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Boletim informativo 

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 fazer correções de informações erradas, clique aqui 

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

dezembro 2014 

Fórum Neonatal Português 

Próximos eventos 

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

____________________________ 
sppf@sapo.pt 
simaofrutuoso@gmail.com 

Consensos  

Pode consultar na página da SNN e ordenados por anos, todos os consensos disponíveis. 

É fácil. Vá a http://www.lusoneonatologia.com e faça assim: 

XLIII Jornadas Nacionais de Neonatologia 

Veja as estatísticas completas da atividade do Fórum 

Participação da SNN no IV Congresso Internacional da UENPS  

Decorreram com assinalável sucesso as XLIII Jornadas Nacionais de Neonatologia, durante os dias 20 e 21 de novembro, 

na Régua. 

Foram recebidas 61 comunicações, tendo sido selecionadas 30 para Poster e as restantes para apresentação oral.  Cerca 

de metade das comunicações (32) versaram casos clínicos e 25 trataram de epidemiologia e casuística. 

Decorreu nos dias 11 a 14 de dezembro, em Atenas, o IV Congresso Internacional da UENPS. 

Representando a Lusoneonatologia, foram preletores Rosalina Barroso, Teresa Neto, Teresa Tomé, 

Hercília Guimarães e Almerinda Pereira, tendo sido apresentados também alguns posters e duas 

comunicações orais. 

Pode ver o programa aqui: http://www.uenps2014.org/images/PROGRAM.pdf 

A UENPS mudou de coordenação, sendo o presidente atual Manuel Sanchez Luna (Madrid). Da 
comissão executiva da UENPS faz parte a Presidente da SNN, Rosalina Barroso, que, juntamente 
com Hercília Guimarães são as delegadas da SNN na UENPS. 

Refira-se que a Professora Hercília Guimarães é fundadora da UENPS e ex-presidente, tendo sido desde sempre a delega-
da de Portugal. 

Pode consultar o site da UENPS aqui: http://www.uenps.com/ 

VI Curso de Imagiologia do SNC - Coimbra 2015 

Promovido pela SNN e coordenado pelo Prof. Lincoln da Silva, será realizado em Lisboa, no Museu da Cidade, a 6 e 7 de 
fevereiro . 

Este workshop conta com a participação de Anita Catlin (ver CV). 

Estão previstas mais 3 conferências sobre Cuidados Paliativos realizadas pela Anita Catlin: 

 9 de fevereiro no Hospital Fernando da Fonseca, Amadora 

 10 de fevereiro na Ordem dos Médicos de Coimbra 

 11 de fevereiro no Hospital de São João, Porto 

 

Muito brevemente poderão ser feitas as inscrições para o Workshop em http://www.lusoneonatologia.com 

Workshop de Cuidados Paliativos Neonatais 

O próximo curso de Imagiologia do SNC, promovido pela SNN, terá início no dia 26 de feve-
reiro de 2015. 

A formação teórica constará de 13 palestras e duas sessões de casos clínicos que decorre-
rão em Coimbra, nos dias 26 e 27 de fevereiro de 2015.  

A formação prática será dada em Lisboa, Coimbra e Porto, durante as semanas seguintes, sendo a calendarização da 
mesma organizada pelos formadores locais. 

Consulte aqui o programa provisório 

Brevemente serão disponibilizadas mais informações no Fórum Neonatal Português e abertas as candidaturas na 
página da Secção. 

2015-05-27 CURSO DE FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA EM NEONATOLOGIA  
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