INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O XXIII Congresso Anual da APNEP decorrerá em formato virtual, através de plataforma online,
nos dias 28 e 29 de maio de 2021.
Além de inúmeros palestrantes nacionais, o Congresso terá a colaboração de palestrantes
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INSCRIÇÕES
As inscrições deverão ser feitas exclusivamente através do site da APNEP –
www.congresso.apnep.pt

REGRAS PARA SUBMISSÃO DE PÓSTERS

A submissão dos trabalhos deve ser feita até ao dia 13 de maio através da página do evento –
www.apnep.pt.

O primeiro autor é responsável pela submissão dos trabalhos e entende-se que os demais
autores estão cientes, leem o resumo e aprovam-no para submissão.

Os resumos devem ser submetidos nos seguintes padrões:
1. Só podem ser submetidos através do site www.apnep.pt; se forem enviados por email
não serão aceites;
2. A estrutura do resumo deve atender aos seguintes itens: introdução e objetivos,
métodos, resultados e discussão, conclusões, referências mais importantes;
3. Todas as abreviaturas devem ser definidas no momento da sua primeira citação no
texto. Não use abreviaturas no título;
4. Os pósters devem ser enviados em formato PDF;
5. O resumo deve ter no máximo 2500 caracteres, incluindo espaços e pontuação;
6. Após a submissão, alterações não serão consideradas;
7. Os pósters devem ainda incluir o número respetivo (a ser atribuído pela organização) e
o nome dos autores e respetiva filiação;
8. Se o trabalho for selecionado para exposição no Congresso, o autor principal deverá
estar inscrito no evento;
9. Todos os autores terão direito a certificado relativo ao trabalho aceite como autores ou
co-autores.
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Intolerância à lactose em terapia nutricional enteral. Dan Waitzberg
Cuidados médicos na falência intestinal. Lourdes Teixeira da Silva
Sequelas e reabilitação pós-Covid. Lourdes Teixeira da Silva
Sarcopenia na cirrose hepática: é possível reverter? Giliane Belarmino
Antropometria nos dias de hoje: como fazer? Giliane Belarmino
GLIM implementation: where are we? Tommy Cederholm
Nutrition education in medical schools. Cristina Cuerda
Nutrition in ICU: how do we define targets? Elisabeth De Waele
Microbiota, probiotics and inflammatory bowel disease. Elena Verdu
How to prevent and treat low muscle mass. Carla Prado
The nutritionDay experience: why hospital nutrition matters. Michael Hiesmayr
Feeding the cancer patient. Alessandro Laviano
Intestinal failure: medical treatment. Stephane Schneider
The nutritional approach of sarcopenic obesity. Stephan Bishoff
COVID-19 and obesity: nutritional perspective. Rocco Barazzoni
ESPEN initiatives in the pandemic year. Rocco Barazzoni
Equipe de terapia nutricional em Hospital Universitário: resultados e desafios. Carolina
Gonçalvez Dias
Manuseio da síndrome do intestino curto em Hospital Universitário: experiência de 19
anos. Carolina Gonçalvez Dias
Avaliação do desempenho da identificação sistemática do risco nutricional em
Portugal. Maria João Gregório
Gestão do jejum pré-operatório. Patrícia Viana
O ultrassom como ferramenta de avaliação muscular. Thiago Gonzalez Silva
Caquexia no doente oncológico. Vanessa Fuchs
Vitamina D, ómega 3 e antioxidantes no cancro. Vanessa Fuchs
Desfios nutricionais no doente pediátrico com COVID-19 severo. Martha Patrícia
Marquéz
Utilidade da nutrição parentérica no doente com SARS-Cov-2. Guillermo Contreras
Impacto económico da terapia nutricional nos sistemas de saúde. Guillermo Contreras.
Problemas nutricionais no doente oncológico com gastrectomia total. Karin Papapietro
Deficiências nutricionais decorrentes da cirurgia bariátrica. Karin Papapietro.
Humanização da atenção nutricional em tempos de pandemia. Sonia Echeverri
Prevenção de eventos adversos relacionados com a terapia nutricional artificial. Sonia
Echeverri
Prevenção de bacteriemias associadas a cateteres em tempos de COVID-19. Silvia Ilari
Indicadores de qualidade em nutrição clínica. Cláudia Satiko
Falência intestinal no doente com COVID-19. Arturo Vergara
Declaração de Cartagena e direitos humanos. Diana Cardenas
Lifestyle behaviors and dietary intake during the COVID-19 pandemic in Canada. Anne
Sophie Brazeau
Nutrição: alimentação e suplementação no triatlo. Filipa Vicente
Terapia Nutricional em Cuidados Paliativos Oncológicos. Dolores Rodriguez
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Impacto dos tratamentos do cancro no estado nutricional. Mery Elizabeth Tapia
A importância da prática integrada na falência intestinal. Humberto Arenas
Consideraciones nutricionales en pacientes con fuga de quilo / ascitis. José Mario
Pimiento
Interação medicamento – nutriente na nutrição entérica. Ana María Menéndez
Micronutrientes na nutrição parentérica. Ana María Menéndez
Nutrição especializada no doente crítico: importância e cuidados de enfermaria.
Virgínia Cueva
Monitorização da nutrição entérica: manuseamento das sondas. Virgínia Cueva
Vitamina D na COVID-19. Hartono
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Diabetes – experiência do grupo multidisciplinar do HGO. Carla Santos
Novas terapêuticas na diabetes. Sara Franco
Abordagem nutricional na diabetes tipo 1 – Experiência HGO. Fátima Cunha
A consulta de enfermagem como elo no grupo multidisciplinar da diabetes. Fátima
Marques
Campo de férias – a experiência do HGO. Henrique Vara Luís

2. Nutrição nas doenças neurológicas: a experiência de uma equipa multidisciplinar de
nutrição artificial. Jorge Fonseca e Carla santos
• Estrutura e funcionamento da Equipa Multidisciplinar de Nutrição Artificial. Jorge
Fonseca
• Doentes neurológicos: como orientar a referenciação? Tiago Geraldes
• Avaliação da deglutição: contributo para as decisões. Paula Correia
• Tube feeding e aporte oral: alternativa ou complementaridade? Carla Santos
• Enfermagem na equipa de nutrição artificial: que intervenções? Cátia Oliveira

3. Nutrição parentérica domiciliária. José Pessoa e Lisete Lemos
• Epidemiologia e suporte regulamentar. Lisete Lemos
• Plano de seguimento. Maria Sameiro Lemos

4.
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Nutrição nos primeiros 1000 dias de vida. Joana Sousa
Novos desafios na abordagem nutricional da mulher grávida? Mariana Pinto
A nutrição durante a gravidez pode ter impacto no nascimento? Maria Ana Kadosh
Após o parto, qual o papel do aleitamento materno? Ana Rita Silva
Desenvolvimento infantil, qual o papel do microbioma? Ana Faria

5.
•
•
•

Provocações e inovações em nutrição clínica. Lino Mendes e Graça Raimundo
Os influencers fazem nutrição clínica? Filipa Cortez
Nutrição clínica na era digital. Rui da Silva
A inteligência artificial na nutrição clínica? Mário Macedo

•

Dados pessoais, ética e nutrição clínica: same old something new? Maria Lourdes
Fernandes

6. Nutrição nas doenças neurológicas. Dificuldade na diversidade. Carla Santos e Jorge
Fonseca
• Doenças neurológicas - quando referenciar? Cláudia Guarda
• Avaliação da deglutição - como monitorizar? Paula Correia
• Nutrição oral e tube feeding - alternativas e complementaridade. Carla Santos
• Intervenção de enfermagem na equipa de nutrição. Cátia Oliveira

7. Controvérsias em cirurgia - Imunonutrientes em cirurgia. Sim, não, talvez? António
Oliveira e José Gonçalves
• Nucleótidos. Ricardo Pereira
• Arginina. Simone Oliveira
• Glutamina. Paulo Martins
• Ácidos gordos ómega-3. Filipe Borges
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Obesidade infantil, oportunidades na abordagem atual. Ana Catarina Moreira
Sinalização das crianças em risco de obesidade. Ana Catarina Moreira
Os desafios na intervenção nutricional. Monica Pitta Grós
Coaching nutricional em pediatria - onde podemos intervir. Tânia Miguel Soeiro
Exercício físico, promover a adesão. Paulo Rocha
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Cancro da mama: nutrição e exercício físico, que evidência? Diana Alexandre
Cancro da mama, tratamento e fatores de prognóstico.
Cancro da mama, nutrição e composição corporal. Inês Almada-Correia
Exercício físico para mulheres com cancro da mama.
Quality Onco Life Program.

10. Intervenção nutricional no idoso – pocket virtual guide. Diana Mendes e Marisa
Cebola
• Avaliação nutricional - da evidência à prática. Catarina Monteiro
• Síndromas geriátricos e terapêutica farmacológica - highlights. Sofia Duque
• Terapêutica nutricional em contexto hospitalar – focal points. Mariana Saraiva
• O nutricionista na consulta multidisciplinar. Maria Saldanha

11. Hot topics em nutrição clínica. Lino Mendes
• Curso satélite - A saúde no RGPD: o que mudar para adaptar? Maria Lourdes
Fernandes

12. A influência da imunonutrição do exercício físico da sarcopenia das doenças
metabólicas no envelhecimento. Helena Loureiro
• Influência do envelhecimento nas artérias. Telmo Correia
• Imunonutrição e exercício físico. Santos Rosa

•
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Influência do exercício e da suplementação na sarcopenia ao fim de 12 semanas de
intervenção. Helena Loureiro
Impacto dos açucares adicionados e glicotoxinas da alimentação no desenvolvimento e
progressão das doenças metabólicas. Paulo Matafome
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Suplementação alimentar e nutricional a baixo custo. Teresa Amaral
Alimentos & culinária. João Rodrigues
Pessoas idosas. Ana Raquel Marinho
Pessoas com cancro. Matilde Pessanha
Desportistas. Maria Roriz

14.
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Factos científicos ou ficção científica? Nutrição em análise. Catarina Sousa Guerreiro
Episódio 1: Trigo, mais vale estar ou é de eliminar? Andreia Ferreira
Episódio 2: Poderá o jejum melhorar a composição corporal? Filipa Cortez
Episódio 3: Microbioma - uma nova variável na relação nutrição e cancro? Marta
Carriço
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Visão multidisciplinar sobre o envelhecimento. Helena Loureiro
Avaliação geriátrica global: da sua importância à aplicação prática. João Tavares
Dificuldades na alimentação da pessoa idosa: como avaliar e gerir. Lígia Passos
Relação entre medicação e exercício físico. Raúl Martins
Vitamina D e envelhecimento. Rafaela Veríssimo

16.
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Nutrição na prevenção no tratamento de feridas. Paulo Alves
Imunonutrição e a cicatrização. Cristina Teixeira
Cicatrizarão e as propriedades anti-inflamatórias dos alimentos. Cátia Borges
A nutrição nos protocolos de prevenção de UP. Filomena Mota

17.
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Fígado e nutrição. Helena Cortez Pinto
Abordagem nutricional no fígado gordo não alcoólico. Sara Policarpo
Sarcopénia na doença hepática avançada. João Vasques
Qual o papel da microbiota na doença hepática?

18.
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Aspetos da nutrição relacionada com a neonatologia. Luís Pereira da Silva
Programação metabólica por desvios da nutrição intra-uterina. Luís Pereira da Silva
Fórmulas para crianças nascidas de termo e pré-termo. Fábio Martins
Nutrição na paralisia cerebral. Mariana Saraiva

19.
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•

Disfagia: do diagnóstico à Intervenção multidisciplinar. Fátima Cruz e Zélia Santos
Vídeoendoscopia da deglutição.
Estudos funcionais do esófago na disfagia.
Da IRN à Intervenção nutricional.
Avaliação clínica e reabilitação da deglutição.

20.
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•

Fluidos e cirurgia. Nuno Carvalho
Baixo débito urinário no pós-operatório. Que fazer? Sara Barreto
Qual o fluido de eleição em cirurgia digestiva? Filipe Borges
Plaquetas. Rationale de utilização. Rita Baião
Plasma. Rationale de utilização. Gonçalo Guido

21.
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•

O microbioma está omnipresente. Como influencia? Nuno Carvalho
A resposta imune. Santos Rosa
A apendicite. Nuno Carvalho
A infeção cirúrgica. Pedro Brandão
A anastomose digestiva. Cláudia Marques

22. Nutrição em idade pediátrica: desafios. Ana Faria
• Avaliação nutricional no recém-nascido pré-termo: antropometria e parâmetros
bioquímicos. Luís Pereira da Silva
• Diversificação alimentar: passado, presente e futuro.
• Desigualdades na obesidade infantil: o impacto da crise económica em Portugal.
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Da produção à implementação de evidência. Ordem dos Enfermeiros
A produção de evidência.
A translação da evidência. Daniela Santos
O papel das escolas. João Lindo Simões
O papel das associações profissionais. Abílio Cardoso Teixeira

24.
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•

Nutrição na prevenção no tratamento de feridas
Sobre as normas de orientação clínica.
Imunonutrição e a cicatrização. Cristina Teixeira
Cicatrização e as Propriedades Anti-inflamatórias dos Alimentos. Cátia Borges
A nutrição nos Protocolos de Prevenção de UP. Filomena Mota

25.
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Da produção à implementação de evidência
A translação da evidência. Daniela Santos
O papel das escolas. João Lindo Simões
O papel das associações profissionais. Abílio Cardoso Teixeira
Investigação e nutrição: um exemplo. Rita Fernandes
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Parcerias de intervenção clínica na lesão desportiva. Rute Borrego
Lesão prolongada uma oportunidade única. Francisco Tavares
Alimentação e suplementação, que combinação? João Lopes
“Return to play”: rápido ou lento
Intervenção psicológica: cuidar dos atletas e dos cuidadores. Nádia Tavares

27. Controvérsias em cirurgia - Parte II. Nuno Carvalho e Diogo Albergaria
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Albumina. Quando usar? Pedro Póvoa
Octreótido na fístula entérica e pancreática. Tem interesse? Emanuel Vigia
Suplementação com ferro. Aumento risco infeção? João Teixeira
Preparação intestinal. Em que fase estamos? Luís Féria

28. Comportamento alimentar e intervenção clínica: estado de arte. Patricia Almeida
Nunes
• Comer é um risco: terá razão a anorética? Sónia Oliveira
• Doenças de comportamento alimentar à espreita: o que devem saber os profissionais
não psicólogos? Filipa Menezes
• Desafios da nutrição? Sandra Pereira
• Alterações somáticas. Zulmira Jorge

29. Rastreio da desnutrição: da evidência científica à prática clínica – Grupo de Estudo da
Desnutrição da APNEP. Teresa Amaral
• A evidência científica. Filomena Gomes
• Sucesso & insucesso I. Carla Pedrosa
• Sucesso & insucesso II. Graça Ferro
• Sucesso & insucesso III. Raquel Oliveira

30. Contributos para a monitorização do estado nutricional. Abílio Cardoso Teixeira
• Contributos do empoderamento comunitário para a melhoria do status nutricional no
contexto escolar. Pedro Melo
• A intervenção do enfermeiro na monitorização da desnutrição em contexto hospitalar.
Ana Paula Alves
• Identificação do risco nutricional do doente crítico - nutrition risk in the critically Ill
(NUTRIC score). Catarina Pinto e Isabel Rabais
• Desnutrição no idoso. Rosa Silva

31.
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•

Intervir para o futuro: jovens atletas de elite. Rute Borrego
Treino e competição: que metodologia? Pedro Correia
Maturação biológica e desempenho desportivo: que relação? Isabel Fragoso
Desafios na avaliação e intervenção nutricional. Diana Granja
Responsabilidades desportivas, emocionais e educacionais. a confirmar

32. Nutrição em idade pediátrica em diferentes cenários
• Anorexia nervosa na adolescência: qual o papel dos exames complementares na
malnutrição? Mónica Tavares
• Falência intestinal em idade pediátrica: passado, presente e futuro. Helena Ferreira
Mansilha
• Acessos para a nutrição entérica em idade pediátrica: revisitando o tema. Rosa Lima
• Obesidade pediátrica: red flags quanto ao risco cardiovascular. Joana Cotrim

