


APRESENTAÇÃO

A 1a edição das Jornadas Nacionais de Fisioterapia Invasiva, terá lugar no dia 26 de

novembro de 2022 na Escola Superior de Saúde do Porto. Esta iniciativa é da

responsabilidade da Delegação Portuguesa da Sociedade Científica de Fisioterapia

Invasiva Neuromusculoesquelética (SOCIFIN-PT), com colaboração da Escola Superior

de Saúde do Porto.

Este evento pauta-se por ser uma oportunidade inédita de reunir os fisioterapeutas

portugueses que realizem investigação e trabalho clínico com recurso a técnicas

invasivas, e todos os restantes que estejam interessados em adquirir conhecimento

sobre este tipo de abordagem emergente da Fisioterapia. Será, sem dúvida, um dos

principais eventos a nível da fisioterapia invasiva a realizar em Portugal em 2022.

As Jornadas contarão com a participação de oradores prestigiados a nível nacional

bem como a nível internacional na mesa redonda: “Trabalho multidisciplinar em

Fisioterapia Invasiva" e apresentações individuais subordinadas aos temas:

“Fisioterapia Invasiva: estado da arte”, “Eletrólise Percutânea e Exercício terapêutico”,

“Trigger fingers: novas abordagens em fisioterapia invasiva”, “Caracterização do uso de

ecografia e técnicas invasivas em Portugal”, “Eletrólise percutânea na rotura parcial da

fáscia plantar”, “Punção Seca ecoguiada”, “Neuromodulação na desnervação crónica

do nervo tibial e peroneal” e “Neuromodulação percutânea na lombociatalgia: o que

nos diz a evidência?”.

Gostaríamos de agradecer desde já, o esforço aos oradores presentes bem como a

todas empresas colaborantes, visto que sem eles a realização destas jornadas não seria

possível.

Esperamos poder dar-lhe as boas vindas à 1ª edição das Jornadas Nacionais de

Fisioterapia Invasiva no dia 26 de Novembro de 2022.
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LOCALIZAÇÃO DAS JORNADAS E DA EXPOSIÇÃO

Hall do Auditório Magno da Escola Superior de Saúde do Porto

DATA E HORÁRIOS DA EXPOSIÇÃO

● Montagem: 25 Novembro (Depois das 20h)
● Exposição: 26 Novembro (9:00 – 19:00)
● Desmontagem: 26 Novembro
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EXPOSIÇÃO COMERCIAL

Paralelamente às jornadas decorrerá uma exposição comercial na qual empresas

especializadas terão a oportunidade excecional de apresentar e promover os seus

produtos e tecnologias a todos os participantes, através de um patrocínio.

Existem três categorias distintas de patrocínio, sendo que o patrocinador poderá

optar por aquela que lhe pareça mais adequada.

CATEGORIA DESCRIÇÃO VALOR

OURO

● Banca de exposição à porta do auditório,

● Logotipo em todo o material de divulgação
(cartazes, web, etc)

● Hiperligação/site em todas as divulgações da web
(IG, site)

● Publicação nas redes sociais com destaque
individual (IG, site)

● Material nas pastas a entregar aos participantes

● Logotipo no banner de fotos

500€

PRATA

● Logotipo em todo o material de divulgação
(cartazes, web, etc)

● Hiperligação/site em todas as divulgações da web
(IG, site)

● Publicação nas redes sociais com destaque
individual (IG, site)

● Material nas pastas a entregar aos participantes

● Logotipo no banner de fotos

200€

BRONZE
● Logotipo em todo o material de divulgação

(cartazes, web, etc)

● Material nas pastas a entregar aos participantes

100€
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Na categoria “OURO” o patrocinador tem a oportunidade de expor fisicamente os

seus produtos e/ou serviços no hall de acesso ao auditório magno da Escola Superior

de Saúde do Porto, onde decorrerão as jornadas. O tamanho das bancas e a sua

disposição serão previamente definidos e divulgados pela organização do evento.

Estarão disponíveis apenas 3 bancas ou stands de exposição, sendo que estes serão

ocupados mediante ordem de reserva/pagamento dos respetivos patrocínios.

PROCEDIMENTOS DE RESERVA E INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

A reserva do patrocínio com banca ou stand de exposição deverá ser realizada para

o seguinte email: socifin.portugal@socifin.org.

Após a receção do email de confirmação por parte da organização, o patrocinador

deverá proceder ao pagamento de 100% do valor da reserva/patrocínio.

Data limite de pagamento: O patrocinador dispõe de um prazo máximo de 7 dias, após

receção do email, para proceder ao pagamento do patrocínio. Após este período, a

reserva será invalidada e a banca ou o stand de exposição ficará disponível para outros

potenciais patrocinadores (caso se aplique).

POLÍTICA DE CANCELAMENTO / DEVOLUÇÃO

Após reserva e pagamento do respetivo patrocínio, não haverá possibilidade de

cancelamento e/ou devolução.
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PROGRAMA DAS JORNADAS

26 NOVEMBRO

9:00 ENTREGA DE CREDENCIAIS

9:30 Ecografia musculoesquelética funcional em fisioterapia: onde estamos, para onde
vamos (FT Tiago silva)

10:00
O Exercício Clínico e a Fisioterapia Invasiva: soluções e aplicação clínica (FT Mário
Costa)

10:30
CERIMÓNIA DE ABERTURA

FT António Lopes
(Bastonário Ordem dos Fisioterapeutas)

DR Cristina Prudêncio
(Presidente da ESS Porto)

FT Fermin Valera
(Presidente da SOCIFIN)

FT José Leite
(Presidente da SOCIFIN-PT)

11:30 Fisioterapia invasiva: estado da arte (FT Fermin Valera)

12:00 Trigger finger: novas abordagens em fisioterapia invasiva (FT João Miranda)

12:30 –
14:30

Pausa para almoço
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14:30 Caracterização do uso de ecografia e técnicas invasivas em Portugal: resultados e
conclusões (FT José Leite)

15:00 Eletrólise Percutânea na rotura parcial da fáscia plantar. Estudo de caso com
controlo por RMN (FT Ricardo Amorim)

15:30 Punção Seca ecoguiada no subescapular em atletas de andebol de elite: estudo
randomizado controlado (FT Nuno Vitorino e FT Ricardo Martins)

16:00 Neuromodulação na desnervação crónica do nervo tibial e peroneal. Estudo de
caso. (FT Mariana Gomes)

17:00 Coffee break

17:30 Neuromodulação percutânea: O que nos diz a evidência? Estudo de caso em
lombociatalgia (FT Ricardo Silva)

18:00 Mesa redonda: "Trabalho multidisciplinar em fisioterapia invasiva"

Moderador: FT Tiago Pinhão
DR. Ricardo Frada
DR. Ernesto Cidranes
DR. Marta Massada
FT Fermin Valera
FT Ricardo Amorim
Nutricionista Tiago Almeida

19:00 ENCERRAMENTO
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