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Reumatologistas vão discutir o papel da "Inovação e Regeneração em
Reumatologia"
É sob o lema "Inovação e Regeneração em Reumatologia" que a Sociedade Portuguesa de Reumatologia vai
organizar, entre os dias 7 e 10 de maio de 2014, o XVII Congresso Português de Reumatologia. A reunião
decorrerá no CS Palácio de Congressos do Algarve.
De acordo com a Dr.ª Viviana Tavares, presidente da Sociedade Portuguesa de Reumatologia, o programa
científico "reúne os temas que a atualidade exige e os palestrantes convidados são garantia de elevada qualidade científica.
Novos conceitos e orientações terapêuticas, desafios das principais patologias reumáticas e as políticas da Saúde no mundo
contemporâneo são alguns dos temas em destaque. Continuamos a apostar na colaboração com outras especialidades e na
cooperação com os nossos Colegas Europeus e Brasileiros, que terão um contributo importante no Congresso."

Na Lição de Abertura, que terá lugar no primeiro dia do evento, logo após a realização de alguns cursos précongresso, o Prof. Doutor Constantino Sakellarides irá proferir uma palestra sobre o tema "Políticas de Saúde no
Mundo Contemporâneo". Ao longo dos vários dias serão discutidos temas como "Osteoporose – Novos Conceitos
e Novas Orientações Terapêuticas", "Lúpus Eritematoso Sistémico e Vasculites: Novas Oportunidades
Terapêuticas", "Artrite Idiopática Juvenil", "A SPR como Alicerce na Prática e na Investigação Clínicas", "Repensar a
Fibromialgia".
Na sexta-feira, dia 9 de maio, a comissão organizadora do Congresso promove a segunda edição de Run & Walk,
iniciativa que consiste numa caminhada/corrida, aberta a qualquer participante, com a duração estimada de uma
hora e que tem, como objetivo, alertar a população em geral para "a necessidade de manter o investimento
público na saúde e na investigação biomédica, alertando também para os benefícios da actividade física".
O programa provisório pode ser consultado aqui.

Contactos:
SECRETARIADO CIENTÍFICO
Sociedade Portuguesa de Reumatologia
Margarida Roriz
secretariado@spreumatologia.pt
Tel.: 21 353 43 95
SECRETARIADO EXECUTIVO
Maria Design
Cláudio Silva
claudio.silva@maria-design.pt
Tel.: 91 472 16 19

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

