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Consulte regulamento

07 outubro 2022     

PROGRAMA 
IV CONFERÊNCIA SOBRE
ALEITAMENTO MATERNO
DE ENTRE O DOURO E VOUGA

  ONLINE PLATAFORMA ZOOM

09:30 



PROGRAMA 

REGULAMENTO SUBMISSÃO DE PÓSTERES 
As Comissões Organizadora e Científica da 
IV Conferência sobre Aleitamento Materno 
de Entre o Douro e Vouga desafiam todos 
os profissionais a partilharem trabalhos 
desenvolvidos na área Materno Infantil, 
através da mostra de pósteres do evento. 
Esta mostra será sob a forma de projeção 
online no dia do evento. Os resumos dos 
trabalhos e a imagem do póster candidatos 
deverão ser submetidos previamente à 
apreciação da Comissão Científica.
Para a adequada revisão dos resumos é 
impreterível a observação dos seguintes 
requisitos:
1. O(s) autor(es) pode(m) submeter mais 
do que um trabalho, desde que não conten-
ham dados iguais ou semelhantes, envian-
do um resumo por cada proposta de póster;
2. Serão aceites trabalhos de investigação 
ou projetos realizados por um ou mais 
profissionais e preferencialmente trabalhos 
que tenham tido envolvimento de mais 
unidades/instituições/ parceiros do que 
aquela do primeiro autor;
3. O envio dos resumos e da imagem 
do póster deverá ser efectuado para 
posteres.amedv@gmail.com até às 
23:59 do dia 23 de setembro de 2022. 
Será enviado um email de confirmação da 
sua receção. Caso não seja confirmada a 
receção, deve o primeiro autor, proceder ao 
contacto com a Comissão Organizadora;
4. Os candidatos serão informados da 
decisão da Comissão Científica de 
aceitação dos trabalhos até ao dia 30 de 
setembro de 2022, por email.;
5. Pelo menos um dos autores (primeiro 
autor) tem de estar inscrito na IV Conferên-
cia sobre Aleitamento Materno de Entre o 
Douro e Vouga;
6. Apenas serão certificados os autores 
inscritos na IV Conferência sobre Aleita-
mento Materno de Entre o Douro e Vouga;
7. Será entregue um prémio ao melhor 
póster.
Os resumos e os pósteres devem cumprir 
os critérios abaixo descritos, cujo incum-
primento leva à exclusão automática dos 
trabalhos propostos.

Critérios para submissão dos Resumos

• Conter apenas texto, redigido em 
português;
• Conter título (sem abreviaturas), palavras 
chave, introdução, objetivos, metodologia, 
resultados, conclusão e bibliografia;
• Texto com limite máximo de 2500 carac-
teres, incluindo espaços (não inclui título, 
autores ou instituição);
• Identificação do(s) autor(es): no caso do 
trabalho ter mais de um autor, as identifi-
cações devem ser separadas por vírgulas, 
devendo ser identificada a profissão e a 
instituição onde todos os autores exercem 
a sua atividade;
• No resumo não será permitida a inclusão 
de imagens, figuras e/ ou tabelas;
• Deve ser enviado para apreciação gravado 
em formato PDF;
• Deve constar o email de contato do 
primeiro autor.
Características do Póster
1. Deve ser enviada uma imagem do Póster 
em anexo ao resumo para apreciação da 
Comissão Científica;
2. O conteúdo do póster é da responsabili-
dade do(s) autor(es);
3. O póster deve permitir a leitura da esquer-
da para a direita e deve ser formatado com 
orientação horizontal;
4. Elementos de identificação obrigatórios a 
constar no Póster: Título, Nome do 
Autor(es); Instituição e Serviço onde 
exercem funções;
5. Sugere-se a utilização de letra Arial com 
títulos a 40, subtítulos mínimo a 32 e textos 
mínimo a 26. No caso de haver legenda de 
gráficos, tabelas e/ou imagens, o tamanho 
da letra não deverá ser inferior a 18;
6. O póster final deverá ser enviado em 
formato compatível com o Microsoft Office 
Powerpoint e em PDF, até às 23:59 do dia 
3 de outubro de 2022, para o e-mail
posteres.amedv@gmail.com

09:00 CHECK – IN ONLINE
09:30 SYMPOSIUM – Amamentação e Puerpério: 
 como podemos ajudar? (Italfarmaco®) 
 Moderador - Sónia Amorim
 Orador - Sofia Vilaça

10:00 SYMPOSIUM – Amamentação e Anestesia
 Moderador - Dulce Brito
 Orador - Paulo Correia

10:30 SYMPOSIUM - A importância da Extração Mecânica 
 Precoce, Frequente e Eficaz (Medela ®)
 Moderador – Vera Bastos
 Orador - Raquel Sousa

11:00 SESSÃO DE ABERTURA
 Moderador: Sandra Silva
 Convidados: Miguel Paiva, Presidente do CA do CHEDV
 Dulce Brito, Presidente CPPAAM

11:30 BANCO DE LEITE HUMANO: EVIDÊNCIAS E 
 EXPERIÊNCIAS
 Moderador: Rita Vidal
 Palestrante: Flávia Santiago, Ângela Santos

12:30 SYMPOSIUM - SafetyBabyBed na prevenção 
 da morte súbita do lactente (SafetyBabyBed®)
 Moderador – Andrea Oliveira
 Orador - Mónica Ferreira

14:00 EXPERIÊNCIA DO NASCIMENTO: IMPACTO NA 
 AMAMENTAÇÃO PRECOCE
 Moderador: Augusta Pinto
 Palestrante: Sara Cunha; Joana Guimarães

15:00 O IMPACTO DA SAUDE MENTAL NA AMAMENTAÇÃO 
 Moderador: Sónia Morais
 Palestrante: Denise Souza; Sónia Maçano; Cristina Gama 

16:00 A SEXUALIDADE SEM TABUS NA AMAMENTAÇÃO
 Moderador: Sara Pereira
 Palestrante: Paula Norinho; Manuela Madeira

17:00 DIVULGAÇÃO DO PÓSTER VENCEDOR
 ENCERRAMENTO


