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REGULAMENTO 
 
Poder-se-á inscrever qualquer profissional de saúde do 

ACES Amadora, do ACES Sintra ou do HFF (ou estagiá-
rios – internos de medicina; enfermagem; outras áreas téc-
nicas da saúde) 

Todos os trabalhos deverão ser originais e estar integrados 
nas temáticas do Workshop. 

Os participantes deverão enviar a sua candidatura, acompa-
nhada do resumo do poster, até dia 27/02/2015, para o 
seguinte email: gracietebraganca@gmail.com   
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crição e participação no Encontro. 
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Os pósteres selecionados deverão ser afixados pelos autores, 
em local previamente designado, no dia 16/03/2015. 

Serão seleccionados os melhores posteres para ser apresenta-
dos e discutidos (5 minutos apresentação/5 minutos discus-
são) em auditório, no dia 17/03/2015 

Os pósteres serão removidos pelos autores, a partir das 13.00 
h do dia 17/03/2015 

Júri: Amélia Pedro; Ana Silvestre; Claudia Borges; Graciete 
Bragança; Sónia Semião. 

 

 

Auditório do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE 

Amadora 

Workshop UCF Amadora/Sintra 
Saúde da  Mulher e Neonatal da Criança 

e Adolescente 

 
INSCRIÇÃO GRATUITA (via email para o secretariado) 
 
Nome………………………………………………………… 

Grupo Profissional…………………………………………… 

Local de trabalho…………………………………………… 

Telemóvel…………………………………………………… 

email………………………………………………………….. 
 
 
Data limite de Inscrição:  9 de Março de 2015 
 
Nota: O certificado de presença será entregue no momento de 
validação da inscrição no evento, junto do secretariado. 

16 e 17 de Março de 2015 
Au 

Prevenção: integrar e inovar 
cuidados ajustados à população 

Comissão Organizadora e Comissão 
Científica 
 
Membros da Unidade Coordenadora 
Funcional (UCF) 

Secretariado: 
Sofia Heleno 
Núcleo de Gabinetes Médicos 
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE 
IC 19 
2720-276 AMADORA 
Telef: 214 348 299 
E-mail— sec1.ngm@hff.min-saude.pt  

UCF Amadora/Sintra 
 

 

APRESENTAÇÃO DE POSTERES 
 

REGULAMENTO 
 
Poder-se-á inscrever qualquer profissional de saúde do 

ACES Amadora, do ACES Sintra ou do HFF (ou estagiá-
rios – internos de medicina; enfermagem; outras áreas téc-
nicas da saúde) 

Todos os trabalhos deverão ser originais e estar integrados 
nas temáticas do Workshop. 

Os participantes deverão enviar a sua candidatura, acompa-
nhada do resumo do poster, até dia 27/02/2015, para o 
seguinte email: gracietebraganca@gmail.com   

Cada 1º autor poderá submeter até dois resumos. 
Os resumos, tal como os pósteres, deverão ser estruturados 

da seguinte forma: 
Título 
Autores (e endereço electrónico do 1º autor) 
Palavras-chave 
Introdução e objectivos 
Métodos 
Resultados e discussão 
Conclusões 
Referências bibliográficas 

Os resumos deverão estar redigidos em formato Word, letra 
Arial, tamanho 11, espaçamento, 1,5, não devendo exceder 
uma página A4. 

A aceitação ou recusa dos resumos será comunicada até ao 
dia 6/03/2015, via email, para o contacto fornecido pelo 
primeiro autor. 

Ao primeiro autor dos resumos aceites, será garantida a ins-
crição e participação no Encontro. 

O póster deverá ter as dimensões - 120x90cm, e deverá ser 
de fácil leitura a uma distância de 1,5m. 

Os pósteres selecionados deverão ser afixados pelos autores, 
em local previamente designado, no dia 16/03/2015. 

Serão seleccionados os melhores posteres para ser apresenta-
dos e discutidos (5 minutos apresentação/5 minutos discus-
são) em auditório, no dia 17/03/2015 

Os pósteres serão removidos pelos autores, a partir das 13.00 
h do dia 17/03/2015 

Júri: Amélia Pedro; Ana Silvestre; Claudia Borges; Graciete 
Bragança; Sónia Semião. 

 

 

Posteres - Regulamento 

Poder-se-á inscrever qualquer profissional de saúde do 
ACES Amadora, do ACES Sintra ou do HFF (ou estagiários 
– internos de medicina; enfermagem; outras áreas técnicas 
da saúde). Todos os trabalhos deverão ser originais e estar 
integrados nas temáticas do Workshop. Os participantes 
deverão enviar a sua candidatura, acompanhada do resumo 
do póster, até dia 29/04/2017, para o seguinte email: 
ana.c.monteiro@hff.min-saude.pt Os resumos, tal como os 
pósteres, deverão ser estruturados da seguinte forma: Título; 
Autores (e endereço electrónico do 1º autor); Introdução e 
objectivos; Métodos; Resultados e discussão; Conclusões; 
Referências bibliográficas. Os resumos deverão estar 
redigidos em formato Word, letra Arial, tamanho 11, 
espaçamento, 1,5, não devendo exceder uma página A4. A 
aceitação ou recusa dos resumos será comunicada até ao dia 
6/05/2017, via email, para o contacto fornecido. Ao 
primeiro autor dos resumos aceites, será garantida a 
inscrição e participação no Workshop. O póster deverá ter as 
dimensões - 120x90cm, e deverá ser de fácil leitura a uma 
distância de 1,5m. Os pósteres selecionados devem ser 
afixados pelos autores, em local previamente designado, no 
dia 16/05/2017. Serão seleccionados os melhores pósteres 
para ser apresentados e discutidos (5 minutos apresentação/
5 minutos discussão) em auditório, nos dias 16 ou 
17/05/2017 . Júri: Amélia Pedro; Ana Cristina Monteiro; 
Fátima Fidalgo; Filipa Carvalho; Rita Carneiro. 

Comissão Organizadora e Comissão 
Científica 

  
Membros da Unidade Coordenadora Funcional (UCF) 

Amadora/Sintra 

INSCRIÇÃO GRATUITA (via email para o 
secretariado) 

 
Nome…………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..… 

GrupoProfissional ……………………………………………….…….. 
Local de trabalho ……………………………………………………… 

Telemóvel  ………………………..…………………………………… 

email  ……………………………………..……………………………

Secretariado: 

Sofia Heleno  
Núcleo de Gabinetes Médicos  
Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, EPE 
IC 19 
2720-276 AMADORA  
Telef: 214 348 299  
E-mail— sec1.ngm@hff.min-saude.pt 

Workshop  
UCF Amadora-Sintra 

    Saúde da  Mulher e Neonatal,  
     da Criança e do Adolescente 

http://www.apple.com/pt
http://www.apple.com/pt


!6

16	de	Maio	
8:30	–	Abertura	do	Secretariado	
9:00		-	Sessão	de	Abertura	

Graciete	Bragança	
Ana	Andrade	
Vanessa	Pereira	Gouveia	
Francisco	Velez	Roxo	

		
9:15	10:40—	Prevenção	do	cancro	ginecológico	–	A	visão	dos	
Cuidados	de	Saúde	Primários		e	do	Hospital	
Moderadores:	Silva	Pereira	

*Rastreio	e	diagnós:co	precoce	de	lesões	intra-epiteliais	
do	colo	do	útero.	-	Mariana	Miranda/Vera	Vilhena	
*Rastreio	 do	 cancro	 do	 colo	 do	 útero:	 Perspec:va	 dos	
Cuidados	de	Saúde	Primários		-	Sílvia	Reigada	
*Rastreio	 e	 diagnós:co	 precoce	 do	 cancro	 da	 mama.	 -	
guidelines	atuais	-	Bruna	Ambrósio	/Helena	Gaspar	
*	 Cancros	 do	 ovário	 e	 do	 endométrio:	 alterações	
imagiológicas	 a	 valorizar	 e	 papel	 dos	 marcadores	
tumorais	-	Joana	Cominho/		Teresa	Diniz	da	Costa	
10:30	—	Discussão	

		
10:40—Intervalo	para	café	
		
11.00—12:00	Desafios	na	Contracepção.	
Moderadores:	Amélia	Pedro	/	Alexandra	Cruz	

*Contracepção	em	situações	especiais	–	Emergência,	pós	
IVG,	pós	parto	e	na	Perimenopausa	-	Mariana	Marques	/
Vera	Vilhena	
*	 Experiência	 dos	 Cuidados	 Primários	 em	 contracepção	
de	longa	duração	-		Joana	Branco/Cris:na	Sousa	
*	Métodos	defini:vos	–	A	experiência	do	Serviço	de	
Ginecologia	do	HFF		-	Filipa	Caeiro/Vanessa	Santos	

										11:45—	Discussão	

12:00	-Menopausa	
Moderadores:	Margarida	Coiteiro/		Fernanda	Viegas	

* Estado	 da	 Arte	 –	 Que	 doentes	 referenciar?	 -	 Sara	
Nascimento	/Marta	Marum	

12:20—	Discussão		

12:30—Uroginecologia	
Moderadores:		Luisa	Azevedo	

* POP	e	incon:nência	urinária:	Quando	e	o	que	referenciar	
* Filipa	Caeiro	/André	Correia	
* POP	e	 incon:nência	Urinária	–	seguimento	nos	Cuidados	de	
Saúde	Primários	-	Rute	Dias	

	 		13:00—	Discussão	

13:15—	Almoço	
		

14:00		-		Apresentação	de	pósteres	

Diabetes	e	Gravidez		
Moderador:	Helena	Vicente,	Susana	Heitor,	Ligia	Trigo	
	 Educação:	Sara	Sousa	/	Sara	Oliveira	/	Célia	Correia	
	 Diagnós:co	e	vigilância	-	Elsa	Landim	;	Rute	Branco	
	 Discussão	
Parto	Pré-termo	
Moderador:		Ana	Paula	Santos/	Ana	Paula	Ferreira	
	 Causas	-	Marta	Rodrigues	
	 Prevenção	-	Ana	Carmona	
	 Experiência	do	HFF	-	Priscila	Marques	
	 RN	Pré-termo	no	pós	alta	-	Margarita	Lopez	
Discussão	

Restrição	de	crescimento	fetal	
Moderador:	Isabel	Santos/	Maria	João	Araújo	
	 Causas	-	Rute	Branco	
	 Experiência	do	HFF	-	Bruna	Ambrósio	
	 Experiência	dos	Cuidados	Primários	-	Maria	João	Araújo	
	 Prevenção	-	Adelaide	Bento	
	 Discussão	

	 	

17	de	Maio	
Criança	com	Doença	Crónica	

9.00-	10.40	-Diabetes	
Moderador:	Graciete	Bragança/	Maria	de	Deus	Fernandes	

*	Abordagem	na	consulta	–	Ana	Cris:na	Monteiro	

*	Ar:culação	pós	alta	–	Novos	desafios		-		Sofia	Marques	

*	Viver	com	a	diabetes	:po	1	–	Raquel	Sousa	

*A	Diabetes	:po	1	na	escola	–	Helena	Capelão	

10.20	–	Discussão	

10.40	–	11.10	–	Intervalo	

10.40	–	11.10	–	Intervalo		

11.10	–	12.10	Doença	Falciforme	
Moderador:	Alexandra	Dias	

* Doença	Falciforme:	Equipas	e	Desafios	–	Teresa	Ferreira	

* Necessidades	e	Apoios	na	Comunidade	–	José	Cardoso	

11.50	Discussão	

12.10	–	13.10	-	Obesidade	

Moderado:	Ana	Cris:na	Monteiro/Maria	José	Verdasca	

*Critérios	de	Referenciação	–	Susana	Pacheco	

*A	monitorização	da	Obesidade	nas	escolas	–	Dora	Vaz		

12.50	Discussão	

13.10	–	14.30	–	Almoço	

14.30	–	15.50	–	Patologia	do	Desenvolvimento	
Moderador:	Teresa	Aguiar	

*	Critérios	de	referenciação	–	Bárbara	Salgueiro	

* Apoios	Comunitários	(não	escolares)	–	Que	realidade?		-	
Maria	João	Mata	

15.50	–	16.50	–	Criança	com		Risco	Social	
Moderador:	Adélia	Gomes	

*	Resposta	hospitalar	–	Patrícia	Santos	

*	Propostas	na	comunidade	-	Filipa	Carvalho	

*	Propostas	na	comunidade	-	Cláudia	Borges/	Filipa	Carvalho	

16.35	–	Discussão	

16.50	-	Apresentação	de	pósteres	

Encerramento	




