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Boletim informativo
setembro 2014
Depois do descanso das férias, o Boletim está de novo em sua casa.

Já estão abertas as inscrições!

XLIII Jornadas Nacionais de Neonatologia

Foto de Eurico J Gaspar

Hotel Régua Douro, Régua
20 e 21 novembro 2014.

Temas:
Nefrologia, Dermatologia, Prematuridade tardia, Novidades
Conferências:
Nascer em Portugal no século XXI, Pré-bióticos e pele, Aleitamento materno em Portugal, Proteínas na nutrição do prematuro
Comunicações Orais
Será efetuada uma sessão de telemedicina
Workshop “Informática para Neonatologistas”
22 novembro
Realizado por Simão Pedro Frutuoso (colaboração do Dr. Manuel Montenegro)
Este workshop está limitado a 30 vagas.
(Pode ver preços das Jornadas e do Workshop no Programa)

Pode baixar aqui:
O Cartaz - Programa provisório - Programa Workshop
Pode fazer a inscrição e obter todas as informações em www.lusoneonatologia.com

Consensos 2014

Na tabela abaixo apresenta-se a lista dos consensos que estão em discussão pública
no Fórum este ano, até ao dia 30-9-2014.

A fraca participação na discussão dos consensos no Fórum está bem patente
nos números da tabela.

Colocado
em

Visitas

Downloads

Hiperplasia congénita da suprarrenal
Policitemia e hiperviscosidade

17-6-2014
20-6-2014

23
17

13
10

0
0

Nutrição entérica do recém-nascido pré-termo

25-6-2014

40

21

0

ROP
Atuação no micronato
Viabilidade
Doença hemolítica do RN
Transporte do RN com patologia cirúrgica
Hipertensão pulmonar e terapêutica com NO
Ventilação invasiva

13-7-2014
13-7-2014
15-7-2014
15-7-2014
17-7-2014
17-7-2014
20-7-2014

13
14
13
17
15
14
21

8
7
11
13
5
10
17

0
0
0
0
0
0
0

Alimentação no RN - vitaminas e minerais

25-7-2014

23

16

HTA

30-8-2014

32

14

0
1

Consensos

Comentários

Pretende-se que as formas definitivas estejam publicadas na lusoneonatologia.com e no Fórum, no dia 15 de outubro de 2014.
A elaboração destes consensos é, de entre as muitas atividades promovidas pela Secção, das mais laboriosas e úteis. O abnegado trabalho de todos os colegas envolvidos merece o respeito e apreço da comunidade neonatal. A melhor maneira de o demonstrar é participar na discussão de modo a enriquecer o resultado final.

Participação da SNN no 15º Congresso Nacional de Pediatria

Curso de Neonatologia para Internos de Pediatria.
Objetivos: Destinado preferencialmente a internos de pediatria dos últimos anos do internato, este curso teórico-prático aborda temas de medicina perinatal essenciais na formação em Neonatologia. Pretende-se que o
curso seja interativo com apresentação de casos clínicos e cenários práticos. Avaliação final quantitativa
(escolha múltipla), aprovação: > 70%
Pretende-se que no final do curso os internos tenham capacidade para:
1) Avaliação de fatores de risco perinatal (história clínica, CTG e perfil biofísico).
2) Antecipação de necessidade de reanimação, equipamento necessário e particularidades da reanimação de
acordo com idade gestacional.
3) Mecanismos fisiopatológicos, estabilização na sala de partos, transporte e tratamento de RN com asfixia perinatal.
4) Nutrição entérica do RN de termo e pré termo, vitaminas e metabolismo fosfocálcico.
5) Equilíbrio hidroelectrolítico e ácido base nas diferentes idades gestacionais incluindo alterações iónicas.
6) Indicações, limitações e prescrição de nutrição parentérica.
Sessões interativas de 60 min. Duração do Curso (10 horas, com tempo total de pausas de 2 horas)
Temas do Programa
Obstetrícia para futuros pediatras.
Reanimação no RN de termo e pré-termo.
Asfixia perinatal - da sala de partos à hipotermia
Nutrição entérica, vitaminas e minerais.
Equilíbrio hidroelectrolítico e ácido base
Nutrição parentérica
Casos clínicos e cenários práticos
Avaliação.

Próximos eventos

Fórum Neonatal Português

Veja as estatísticas completas da atividade do Fórum

O Fórum fez 3 anos!

DIVULGUE AS ATIVIDADES NEONATAIS DO SEU HOSPITAL
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
Simão Pedro Frutuoso
Gestor da página da SNN
Administrador do Fórum Neonatal Português

____________________________
sppf@sapo.pt
simaofrutuoso@gmail.com

