
15º 
ENCONTRO 
MEDICINA GERAL E FAMILIAR 

ALTO MINHO 

QUINTA – FEIRA [05/06/2014] 

08.30h: 

09.00h: 

11.00h: 

11.30h: 

13.00h: 

14.30h: 

16.00h: 

16.30h: 

Abertura do secretariado 

Workshops 

Intervalo 

Sessão de abertura 

Almoço de trabalho 

Simpósio satélite 

Intervalo 

Comunicações livres 

SEXTA – FEIRA [06/06/2014] 

08.30h: 

09.00h: 

10:00h: 

11.30h: 

12.00h: 

13.30h: 

15.00h: 

 

Abertura do secretariado 

Comunicações livres 

Mesa  

Intervalo 

Mesa 

Almoço de trabalho 

Simpósio satélite 

 

SÁBADO [07/06/2014] 

08.30h: 

09.00h: 

10:00h: 

11.30h: 

12.00h: 

Abertura do secretariado 

Comunicações livres 

Mesa  

Intervalo 

Sessão de encerramento 

PROGRAMA CIENTÍFICO 

TERAPÊUTICA NÃO FARMACOLÓGICA EM CSP 

DECISÕES TERAPÊUTICAS NA GRAVIDEZ 

CUIDADOS PALIATIVOS 

Exercício Físico 

Psicoterapia 

Medicina Tradicional Chinesa 

HTA 

Diabetes 

Asma 

Doenças Agudas 

Ansiedade 

Depressão 

WORKSHOPS 

Exame oftalmológico em idade pediátrica 

Interpretação de RX músculo-esquelético 

5 a 7 de Junho de 2014 

Delegação distrital de 

Viana do Castelo 

RESUMOS 

Prazo limite: 9 de Março de 2014 [24h] 

Plataforma: www.apmgf.pt 



ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE  
MEDICINA GERAL E FAMILIAR 

Os resumos das comunicações livres devem ser enviados em suporte informático, disponível no site 

www.apmgf.pt. Para cada resumo deverá ser registado obrigatoriamente o nome do primeiro autor, 

telefone e correio eletrónico de contacto. Serão excluídos resumos manuscritos ou enviados em suporte 

diferente do referido anteriormente. O texto do resumo não pode conter a identificação dos autores, sob 

pena de exclusão do mesmo. Esta identificação deve ser feita apenas no espaço indicado para o efeito. 
  

REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES LIVRES 

Ana Maria Pires 

Bruna Fernandes 

Bruno Guerreiro Pinto 

Carla Fernandes 

Carla Martins 

Carlos Santos 

Cátia Lopes 

Cristina Lima 

Isabel Venâncio 

Lurdes Matos 

Maria Aranzazu Bouzada  

Maria Cecília Abreu 

Marisa Carvalho 

Nelson Rodrigues 

Regina Barreto 

Rui Manso 

Sandrina Costa 

Sílvia Reis Sousa 

Sofia Azevedo 

Yusianmar Mariani 

Av. da República, nº 97 – 1º, 1050-190 Lisboa 
apmgf@apmgf.pt 

 

  

Deverá ser especificada a modalidade de 

apresentação pretendida: 

Comunicação Oral – o tempo máximo de 

exposição é de 10 minutos. O preletor poderá 

fazer uso de projetor de computador. 

Comunicação em Poster - o poster deve ser 

organizado verticalmente com dimensões 

máximas de 120 x 90 cm. A leitura deve ser 

possível a 1,5 m de distância para todo o 

conteúdo do cartaz. O nome do(s) autor(es) e 

da instituição deve estar abaixo do titulo. Os 

autores devem enviar o seu poster em suporte 

informático antecipadamente e segundo 

instruções que serão enviadas, em data a 

indicar aquando da confirmação da 

aceitação do seu trabalho. Esta versão 

eletrónica ficará disponível no sítio da internet 

da APMGF.  

  

Os resumos deverão ser estruturados de acordo 

com a área temática, com os seguintes tópicos: 

Investigação - Introdução e objetivo(s), 

Metodologia, Resultados e Discussão. 

Revisão de Tema - Introdução e objetivo(s), 

Metodologia, Resultados, Discussão. 

Relato de Caso - Enquadramento, Descrição 

de Caso e Discussão. 

Melhoria Contínua da Qualidade - Justificação, 

Objetivo(s), Métodos, Resultados (de pelo 

menos duas avaliações) e Discussão. 

Prémios e Júri 

É constituído um júri de seleção de resumos e de 

apreciação das apresentações. A composição do 

júri de seleção e apreciação é da 

responsabilidade da Comissão Científica do 

Encontro. 

O júri recusará qualquer resumo que não se 

enquadre na respetiva área temática a que se 

propõe ou não tenha pertinência e qualidade 

para o Encontro. No caso de existirem duas ou 

mais comunicações com o mesmo tema será 

aceite a melhor classificada pelo júri de seleção 

de resumos.  

É instituído um prémio destinado à melhor 

Comunicação Oral em cada área temática e um 

prémio à melhor Comunicação em Poster.  

Os prémios e respetivos certificados serão 

entregues aos autores presentes na cerimónia de 

encerramento. Aos autores não presentes na 

cerimónia o certificado será enviado por correio.  

O júri poderá não atribuir prémio se julgar e 

justificar não haver motivo para premiar qualquer 

comunicação. O júri é soberano e as suas 

decisões não são passíveis de recurso. 

COMISSÃO CIENTÍTICA 

Ana Maria Pires 

Ana Sotelo 

Cátia Lopes 

Cristina Lima 

Isabel Venâncio 

John Carvalho 

Maria Cecília Abreu 

Nelson Rodrigues 

Nicole Lage 

Raúl Marques Pereira 

Sílvia Reis Sousa 

Sílvio Barge 
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COLABORAÇÃO 

Câmara Municipal de Ponte de Lima 

APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES LIVRES 

CONDIÇÕES 

A inscrição no Encontro é condição necessária 

para a apresentação de comunicação livre. 

Os apresentadores de comunicação livre aceites 

devem proceder à entrega do respetivo formato 

 

devem proceder à entrega do respetivo formato 

eletrónico na sala de receção de audiovisuais. 

Os resumos das comunicações livres aceites serão 

publicados no Livro de Resumos do Congresso. 

 


