover os direitos 
da criança/jovem e prevenir ou resolver situações de 
risco. Em conformidade com a lei, estas instituições 
procuram garantir as Medidas de Promoção dos Direitos 
e de Protecção das Crianças/Jovens em perigo, que 
visam o seu afastamento do perigo, proporcionar-lhes 
as condições que permitam proteger e promover a sua 

Dr. Maia Neto
“Crianças e Jovens em Risco nos CSP” 
Por Lúcia Santos

conversas com...
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Sendo o Electrocardiograma (ECG) uma ferramenta 
frequentemente utilizada na prática clínica diária 
do Médico de Família, torna-se fundamental o 

domínio da sua interpretação.
Foi a pensar nisso que a AIMGF organizou no dia 10 

de Novembro do passado ano um Workshop destinado 
à discussão desse tema. A actividade teve lugar pelas 
21,30h, na sede da Coordenação do Internato Médico 
de Medicina Geral e Familiar da Zona Norte (CIMGFZN), 
como vem sendo habitual. A preceder a sessão decorreu 
uma breve recepção de boas-vindas aos participantes, 
com um pequeno beberete, de forma a promover um 
convívio inicial. 

 A palestrante convidada foi a Dr.ª Vânia Ribeiro, 
Interna de Formação Específica de Cardiologia, do Centro 
Hospitalar São João, que contou com uma assistência de 
22 participantes.

Durante cerca de 80 minutos foram abordadas as 
principais alterações detectáveis num ECG, os sinais 
eletrocardiográficos de alerta e os principais motivos 
de referenciação. Tendo sido, sobretudo, relembrada 
a importância de se realizar uma leitura sistemática, 
categórica e sempre de um nível mais simples para um 
nível mais complexo e profundo do ECG.

Para além disso, esteve mais uma vez em destaque 
o papel privilegiado do MF no manuseamento das 
informações obtidas nestes Exames Auxiliares de 
Diagnóstico (EAD). Se inicialmente é a si que cabe a 

Por
Lúcia Santos

workshop
 Interpretação de Electrocardiograma

conversas com... | workshop

segurança, saúde, formação, educação, bem-estar e 
desenvolvimento integral e, por fim, garantir a sua 
recuperação física e psicológica dos abusos ou maus 
tratos.

Tendo como objetivo principal a discussão da 
abordagem dos Maus Tratos às Crianças e Jovens, 
durante cerca de 90 minutos, foram debatidas, com o Dr. 
Maia Neto, inúmeras questões inerentes a este problema 
e esclarecidas as diversas dúvidas dos participantes. 
Chegou-se à conclusão que, embora tenham já ocorrido 
mudanças significativas nos sistemas sociais, novas 
estratégias, novas formas de gestão e novas orgânicas 
nesta área são ainda necessárias. E como tal, impõem-
se formas diligentes e cuidadosas de operacionalizar a 
Saúde Infantil/Juvenil e de avaliar o seu impacto, tendo 
em conta que o Médico de Família é o grande promotor 
da saúde deste grupo vulnerável.
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prevenção como educador, é também ele que mais 
tarde, pela precocidade com que tem acesso a estas 
informações, detém um vasto potencial de modificador 
de comportamentos e estilos de vida. Poderá, assim, 
contribuir para a diminuição da morbilidade e da morte 
precoce, pela especificidade do seu acto médico, em 
informar e aconselhar acerca destes EAD.

Sem descurar, como é óbvia, a utilidade desta 
ferramenta, como a relação do MF com o utente se 
baseia na confiança e no conhecimento do indivíduo 
inserido na sua família e na comunidade, a influência do 
seu impacto na saúde e na longevidade poderá ser tão 
grande ou ainda maior que o dos EAD.

Aliar este potencial inato do MF ao conhecimento 
da interpretação desta ferramenta é, portanto, uma 
mais-valia traduzida, com toda a certeza, em ganhos 
em saúde para os utentes! Foi este o grande propósito 
desta actividade.

No dia 28 de Setembro 2011 tivemos o prazer de 
comemorar o lançamento da 1ª edição da nossa 
revista, AIMGFmagazine, com a presença de 

todos os membros da direcção AIMGF.
 Este projecto é um sonho concretizado pela actual 
direcção que tem como finalidade unir e informar os 
Internos de MGF. Isto será possível através da divulgação 
das actividades realizadas pelos Internos e AIMGF, 
reportagens, opinião e informações úteis para a prática 
clínica.

AIMGF
Magazine
A 1ª Edição
Por Joana Espanhol

Nas próximas edições, a AIMGFmagazine irá ter um 
espaço para publicação de artigos realizados por Internos, 
nas diferentes categorias: Relatos de Casos, Revisões 
Baseadas na Evidência, Trabalhos de Investigação e 
Trabalhos da Qualidade.
Aguardamos, ansiosamente, a tua opinião e sugestões 
para AIMGFmagazine!

Divulga as tuas actividades!
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Pela Comissão Organizadora do 18ºEncontro de 
Internos de MGF da Zona Norte

encontro
18º Encontro de Internos de MGF da Zona Norte

A organização da 18ª edição do Encontro de 
Internos de Medicina Geral e Familiar da Zona 
Norte, uma das principais actividades da 

AIMGFZN promovida também pela CIMGFZN, esteve 
este ano a cargo da Direcção de Internato Egas Moniz 
que abrange os ACES Entre Douro e Vouga I e II. Seis 
internos integraram a Comissão Organizadora, apoiados 
pela sua Direcção de Internato na pessoa do Dr. Nunes 
de Sousa e pela Coordenadora do Internato de MGF da 
Zona Norte, a Dra. Maria da Luz Loureiro.  

Neste artigo, pretende-se partilhar um pouco da 
experiência vivida no planeamento, organização e 
concretização do encontro, fazendo o balanço daquilo 
que foram as dificuldades e os ganhos encontrados ao 
longo do percurso realizado. 

 
Foi com imenso orgulho que a Comissão Organizadora 

viu concretizado este encontro, cujo compromisso de 
organização foi assumido desde a primeira carta de 
candidatura remetida à Coordenadora do Internato em 
Abril de 2009 e que dizia: “…Apesar de membros recentes 
da ARS Norte partilhamos o espírito empreendedor 
e dinâmico que caracteriza a CIMGFZN pelo que nos 
sentimos motivados e com capacidade para assumir um 
compromisso deste nível”. 

 
Em Outubro de 2010, foi oficializado o tema do 

Encontro que se quis centrado num grupo específico 
da nossa população, a população geriátrica que tanta 
atenção merece ao longo da nossa prática clínica diária 
como médicos de família. O lema do encontro estava 
então escolhido: “Viver mais… e melhor!” 

 
Por sermos membros recentes da ARS Norte, 

decidimos também que iríamos conjugar esforços e 
mobilizar entidades locais de Santa Maria da Feira, 
de forma a atribuir uma “imagem” local ao Encontro, 
e divulgar alguns dos pontos positivos do nosso 
concelho. Assim e naturalmente, foram surgindo as 

encontro

ideias relativamente ao local de realização do encontro 
(Europarque), do jantar convívio (Salão do Orfeão com 
o serviço de catering a cargo da Escola de Hotelaria 
de Santa Maria da Feira), dos prémios atribuídos aos 
melhores trabalhos apresentados (vouchers para 
sessão termal nas Termas das Caldas de S. Jorge), do 
programa social (visita às termas das Caldas de S. Jorge 
e animação pela tuna do ISVOUGA), das Fogaças, pão 
doce e imagem de marca de Santa Maria da Feira, que 
tanto sucesso teve durante os coffee-breaks e junto dos 
palestrantes que receberam estas “doces” lembranças… 

 
Desde o primeiro momento em que nos lançámos 

nesta aventura, não parámos. Tínhamos assumido 
um compromisso e esse foi o nosso fio condutor… 
não faltar à nossa palavra! Não obstante a crise, não 
obstante os “Nãos”, não obstante as dificuldades que 
foram muitas. A principal, e para não fugir ao tema 
que tem dominado a actualidade, foi sem dúvida a 
pressão “financeira” que se fez sentir desde a primeira 
hora. De facto, não existem “fundos” para a realização 
do Encontro e desde o início soubemos que os ganhos 
obtidos deveriam ser suficientes para cobrir os gastos 
da realização deste evento que, ao longo do percurso 
fomos percebendo, eram muitos (aluguer do espaço, 
serviços de audiovisuais, serviços de catering, logística, 
entre muitas outras coisas…) 

Por outro lado, também fomos descobrindo que ainda 
existem pessoas e entidades que acreditam na mais-valia 
da realização deste tipo de evento e vieram demonstrar 
o seu apoio na formação dos médicos internos, fazendo 
com que se tornasse possível a realização deste encontro. 
Foram a Abbott, APMCG, Becel, Câmara Municipal de 
Santa Maria da Feira, Europarque, Lilly, Menarini, MSD, 
Novartis, Pastelaria Santa Maria, Pfizer, Ratiopharm, 
Sociedade de turismo de Santa Maria da Feira e Tuna do 
ISVOUGA. Não poderíamos deixar de os citar e agradecer 
pelo apoio demonstrado.  
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encontro

Assim aconteceu o 18º Encontro de Internos de 
MGFZN nos dias 20, 21 e 22 de Outubro de 2011 
que contou com a presença de 300 participantes. A 
conferência inaugural contou com a colaboração do Dr. 
Luís Pisco que fez jus ao lema do encontro com uma 
palestra que teve por título “Envelhecer com Qualidade…
mito ou possibilidade?”.  

 
O programa contou, ainda, com sessões sobre a “Dor no 

doente idoso”, “Como lidar com a Diabetes”, “Cuidados 
Paliativos: dignificar a vida humana até ao fim” e uma 
última que teve por título “Viver mais…e melhor!”, na 
qual foi abordada a polimedicação no doente idoso, 
a prevenção quaternária e a promoção da saúde em 
geriatria. O programa incluiu, também, a realização de 
5 workshops (Avaliação do Risco Cardiovascular, Dor 
Neuropática, Insulinoterapia, Asma e Rinite Alérgica e 
Nutrição e Suplementação Nutricional no Idoso), nos 
quais participaram um total de 124 formandos. 

Finalmente, e como não poderia deixar de ser, o 
programa incluiu, ainda, sessões de apresentação de 
trabalhos científicos, envolvendo várias áreas temáticas. 
Dos 123 resumos submetidos para apreciação, o júri 
elegeu 22 comunicações orais e 36 posters que foram 
apresentados durante o Encontro. 

 Se houve uma coisa que nós aprendemos com esta 
experiência alucinante, para não dizer radical, é que 
o trabalho e sobretudo o espírito de equipa têm um 
impacto e uma força incalculável na adversidade. Tudo 
é relativizado quando há equipa, e quando há equipa, 
há também perseverança… Há um acreditar que não 
nos permite desviar do nosso caminho. E se há algo 
de positivo neste balanço, é que consideramos que 
fomos e somos equipa. Isto ajudou- nos a crescer como 
profissionais e sobretudo como pessoas. Também veio 
reforçar a nossa amizade. 

À próxima Comissão Organizadora fazemos votos que 
também se saibam unir nos momentos de desafio que 
forem surgindo ao longo do percurso mas, e sobretudo, 
nos bons momentos que, com certeza irão partilhar na 
realização de um evento desta envergadura. Que tudo 
corra pelo melhor e apenas dizer que, apesar de tudo o 
que possa acontecer, vale a pena e valerá sempre a pena 
não deixar morrer este encontro, porque ele não é da 
Feira, não será da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, será 
de todos nós, internos e orientadores, que com orgulho 
pertencemos à CIMGFZN! 

Terminamos com um lema já vosso conhecido… 

Façam favor de “viver mais… e melhor!” 
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Foi no período de 07 a 29 de Outubro de 2011, que 
as Internas de Formação Específica em MGF: Dr.ª 
Cláudia Barbosa (UCSP Barão de Nova Sintra), 

Dr.ª Cristina Sousa (USF Renascer), Dr.ª Vânia Gandra 
(USF Novo Sentido) e eu própria, participaram numa 
ação de ajuda humanitária, em regime de voluntariado, 
em Moçambique (Chongoene, Xai-Xai).

Esta iniciativa, realizada em colaboração com a 
Organização Não Governamental para o Desenvolvimento 
“Um Pequeno Gesto, Uma Grande Ajuda” (UPG) teve 
como objetivo principal a execução de acções na área 
da Saúde, nomeadamente, avaliação do estado de 
saúde da população e educação para a Saúde. 

A vontade de levar a bom porto este projecto nasceu 
do desejo comum das participantes de ajudar e da crença 
de ser possível marcar a diferença com pequenos gestos. 
É claro que não pode ser descurada a motivação extra 
de se conhecer pessoalmente o afilhado apadrinhado 
nesta instituição, como aconteceu com a Dr.ª Vânia 
Gandra e com a Dr.ª Claúdia Barbosa, mas sem dúvida, 
que, à cabeça, falou o despertar de quatro consciências 
para uma solidariedade efectiva, que é o lugar onde o 
voluntariado encontra, permanentemente, toda a sua 
expressão. 

Foi por convicções próprias, inerentes também ao 
dever social individual de cada uma das internas, da 
necessidade da promoção de uma cidadania crítica, em 
alerta, atenta e interventiva, que foi assumida esta 
responsabilidade de intervenção social numa atitude 
activa e participativa.

Por essas mesmas razões, a partida de Portugal foi 
feita com a expetativa de regressar com uma lição de 
vida e com o anseio da capacitação para valorizar o 
simples, partilhar o mais precioso, construir e edificar 
sonhos e enfrentar as inseguranças e receios inevitáveis 
perante uma realidade desconhecida. 

Portanto, embora cientes da nem sempre fácil 
aceitação de realidades distintas e da compreensão de 
barreiras à mudança, foi decisão unânime, desde logo, 

Horizontes
Pequenos gestos, grandes lições... vivências de 
um voluntário

Por 
Lúcia Santos

que haveria resistência de grupo à tentação de desistir 
e de desanimar! 

E assim foi. E como querer é de facto poder, durante 
três semanas, as internas atuaram no âmbito de alguns 
dos projetos da UPG, nomeadamente, nas comunidades 
de Banhine, Nhancutse e Santuário. Tratam-se de 
projetos de nível rural, que visam assegurar às crianças 
neles integradas o direito de frequentar uma escola e 
às respectivas famílias a prestação de apoios directos 
como a entrega mensal de uma cesta básica (composta 
por géneros alimentares e uma barra de sabão). São 
incluídas, no máximo, duas crianças por família. 

Foram, também, desenvolvidas actividades na 
Escolinha de Santa Catarina, uma pré-escola com cerca 
de 50 crianças com nível de vida acentuadamente 
precário.

As actividades desenvolvidas consistiram, muito 
resumidamente, em consultas médicas (Escolinha de 
Santa Catarina: crianças e professsoras; comunidades 
de Chongoene; técnicos da UPG); acções de formação 
a crianças, adultos, professores, técnicos da UPG; 
visitas a Instituições de Saúde (Centro de Saúde e 
Maternidade de Chongoene, Hospital de Chalokwane 
e Hospital Provincial de Xai-Xai); distribuição de 
vestuário, calçado, brinquedos, da cesta básica da 
UPG, de presentes de padrinhos, de material escolar e 
de material de farmácia. 

Horizontes
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Da caixa de primeiros socorros que as internas 
levaram consigo, cuja organização e aquisição foi 
da sua responsabilidade, faziam parte, para além 
de material para protecção própria individual (luvas, 
máscaras e batas descartáveis), material para 
prestação de cuidados de feridas (spray anestésico, 
betadine, soro fisiológico, álcool 70º, solução de 
desinfecção, compressas, adesivo, gaze gorda, pensos 
rápidos, ligaduras, seringas, tesoura, pinça, lâminas 
de bisturi, cabo de bisturi, fio de sutura), termómetro, 

espátulas, espéculos para otoscópio, estetoscópio, 
esfigmomanómetro e otoscópio. De medicação, as 
internas dispunham de analgésicos /antipiréticos/ 
anti-inflamatórios (paracetamol, ibuprofeno), anti-
histamínicos  (dimetindeno, hidroxizina, cetirizina, 
desloratadina), antibióticos (flucloxacilina, amoxicilina, 
amoxicilina + ácido clavulânico, azitromicina, 
ciprofloxacina), solução de rehidratação oral (Dioralyte®), 
antidiarreicos (loperamida), procinéticos (domperidona, 
metoclopramida), regulador da flora intestinal 
(UL-250®), corticóides tópicos (hidrocortisona, 
betametasona), corticóides injectáveis (hidrocortisona), 
antibióticos tópicos (bacitracina, ácido fusídico) e creme 
barreira (Mitosyl®). 

O resultado desta experiência? Não poderia ter 

Horizontes

sido mais gratificante! Tanto a nível pessoal, como 
interpessoal! Apesar das muitas adversidades 
encontradas! As dificuldades de comunicação, de 
organização e de gestão de tempo, de transporte e de 
acessibilidade foram, gradualmente, ultrapassadas, 
ora por reajuste na planificação do programa, ora por 
um processo natural de adaptação a uma nova cultura, 
uma nova língua, com outros valores, outras paixões 
e mentalidades não menos válidas, simplesmente 
diferentes. Necessidades primárias foram caindo na 
escala das prioridades e dando lugar à valorização 
das relações humanas. E todos as contrariedades 
esbatidas nas calorosas e comoventes recepções nas 
comunidades e nos sorrisos sinceros e olhares radiantes 
permanentemente oferecidos!

Mas para além do lado afectivo, também se cresceu 
clinicamente! O contacto directo com a população 
local permitiu conhecer as condições de vida dos 
membros das comunidades, nomeadamente, condições 
higieno-sanitárias, socio-económicas, de segurança e 
alimentação e lidar com patologias endémicas, pouco 
prevalentes em Portugal. A percepção do tipo de acesso 
aos cuidados de Saúde e conhecimentos em Saúde 
dos membros das comunidades foi outra das mais-
valias das consultas médicas nas comunidades. Além 
do mais, houve, ainda, a oportunidade de visitar e 
observar o funcionamento do hospital de Chalokwane, 
o Hospital Provincial de Xai-Xai (onde participaram 
no atendimento do Serviço de Urgência), o Posto de 
Saúde e a Maternidade de Chongoene. 

Assim, aconteceu a actividade “Monobloco”, termo 
que as internas, carinhosamente, adoptaram para 
a autodesignação do grupo, pela característica, que 
de facto, marcou, marca e marcará para sempre este 
projecto – a união – que mais uma vez fez toda a força! 

Uma experiência não só vivamente recomendada, 
como, sem dúvida alguma, a repetir!

Obrigada Monobloco!
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Projectos
Comissão de Internos do ACES de Gondomar

Por 
Pedro Pinho

(1)
, Sabina Santos

(2)
, Joana Santos

(3)

Em Abril de 2011, foi lançado o desafio pelo 
Conselho Clínico do ACES de Gondomar para a 
criação de uma “Comissão de Internos do ACES 

de Gondomar”.
O nome em si, “Comissão”, pretendia apenas dar corpo 

a um grupo que iria procurar aproveitar a sua proximidade 
geográfica, na alçada do ACES de Gondomar, para 
promover uma série de actividades:

• Convívio entre internos;
• Realização de actividades de promoção para a saúde 

orientadas para a população;
• Melhorar as condições locais de trabalho e estudo 

dos internos;
• Aproveitar o potencial de recolha de dados, para 

aumentar a casuística de trabalhos de investigação e de 
avaliação da qualidade.

Com base neste ideal foi constituída uma comissão 
eleitoral, que promoveu a criação da “Comissão de 
Internos” e a apresentação de candidaturas.

A eleição decorreu entre os dias 5 e 6 de Maio, com a 
tomada de posse da “lista A”, a 7 de Maio.

Esta Comissão tem procurado cumprir os objectivos 
a que se propôs, contando com o apoio do ACES de 
Gondomar e tendo levado a cabo várias actividades:

• Criação da Biblioteca do Interno: espaço com acesso 
à internet, possibilidade de consulta de livros e revistas 
cientificas e disponível para reuniões de internos. É um 
espaço real que tem vindo a crescer e se espera que se 
possa desenvolver ainda mais. Está, neste momento, 
numa fase de término de obras de melhoramento e é, 
na nossa opinião, um espaço importante a existir perto 
do local de trabalho;

• Promoção de actividades científicas levadas a cabo 
no ACES;

• Divulgação e ligação dos internos a outros projectos 
orientados para a Saúde, nomeadamente, o projeto 
CARA (Centro de Apoio e Recuperação do Alcoolismo), 
cujas consultas decorrem na UCSP de Foz do Sousa;

• Caracterização dos internos de Gondomar, seus 
orientadores de formação e respectivos contactos com 
posterior divulgação pelo ACES.

Durante o próximo ano, esperamos aumentar a 
qualidade e quantidade das actividades desenvolvidas, 
particularmente, a elaboração de artigos científicos com 
casuísticas de maiores dimensões, bem como estimular 
uma adesão sustentada a estes projectos por parte dos 
internos.

(1)
 Interno de MGF 4º ano. USF Renascer

(2)
Interna de MGF 4º ano. USF Brás Oleiro

(3)
Interna de MGF 3º ano. USF Nascente

Projectos
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Nutrição
Diabetes : Conselhos Práticos - Mensagens Chave

Por 
Miguel Ângelo Rego
Nutricionista, ACES Gondomar

Reduza a quantidade de sal e gordura.
1. Marinar a carne/ peixe antes da confecção.
Utilize sumo de limão/laranja, ervas aromáticas e 

especiarias para aromatizar e realçar os sabores dos 
alimentos;

2. Utilize ervas aromáticas.
Utilizar ervas aromáticas (aipo, alho, coentros, hortelã, 

louro, orégãos, salsa) e especiarias (açafrão, canela, 
colorau, noz-moscada) para temperar, em vez do sal;

3. Atenção aos alimentos salgados.
Demolhe várias vezes os alimentos salgados (ex: 

bacalhau), rejeitando sempre a água;

4. Reduza a quantidade de gordura.
Substitua as natas por iogurte natural magro ou queijo 

batido, em creme, magro;

5. Confeccione com menos gordura.
Utilize papel vegetal para embrulhar os alimentos 

e assim confeccionar assados no forno sem adicionar 
gordura;

6. Remova peles e gorduras visíveis da carne;

7. Confeccione os grelhados em grelha suspensa que 
permita que a gordura pingue, evitando o contacto do 
alimento com a gordura libertada;

Coma mais:
a) Alimentos ricos em fibras como os produtos 

hortícolas e cereais integrais.

b) Alimentos frescos em vez de alimentos processados, 
uma vez que têm menor teor de sódio e gorduras e maior 
teor de vitaminas e minerais;

c) Leite e derivados, optando pelas versões magras;

d) Carnes magras (frango, perú, coelho) e retire sempre 
a pele das aves e as gorduras visíveis;

e) Gorduras de origem vegetal, como o azeite para 
cozinhar e temperar, usando-as com moderação;

f) Opte por adoçantes em vez do açúcar.

Coma menos:
Alimentos ricos em açúcares (marmelada, mel, 

compotas, produtos de confeitaria e pastelaria, 
chocolates, fruta em calda ou cristalizada, refrigerantes 
e outras bebidas açucaradas.);

Restrinja o consumo de produtos alimentares 
açucarados às épocas festivas e, de preferência, no final 
de refeições ricas em fibras;

Alimentos ricos em gorduras, nomeadamente, as 
gorduras de origem animal (manteiga, banha, salsichas, 
molhos)

Reduza o consumo de bebidas alcoólicas
Reduza o consumo de bebidas alcoólicas, desde que 

não haja contra-indicação, se sempre a acompanhar as 
refeições. A quantidade máxima diária admissível nos 
homens é de 2 bebidas e nas senhoras é de 1 bebida, de 
acordo com o seguinte quadro:

As bebidas brancas (aguardente, whisky, brandy, 
vodka) são completamente desaconselhadas.

Bebida
grau alcoolico

Homens Mulheres

Cerveja
5º

2 copos
fino/imperial

1 copo
fino/imperial

Vinho
12º

2 copos
pequenos

1 copo
pequenos

Nutrição
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Aumente o seu nível de actividade física
Caminhar é uma das formas mais simples de aumentar 
o seu nível de actividade física, mas também poderá 
experimentar dançar, nadar, andar de bicicleta, jardinar.

É importante que sinta que o consegue fazer dia-
riamente durante, pelo menos, 30 minutos. Poderá 
subdividir este tempo em períodos mais curtos de 10 
minutos, distribuídos ao longo do dia para se adaptar-
em melhor à sua rotina diária.

A actividade física deve ser de intensidade moderada. 
A melhor forma de perceber esta intensidade é fazer 
o “teste da fala”. Se conseguir falar sem ter que parar 
para respirar está na intensidade certa. Se estiver 
ofegante precisa reduzir a intensidade da sua activi-
dade física até lhe ser possível falar normalmente, 
outra vez.

Compreenda a Diabetes.
Saiba se está em Risco.
Assinale com um círculo, por favor, a resposta a cada 
uma das perguntas e some a sua pontuação no final.

1. Idade:
< 45 anos  0 pontos
45-54 anos  2 pontos
55-64 anos  3 pontos
> 64 anos  4 pontos

Peso  _______kg
Altura  _______m

2. O Seu IMC é ______kg/m2
< 25  0 pontos
25-30  1 ponto
>30  3 pontos

3. Perímetro da  Cintura é:     ________cm
Masculino Feminino Pontos
< 94  <80  0
94-102  80-88  3
>102  >88     4        
 

4. Pratica no mínimo 30 min. de actividade física todos 
os dias?
Sim  0 pontos
Não  2 pontos

5. Come vegetais e/ou fruta?
Todos os dias  0 pontos
Nem sempre  1 ponto

6. Já tomou medicação para tensão alta?
Não  0 pontos
Sim  2 pontos

7. Já alguma vez teve o açúcar alto no sangue?
(ex: análises, doente, durante a gravidez) 

Não  0 pontos
Sim  5 pontos

8. Há algum familiar que tem ou tinha diabetes?
Não  0 pontos
Sim: Avós, Tios ou Primos directos 3 pontos
Sim: Pais, Irmão, Irmã, ou algum filho 5 pontos

Total  ______

O seu risco de desenvolver Diabetes é...

Baixo

Ligeiro

Moderado

Elevado

Muito Elevado

< 7 pontos

7 a 11 pontos

12 a 14 pontos

15 a 20 pontos

>20 pontos

Nutrição
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rosa dos 
ventos

rosa dos ventos

Por
Margarida trovisqueira 

Janeiro 2012

Fevereiro 2012

Jantar Convívio AIMGF

3.ª Jornadas de Pediatria do Hospital CUF - Porto 

27 Janeiro

3 a 4 de Fevereiro

Churrasqueira Central, 
S.Mamede

Ordem dos Médicos, 

Porto

XXII Jornadas de Actualização Cardiológica do Norte para 

Medicina Geral e Familiar 

Conferência «Mental Health and Family Medicine Working 

Together»

Encontros na USF «Saúde em Família»  

XVI Jornadas Nacionais Patient Care  

V Jornadas de Dermatologia de Contacto 2012 

1.ª Jornadas GRESP: «Um Novo Fôlego na Medicina Familiar» 

3ª Jornadas de Factores de Risco e Orientações Clínicas em 

Cuidados de Saúde Primários da Zona Norte

IX Jornadas de Cardiologia de Guimarães / XVIII Jornadas de 

Cardiologia do Minho

27 de Janeiro

9 a 10 de Fevereiro

28 de Janeiro

17 a 18 de Fevereiro

23 e 24 de Fevereiro

24 e 25 de Fevereiro

Pedrouços, Maia 

Centro de Congressos de 

Lisboa 

Fundação Cupertino de 

Miranda, Porto

Fundação Cupertino de 

Miranda, Porto

Fundação Eng. António de 

Almeida, Porto

Centro Cultural Vila Flor, 

Guimarães 

18 a 20 de Janeiro

8 a 11 de Fevereiro

Sheraton Porto Hotel , Porto

Granada, Espanha

Aqui ficam algumas sugestões de congressos, jornadas 
e encontros científicos…

Encontros na USF «Saúde em Família»  24 de Fevereiro Pedrouços, Maia 



19AIMGFMagazine

rosa dos ventos

Março 2012

Abril 2012

Maio 2012

Junho 2012

Conversas com… Abordagem da Obesidade Infantil

Dia Radical II,  AIMGF

Workshop – Tapes e Ligaduras 

Tertúlia - “Internos pelo Mundo” 

7 de Março

A definir

A definir

A definir

CIMGFZN, AIMGF

A definir

A definir

CIMGFZN, AIMGF

4ª Jornadas de Psiquiatria Prática em Medicina Familiar

32ª Jornadas de Actualização e Avanços em Reumatologia 

para Médicos de Família/ 11º Curso de Reumatologia «Prof. 

Lopes Vaz» para Medicina Familiar

27ª Jornadas Nortenhas de Geriatria e Gerontologia

6ª Jornadas de Prevenção do Risco Cardiovascular para 

Medicina Familiar

Encontros na USF “Saúde em Família”

4ªs Jornadas Nortenhas de Diabetologia Prática em 

Medicina Familiar

29º Encontro Nacional de Clínica Geral 

24ª Jornadas de Medicina Familiar da Madeira e Continente

XXIX Curso de Atualização de Dermatologia e Venereologia

XI Congresso de Nutrição e Alimentação

28º Encontro Transmontano do Clínico Geral

13º Encontro de Medicina Geral e Familiar do Alto Minho

XVIII Curso Pós-Graduado de Endocrinologia, Diabetes e 

Metabolismo   

14 a 17 de Março

27 e 28 de Abril 

13 e 14 de Abril

24 e 25 de Maio 

24, 25 e 26 de Maio 

31 de Maio , 1 e 2 de Junho

29 a 31 de Março

Vilamoura

Funchal, Madeira

Fundação Cupertino Miranda, 

Porto

Centro de Congressos da 

Alfândega, Porto

Valpaços

Arcos de Valdevez,

Hospital S. José

Hotel Porto Palácio, Porto

8 e 9 de Março

2 e 13 de Abril 

3 e 4 de Maio  

14 a 16 de Junho   

29 de Junho

29 e 30 de Junho

Hotel Sana Metropolitan, 

Lisboa

Hotel HF Ipanema, Porto

Hotel HF Ipanema, Porto

Hotel Real Santa Eulália, 

Albufeira

Pedrouços, Maia

Chaves, no Hotel Casino 

Chaves

Encontros na USF «Saúde em Família»  

Encontros na USF «Saúde em Família»  

30 de Março

27 de Abril

Pedrouços, Maia 

Pedrouços, Maia 
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Ferramentas

1.  Correcta colocação dos eléctrodos
Onda P positiva em DI e negativa em aVR

2. Ritmo
Ritmo sinusal: Onda P positiva em DI, DII, aVF; onda P 

a preceder o QRS; ritmo regular.

3. Frequência
1500/nº “quadradinhos pequenos” entre dois R-R
Se arritmia completa: nº de QRS existentes em 6 

segundos (15 cm de tira) multiplicado por 10

4. Eixo
DI e aVFpositivo- eixo normal
DI positivo e aVF negativo- desvio do eixo para a 

esquerda
DI negativo e aVF positivo- desvio do eixo para a direita

5. Condução auriculo-ventricular
Onda P: duração e amplitude
Intervalo PR: desde o início da onda P até ao início de 

Q; 0,12 – 0,20 segundos

6. Condução inter-ventricular
Análise do QRS (duração; sinais de hipertrofia; ondas 

Q) e intervalo QT (0,35-0,42 seg)
Ondas q fisiológicas:

- Duração <0,04 seg
- Amplitude < 15% da onda R subsequente
- Visíveis em DI, DIII, aVL, aVR, V5, V6 (podem ser Q 

em DIII e aVR)
-São sempre patológicas em V1-V2: necrose, 

bloqueio completo de ramo esquerdo, hipertrofia 
auricular esquerda.

Ferramentas
Sequência de leitura do electrocardiograma

Por Vânia Ribeiro
Interna de Cardiologia, Centro Hospitalar S. João

7. Repolarização ventricular
Análise do segmento ST e onda T - alteração primária 

vs secundária da repolarização
Onda T sempre negativa em aVR. 
Onda T negativa em DIII e V1 é normal
Repolarização infantil: T negativa V1-V3
Ondas T apiculadas: repolarização precoce, 

hipercaliemia, isquemia subendocárdica, alcoolismo
Nota: Em indivíduos jovens vagotónicos, pode encontrar-se 

supradesnivelamento de ST de concavidade superior, até 2mm, nas 

derivações frontais e até 4mm, nas pré-cordiais, especialmente nas 

esquerdas -Síndrome de Repolarização Precoce.

Bibliografia
JC Machado Rodrigues. Electrocardiografia Clínica 

– Princípios Fundamentais. 2ª Edição, Lidel Edições 
Técnicas; 2010


