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Uma boa notícia para começar...
No decorrer do seminário IPOKRaTES, “Golden first hours after birth”, realizado em Cracóvia, o Prof G. Simbruner anunciou que durante o mês de Abril (2
a 30) os textos das conferências estarão disponíveis gratuitamente.

Da Direção Geral de Saúde:
1 — Programa Nacional de Saúde Infantil e Juvenil (PNSIJ)
De acordo com a DGS informa-se que está em curso a implementação do
PNSIJ que surge na sequência da revisão do Programa-Tipo de Atuação em
Saúde Infantil e Juvenil. O PNSIJ encontra-se disponível, em versão de trabalho, no portal da DGS (www.dgs.pt), em Publicações, e em destaque para
os especialistas de saúde, desde 18 de março.
Mais se informa que os instrumentos de registo (Boletim de Saúde Infantil e
Juvenil) estão a ser revistos e prevê-se que estejam operacionais a partir de
1-6-2013

2 — Conclusões e recomendações do plenário de peritos
Foi realizada a 5 de março de 2013, no INFARMED, uma reunião de trabalho, promovida pela DGS que
contou com a presença do Diretor Geral, Subdiretora Geral, equipa da DGS e cinquenta e quatro especialistas, de todo o País para efectuar um estudo Comparativo do Número de Óbitos e Causas de Morte da Mortalidade Infantil e suas Componentes (2009‐2011).
As conclusões dessa reunião podem ser consultadas aqui.

Plano de actividades da SNN para o ano de 2013
Pode ser consultado na página da internet da Secção o Plano de actividades
da Secção de Neonatologia para o ano de 2003.

II Curso de Nutrição do RN Prétermo

Decorreu em Santarém o Curso de Nutrição do RN PT. Contou com 83 neonatologistas inscritos, sendo o debate dos temas apresentados muito participado e produtivo.
Por gentileza dos autores, as apresentações foram disponibilizadas na página
da Secção (www.lusoneonatologia.com) e podem ser transferidas diretamente
a partir deste link
Das conclusões salienta-se a criação de um grupo de trabalho que emitirá
recomendações sobre quais as curvas de percentis de antropometria para
prematuros a adotar pelas Unidades de Neonatologia. O relator deste grupo
será o Prof. Dr. Luís Pereira-da-Silva.
Próximos eventos:
Nutrition and Gastroenterology Newborn Infant
IPOKRaTES, Porto, 9-11 abril 2013
XX Reunião Pediátrica de Viana do Castelo.
Viana do Castelo, 19-20 de abril de 2013
A UCIN do Hospital de Viana do Castelo comemora 25 anos. Parabéns!
Reunião da Secção NN - Consensos
Leiria, 3 maio 2013
Recent Advances in Perinatal Medicine
Sabaudia, Itália, 17-19 maio 2013
Cursos de Formação Pós Graduada em Neonatologia
Porto, Centro Hospitalar de S. João, 2 a 4 de julho de 20103
Dia 2 — reanimação neonatal
Dia 3 — o essencial em neonatologia
Dia 4 — cuidados centrados no desenvolvimento e na família

Associações de apoio ao prematuro e sua família
É justo divulgar neste Boletim a actividade inexcedível a abnegada de várias
Associações de apoio aos pais dos bebés prematuros.
Aqui ficam três exemplos, com os links para os respectivos sítios da internet:



XXS - Associação Portuguesa de apoio ao bebé prematuro



No Meio do Nada



Associação Pais Prematuros

Vigilância da Paralisia Cerebral aos 5 Anos
Pode ser consultado na página da internet da Secção o Relatório do Programa de Vigilância Nacional da Paralisia Cerebral aos 5 anos de idade, referente a crianças nascidas em 2001-2003 (segunda versão corrigida)

Fórum Neonatal Português

Conta neste momento com 454 utilizadores registados.
Foram colocadas 530 mensagens em 238 tópicos abertos.
Se algum médico(a), enfermeiro(a), terapeuta, ou qualquer outro técnico da área da saúde, está inscrito
no Fórum e não acesso a todas as áreas (subfóruns), por ex. “Discussão de casos clínicos” ou
“Consensos” é porque ainda não está integrado no grupo “Técnicos de Saúde”.
Para se proceder a essa integração por favor leia este tutorial e siga as recomendações lá escritas.
Caso sinta qualquer dificuldade no uso do Fórum não hesite em enviar a sua dúvida para sppf@sapo.pt

Para remover o seu nome da nossa lista de correio, clique aqui
Para sugerir assuntos para o próximo Boletim ou enviar comentários , clique aqui

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

____________________________
sppf@sapo.pt
simaofrutuoso@gmail.com

