
 

 2º ENCONTRO DE HÉRNIA                  

DA PAREDE ABDOMINAL 

 SERVIÇO DE CIRURGIA - HGO 

24 de abril de 2020  

 

  

 

Reconstrução funcional da parede abdominal 
 

Coordenação: Dr. Ricardo Souto │Dr. Gabriel Oliveira │ Dra. Joana Figueiredo 

Diretor: Prof. Doutor Paulo Costa 

Inscrições:  
http://cgoformacao.hgo.min -saude.pt/Inscricoes /Candidaturas/Secreta ria.aspx?idCaracterizacao=2182  

 
 

 

 

http://cgoformacao.hgo.min-saude.pt/Inscricoes/Candidaturas/Secretaria.aspx?idCaracterizacao=2182


Programa 

 

9:00h – Sessão de Abertura 

 Definição de hérnia complexa (Dr. Filipe Borges) 

 Opções para reconstrução funcional da parede abdominal (Dra. Joana Figueiredo) 

 

10:00 – Coffee break 

  

10:15 – Cirurgia em directo: Reparação de hérnia incisional complexa com prótese Phasix®  

(Dr. Tim Tollens) 

 

12:15 – ‘Bring your own case’ Poster walk. Apresentação de casos clínicos.a) 

 

13:00 – Almoço 

 

14:30 – Vantagens e limitações das diferentes técnicas de separação de componentes (Dr. Tim Tollens) 

 

14:50 – Preparação do doente com hérnia complexa: a importância da pré-habilitação (Dra. Sónia Ribas) 

 

15:15 – Cirurgia reconstrutiva em hérnias atípicas (Dr. Ricardo Souto) 

 

15:35 – ‘Bring your own case’. Discussão de 3 casos selecionados  

                   (Dr. Tim Tollens, Dra. Sónia Ribas, Dr. Gabriel Oliveira) 

 

 

 

 

 

 

  



Informações Gerais: 

 

 As inscrições deverão ser efectuadas através do endereço/link: http://cgoformacao.hgo.min-

saude.pt/Inscricoes/Candidaturas/Secretaria.aspx?idCaracterizacao=2182  

 O custo da inscrição no 2º Encontro de Hérnia da Parede Abdominal – HGO é de 20€ 

 O pagamento deverá ser efectuado através de transferência bancária para o seguinte IBAN: 

PT050078101120112001178305 

 Após o pagamento deverá enviar um e-mail para formacao@hgo.min-saude.pt com o 

comprovativo do mesmo que validará a inscrição 

 Os certificados ficarão disponíveis na plataforma online de inscrição http://cgoformacao.hgo.min-

saude.pt  

 Os recibos serão enviados por correio postal. 
 

 

a) Orientações para a elaboração e apresentação dos posters: 

 

 O poster deverá abordar um caso de reparação cirúrgica de hérnia ventral complexa. 

 O poster deverá incluir imagens que contribuam para a compreensão do caso clínico. 

 No poster deverão constar os nomes (primeiro e último) dos autores e a afiliação dos autores 

(identificação da instituição). 

 O tamanho dos posters deverá ser de 90 cm de largura por 120 cm de altura e o respectivo texto 

deverá ser facilmente legível a uma distância de 1 a 2 metros. 

 Os posters deverão ser enviados por correio electrónico para formacao@hgo.min-saude.pt até ao 

dia 12 de abril de 2020. 

 Os posters deverão ser afixados no dia 24 de Abril de 2020, entre as 09:00 e as 10:00, e retirados 

neste mesmo dia, imediatamente depois do encerramento do encontro, não se responsabilizando 

a organização pelos posters não retirados no período definido. 

 A afixação dos posters é da responsabilidade do(s) seu(s) autor(es). 

 O secretariado disponibilizará material para afixação do poster. 

 Todos os posters admitidos serão afixados. Destes, serão seleccionados 3 para apresentação e 

discussão na sessão final ‘Bring your own case’.  

 Os posters seleccionados para discussão final deverão ser apresentados em formato digital 

(projecção a partir de formato Powerpoint ou PDF). 
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