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CANCRO DA MAMA
QUALIDADE
EQUIDADE

UNIDOS PARA FORTALECER A SENOLOGIA
A Sociedade Portuguesa de Senologia (SPS) vai realizar, em 2018,
o seu X Congresso Nacional de Senologia. Com data marcada de
11 a 13 de outubro este evento científico pretende reunir todos
os envolvidos e dedicados ao estudo, investigação e tratamento na
área da patologia mamária, nomeadamente no cancro da mama.
O Congresso Nacional de Senologia chega ao número redondo
de dez edições com novas aspirações. No seguimento da política
de abertura que tem sido levada na própria SPS, de acolher como
associados membros de outras categorias profissionais ligadas às
doenças da mama, a 10ª edição do Congresso visa ser um marco
no nosso percurso.
Pretendemos acolher todos os profissionais que, na atualidade,
ajudam a avaliar e a tratar o cancro da mama. Eles são, também,
parcialmente responsáveis pelos bons números que registamos em
termos de sobrevida de doentes com cancro da mama em Portugal.
Uma outra manifestação da política de união de esforços da SPS é
o facto de termos procurado congregar as unidades que se dedicam à avaliação e ao tratamento do cancro da mama em Portugal,
pelo que no dia 11 outubro, teremos um debate de Oncopolítica,
que se debruçará sobre “Unidades de Mama – Realidade Portuguesa”. Enquanto sociedade, preocupa-nos, desde logo, que todas as
mulheres que tenham cancro da mama em Portugal sejam tratadas de igual modo e com qualidade em todas as instituições. Daí o
congresso ser dedicado à “Qualidade e Equidade no tratamento do
Cancro da Mama”.

Quanto ao nosso programa, que pretendemos ser atual e relevante, teremos diversas conferências dedicadas à genética, ao rastreio, à história do tratamento do cancro da mama. Haverá mesas
redondas sobre cancro da mama inicial, cancro da mama e tratamento adjuvante e neoadjuvante, recidiva local após tratamento
conservador, genética e patologia molecular e tratamento sistémico. Contaremos, para isso, com oradores nacionais e estrangeiros
de elevado nível científico.
Pretendemos, também, estimular os jovens internos e os jovens especialistas a dedicarem-se à Senologia, razão pela qual decidimos
criar um prémio para as melhores comunicações livres submetidas
ao congresso, dando também assim palco à investigação a ser feita
nos nossos centros.
Certamente, que nos une a vontade de fortalecer a Senologia nacional em prol dos doentes.

LUÍS SÁ
PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA SPS
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COMISSÃO
ORGANIZADORA
LUÍS SÁ
Instituto Português de Oncologia de Coimbra
FERNANDO CASTRO
Instituto Português de Oncologia do Porto
GABRIELA SOUSA
Instituto Português de Oncologia de Coimbra
NOÉMIA AFONSO
Hospital de Santo António
MARIA JOÃO CARDOSO
Fundação Champalimaud

JOSÉ CARLOS MARQUES
Instituto Português de Oncologia de Lisboa
PAULO CORTES
Hospital Lusíadas
HELENA PEREIRA
Instituto Português de Oncologia do Porto
JOSÉ LUÍS PASSOS COELHO
Hospital da Luz

RITA SOUSA
Instituto Português de Oncologia de Coimbra

FERNANDO SCHMITT
Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da
Universidade do Porto

CONCEIÇÃO SILVA
Instituto Português de Oncologia de Coimbra

ANA PAULA VASCONCELOS
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental

MARGARIDA DAMASCENO
Centro Hospitalar de São João

CARLOS LOPES
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar
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COMISSÃO AVALIADORA
DOS TRABALHOS
CONCEIÇÃO SILVA
Instituto Português de Oncologia de Coimbra
VARGAS MONIZ
Instituto Português de Oncologia de Lisboa
MÓNICA COUTINHO
Instituto Português de Oncologia de Lisboa
ISABEL PAZOS
Instituto Português de Oncologia de Coimbra
ANA MARTINS
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
PEDRO CHINITA
Hospital de Évora
PAULO FIGUEIREDO
Instituto Português de Oncologia de Coimbra
IDA NEGREIROS
Hospital CUF Descobertas

FERNANDO LAGE
Hospital Lusíadas Lisboa
ANA PAULA VASCONCELOS
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
SUSANA SOUSA
Instituto Português de Oncologia do Porto
HELENA PEREIRA
Instituto Português de Oncologia do Porto
FERNANDO SCHMITT
Instituto de Patologia e Imunologia Molecular
da Universidade do Porto
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PROGRAMA
11 OUTUBRO QUINTA-FEIRA*
CURSOS PRÉ – CONGRESSO

10h00 | 16h00

CURSO 1
TRATAMENTO SISTÉMICO

CURSO 2
IMAGIOLOGIA

CURSO 3
ONCOPLÁSTICA

CURSO 4
CURSO DE ENFERMAGEM

15h00 | 16h30

REUNIÃO DE UNIDADES DE MAMA

17h00 | 17h30

SESSÃO DE ABERTURA

17h30 | 19h00
19h00

C URSO 5
CURSO PARA TÉCNICOS

DEBATE DE ONCOPOLÍTICA
UNIDADES DE MAMA – REALIDADE PORTUGUESA
COCKTAIL DE BOAS-VINDAS

12 OUTUBRO SEXTA-FEIRA*
08h30 | 9h00

CONFERÊNCIA I
GENÉTICA E PREVENÇÃO DE CANCRO DA MAMA INVASIVO

MESA REDONDA I
PATOLOGIA MOLECULAR NO CANCRO DA MAMA

09h00 |10h30

Porquê patologia molecular no cancro da mama? Overview
Utilidade das assinaturas genómicas no cancro da mama precoce na prática clínica
Marcadores moleculares no cancro da mama metastático – painéis genómicos no tumor e biópsias líquidas
Utilidade dos perfis genómicos no cancro da mama metastático na prática clínica

10h30 | 11h00

COFFEE BREAK

11h00 | 11h20

CONFERÊNCIA II
HISTÓRIA DO TRATAMENTO DO CANCRO DA MAMA

11h20 | 12h00

COMUNICAÇÕES LIVRES

12h00 | 13h00

SIMPÓSIO DE INDÚSTRIA

13h00 | 14h00

ALMOÇO

MESA REDONDA II
14h00 | 15h00

CARCINOMA DA MAMA INICIAL
O papel da Imagiologia
Tratamento conservador do cancro da mama
Novas técnicas de Radioterapia/Radioterapia e tratamento conservador

PROGRAMA
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12 OUTUBRO SEXTA-FEIRA*
15h00 | 16h00

SIMPÓSIO DE INDÚSTRIA

16h00 | 16h30

COFFEE BREAK

MESA REDONDA III
TRATAMENTO SISTÉMICO NO CANCRO DA MAMA PRECOCE: ADJUVANTE VERSUS NEOADJUVANTE

16h30 | 18h00

18h00 | 19h30

Tratamento sistémico neoadjuvante - fundamentos para utilização no cancro da mama operável
Cancro da mama HER2 + / RH- e HER2+ /RH+ - diferentes subtipos? O que aprendemos com a abordagem (neo)adjuvante?
É possível prever o benefício da quimioterapia neoadjuvante nos tumores luminais?
Abordagem local após tratamento sistémico neoadjuvante em função da resposta ao tratamento:
Cirurgia | Radioterapia

ASSEMBLEIA GERAL SPS

13 OUTUBRO SÁBADO*
MESA REDONDA IV
TRATAMENTO DA RECIDIVA LOCAL PÓS-TRATAMENTO CONSERVADOR

08h30 | 10h00

10h00 | 10h30

Diagnóstico imagiológico - como abordar a mama previamente irradiada
Que técnicas cirúrgicas e como reestadiar a axila
Há lugar para tratamento médico neoadjuvante, downsizing?
Reirradiação mamária após recidiva local pós-tratamento conservador de cancro da mama

CONFERÊNCIA III
RASTREIO DO CANCRO DA MAMA

10h30 | 11h00

COFFEE BREAK

11h00 | 12h00

COMUNICAÇÕES LIVRES

12h00 | 13h00

SIMPÓSIO DE INDÚSTRIA

13h00 | 14h00

ALMOÇO

MESA REDONDA V
14h00 | 15h30

15h30 | 16h30
16h30 | 17h45
17h45 | 18h00

TERAPÊUTICA SISTÉMICA
Update das ABC Guidelines – foco no cancro da mama avançado luminal
Novas abordagens no cancro da mama avançado triplo negativo
Como optimizar o tratamento do cancro da mama avançado HER2+

SIMPÓSIO DE INDÚSTRIA

BEST OFF

Patologia e Biologia Molecular | Radiologia | Cirurgia | Oncologia Médica | Radioterapia
ENTREGA DE PRÉMIOS
CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO
*Programa sujeito a alterações
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TRABALHOS
CIENTÍFICOS
REGULAMENTO

Findo o prazo, o acesso às contas será bloqueado, sendo a versão submetida até à data considerada a final.
Todos os trabalhos submetidos deverão estar enquadrados
com a temática do congresso e apresentar um conteúdo científico original e inovador.
Todos os resumos apresentados serão submetidos a apreciação anónima ao júri, pelo que não deverão conter no seu texto
referências que permitam identificar nem os autores, nem o
serviço/hospital de origem.

São aceites até 03 de setembro de 2018 trabalhos científicos
para apresentação no X Congresso Nacional de Senologia, de 11
a 13 de outubro, no Centro de Congressos de Aveiro.
A submissão apenas pode ser feita online através do site
www.congressonacionalsenologia.pt, sendo necessário um registo prévio na área de submissão de trabalhos. Os autores
deverão utilizar o template de resumo fornecido pela organização. A aceitação dos trabalhos submetidos pressupõe a
consequente inscrição do primeiro autor ou do autor responsável até à data limite de inscrição no congresso via online, dia
28 de setembro.
Os candidatos que beneficiem de Educational Grants SPS ficam
automaticamente inscritos no congresso.
São elegíveis para Educational Grants as candidaturas de internos e jovens especialistas (< 40 anos), das áreas de Radiologia,
Cirurgia, Oncologia Médica, Radioterapia e Disciplina Básica. As
candidaturas estarão abertas até 22 de setembro. Os candidatos interessados devem consultar o respetivo regulamento.

SUBMISSÃO
Para proceder à submissão, os candidatos devem criar uma
conta de utilizador no menu “Trabalhos Científicos”, na secção
“Submissão de Trabalhos”. Acedida por password, a gestão da
conta é da inteira responsabilidade do candidato, que nela poderá substituir o ficheiro do resumo sempre que necessário, até
à data limite de aceitação dos trabalhos, 03 de setembro.

PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA É NECESSÁRIO
PREENCHER OS SEGUINTES CAMPOS/REQUISITOS:
> Dados do candidato
> Título do trabalho com um máximo de 90 caracteres
> Resumo do trabalho, em português ou inglês, com um limite
de 5.500 caracteres (incluindo espaços).
O RESUMO SUBMETIDO DEVERÁ CONTER OS SEGUINTES
ELEMENTOS:
> Objetivos
> Material e métodos
> Resultados
> Conclusão
> Bibliografia

SELECÇÃO DE TRABALHOS
Dos trabalhos candidatos e aceites, o júri, formado pelo membros
da Comissão Avaliadora dos trabalhos, fará uma seleção dos dois
melhores resumos por categoria a prémio para comunicação oral,
numa sessão integrada no programa do X Congresso Nacional de
Senologia.
Os candidatos serão contactados pela organização a comunicar a sua
seleção ou não. Todos os trabalhos aceites devem ser apresentados
em formato eletrónico de poster (eposter). Para esse efeito, a organização fornecerá o template no email de contacto com os autores.

X CONGRESSO NACIONAL
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Os resultados serão comunicados, via email, a partir de 21 de
setembro, ao autor responsável dos trabalhos selecionados.
Os candidatos poderão, igualmente, contactar o secretariado,
através do endereço de email spsenologia@lpmcom.pt

CATEGORIAS
> Radiologia
> Cirurgia
> Oncologia Médica
> Radioterapia
> Disciplina Básica

OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS SÃO
OS SEGUINTES:
> Enquadramento
> Metodologia
> Volume da Amostra
> Conteúdo científico relevante
> Criatividade
> Inovação
> Interesse

APRESENTAÇÃO EPOSTERS
Os eposters destinam-se a ser objeto de exposição em espaço
na área de realização do evento, de 11 a 13 de outubro, correspondente à duração do X Congresso Nacional de Senologia. O
envio dos eposters deve ser feita no período identificado pela
organização no email de contacto com o autor.
Os eposters serão organizados de acordo com a sua categoria.
Durante o Congresso decorrerá a votação do melhor eposter
a concurso. A votação, a ser efectuada em plataforma digital,
é aberta a todos os congressistas, que poderão votar apenas
uma vez, até às 15h30 do dia 13 de outubro.
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COMUNICAÇÕES ORAIS
O júri escolherá os dois melhores trabalhos de cada categoria
para Comunicação Oral. Os autores serão previamente informados da data e horário da sessão, devidamente identificada no
programa do X Congresso Nacional de Senologia.
Os autores dos trabalhos devem preparar a apresentação para
7 minutos, seguidos de um período de 3 minutos de discussão.
As apresentações deverão ser elaboradas no template de powerpoint enviado no email de contacto da organização e entregues, em suporte digital, no dia 11 de outubro, até às 17h00, no
Secretariado. As apresentações devem estar identificadas com o
título do trabalho, nome completo do orador e telefone de contacto.
AUTORES
O grupo de autores dos trabalhos não poderá ter mais de oito elementos.
À data limite de inscrição via online, dia 28 de setembro, pelo menos o primeiro autor ou o autor responsável deverá estar inscrito
no evento. Será emitido um certificado com o nome de todos os
autores identificados na submissão de trabalhos.
São aceites apenas trabalhos científicos de carácter individual ou
de grupos de trabalho de um serviço ou instituição de saúde, não
sendo considerados trabalhos de índole comercial.
INCENTIVO E PRÉMIOS
Para cada uma das categorias serão atribuídas distinções no final
do Congresso. Será atribuído um prémio monetário e diploma de
vencedor ao trabalho que obtiver a melhor classificação na apresentação da comunicação oral. A comunicação oral classificada em
segundo lugar recebe um certificado de menção honrosa.
O trabalho votado como melhor poster recebe um prémio monetário e certificado
.
Não haverá lugar à acumulação de prémios.
Os júris são soberanos, pelo que não haverá lugar a qualquer tipo de
recurso.
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PRÉMIOS POR CATEGORIAS
> Melhor Trabalho em Radiologia: 1.000,00 € (mil euros)
> Melhor Trabalho em Cirurgia: 1.000,00 € (mil euros)
> Melhor Trabalho em Oncologia Médica: 1.000,00 € (mil euros)
> Melhor Trabalho em Radioterapia: 1.000,00 € (mil euros)
> Melhor Trabalho em Disciplina Básica: 1.000,00 € (mil euros)
> Melhor Poster: 500,00 € (quinhentos euros)
NOTA
O não cumprimento destas normas constituirá critério de exclusão.
Serão certificados todos os trabalhos aceites e apresentados no evento.
A deliberação sobre casos omissos, a que o presente regulamento não dê
resposta, será da responsabilidade da entidade organizadora. Os autores
autorizam, desde logo, a organização a publicar os seus resumos no livro de
abstracts e em todos os meios de divulgação médica que esta entenda como
pertinentes.

REGULAMENTO
1.

2.

EDUCATIONAL
GRANTS
A Sociedade Portuguesa de Senologia oferece Educational Grants
SPS, bolsas de participação a internos e jovens especialistas,
com trabalhos aceites no X Congresso Nacional de Senologia.
São candidatos a estas bolsas autores das áreas de Radiologia,
Cirurgia, Oncologia Médica, Radioterapia e Disciplina Básica,
com idade até 40 anos.
Como um estímulo à participação e formação de jovens
profissionais de saúde, estas bolsas suportam os custos de
participação no evento, incluindo inscrição, alojamento e apoio
de deslocação até ao local onde se realiza o congresso.
De número limitado, as bolsas serão atribuídas mediante candidatura junto da Sociedade Portuguesa de Senologia.
A submissão de candidaturas está aberta até dia 22 de setembro de 2018.

3.

4.
5.

6.

7.

Serão aceites candidaturas de internos e jovens 			
especialistas (< 40 anos), das áreas de Radiologia,			
Cirurgia, Oncologia Médica, Radioterapia e Disciplina Básica.
De número limitado, as Educational Grants SPS ao 		
X Congresso Nacional de Senologia suportam 		
os custos de participação no evento, incluindo inscrição,
oferta de alojamento e apoio monetário de deslocação até
ao local onde se realiza o congresso, num valor previamente
estabelecido pela organização.
A candidatura deve ser apresentada via email
para spsenologia@spsenologia.pt, com o assunto:
Candidatura Educational Grants SPS para 10º Congresso
Senologia, onde o candidato se identifica, referindo a sua
área de especialização, ano de formação e local de trabalho.
Deve ser enviado juntamente com este email o título dos
abstracts submetidos no Congresso.
A seriação dos candidatos passará por: número de trabalhos
submetidos e aceites para o Congresso, o ano de formação e
a data de recepção do email.
Serão automaticamente rejeitadas as candidaturas cujos
trabalhos não sejam aceites pela Comissão Avaliadora dos
Trabalhos do Congresso.
As candidaturas estarão abertas até dia 22 de setembro
2018, sendo os candidatos informados a partir do dia 25 de
setembro de 2018.
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INSCRIÇÕES

ATÉ 7 DE SETEMBRO

Poderão inscrever-se no Congresso sócios e não-sócios da Sociedade
Portuguesa de Senologia: especialistas, internos, enfermeiros, técnicos,
estudantes e delegados de informação médica. A inscrição é obrigatória para todas as pessoas presentes no local onde decorre o Congresso,
incluindo espaços de exposição. À entrada deve ser feita a creditação
de todos os inscritos e é obrigatório o uso do badge de identificação
atribuído aquando da creditação.

SÓCIOS
250€

NÃO SÓCIOS
300€

INTERNOS
75€

INTERNOS
125€

A PARTIR DE 8 DE SETEMBROO

SÓCIOS
300€

NÃO SÓCIOS
350€

INTERNOS
125€

INTERNOS
175€

ENFERMEIROS

TÉCNICOS

CURSO
50€

CURSO
50€

CONGRESSO
50€

CONGRESSO
50€

TOTAL: 100€

TOTAL: 100€

Data limite de inscrição online: 28 de setembro.
A INSCRIÇÃO NO CONGRESSO INCLUI
> Participação no programa científico
> Visita à Exposição técnica
> Pasta e Documentação
> Almoços de Trabalho e Coffee-Breaks
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CURSOS PRÉ-CONGRESSOS DISPONÍVEIS
> TRATAMENTO SISTÉMICO - Discussão de casos clínicos com recurso
a algoritmos de decisão; apresentação de casos clínicos reais e discussão dos
mesmos.

CURSO PRÉ-CONGRESSO

> IMAGIOLOGIA - RM nos casos inconclusivos da mamografia e ecografia;

ATÉ 7 SETEMBRO
100€

RM no estadiamento; Casos clínicos, entre outros tópicos.

A PARTIR DE 8 SETEMBRO 2018
150€

> ONCOPLÁSTICA - Princípios anatómicos e indicações da cirurgia
oncoplástica e respetiva planificação; técnicas cirurgia oncoplástica; cirurgia
reconstrutiva, entre outros temas.

> CURSO DE ENFERMAGEM - Abordagem nutricional; Prevenção e
tratamento do linfedema; tratamento da ferida cirúrgica; sexualidade e
cancro da mama, entre outros temas.

> CURSO PARA TÉCNICOS - Dosimetria na tiroide em mamografia e
tomossíntese mamária, cuidados e assepsia em intervenção mamária, entre
outros temas.

NOTAS
Inscrição limitada a 50 vagas por curso mediante ordem de inscrição. Os participantes, especialistas médicos, inscritos nos Cursos Pré-Congresso e no Congresso Nacional de Senologia
usufruem de um desconto de 25€; Os estudantes de Medicina e Doutoramento podem participar gratuitamente, mediante inscrição e envio de comprovativo (limitado à disponibilidade
da sala; não inclui almoço).

Após a data limite só serão aceites inscrições no local, mediante
disponibilidade de espaço e Coffee Breaks.

