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 27 out

horas auditório sala a sala B
sessões aeoP

Prática clínica 
aBordagem 
multidisciPlinar dos 
tumores do snc 

associação Portuguesa  
de Neuro-oNcologia 

Primários 

metástases

discussão de casos 
clínicos em consulta  
de gruPo disciPlinar

controvÉrsias
Polifarmácia 
e interações 
medicamentosas
a dimensão do ProBlema

PersPetiva do clínico

a contriBuição 
do farmacêutico 
hosPitalar 

caso clínico

Prática clínica
aBordagem 
multidisciPlinar das 
metástases hePáticas de 
carcinoma colorretal 

controvÉrsias
uso de antiBióticos nos 
doentes oncológicos

Profilaxia vs 
resistências

a PersPetiva do clínico

a PersPetiva da 
comissão de infeção 
hosPitalar

sessão de enfermagem i*
aBordagem da ferida  
maligna em diferentes 
Práticas clínicas

modificações da Pele  
em fim de vida: Projeto de 
melhoria dos cuidados

ferida maligna:  
uma aBordagem 
diferenciada

gestão de exsudado  
no tratamento  
da ferida maligna

contexto de cuidados  
de saúde Primários

discussão

simPósio temático*
nutrição doente com 
cancro

sessão de enfermagem ii
Prevenção da doença
oncológica: o caso  
do taBagismo 

controlo do taBaco  
em Portugal 

Programa controlo 
internacional: o que  
se faz?

Projeto cessação 
taBágica em Portugal

discussão

08:30-09:30

10:30-11:30

11:30-12:00

12:00-13:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:30-18:00

18:00-19:00

_ _

_ _

_ _

_ _

_

08:30-10:00*

 29 out

comunicações 
orais i

sessão conjunto 
sPo/estro/
sPro-sociedade 
Portuguesa de 
radiooncologia 
integração de 
novas formas  
de radioteraPia  
na Prática 
clínica

sessão esPecial
mixórdia de 
temáticas

entrega de 
PrÉmios

encerramento

comunicações 
orais ii

da investigação  
à Prática clínica:  
Partilha de 
exPeriências

comunicações 
orais iii 

da investigação  
à Prática clínica:  
Partilha de 
exPeriências

auditóriohoras sala a

09:00-10:00

sala B

11:30-12:00

10:00-11:00

12:00-12:30

12:30-13:00

_ _

_ _

_ _

 28 out

sessão educacional 
tratamento do cancro  
da Bexiga no sÉc. xxi

associação  Portuguesa  
de urologia

o que esPera o clínico  
do Patologista 

o que esPera o Patologista   
do clínico 

estratÉgia multimodal  
de Preservação de órgão

 simPósio astellas

sessão esPecial
comunicação social  
e cancro

conferência: “o imPacto 
da notícia no doente e a 
Pressão no sistema”

simPósio msd

simPósio conjunto sPo/
esmo
acesso aos novos 
tratamentos  
e ensaios clínicos 

na euroPa 

em Portugal

novo modelo organizativo 
da investigação na euroPa

simPósio roche

sessão educacional 
cancro digestivo

gruPo de iNvestigação  
do caNcro digestivo

cancro gástrico: melhor 
estratÉgia teraPêutica
doeNça iNicial
doeNça metastizada

cancro do reto  
a estratégia de wait and see 

aPós teraPêutica  
NeoajuvaNte-quaNdo oPerar?

assemBleia geral  
da sPo

sessão educacional
cancro do ovário 
avançado

sociedade Portuguesa 
de giNecologia e gruPo 
Português de estudo 
do caNcro do ovário

cirurgia extrema:  
o que esPerar?

iniBidores da ParP : 
Prontos Para  
a Prática clínica?

sessão esPecial
rede de referenciação 
hosPitalar e livre 
circulação de doentes: 
como comPatiBilizar?

PersPetiva do doente  

PersPetiva da dgs/cndo

PersPetiva da entidade 
reguladora da saúde

sessão de enfermagem iii*
doente idoso com cancro

gestão de sintomas

cuidados de Proximidade

informação e suPorte 
ao cuidador

discussão

sessão educacional aeoP/eons/isncc*
enfermagem oncológica: o que 
se fez e o que se Projeta Para o 
futuro nos diferentes contextos

sociedade iNterNacioNal 
eNfermagem oNcológica (isNcc)

sociedade euroPeia eNfermagem 
oNcológica (eoNs)

associação de eNfermagem 
oNcológica Portuguesa (aeoP)

sessão Plenária*
aPresentações de Boas Práticas 

visiBilidade das teraPêuticas de 
enfermagem no controlo da dor 
crónica - PersPetiva do cliente 

aBordagem radial   
em oncologia - um novo rumo

adesão à teraPÉutica oral  
em oncologia

eventos significativos no Pós- 
-oPeratório de doentes de orl em uci

existe uma relação entre dietas 
alcalinas, saúde e diminuição  
do número de casos de cancro  
em adultos?

discussão

09:00-10:00

10:00-11:00

11:30-12:30

_ _

_

_ _

_

09:00-10:30*

12:30-13:30

14:30-15:30

15:30-16:30

17:00-18:30

18:30-19:15

14:30-16:30*

horas auditório sala a

_ _

_ _

_

sala B
sessões aeoP

11:30-13:00*

17:00-18:00*

 26 out

sala curso

curso medical Writing

ensaios clínicos em oncologia

seleção de doentes Para Master protocols:  
UMbrella trials e basket trials

como identificar e interPretar os oUtcoMes  
research bias

endpoints em oncologia: na doença Precoce;  
na doença avançada

ProPosta de Projeto de investigação nacional  
com iniciativa do nije

revisão dos Projetos realizados Pelo nije  
e PersPetivas futuras

Projetos concluídos

PersPetivas futuras

refletir as desigualdades na formação  
em oncologia a nível nacional

09:00-16:00

16:30-17:55

18:00-18:30

21:30-22:30

horas

auditório

esPaço tertúlia

sessão educacional
cancro do Pulmão 

sociedade Portuguesa  
de PNeumologia e  
gruPo de estudo  
do caNcro do Pulmão 

vats vs sBrt 

re-BióPsias e BióPsias 
líquidas – Prontas  
Para a Prática clínica?

novas associações 
teraPêuticas

conferência celgene

simPósio conjunto  
esso/ sPo/ sociedade 
Portuguesa de cirurgia

formação em cirurgia 
oncológica

em Portugal

na euroPa

sessão de aBertura

simPósio Bms

sessão esPecial
novas tecnologias  
na oncologia

inteligência artificial 
"Watson" - iBm

novas tecnologias - 
microsoft

simPósio tesaro

sessão esPecial
inovação e  
sustentaBilidade do sns

conferência astrazeneca

sessão educacional
cancro da mama:  
"hot toPics"

sociedade Portuguesa 
de seNologia

imunoteraPia                                
no cancro da mama:          
Porquê e Para quem?

que estratÉgias 
Para ultraPassar a 
hormonorresistência? 

simPósio amgen

10:00-10:30

_ _

_ _

19:00-20:00


