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O resumo deve ser redigido em corpo Arial 11 com espaçamento entre linhas de 1,5. Nele deve constar o nome dos
autores, o contacto do autor principal e a entidade hospitalar de origem. Não deve conter mais de 250 palavras.

Deve ser enviado até 15 de março 2013 para o seguinte
e-mail: spommfcomunicacoes@gmail.com
Seis resumos serão selecionados para comunicação oral
de 8 minutos. Os restantes resumos aceites serão apresentados sob a forma de poster (dimensão máxima de
100cm de altura e 80cm de largura), sendo os 6 melhores
escolhidos para discussão.

Haverá um prémio para a melhor comunicação livre e
para o melhor poster. Para apresentação do poster ou
comunicação, pelo menos um dos autores terá de estar
inscrito na Reunião.
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Parto por Cesariana
A reunião do próximo mês de abril da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal
(SPOMMF), que agora anunciamos, terá como tema a
“Cesariana”. Sendo a intervenção cirúrgica mais praticada no Mundo, e tendo o nosso País uma das mais elevadas taxas de cesarianas entre os membros da União Europeia, e mais alta que a dos EUA, a direção da SPOMMF
considerou oportuno convocar todos os especialistas e
internos da especialidade para um debate sobre este aspeto negativo da prática obstétrica portuguesa.

Parto por Cesariana

programa

Dia 19 [Sexta-feira] 14h00 - 18h00
14h05	Plenary Lecture
Chairperson: Luís Graça
Women are designed to deliver vaginally
and not by cesarean section
Gerard Visser (Utrecht)

Gerard Visser (Utrecht)

11h00 mesa-redonda
as gestações seguintes
Moderadoras: Ana Campos (Lisboa), Ivone Lobo (Faro)
Gravidez em cicatriz de cesariana

Filomena Nunes (Cascais)

14h40	mesa-redonda
indicações para cesariana
Moderadores: Nuno Clode (Lisboa)
José Manuel Furtado (Guimarães)
Classificação dos motivos da cesariana
Sofia Bessa-Monteiro (Porto)
É possível o diagnóstico de incompatibilidade
feto-pélvica antes do parto?
Nuno Nogueira Martins (Viseu)

16h00 coffee break

Estou certo que os dias 19 e 20 de abril de 2013 ficarão,
desde já, registados na vossa agenda porque nenhum
de nós deve perder esta oportunidade para a reflexão
concreta sobre um assunto que a todos nós e às nossas
grávidas diz respeito.

17h00 	 Comunicações livres
Moderadoras: Fátima Serrano (Lisboa)
Luísa Pinto (Lisboa)

Cesariana a pedido
Paulo Moura (Coimbra)
16h30 	 Conferência
Moderadoras: Marina Moucho (Porto)
Helena Ferreira (Lisboa)
Aspetos controversos da técnica de cesariana
António Lobo (Coimbra)

Dia 20 [Sábado] 09h00 - 16h35
09h00 mesa-redonda

É possível reduzir a taxa de cesarianas?
Moderadoras: Maria Céu Almeida (Coimbra)
Ester Casal (Almada)

Pela Comissão Organizadora

Cesarean section: a low risk intervention?

14h00 ABERTURA DO CONGRESSO

Apesar de tudo, as medidas que recentemente foram
implementadas em alguns hospitais do SNS, mostram
que é possível baixar as referidas taxas, sem compromisso da saúde materna, do feto e do recém-nascido. É
o debate sobre este e outros aspetos, do que já foi chamada a “epidemia” das cesarianas, que é necessário e
urgente fazer. Para isso não existirá melhor fórum que o
simpósio que a SPOMMF organiza, no cumprimento da
sua obrigação de intervir nos assuntos cruciais, com os
quais a nossa especialidade se confronta.

O Presidente da SPOMMF

10h30	Plenary Lecture
Chairperson: Nuno Montenegro (Porto)

Redefinição do trabalho de parto estacionário
Carla Pina (Vila da Feira)
Implementação da versão cefálica por manobras
externas
Carla Ramalho (Porto)
O papel da monitorização fetal intraparto
Susana Santo (Lisboa)
10h10 coffee break

Orientação clínica perante o acretismo placentário

Alexandra Henriques (Lisboa)

Diagnóstico e tratamento da rotura uterina

Neusa Mendes (Lisboa)
12h10

Simpósio OM-Pharma - The importance of Iron
in women’s health
Moderador: António Robalo Nunes (Lisboa)
Prevalence, causes and consequences of iron deficiency
and iron deficiency anaemia in women’s health

António Robalo Nunes (Lisboa)

Clinical evidence of iron supplementation during
pregnancy and postpartum

Christian Breymann (Berna)
13h00 almoço

14h30 Conferência
Moderadores: Teresa Bombas (Coimbra)
Serafim Guimarães (Porto)
Parto vaginal após cesariana

Clara Soares (Lisboa)

15h00 mesa-redonda
Taxa de cesarianas em Portugal
Moderadores: Diogo Ayres de Campos (Porto)
Francisco Nogueira Martins (Viseu)
Evolução da taxa de cesarianas em Portugal

Lisa Vicente (DGS)

Como baixar a taxa de cesarianas em Portugal

Diogo Ayres de Campos (Porto)

A experiência do Hospital Pedro Hispano

Pedro Tiago Silva (Matosinhos)

Há variação regional quanto ao parto por cesariana?

Andreia Rodrigues (Lisboa)

16h30 entrega de prémio de melhor comunicação e poster
16h35	Conferência de encerramento

Deveremos redefinir o momento do termo da gravidez?

Luis Graça (Lisboa)

