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Congresso Nacional do Interno de Formação Geral

Um novo nome, oito anos de História
O Congresso Nacional do Interno de Formação Geral (CNIFG) identifica-se como uma plataforma de 
excelência, de discussão e aprendizagem de temáticas relevantes para a formação dos jovens Médicos 
Internos. 

Deste modo, pretende-se criar um programa que proporcione ao  Médico  Interno de Formação Geral o 
desenvolvimento  de  competências  sólidas  a  aplicar  ao  longo  do seu  Internato,  bem  como  um  
esclarecimento  adequado  de  todo  o  processo  adjacente  à sua Formação Específica, com todos os 
desafios e receios que o mesmo possa acarretar.

É ainda um objetivo central criar e promover oportunidades, assentes na premissa de uma Medicina 
transversal e rica em potencialidades.
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Visão
Na sua oitava edição, o anteriormente designado Congresso Nacional do Interno do Ano Comum 
(CNIAC) surge com uma nova imagem e um novo nome: Congresso Nacional do Interno de Formação 
Geral (CNIFG). 

Nesta nova edição do Congresso, pretendemos dar continuidade ao seu crescimento, tornando-o uma 
referência nacional e, simultaneamente, reconhecê-lo como um ponto de viragem, abarcando um maior 
número de participantes, com vista a uma melhor formação profissional dos jovens Médicos.

Missão
Com o objetivo de incentivar a formação médica pós-graduada, o CNIFG pretende complementar o 
percurso formativo dos jovens Médicos e auxiliar na construção da sua identidade profissional.

Sendo um Congresso organizado por Médicos para Médicos, este projeto tem como principais objetivos 
a promoção do crescimento profissional, estimulando as competências necessárias ao bom exercício 
da Medicina, complementada com a figura humanista e pessoal do jovem Médico, enquanto parte 
integrante da sociedade.
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Data e Local
O CNIFG está previsto realizar-se a 4, 5 e 6 de 
Setembro de 2019, no Porto Palácio Congress 
Hotel & Spa.

Público Alvo
O CNIFG é dirigido aos Médicos Internos de 
Formação Geral. Estão previstas cerca de 500 
inscrições nesta edição.

- 2000 médicos participantes 
desde 2008
- Previsão de 500 participantes 
só nesta edição

- 65 oradores, 5 sessões 
plenárias, com temas como 
“Médicos Indiferenciados”, 
“Carreiras Alternativas em 
Medicina” ou “Conflitos da 
Medicina do Século XXI”

- 50 workshops, entre teóricos, 
teorico-práticos e práticos, como 
Comunicação em Saúde, SAV, 
SBV Pediátrico, Terapêutica da 
Dor ou Investigação Científica

- 2000 seguidores nas redes 
desde 2017
- 1500 seguidores em 24h na 
edição de 2019

Redes sociais

Workshops

Oradores

Participantes
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Presidente - Relações Externas
 - Rita Rosa (912119141; Centro Hospitalar Universitário Cova da 

Beira)

Presidente - Relações Internas
 - João Chambino (966867108; Centro Hospitalar Universitário 

Lisboa Norte)

Vice-Presidente - Científico
 - Mafalda Abrantes (916563867; Centro Hospitar Universitário 

Lisboa Norte)

Vice-Presidente - Comunicação e Imagem
 - Patrícia Pita Ferreira (914611525; Centro Hospitalar Universitário 

de Lisboa Central)

Tesouraria
 - Eduardo Cruz (964216167; Centro Hospitalar do Porto)

Departamento de Parcerias
 - Ana Rita Franco (Centro Hospitalar de Setúbal)

 - Diogo Melo Pinto (Unidade Local de Saúde de Matosinhos)

 - Joana Cabrita (Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte)

 - Sandra Mendes (Centro Hospitalar do Oeste)

 - Sofia Lopes (Unidade Local de Saúde do Alto Minho)

 - Teresa Raquel Vaz (Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia-Espinho)

Departamento de Logística
 - Inês Abundância (Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte)

 - João Nuno Oliveira  (Hospital Santa Maria Maior)

 - Rui Cardoso  (Centro Hospitalar Universitário de São João)

Departamento de Hospitalidade
 - Inês Andrade (Centro Hospitalar Universitário de São João)

Departamento Científico
 - Cláudia Silva (Hospital de Cascais)

 - Hélder Duarte (Unidade Local de Saúde de Matosinhos)

 - Henrique Barbacena (Centro Hospitalar Universitário Lisboa 
Norte)

 - João Barata (Unidade Local de Saúde da Guarda)

 - Maria Inês Parreira (Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte)

Departamento Social
 - Catarina Almeida (Centro Hospitalar Tâmega e Sousa)

 - Joana Contente (Hospital Beatriz Ângelo)

Departamento de Comunicação e Imagem
 - João Vasco  (Unidade Local de Saúde do Alto Minho)

 - José Chen (Centro Hospitalar Universitário do Porto)

 - Tiago Coutinho (Centro Hospitalar Entre-o-Douro e Vouga)

Comissão Organizadora
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Programa

DIA 1 DIA 2 DIA 3

Sessão de Abertura

Coffee-Break

Sessão Plenária 1

Workshops

Noite de Quiz

Coffee-Break

Workshops

Almoço

Workshops

Coffee-Break

Sessão Plenária 2

Speed Dating Almoço

Sessão Plenária 3

Coffee-Break

Workshops

Sunset & Wine Tasting
Jantar Oradores e Parceiros

Workshops

Coffee-Break

Sessão Plenária 4

Sessão Plenária 5

Coffee-Break

Workshops

Jantar de  Gala

(nota: programa provisório)

Almoço
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Sessões Plenárias

1. Médicos Sem Especialidade: Que Futuro?
Se as condições actuais se mantiverem, as previsões apontam para a existência de cerca de 
4000 médicos sem acesso à especialidade, designados médicos indiferenciados, em 2021. Que 
espaço existe para estes Médicos no SNS? Que futuro, a nível profissional, os espera? Que 
garantias pode o SNS oferecer tendo profissionais autónomos com apenas seis anos de curso 
e um ano de formação generalista?
Pretende-se com esta sessão enfatizar a problemática adjacente ao número crescente de 
Médicos Indiferenciados em Portugal, promovendo uma discussão sobre estratégias de 
redução deste número, bem como possíveis perspectivas de empregabilidade para quem se 
encontra nesta posição. Destaque ainda para as implicações legais adjacentes a esta temática, 
abordando o papel da sindicalização neste contexto.  

2. Internato Médico: Como Me Destacar na Multidão?
De que modo é possível melhorar o currículo e apostar na formação? Deve-se optar por um 
Hospital Público ou um Hospital Privado para realizar o Internato de Formação Específica? 
Quais as vantagens e desvantagens de efectuar o Internato num Hospital Central em relação a 
um Hospital Distrital?
Nesta sessão, junta-se a experiência e as dicas de quem sabe, bem como o testemunho de vários 
Internos, que em tempos partilharam todas estas dúvidas, potencializando as capacidades que 
irão fazer a diferença entre a multidão.
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Sessões Plenárias

3. Medicina XXI – Problemáticas de uma Era
Quais os problemas com que os Médicos se debatem actualmente? O que é os preocupa mais? 
Que situações são transversais a qualquer especialidade ou local?
Com esta  sessão, pretendem-se explorar alguns dos temas mais marcantes inerentes ao 
exercício da Medicina em pleno século XXI.

4. Medicina: Um Universo de Possibilidades
“O Médico que só sabe Medicina, nem Medicina sabe.” - Professor Abel Salazar
Sendo a Medicina um Universo de Possibilidades, que outras portas se podem abrir? Que outros 
rumos podem ser explorados? Num Mundo em que há cada vez menos trajectórias fixas e 
expectáveis, nesta sessão plenária é dada a oportunidade de partilha de experiências de todos 
aqueles que ousaram “pensar fora da caixa” e explorar outras Possibilidades.

5. Keynote Speaker
O Professor Doutor Tiago Reis Marques, é um jovem médico, investigador e professor universitário 
português, neste momento a trabalhar em Londres. 
A Keynote Lecture do CNIFG, sob o tema “Como construir uma carreira internacional?”, reflecte 
um percurso académico e profissional de excelência, abordando os desafios, oportunidades e 
vicissitudes ímpares de quem ousa sonhar mais alto. 
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Workshops Teórico-Práticos

1. Agressão: como actuar?
Clarifica-se o papel do Médico, em contexto 
de urgência e consulta, na abordagem e 
encaminhamento de uma vítima de agressão, bem 
como o modo correcto de actuação, com vista à  
preservação das provas. 
2. Antibioterapia de bolso
Apresenta-se uma breve e concisa visão sobre as 
várias classes de antibióticos e de como as usar 
de forma racional. 
3. Autopromoção: estabelecer pontes
Promove-se a elaboração do curriculum Médico e 
o desenvolvimento de soft skills, imprescindíveis 
à promoção do Médico em plataformas digitais. 
4. Chegámos ao fim? – Cuidados Paliativos
Aborda-se o  conceito de Cuidados Paliativos, 
a caracterização dos diferentes contextos de 
aplicação e o papel dos cuidadores informais. 
5. Contra-relógio: emergências neurológicas
Enfatizam-se as principais urgências e 
emergências neurológicas, bem como o modo de 
atuação perante as mesmas. 

6. Cuidados médicos na mulher: emergências 
ginecológicas/obstétricas
Destacam-se as principais urgências e 
emergências ginecológicas e obstétricas, bem 
como o modo de atuação perante as mesmas. 
7. Desbravar estatística
Proporciona-se a aquisição de conhecimentos 
básicos em estatística, fundamentais para o 
desenvolvimento de investigação clínica. 
8. Descomplexar a mente: emergências 
psiquiátricas
Salientam-se as principais urgências e 
emergências psiquiátricas, bem como o modo de 
atuação perante as mesmas. 
9. Desmitificar conceitos: cuidados de saúde 
LGBT+
Confere-se uma perspectiva livre de preconceito e 
elucidativa sobre as particularidades da população 
LGBT+. 
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10. Doutor, dói-me tudo: abordagem da dor
Aborda-se a  terapêutica da dor aguda e crónica, 
considerando os distintos contextos em que surge.

11. ECG de bolso
Promove-se a identificação e interpretação dos 
principais traçados patológicos no ECG, em 
contexto de urgência. 
12. Escrever ciência
Promove-se a elaboração de uma correta pesquisa 
bibliográfica, bem como noções inerentes à escrita 
e crítica de um artigo científico. 
13. Quando a pele é o alvo: Psoríase explicada
Cria-se um verdadeiro atlas de dermatologia, 
facilitando a identificação visual das principais 
lesões encontradas na psoríase, bem como o seu 
tratamento.
14. Interpretar sinais: emergências pediátricas
Discutem-se os diversos diagnósticos diferenciais 
de dor abdominal aguda e respetivos modos de 
atuação. 

15. Os quadrantes da dor: abdómen agudo
Enfatiza-se a terapêutica usada na diabetes mellitus, 
aquando o surgimento de complicações agudas e 
em contexto crónico, incluindo insulinoterapia. 
16. Diabetes: uma perspectiva dinâmica de 
uma doença crónica
Enfatiza-se a terapêutica usada na diabetes mellitus, 
aquando o surgimento de complicações agudas e 
em contexto crónico, incluindo insulinoterapia.
17. Terapêutica para totós
Aborda-se a terapêutica utilizada em contexto de 
urgência para as principais patologias encontradas. 
18. Ventilação Não Improvises
Abordam-se os princípios básicos da ventilação 
não invasiva, quando usar e como programar. 

Workshops Teórico-Práticos
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Workshops Práticos

1. Em Movimento: Exame Físico Osteoarticular
Promove-se a realização de um treino prático de 
exame físico osteoarticular. 
2. ABQ: abordagem prática à queimadura 
Salienta-se a abordagem pré-hospitalar e 
hospitalar do doente com queimadura. 
3. Aos olhos da oftalmologia: procedimentos 
chave
Exemplificam-se  procedimentos chave em 
Oftalmologia, designadamente manobras do 
exame objetivo e realização de técnicas básicas. 
4. Cabeça, pescoço, ouvidos: procedimentos 
chave em ORL
Exemplificam-se  procedimentos chave em ORL, 
designadamente manobras do exame objetivo e 
realização de técnicas básicas. 
5. Comunicar sem taquicardizar
Fornecem-se dicas indispensáveis para comunicar 
em público - um soft skill útil no exercício da 
profissão médica. 

6. Desvendando técnicas: da punção lombar 
ao mielograma
Destacam-se os critérios de realização de diversos 
procedimentos diagnósticos, designadamente 
punção lombar, biópsias medulares e mielograma, 
bem como abordagem prática das referidas 
técnicas. 
7. ABC pleural
Enfatizam-se patologias em que a colocação 
de um dreno torácico, a biópsia pleural cega 
e a toracocentese se revelam fundamentais, 
proporcionando uma abordagem prática das 
mesmas.
8. Ecocardiograma para todos
Desenvolve-se um breve guia de realização de 
ecocardiograma, à cabeceira do doente, para não 
cardiologistas. 
9. Ecografia descodificada
Aprofundam-se critérios de requisição de uma 
ecografia, destacando igualmente o modo de 
realização de uma leitura adequada e interpretação 
clínica dos achados contidos na mesma. 



14

Workshops Práticos

10. Ecografia e patologia musculoesquelética: 
que relação?
Confere-se especial ênfase a procedimentos 
ecoguiados como parte integrante do diagnóstico 
e terapêutica da patologia musculoesquelética.
11. Guia para o sucesso
Explora-se a colocação de cateteres arteriais e 
venosos. 
12. Pele e Pulmão: o que os conecta?
Abordam-se, de forma prática, os principais testes 
de sensibilidade cutânea e a terapêutica inalatória. 
13. Fraturas para não ortopedistas
Esclarecem-se, através de uma abordagem 
prática, os principais pontos chave inerentes ao 
diagnóstico e tratamento de fraturas, em contexto 
de urgência, para Médicos não ortopedistas. 
14. Laraporoscopia para totós
Promovem-se as bases da abordagem cirúrgica 
minimamente invasiva, incluindo treino prático. 
15. Liderança de equipas: do sonho à prática
Salientam-se diversos modelos de liderança, 
gestão de equipas e comunicação 

16. Mentira piedosa ou sinceridade 
cuidadosa? – Comunicação de más notícias
Desenvolve-se um entendimento  das 
circunstâncias e do modo como deve ser 
transmitida uma má notícia, no âmbito do exercício 
da Medicina. 
17. Mini-SBV
Retrata-se uma correcta abordagem prática 
de urgências e emergências pediátricas, com 
especial destaque para o suporte básico de vida 
pediátrico. 
18. Politraumatizado: ainda vais chamar um 
médico?
Aborda-se o doente politraumatizado, em contexto 
de urgência, de forma rápida, sistematizada e 
efetiva. 
19. Punções, Pensos e Algálias
Destacam-se procedimentos de enfermagem 
úteis na prática clínica.
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Workshops Práticos

20. Reforço de SU: ecografia no doente crítico
Potencia-se a utilização do Point-of-Care Ultrasound 
no doente crítico.   
21. Sinapse a sinapse: exame físico 
neurológico
Promove-se a realização de um treino prático de 
exame físico neurológico.
22. Socorro, é preciso intubar!
Proporciona-se um abordagem prática de via 
aérea, designadamente técnicas de intubação e 
ventilação. 
23. Suturar para totós
Promove-se a criação de um verdadeiro guia de 
suturas, tipos de fios e pontos, aliado a uma forte 
componente prática. 
24. SOS Bebé a Caminho!
Discutem-se aspectos inerentes à abordagem do 
parto, incluindo simulação prática do mesmo. 
25. Time is life: algoritmo de SAV
Promove-se a realização de um treino prático do 
algoritmo de SAV, incluindo monitorização em 
contexto de emergência. 

26. A Vida em Trânsito: transporte do Doente 
Crítico
Salientam-se critérios de realização de cateterismo 
cardíaco, enquanto exame com potencial 
diagnóstico e terapêutico, incluindo abordagem 
prática da técnica. 
27. Urologia: o que saber?
Promove-se a realização de um treino prático de 
exame físico urológico, com especial ênfase para 
as patologias urológicas mais comuns.
28. Azul e Vermelho: Ecodoppler explicado
Aprofundam-se critérios de requisição de uma 
ecodoppler, destacando igualmente o modo de 
realização, leitura adequada e interpretação clínica 
dos achados contidos no mesmo.
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