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SEXTA-FEIRA | 11 DE DEZEMBRO

13:30 | Abertura do secretariado e afixação de posters

 | Sessão 1
 CONTROVÉRSIAS EM NEURO-ONCOLOGIA I
 Moderadores: TBA

14:00 | “Astrocitomas pilocíticos – estratégia terapêutica”
        Duarte Salgado (Oncologia Pediátrica, IPO Lisboa)

 

14:30 | “Gliomas de baixo grau –
     cirurgia agressiva vs tratamento complementar”
     Catarina Viegas (Neurocirurgia, Hospital Garcia de Orta)
       Maria Rita Dionísio (Oncologia, Hospital de Santa Maria) 
                  Paula Pereira (Radioterapia, IPO Lisboa) 

 

16:00 |  Café 

 | Sessão 2
 AVANÇOS MOLECULARES EM NEURO-ONCOLOGIA
 Moderadores: TBA

16:30    | “Implicações da nova classificação da OMS dos
    tumores do SNC na prática clínica”
    Mrinalini Honavar (Neuropatologia, Porto)

17:00 | “A metilação do promotor TERT como factor de
     prognóstico nos tumores cerebrais pediátricos”
     Pedro Castelo Branco (Departamento de Ciências Biomédicas e de Medicina, Universidade do Algarve)

17:30 | “Biologia molecular da metastização cerebral”
     Sérgio Dias (Instituto de Medicina Molecular, Lisboa)

18:00 |  Apresentação de posters



SÁBADO | 12 DE DEZEMBRO

 | Sessão 3
 CONTROVÉRSIAS EM NEURO-ONCOLOGIA II
 Moderadores: TBA

9:00 | “Meningiomas atípicos e recidivantes – estratégias terapêuticas” 

     Diagnóstico histológico
      Manuela Mafra (Neuropatologia, Hospital de São José)

     Aspectos imagiológicos
      Paulo Saraiva (Neurorradiologia – Hospital Garcia de Orta)

     Quando e como irradiar
      TBA

10:00 | “Transpondo os mecanismos de agressividade dos tumores   
       cerebrais em valor prognóstico e terapêutico."”
                    Bruno Costa (Instituto de Investigação de Ciências da Vida e Saúde, Universidade do Minho)

 

10:30 | “Tratamento de gliomas malignos com Nanopartículas ”
      Conceição Pedroso Lima (Centro de Neurociências e Biologia Celular, Universidade de Coimbra)

11:00 |  Café

11:30 |  Comunicações orais
        Moderadores: TBA

12:45 |  Entrega dos prémios APNO 2014

13:00 |  Reunião administrativa
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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ABSTRACTS
 
1. RESUMOS (ABSTRACTS)

Os resumos (Abstracts) a submeter devem seguir a seguinte estrutura:

 • Título e Autores;

 • Título do Trabalho, em maiúsculas e sem abreviaturas;

 • Introdução;

 • Material e Métodos;

 • Resultados e Conclusões;

Os resumos (Abstracts) devem ser submetidos via email enão deverão exceder as 600 palavras,

nem incluir figuras ou tabelas.

 

2. CANDIDATURAS

As candidaturas deverão ser submetidas através do email:

marta.prates@factorchave.pt e estão abertas apenas aos autores que se inscrevam

no Congresso. A data limite para envio dos resumos (Abstracts) será 27 de Novembro de 2015.

 

3. SELEÇÃO DE CANDIDATURAS

A apreciação e selecção dos resumos é da responsabilidade exclusiva da Comissão Científica,

que fará a revisão, avaliação e selecção dos trabalhos de acordo com a qualidade científica

do conteúdo e tendo em conta a sua originalidade, rigor científico e metodológico,

apresentação gráfica e implicações práticas.

 

4. POSTERS

Os autores cujos resumos tenham sido seleccionados para apresentação em forma de poster

serão previamente informados. A organização poderá optar por não expor os Posters que se

afastem do conteúdo e forma indicadas ou que apresentem falta de qualidade gráfica. 

Pelo menos um dos autores terá que estar presente no período de discussão, a realizar durante

o congresso, e devidamente identificado no programa final, a fim de prestar todos os

esclarecimentos sobre o seu conteúdo. Os pósteres deverão ser impressos em formato vertical,

com 100 cm altura x 70 cm largura.

 


