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SOBENFeE E PARCERIAS INTERNACIONAIS
A SOBENFeE tem se empenhado em estar qualitativamente apta a ser inserida no cenário mundial
Quais as vantagens?
Registro exclusivo a fóruns
internacionais de debates com
ênfase aos conteúdos para seus
membros através de eventos
nacionais;
Colaboração científica e
desenvolvimento com
possibilidades de acesso dos
membros da sociedade a
intercâmbios internacionais, tais
como hospitais, universidades e
cursos.
Em breve a SOBENFeE oferecerá
links para acessar conteúdos
discutidos nas web-conferências e
seus principais painéis de
discussão. Conheça um pouco
sobre cada uma delas:

EPUAP
Este mês foi iniciada a mais nova
parceria com a "European Pressure
Ulcer Advisory Panel", EPUAP. nibh
euismod tincidunt ut laoreet. Este
grupo foi criado em Londres, em
dezembro de 1996, para liderar e

apoiar todos os países europeus nos
esforços de prevenção e tratamento
de úlceras de pressão.
A missão do grupo é proporcionar
alívio às pessoas que se encontram
em risco de desenvolver ou já
apresentam esta patologia,
nomeadamente através da
investigação e da educação do
público com influência na política
de prevenção, cuidados de úlceras
por pressão com consideração a
custo-benefício em todos os países
europeus.
Uma atividade muito importante
para a EPUAP é a conferência anual.
Estas reuniões visam reunir

profissionais de cuidados clínicos,
pesquisadores e pessoas da
indústria, para discutir o estado
atual do problema na Europa e no
mundo e novos desenvolvimentos
na prevenção de úlcera de pressão,
tratamento e cuidados.
A EPUAP tem dado apoio a estudos
de prevalência, disseminação de
ferramentas educacionais
(PUCLAS) e formou-se grupos de
trabalho internacionais sobre
diferentes assuntos relevantes para
o tratamento e prevenção de úlcera
de pressão. Um livro acadêmico
sobre úlceras de pressão foi
desenvolvido.
Já nos primeiros anos da existência
da EPUAP, foram desenvolvidas
orientações para prevenção de
úlcera de pressão e tratamento que
foram utilizadas na Europa.
Há cinco anos, juntamente com a
N P UA P, co m o o b j e t i vo d e
desenvolver um protocolo com
base em evidências, grupos de
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Há cinco anos, juntamente com a
NPUAP, com o objetivo de
desenvolver um protocolo com
base em evidências, grupos de
“e x p e r te s” t r a b a l h a r a m e m
conjunto e apresentaram um
documento em Amsterdam. As
principais prioridades para a
próxima década serão:
- Implementação das orientações
em diferentes países e atualização
das orientações sempre que
necessário;
- Ser a maior representação no
tema em toda a Europa;
- Desenvolver e estimular
pesquisas e incentivar iniciativas
educativas.

existente dentro de feridas e fornece
informações sobre todos os aspectos
do tratamento das mesmas.
Trabalha continuamente para
melhorar a qualidade de vida dos
pacientes. Busca identificar e
defende a mais alta qualidade de
tratamento disponível e sua eficácia
de custo do ponto de vista
multidisciplinar. Assim, a EWMA
esforça-se para ser uma
organização que assessora os
cidadãos, pacientes, profissionais,
governos, serviços de saúde e
instituições educacionais com um
posicionamento crítico de
influencias políticas assistenciais na
Europa.
Tem como principais objetivos:
Ser a organização de “guardachuva” abrangente sob a qual
colabora com diversas associações
na Europa.

A European Wound Management
Association (EWMA) foi fundada em
1991, com o objetivo de promover o
avanço da educação e pesquisa em
epidemiologia, patologia,
diagnóstico, prevenção e
tratamento de feridas e todas as suas
todas as etiologias. É uma
organização guarda-chuva ligada a
gestão de feridas, através da Europa
e a um grupo multidisciplinar que
reúne indivíduos e organizações
interessadas no tratamento das
mesmas. Em sua vertente
educacional, organiza conferências,
contribui para projetos
internacionais relacionados à
g e s t ã o, a p o i a a t i va m e n t e a
aplicação do conhecimento

·Oferecer suporte a pacientes para
desempenhar um papel
fundamental na prevenção e no seu
próprio tratamento, como um
membro central da equipe
multidisciplinar.
·Fornecer recursos educativos
altamente acessíveis para cidadãos,
pacientes e profissionais.
·Promover o tratamento e prevenção
de feridas como um dos principais
desafios para a qualidade de vida
dos cidadãos, bem como ser um dos
principais contribuintes para
influenciar o custo beneficio
·Influenciar no âmbito das políticas
públicas junto ao governo e União
Europeia na tomada de decisão, com
foco nas ações de implementação de
medidas de prevenção de feridas.
·Criar fóruns para networking e
partilhar experiências para os

indivíduos e organizações
ativamente envolvidos no
tratamento de feridas.
·Fornecer orientações para as
práticas.

World Union Wound Healing
Society (WUWHS)
Tem como seu principal objetivo
melhorar a assistência e qualificar os
padrões de cuidados para pacientes
referentes ao tratamento de lesões,
melhorar o desempenho dos
profissionais de saúde em sua prática
relevantes a suas necessidades locais
e facilitar o acesso universal em
todos os sistemas de cuidados de
saúde.
Seu segundo ponto é educar todos os
profissionais de saúde em
abordagens de equipe
interdisciplinar que integram as
práticas recomendadas para os
melhores resultados aos pacientes e
disseminar os kits de ferramentas
educacionais e de formação com
criação de formatos práticos,
relevantes e adaptáveis às
necessidades locais dos diversos
países.
Estimular e conduzir ensaios clínicos
randomizados em larga escala ou
banco de dados em perspectiva
multicêntrico aumentando a base de
informações e pesquisa.
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Finalmente e mais importante, a
missão do WUWHS é coordenar
um intercâmbio mundial de
informações entre as sociedades
de fer idas e outras par tes
interessadas, incluindo as
agências internacionais e globais,
bem como intercâmbio
interpessoal.

A National Pressure Ulcer Advisory
Panel (NPUAP) é uma conceituada
sociedade com forte atuação para
trabalhar em prol das melhorias dos
resultados dos pacientes com
par ticipação e influência em
políticas públicas, educação e
investigação e prevenção de úlcera
de pressão.
A SOBENFeE iniciou sua parceria
com a NPUAP inserida no conselho
Provider Organization Council, POC,
Organização do Conselho Provedor
onde participará dos fóruns de
discussões sobre políticas públicas,
impactos das Ulceras por Pressão
nos diversos países e na gestão da
Prevenção das Úlceras por Pressão.
Em breve os nossos associados terão
acesso às diversas web-conferências
transmitidas pela NPUAP através do
nosso site!

Sociedade Ibero Latino
Americana de Úlceras e Feridas
A SIL AUHE tem por objetivo
fomentar e defender dentro do seu
âmbito tudo o que esteja
relacionado com a atenção às
úlceras e outras feridas bem como os
profissionais encarregados desse
cuidado, no que diz respeito aos
aspectos dos códigos de ética, éticosociais, assim como a dignidade e
prestigio técnico cultural destes, e
ainda ao nível do desenvolvimento
cientifico e de investigação em torno
destes temas. As principais
finalidades dentro de um regime de
liberdade, autonomia,
representação e participação dos
seus sócios:
·Agrupar todos os profissionais de
saúde e outros que estejam
interessados no estudo das úlceras e
feridas, para realizar as atividades
propostas;
·Potencializar e fomentar a imagem
destes profissionais no campo da
atenção às feridas em todas as
atividades que sejam necessárias ou
convenientes, assim como
representar os referidos
profissionais;
·Impulsionar, consolidar e atender os
interesses de caráter formativo,
técnico, cultural e acadêmico em
geral, questões que sejam próprias
do âmbito dos seus associados, com
estrito respeito pela legislação
sindical e ordens profissionais;
·Manter-se como uma Sociedade de
caráter privado sem fins lucrativos e
que exclui nos seus fins os de
natureza sindical ou laboral;
·Orientar, assessorar e cooperar com
os organismos públicos e privados
assim como com todas as
Instituições estatais e/ou privadas
que estejam relacionadas com as

Úlceras e Feridas ou no que for
necessário para elevar o nível pessoal
ou coletivo dos seus associados;
·Manter relações e intercâmbio com
as sociedades, grupos nacionais e
estrangeiros dedicados a estes
temas, assim como todas as
instituições e organismos que
resultem do interesse e projeção dos
fins associativos;
·Organizar atos culturais, sociais e
científicos sobre os múltiplos
aspectos relacionados com a
atenção e o cuidado das úlceras e
feridas, que contribuam para o seu
melhor conhecimento e progresso;
·Cultivar e manter relação constante
entre os profissionais da área Iberolatino-americana que trabalham
neste tema contribuindo para a
elevação profissional e pessoal dos
mesmos;
· E s t i m u l a r a d i v u l g a çã o d a s
atividades deste grupo, assim como
trabalhos e experiências dos sócios
a t ra vé s d e re v i s t a s e o u t ra s
publicações, que se considerem
apropriadas para esse
fim.estrangeiros dedicados a estes
temas, assim como todas as
instituições e organismos que
resultem do interesse e projeção dos
fins associativos;
Relações Internacionais da SOBENFeE

Silvana Vivacqua, MD, MBA, RN.
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O Grupo Nacional para o Estudo e
Assessoramento em Ulceras por
Pressão e Feridas Crônicas a
GNEAUPP é um grupo
interdisciplinar fundado em 1994,
que tem como principais
objetivos:
Mensurar o problema de úlceras
de pressão e outras feridas
crônicas em nosso ambiente e
sensibilizar o público para estas
questões de saúde importantes
para reduzir a sua incidência e
prevalência.
Colaborar na gênese, discussão e
divulgação de conhecimentos
científicos que permitem que
diferentes profissionais envolvidos
no cuidado de úlceras de pressão e
outras feridas crônicas
desenvolver uma prática
atendimento integral baseado na
mais recente evidência científica.
O GNEAUPP é uma instituição
independente que reúne
diferentes tipos de profissionais
interessados na UPP e feridas
crônicas.
Mais uma parceira a ELCOS com a
SobenfeE ,esta sociedade tem
como objetivo proteger e
promover a saúde e a qualidade de
vida dos cidadãos com feridas
cutâneas, através do fomento da
educação e formação dos
cuidadores e profissionais, e da
investigação permanente, na
procura de soluções que,
sustentadas pela evidência
científica, constituindo um
referencial nos contextos de
trabalho, ensino e investigação,
estimulando as boas práticas,
reduzindo a morbidade e
aumentando os ganhos em saúde.

Fisioterapeutas, entre outros), em
parceria com as instituições de saúde
e de ensino, a nível local.

O capital humano da ELCOS é
constituído por profissionais
inseridos, aos vários níveis, na
comunidade científica: médicos
(cirurgia geral, vascular, plástica,
endocrinologia e dermatologia);
enfermeiros (especialistas em várias
áreas da especialidade);
farmacêuticos, engenheiros
especializados em suportes
multimédia aplicados às áreas da
telemedicina e professores do ensino
superior.
No âmbito do capital intelectual, a
ELCOS, nos seus corpos sociais,
depar tamentos e conselhos
regionais, são compostos por um
elenco de saberes (em nível de
licenciatura, mestrado e
doutoramento), que garante uma
atividade sustentada tanto em
termos de formação quanto de
i nve s t i g a çã o, co n t a n d o co m
representação em nível da EPUAP,
EWMA e OMS.

Pretende-se assim, conhecer cada
região, a nosologia existente em
termos de feridas crônicas, a
incidência e prevalência, os recursos
humanos, os saberes, de modo a
elaborar um plano de ação regional
que permita aos profissionais, in
loco, um trabalho sustentado
desenvolvido em parceria com as
instituições, de modo a responder, de
forma dirigida, aos problemas
específicos de cada região.
Neste sentido constitui-se uma
organização de feridas com o
o bj e t i vo ú l t i m o p r i n c i p a l d e
promoção da saúde pública e seus
indivíduos.
Sites de Referencias:
Wounds International - All articles

SILAUHE

EPUAP

EWMA
Para o cumprimento a estes
objetivos a ELCOS- Sociedade de
Feridas e o Centro de Estudos e
Investigação em Feridas organizamse, a nível geográfico em Portugal,
em Conselhos Regionais,
p re te n d e n d o d a r re s p o s t a à
nosologia regional, em termos de
f e r i d a s c rô n i ca s, a t ra vé s d o
envolvimento dos profissionais
interessados, em cada região
(médicos, enfermeiros,
farmacêuticos, nutricionistas,
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Encontro para inserção do Brasil na candidatura
mundial de feridas 2020.

Dr Marco Romanelli, Presidente da WUWHS
com Dra Silvana Vivacqua relações
internacionais da SOBENFeE.

Participação da SOBENFeE na reunião do Conselho
de Sociedades Colaboradoras Nacionais e
Internacionais da EWMA.

