Setembro 2014

Assunto:

Divulgação do XII Congresso da Sociedade Portuguesa de Medicina Desporto
MENSAGEM DA PRESIDENTE DO CONGRESSO
Caros Amigos, Colegas e Membros da Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva,
Na qualidade de Presidente do Congresso Nacional da Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva (SPMD), é
com grande prazer que anuncio a 12ª edição deste evento, que este ano se realizará no Centro de Congressos do
Estoril, entre 11 e 13 de Dezembro.
Quer ao nível Europeu quer Mundial, o papel da Medicina Desportiva ultrapassou há muito o “apenas” conceito do
tratamento das lesões desportivas. Esta área de medicina ao longo dos últimos 30 anos, evoluiu e assumiu um
relevo significativo no contexto médico.
A investigação existente na Medicina Desportiva, ao longo das últimas décadas, tem sido extraordinária e tem
permitido melhorar as diferentes técnicas médicas de avaliação e tratamento dos desportistas, assim como a
preconização de medidas para o aumento da qualidade de vida das populações.
Neste XII Congresso com o Tema: Medicina Desportiva – Novos Desafios para o Século XXI, serão abordadas
diversas formas de intervenção em Medicina Desportiva: na prevenção primária - avaliação médica prévia com o
contributo de várias áreas científicas; na prevenção secundária - preconizando medidas de correcção aos factores
de risco e com a recomendação específica do exercício físico; na intervenção terciária - onde são tratadas as
disfunções e lesões contraídas durante o exercício físico/desporto.
O objectivo deste XII Congresso é trazer para a discussão vários Temas de Medicina Desportiva com a “visão” dos
vários intervenientes no processo, oriundos de áreas de formação distintas e cujo contributo será uma mais-valia
para todos, atletas e população activa no exercício.
Até breve, no Estoril......
Presidente do Congresso

Dr.ª Maria João Cascais

DATAS IMPORTANTES:
Submissão de resumos até : 15 Outubro 2014
Inscrições antecipadas até : 11 Novembro 2014
Inscrições até : 08 Dezembro 2014
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