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AIM LVT · PROJETOS 

COMISSÃO ORGANIZADORA · INFORMAÇÃO DIRIGIDA A CANDIDATOS 

INTRODUÇÃO | A MISSÃO DA AIM LVT 

A Associação de Internos de Medicina Geral e Familiar de Lisboa e Vale do Tejo (AIM LVT) 

pretende dinamizar a formação dos médicos internos de formação específica (IFE) de Medicina 

Geral e Familiar (MGF) contribuindo com o desenvolvimento de cursos, palestras, projetos e 

formações que se enquadrem com aquilo que é esperado, e não só, do internato de MGF. 

A AIM LVT complementa-se com os seus associados e com o que estes ativamente desenvolvem 

e concretizam ao longo do seu percurso na AIM LVT. Pretendemos dar espaço e voz aos colegas 

que se interessam em participar nos projetos desenhados pela AIM LVT e, se possível, aos seus 

próprios projetos, se em consonância com o que o são os objetivos da associação.  

Serve o presente documento para esclarecer os interessados em colaborar com a AIM LVT, sob 

a forma de Comissão Organizadora, qual a atividade perspetivada pela mesma.  

PROTOCOLOS SOAP | O PROJETO 

O Departamento de Formação e Investigação da Direção da AIM LVT, desenvolveu o projeto 

ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ� ͞WƌŽƚŽĐŽůŽƐ� ^K�W͕͟� ĐŽŵ� Ž� ŽďũĞƚŝǀŽ� ĚĞ� ĐƌŝĂƌ� ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ� ƐŝƐƚĞŵĄƚŝĐŽƐ͕�

padronizados, validados cientificamente, criados por internos e para internos/especialistas de 

MGF que sintam a necessidade de, em consulta, conseguirem uniformizar os seus registos e 

serem mais consistentes na sua prática clínica. 

Este projeto é composto por uma Comissão Organizadora, selecionada pelo Departamento de 

Formação e Investigação, constituída por seis elementos, que irá contribuir para o 

desenvolvimento do projeto durante doze meses.  

Pretende-se o lançamento de um protocolo a cada dois meses de trabalho. 

Prevê-se que a elaboração dos protocolos SOAP se inicie em março de 2022. A calendarização 

da publicação dos protocolos estima-se que seja a seguinte: 

x 1 protocolo em maio de 2022  

x 1 protocolo em julho de 2022 

x 1 protocolo em setembro de 2022  
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x 1 protocolo em novembro de 2022  

x 1 protocolo em janeiro de 2023 

x 1 protocolo em março 2023  

Prevê-se assim, a realização de um total de 6 (seis) protocolos SOAP. Os temas definidos serão 

relativos a Saúde de Adultos.  

O Departamento de Formação e Investigação da Direção da AIM LVT fica disponível para 

esclarecimento de qualquer questão adicional, sendo que deverão remetê-las para o endereço 

de correio eletrónico: formacao@aimlvt.pt. É solicitado aos candidatos que atentem, 

igualmente, ao regulamento disponível para candidatura.  

 

A DIREÇÃO 

Presidente:  

 Fábio Leite Costa 

Vice-presidente:  

 Catarina Brás Carvalho 

A Coordenadora do 
Dep. de Formação e 
Investigação: 

 

Ana Catarina Esteves 
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