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XLII Jornadas Nacionais de Neonatologia
Lisboa, Hotel Tivoli Oriente, 14-16 novembro 2013

TEMAS:








Hotel Tivoli Oriente
Workshop Ostomias intestinais (13-11-2013) - pdf
Neonatologia, o passado e o futuro
Viabilidade e ética no extremo baixo peso
Epice - neonatologia Europeia no século XXI
A Economia e a Saúde
Morbilidade no recém-nascido pré termo, como
reduzir?
Hematologia Neonatal


 Estudo hemodinâmico no RN
 Assembleia Geral Extraordinária da SPP

Programa definitivo - pdf

Gala dos Internos
Em 16 de novembro, no último dia das Jornadas de Neonatologia, em Lisboa, terá lugar a Gala dos Internos.
Convocam-se todos os Diretores de Serviço para dinamizarem os seus internos de modo a fazer desta Gala uma
autêntica festa.
A seleção dos trabalhos a apresentar será efetuada pelos membros da Comissão para a Investigação, da Secção
de Neonatologia. Esta Comissão avaliará as apresentações e atribuirá um prémio às três melhores (no valor de
500€ a primeira, 250€ a segunda e 150€ a terceira).
Mais informações no programa. Estão abertas as inscrições no sítio da Secção: www.lusoneonatologia.com
(procure em Eventos Nacionais)

14º Congresso Nacional de Pediatria - participação da SNN
A Secção de Neonatologia participará neste Congresso que decorrerá no Porto,
de 3 a 5 de outubro, com três intervenções:





Síndrome de abstinência no RN (Dra. Ana Serrano, Évora)
Risco de surdez no RN (Dra. Luísa Monteiro, Lisboa)
Risco de nascer em Portugal (Dra. Almerinda Pereira)

Também serão apresentados trabalhos de neonatologia como Comunicação oral
ou Poster.

Programa - pdf

Curso de ecocardiografia funcional em Neonatologia

A pedido de vários formandos e dadas as dificuldades de agendar aulas no
período de férias o exame final deste curso foi adiado para 9 novembro
2013.
O curso está decorrendo sem intercorrências.

Foi publicado pela Comissão europeia um Relatório sobre Desigualdades em Saúde na União
Europeia. A neonatologia portuguesa “fica bem na fotografia”. Pode baixar o documento aqui.
Consensos em Neonatologia
Acabou hoje o período de discussão dos Consensos pela comunidade neonatal.
Os autores têm agora 15 dias para efetuar ajustes finais.
No dia 15-10-2013 os consensos serão publicados na página da Secção e constituirão recomendação oficial da Secção.
O interesse forista nos consensos originou 1311 visitas, com 619 downloads e 5 comentários, assim distribuídos:
1 - Cuidados paliativos neonatais e em fim de vida
Colocado em 10 maio 2013, 215 visitas, 50 downloads. Tem um comentário
2 - Rastreio e Prevenção da D. Perinatal pelo Streptococcus agalactiae
Colocado em 13 maio 2013, 75 visitas, 61 downloads. Não tem comentários
3 - Recém-nascido hipotónico
Colocado em 24 maio 2013, 66 visitas, 34 downloads. Não tem comentários.
4 - Icterícia Neonatal
Colocado em 24 maio 2013, 276 visitas, 76 downloads. Não tem comentários
5 - Trombocitopenia
Colocado em 11 junho 201, 112 visitas, 64 downloads. Tem 3 comentários
6 - Curvas de Crescimento para Prematuros
Colocado em 13 junho 2013, 293 visitas, 74 downloads. Tem um comentário.
7 - Convulsões
Colocado em 13 julho 2013, 69 visitas, 69 downloads. Não tem comentários
8 - Anemia da prematuridade
Colocado em 12 julho 2013, 49 visitas, 43 downloads. Não tem comentários
9 - Lesão Renal Aguda no Recém-nascido
Colocado em 14 julho 2013, 66 visitas, 46 downloads. Não tem comentários
10 - RN de mãe toxicodependente
Colocado em 29 julho 2013, 20 visitas,15 downloads. Não tem comentários
11 - Hipoglicemia neonatal
Colocado em 22 agosto 2013, 27 visitas, 6 downloads. Não tem comentários
12 - Hiperglicemia neonatal
Colocado em 26 julho 2013, 47 visitas, 32 downloads. Não tem comentários

Na sequência do trabalho desenvolvido pelo grupo das “Curvas de crescimento para prematuros” (Luis
Pereira-da-Silva, Daniel Virella, Manuel Cunha, Ana Margarida Alexandrino, Ana Cristina Braga, Susana
Pissarra, Simão Pedro Frutuoso), foi elaborado o artigo “Recomendação de curvas de crescimento para
crianças nascidas pré-termo” que será publicado na Acta Pediátrica Portuguesa.
Foi também desenvolvido por um dos autores (SPF) uma aplicação informática que facilita o cálculo de
percentis de toda a antropometria (P, C/A, PC, IMC), não só de prematuros mas também crianças e jovens
até aos 18 anos .
Está disponível para download, gratuitamente, em www.lusoneonatologia.com (destaque na página de
início) e no Fórum Neonatal -aqui

NOC e Orientações da Direção Geral da Saúde
Está terminada a fase de discussão pública desta NOC.
Aguarda-se agora a decisão da DGS sobre a data da validação e se com ou sem alterações em relação à
forma original.

NOC 013/2013

Administração de palivizumab para prevenção de infeção pelo vírus sincicial
respiratório em crianças de risco.
Download da NOC - pdf

Será disponibilizado no Fórum , logo que seja validada a NOC, um programa
informático que facilita a aplicação dos critérios referidos nela. Esteja atento ao
subfórum “Software” na categoria “Temas”.
http://www.dgs.pt

Também com interesse para a Neonatologia foi publicada uma Orientação:

Orientação 011/2013

Aporte de iodo em mulheres na preconceção, gravidez e amamentação.
Download da Orientação - pdf

Secção de Neonatologia - passagem de testemunho
Em novembro, durante as Jornadas de Neonatologia, em Lisboa, terá lugar a
última Assembleia Geral deste triénio, em que se dará a passagem de testemunho desta Direção para a próxima.
Os sócios da Secção foram já convocados por carta.

A Secção de Neonatologia, com o apoio de uma equipa local, realizará, nos dias 1 e 2 de novembro 2013, em Lisboa, no Centro Hospitalar Lisboa Norte (Hospital Santa Maria), dois cursos em Reanimação Neonatal
- Newborn Life Suport Course (NLS), certificados pelo European Ressuscitation Council (ERC).
Cada curso terá a duração de um dia e admitirá 24 candidatos (48 candidatos no total dos dois cursos).
Os candidatos selecionados e que completem o curso com aproveitamento, ficam certificados pelo ERC pelo período
de quatro anos. Após este prazo os certificados devem ser revalidados pela participação num novo curso NLS.
Em Portugal o ERC é representado pelo Conselho Português de Ressuscitação (CPR) do qual faz parte o Grupo de
Reanimação Pediátrica (GRP).
Os candidatos que terminarem este curso com aproveitamento poderão ser selecionados pelos formadores, se lhes
forem reconhecidas aptidões, para integrar um grupo de “Potenciais Instrutores” em NLS do ERC. Estes candidatos,
se aceitarem, irão ser convidados a realizar um novo curso para Instrutores de NLS do ERC, em data a anunciar posteriormente.
O objetivo da Secção de Neonatologia é a criação de um Grupo Português de formadores em reanimação neonatal Newborn Life Suport Course, certificado pelo European Ressuscitation Council.
Estes cursos, nos dias 1 e 2 de Novembro vão ter como formadores, instrutores de vários países europeus, que se
deslocarão a Lisboa para efetuar esta formação.
Joe Fawke
Ruth Roberts
John Madar
Rachel Chittick
Ruurd van Elbur

Jonathan Cussack
Steve Byrne
Rob Tinnion
Claire Lappin
Jos Bruinenberg

Os cursos serão ministrados em inglês
Terminada a fase de inscrições, será agora feita uma seleção de candidatos.
Os que forem aceites serão informados por carta até ao fim desta semana.

Sócios da Secção de Neonatologia
Torne-se sócio da Secção de Neonatologia!
Só com a contribuição de todos os neonatologistas a Medicina Neonatal Portuguesa poderá manter a elevada qualidade internacional que alcançou.
A quota de sócio é de 30€ anuais. Solicita-se aos atuais membros que atualizem este valor nas transferências agendadas nos seus bancos
O pagamento pode ser efetuado por transferência bancária para o NIB 0033 0000 00480289656 80.
Pode baixar aqui a ficha de inscrição - pdf
Envie a ficha para: seccao.neonatologia@gmail.com
A análise de candidaturas e aprovação de novos membros é feita em Assembleia Geral, sendo a próxima nas
Jornadas de Novembro, em Lisboa.

QUERER CRESCER

Promovida pelo grupo Querer Crescer, teve lugar no dia 25 de setembro, em Lisboa, o evento
“Nascer em Portugal, que futuro?”

Próximos eventos:
VI Encontro Nacional de Enfermagem
Neonatal Pediátrica
Coimbra, 26 outubro 2013

IV Congresso Nacional de Virologia
Lisboa, 25 - 26 outubro 2013

Neonatal Hemodynamics
Rio de Janeiro, 3-10-2013

Recent Advances in the Care of Critically Ill Neonates
Bangalore, Índia, 5-10-2013

54ª Reunião da ESPR
Porto, 10 a 14 outubro 2013

Resuscitation 2013
Cracóvia 25-26 outubro 2013

Fórum Neonatal Português
O Fórum Neonatal Português fez dia 5-9-2013 dois anos!
Conta neste momento com 542 utilizadores registados, sendo 68 do Brasil, 3 de Moçambique, 4 de Angola e 1
do Paraguai. Foram colocadas 645 mensagens em 283 tópicos abertos.
Se ainda não está incluído no grupo “Neonatologistas” (e portanto ainda não consegue aceder a todos os subfóruns) por favor, solicite a sua integração no grupo. Ver aqui como - pdf.
Participe. Leia este tutorial - pdf - ou contacte o administrador do Fórum ( sppf@sapo.pt ) se tiver dificuldades..
Consulte aqui - pdf - um manual rápido de utilização do Fórum.

Se tiver qualquer assunto, anúncio, aviso, pedido, comentário, notícia, qualquer que seja a sua natureza, se
for de interesse para a comunidade neonatal pode dispor deste boletim.
Para sugerir assuntos para o próximo Boletim ou enviar comentários , clique aqui
Pode ver um arquivo das edições anteriores do Boletim na página da Secção - aqui
Para remover o seu nome da nossa lista de correio, clique aqui

Simão Pedro Frutuoso
Gestor da página da SNN
Administrador do Fórum Neonatal Português

____________________________
sppf@sapo.pt
simaofrutuoso@gmail.com

