XI Congresso Internacional Gestão de Feridas
Complexas
20 Janeiro, 2020

No dia 17 e 18 de janeiro irá realizar-se mais um Congresso Internacional de gestão d
e feridas. O mesmo terá lugar no Auditório Fórum Lisboa.

Este ano os temas em debate serão a: Prevenção de lesões: princípios ativos para função barreira preservada,
Novas Guidelines, Úlceras por Pressão, Pé diabético, Novas evidências da etiopatogenia das UPP e implicações
práticas, Terapias avançadas no tratamento de feridas: ozonoterapia, oxigenoterapia hiperbárica tópica e Material
de penso.

Especificidades
Na prevenção e tratamento de UPP na pediatria: o que (não) usar?
Desbridamento cortante: ónus da responsabilidade; casos clínicos

APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES LIVRES
A organização do XI Congresso Internacional de Gestão de Feridas Complexas abre aos inscritos a possibilidade
de se candidatarem à apresentação de Comunicações Livres em forma de Comunicações Orais e Pósteres.
A intenção é permitir a participação ativa dos inscritos no Congresso, com a divulgação de projetos, trabalhos
científicos decorrentes da prática clínica, investigação e/ou formação.
Podem candidatar com este tipo de comunicação, Enfermeiros e outros profissionais de saúde desde que
licenciados e estudantes (Cursos de Licenciatura), desde que tenham desenvolvido projetos relacionados com a
temática do Congresso
Âmbito temático da candidatura: Tratamento de Feridas; Projetos de mudança na prática clínica; Prevenção de
UPP; Gestão de projetos de Prevenção de UPP; Ensaios clínicos.
Podem candidatar-se: Enfermeiros, médicos, farmacêuticos e nutricionistas e Estudantes das mesmas
disciplinas.
Princípios da candidatura: a candidatura processa-se através do envio do resumo (modelo próprio) de candidatura
para suporte@sinaisvitais.pt até dia 11 de março de 2020, às 24 horas;
Os resumos devem ser conter:
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Nome completo do(s) autor(es), morada, e-mail e contacto do 1º autor; Nome completo dos restantes
autores.
No máximo de 900 palavras, onde apresente: breve introdução, objetivos, metodologia, desenvolvimento,
conclusões e bibliografia – conforme modelo.
Entre um (1) a seis (6) autores;
Os autores inscritos no Congresso à data da seleção dos resumos.
Terão preferência na seleção e na avaliação final os trabalhos que apresentem experiências de serviços e
experiências clínicas com resultados e os que apresentem dados empíricos.
A lista com os Pósteres e Comunicações Orais selecionados pode ser consultada em www.sinaisvitais.pt, a partir
de 13 de março de 2020.
Os Pósteres devem impressos para apresentação num placard com 0, 80 m de largura e 1,20m de altura. Os
Pósteres têm 5 minutos de apresentação/discussão.
As comunicações orais terão 10 minutos para apresentação e 5 de discussão.
Prémios das melhores Comunicações Livres:
€150 (1º Prémio); €100 (2º Prémio); €50 (3º Prémio) em edições Formasau à escolha, atribuição de
classificação e emissão de certificado.
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