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Boletim informativo 

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

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 

novembro 2013 

Fórum Neonatal Português 

O Fórum Neonatal Português tem novo visual!  Esperamos que goste. 

Em 30-11-2013 tem: 

- 560 utilizadores registados, sendo 70 do Brasil, 3 de Moçambique, 4 de Angola e 1 do Paraguai. Foram colocadas 667 men-
sagens em 295 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. 

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

____________________________ 
sppf@sapo.pt 

simaofrutuoso@gmail.com 

Programa - pdf 

Curso de ecocardiografia funcional em Neonatologia 

Nova Direção da Secção de Neonatologia para o triénio 2013-2016 

Rosalina Barroso, Hospital Prof Doutor Fernando Fonseca 

José Luís Nunes, Hospital Dr. Nélio Mendonça 

Cristina Matos, Maternidade Alfredo da Costa 

Carmen Carvalho, Maternidade Júlio Dinis (CHP) 

Presidente:  

Secretário adjunto: 

Secretário:  

Tesoureiro:  

Realizaram-se em Lisboa (Hotel Tivoli Oriente) nos dias 14 e 15 de Novembro as XLII Jornadas de Neo-
natologia/V Jornadas Internacionais de Neonatologia. 
Esta foi uma reunião amplamente participada, como é habitual nas reuniões de neonatologia, contan-
do com 211 participantes.  
Os temas foram variados (“ Viabilidade e Ética no Extremo Baixo Peso”, “A Economia e a Saúde”, 
“Morbilidade no pré – termo - Como reduzir?”…) sendo apresentados por palestrantes nacionais e 
estrangeiros que contribuíram decisivamente para o nível científico da reunião, ao qual não foi alheio 
a comunidade de neonatologistas que ao longo dos dois dias mantiveram “acesa” a discussão.  
No dia 15 realizou-se a Assembleia Geral da Secção de Neonatologia sendo apresentados os relatórios 
da Direção da Secção e eleição da nova Direção (triénio 2013-1016). 
 De referir que no dia 13 de Novembro foi realizado o Workshop “ Cuidados a recém-nascidos com 
ostomias intestinais” e no dia 16 a Gala de Internos. 
Foram selecionados 69 trabalhos para as Jornadas: 

 

  42 pósteres, com dois vencedores em ex-aequo:  

 Hidropsia fetal e estenose longa da traqueia, uma rara associação  
 (Marcos Sanches, Duarte Rebelo, André Graça, Raquel Gouveia, Graça Oliveira, Margarida Abrantes, 
 Carlos Moniz)  

 Rastreio auditivo neonatal universal: aplicação em hospital nível II 
 Catarina Leal, Ana Catarina Santos, Catarina Carrusca, Alexandra Neto Carvalho, Luis Tomás, Cândida 
 Mendes  

 Júri: Micaela Serelha, Helena Carreiro, Teresa Tomé, Carlos Moniz, Rosa Ramalho 

  

    17 comunicações orais com dois vencedores em ex-aequo: 

 Infeções associadas aos cuidados de saúde  
 (Beatriz costa, Marta ferreira, Helena Silva, Rosalina Barroso )  

 “Neurally adjusted ventilation” em recém-nascidos muito baixo peso 
 Cláudia de Almeida Fernandes, Carlos Castaneda, Rosalina Barroso  

 Júri: Prof Doutor Lincoln da Silva, Prof Doutora Teresa Neto, Prof Doutora Maria do Céu 

 Machado 

 

 10 comunicações orais (Gala dos Internos) 
              Vencedor:  
 Avaliação do neurodesenvolvimento aos 24-36 meses de crianças nascidas  
 com muito baixo peso e/ou idade gestacional inferior a 32 semanas 
 Dora Martins 
              2º lugar:  
 Estratégias preventivas de sépsis hospitalar numa UCIN: 5 anos de experiência 
 Liliana Pinho 
              3º lugar: 
 Avaliação da dor no recém - nascido durante a punção venosa - reações  fisioló
 gicas e comportamentais  
 Joana Cunha de Oliveira 
        Júri:  Prof. Doutor Luís Pereira-da-Silva, Prof. Doutora Hercília Guimarães, Dra Almerinda Barroso  
 Pereira 
 
Disponibilizam-se algumas das apresentações das Jornadas (cortesia dos autores): 
 

 Paralisia cerebral em Portugal, em crianças de 5 anos de idade - Daniel Virella 

 A economia e a saúde - o ponto de vista dos pais - Associação XXS 

 Questões éticas no limiar da viabilidade - Lincoln Justo da Silva 

 Viabilidade - Registo Nacional do MBP - Gabriela Mimoso 

Assembleia Geral Ordinária da Secção 

Ata da Assembleia  

 

Relatório de atividades do triénio 2010 - 2013 

Últimas três presidentes 

Passagem de testemunho 

17 de novembro - Dia Mundial da Prematuridade 

Centro Hospitalar 
entre Douro e Vouga 

www.facebook.com/EPP17.11  

Braga 

Hospital de Santa Maria 
http://ucern.blogspot.pt/2013/11/dia-mundial-da-prematuridade.html 

XXS 
http://http://www.xxs-prematuros.com/ 

Todas as Unidades podem (devem!) divulgar as suas atividades.  Além deste Boletim podem também dispor do Fórum Neonatal para esse efeito.  

 As a faculty it was a pleasure to come and teach. I am glad and grateful for the 
informal feedback. The enthusiasm of all and the commitment of some very 
senior people to do the course was very impressive.  
 
We identified a total of 15 potential instructors over the two days out of 44 
candidates which is remarkable. I think that 3 or 4 are already GRP instructors. This is (I hope Almerinda 
agrees) an excellent start.  
 

Jonathan Wyllie 

Curso de reanimação neonatal (NLS) 

Terminou o período de formação do I Curso de ecocardiografia 
funciomal no RN. 

De um total de 18 participantes, 13 concluíram já a avaliação 
teórica e prática. Em breve, numa segunda fase, os restantes 
formandos  terão oportunidade de concluir o curso. 
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