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Boletim informativo 

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 
 
Para remover o seu nome da nossa lista de correio, clique aqui 

janeiro - fevereiro 2014 

Fórum Neonatal Português 

O Fórum Neonatal Português, em 15-02-2014 tem 

- 572 utilizadores registados, sendo 75 do Brasil, 3 de Moçambique, 4 de Angola e 1 do Paraguai. Foram coloca-

das 680 mensagens em 305 tópicos abertos. 

Se ainda não está incluído no grupo “Neonatologistas” (e portanto ainda não consegue aceder a todos os subfó-

runs) 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 dificulda-

des.. 

Consulte aqui - pdf - um manual rápido de utilização do Fórum. 

(Nos tutoriais e manuais de ajuda o aspeto gráfico pode ser diferente) 

Pode consultar as estatísticas completas do Fórum aqui (requer login) 

Eventos de Fevereiro - Março  2014 

Gostaria de consultar números antigos do Boletim ? 

   Inverno de 2001   -   Primavera de 2002   -   Verão de 2003 

 

Veja todos os números no arquivo 

No Porto, dias 10 a 12 de abril de 2104, decorrerá mais um Seminário IPOKRaTES. 

Clique na imagem para ver o programa. 

Aviso: A inscrição, para os sócios da Secção, tem preço reduzido (350€). 

Ler + 

 EuroNeoNet - Relatório anual (2011) - julho 2013 (pdf) 

  Individual Report for Each Unit Practicipating in the EuroNeoNet Project 

 Reunião de trabalho, Coimbra, janeiro 2014 (pdf) 

 Viabilidade do MBP, Jornadas Nacionais de Neonatologia, Lisboa 2013 (pdf) 

 Ata da Reunião do registo Nacional dos Recém-nascidos de MBP, 2014 (pdf) 

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

____________________________ 
sppf@sapo.pt 
simaofrutuoso@gmail.com 

Reunião do Grupo MBP 
Coimbra, 15 janeiro 2014 
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