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Estamos construindo o VI Congresso de Prevenção e Tratamento de Feridas, onde o tema central do 
Congresso será:  “Feridas na Invisibilidade”. 
 
A escolha deste tema, é importante pois o cuidado  do paciente com feridas, é maior e mais complexo do 
que somente cuidar e tratar as feridas externas/físicas. O profissional de saúde deve se atentar para o 
grande impacto emocional/psicológico que as feridas crônicas causam a milhões de pacientes, que perdem 
sua qualidade de vida, autoestima, entre outros. 
 
Para completar nossa programação teremos os nossos parceiros Iberolatinos com o XI Congresso 
Iberolatinoamericano sobre Ulceras y Heridas, pela SILAUHE onde sempre trazem muitas novidades e 
complementam e muito nosso conhecimento e curiosidades sobres temas muito atuais. 
 
Teremos também o I Simpósio de Feridas e Nutrição em Epidermólise Bolhosa, com muitas novidades nos 
cuidados com as feridas e pacientes, tenha certeza que continuaremos a cada congresso atualizarmos esta 
temática tão importante para todos os enfermeiros que cuidam de feridas e queiram entender de um tema 
ainda tão complexo como se cuida. 
 
Dando prosseguimento a outra “ferida invisível” teremos o II Encontro sobre Úlcera de Perna na Doença 
Falciforme: prevenção e cuidados, que sabemos o quanto é importante esta troca de conhecimento. 
 
I Simpósio de Feridas e Hiperbárica será para SOBENFeE um grande privilégio fazer parte desta parceria com 
a Sociedade de Hiperbárica como terapia adjuvante e dando a oportunidade de aprender para multiplicar. 
 
Acreditamos que a construção e preparo deste Congresso, nos trará boas surpresas, pois contamos na 
comissão científica com profissionais capacitados e parceiros, para fazer deste congresso inesquecível e de 
alto padrão científico. 
 
Esperamos vocês! 
 
 
Site:  www.feridas2017.com.br 
Data:  Congresso: 31/10 a 3/11/2017 
 Curso Pré-Congresso: 30/10/2017 
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