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O Grande Auditório do Edifício Egas Moniz da Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa (FMUL) recebeu entre os dias 14 a 16 de Novembro, as Iª Jornadas do Internato
Médico do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN).
Durante os trabalhos foram abordadas temáticas essenciais para os médicos internos
aprofundarem os seus conhecimentos e experiências, contribuindo da melhor forma para
a sua formação contínua. Os temas-chave deste encontro centraram-se, essencialmente,
nos desafios inerentes ao funcionamento quotidiano do Serviço de Urgência, assim como
em diversas sessões temáticas de esclarecimento, designadamente: “Investigação no
Internato Médico, “Limites da Atuação Médica”, “Abordagem na Fase Aguda” e “Os Meios
Complementares de Diagnóstico no Serviço de Urgência”. Este programa científico contou
com a presença de vários oradores convidados, entre eles, médicos especialistas nas
diversas áreas de intervenção e professores da FMUL que, simultaneamente, integraram
a Comissão Científica das Jornadas.
Entre os dias 15 e 16 de Novembro teve lugar a componente mais prática deste
programa que incluiu diversos cursos práticos, nomeadamente, “Curso Básico de
Suturas”, “ Traumatologia e Imobilizações”, entre outros, realizados em parceria com o
Instituto de Medicina Molecular (IMM), a FMUL e o Hospital Pulido Valente - CHLN.
Na Sessão de Abertura o Prof. Doutor Fernandes e Fernandes, Presidente da FMUL, deu
as boas vindas aos participantes e expressou a sua gratidão e reconhecimento à
dinâmica e proatividade dos médicos internos, que levaram à concretização destas
Jornadas, enaltecendo o desempenho do Dr. Nuno Gaibino, membro da Comissão
Organizadora.
O Dr. Carlos Neves Martins, Presidente do Conselho de Administração do CHLN
mencionou, na sua intervenção, a importância da realização das I Jornadas do Internato
Médico, não somente pela qualidade do seu programa científico e oradores convidados,
mas igualmente por dar continuidade à “tradição” desta Instituição que, historicamente é
referenciada com um dos maiores centros académicos de formação do país. O Presidente
do CHLN referiu ainda que «2015 será um ano de Inovação e Desenvolvimento, com a
aposta no Centro de Investigação Clinica (CIC) e no Centro Académico de Medicina de
Lisboa (CAML). Estes investimentos feitos em estreita parceria com a FMUL são
estruturantes para a aposta no Ensino, na Formação, na Investigação e na prestação de
cuidados altamente diferenciados que caracterizam o Hospital de Santa Maria desde a
sua génese».
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No encerramento destas Jornadas, o Prof. Doutor Lobo Antunes, na qualidade de
Presidente da Comissão de Honra, deixou aos participantes palavras de incentivo e de
esperança, dando como exemplo a sua vasta carreira médica como Neurocirurgião,
relembrando a importância das experiências passadas e vividas na qualidade de
professor da FMUL, bem como referenciando alguns casos clínicos que marcaram o seu
percurso profissional e pessoal.

Momentos Fotográficos
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