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Secção de Neonatologia da Sociedade Portuguesa de Pediatria
Novidades
neonatais

 Foi publicado o relatório anual da EuroNeoNet, incluindo dados portugueses do Grupo MBP - ver aqui (os códigos 8 a
14 referem-se às unidades portuguesas).

 Foram já entregues à DGS as NOC relativas a “Uso do Surfactante no RN” e “Tratamento médico e cirúrgico do canal
arterial no RN pré termo”.

 A Secção de Neonatologia candidatou-se ao apoio da Missão Sorriso 2012 com o projecto “Criação do Grupo e do
Programa Português de Reanimação Neonatal”. O seu voto é importante - aceda a este link, procure este projeto
(pág. 17) e vote quantas vezes quiser.

 Termina no dia 7 de dezembro as inscrições para o IV Curso de Imagiologia do SNC. O módulo teórico decorrerá em
Évora, dias 17 e 18 de janeiro de 2013 e as formações práticas serão realizadas em Lisboa, Coimbra e Porto.

 Comemorou-se no dia 17 de novembro de 2012 mais um Dia Mundial da Prematuridade. Pode ver algumas fotos das
comemorações no Fórum (aqui). Todas as Unidades de Neonatologia estão convidadas a partilhar no Fórum as suas
fotos (se tiver dificuldade na publicação das fotos no Fórum, enviar para sppf@sapo.pt ). Atividades da XXS no
âmbito do dia da Prematuridade - aqui

 Decorreu com sucesso a Reunião da UENPS no Porto, com excelente participação de Portugal. Foram seleccionadas 5
apresentações portuguesas para a Final das Olimpíadas académicas - ver aqui.

 Decorreu em Lisboa, de 5 a 6 de outubro 2012, o 1º Congresso Internacional da Associação Europeia de Bancos de
Leite Humano. Pode ver os trabalhos apresentados - aqui.

 No Funchal, nos dias 5 e 6 de outubro de 2012, decorreu a IV Reunião de Neonatologia do Hospital do Funchal - pode
ver os trabalhos apresentados - aqui.

 A Secção de Neonatologia participou no 13º Congresso Nacional de Pediatria, na Mesa Redonda: "O recém - nascido:
novas atitudes". - Pode ver os trabalhos apresentados - aqui

Fórum

 Em 2 de dezembro de 2012 o Fórum chegou aos 399 membros, 374 posts, 194 tópicos abertos. Desde o início de
2012 registou 9965 visitas, de 6798 visitantes (68% novos visitantes), 42300 visualizações de páginas.

 Continua disponível para download (ainda gratuito) a nova versão (v.5) da aplicação informática “Sabichão”. Precisa
estar registado no Fórum e fazer login para poder fazer o download. Siga este link. Não esqueça que só funciona em
Excel 2007 com macros ativadas.

 Os serviços de neonatologia que possuam casos clínicos interessantes que queiram partilhar no Fórum podem fazê-lo
diretamente no Fórum - aqui, ou enviando para este e-mail. Não esquecer de ocultar a identidade do bebé.

Outros
assuntos

 Em Maio último, nas XLI Jornadas Nacionais de Neonatologia, foi aprovado em Assembleia Geral uma atualização das
quotas da Secção de Neonatologia, que passou a ser de 30€ anuais.

 Poderá efetuar o pagamento em dinheiro ou por transferência Bancária para o NIB nº 0033 0000 00480289656 80 .
Sabia que

 Se esqueceu a sua senha de acesso ao Fórum ou tem dificuldades em fazer login, veja isto.
 Para ter acesso a todos os fóruns temáticos no Fórum Neonatal necessita pertencer ao grupo “Técnicos de saúde”.
Se ainda não pertence saiba como solicitar a sua integração nesse grupo - aqui.
Não quero receber mais este boletim !

