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Secção de Neonatologia da Sociedade Portuguesa de Pediatria
Novidades 

Este é o primeiro número do Boletim Informativo da Secção de Neonatologia, que terá periodicidade mensal
e visa levar a todos os sócios as novidades, atividades e eventos da comunidade neonatal, nacional e
internacional.



Apela-se a todos os sócios que mantenham o seu e-mail atualizado a fim de receberem o Boletim sem
problemas.



Pode atualizar os seus dados usando o formulário de contacto do site NN - clique aqui



A partir do próximo número, este Boletim só será enviado para sócios da Secção e/ou para colegas
registados no Fórum.

Fórum 

Em 4 de janeiro de 2012 o Fórum tinha 175 membros, 160 posts, 86 tópicos abertos e 2504 visitas.



Tópicos ativos: Procalcitonina; ventiladores; corticoides à grávida; escala N-Pass; canal arterial; diagnóstico
por imagem; hemorragia intraventricular;



Participe na discussão sobre a reorganização da rede hospitalar. A sua opinião é importante - clique aqui



Visite o Fórum e divulgue-o junto dos seus colegas. Registe-se e participe !

Eventos 






Outros 

27 janeiro - Reunião de Atualização dos Consensos, Leiria. Ler mais...
1 a 3 fevereiro - 2º Encontro Pluridisciplinar de Diagnóstico Pré-natal, Paris. Ler mais...
1 a 4 fevereiro - Congresso Mundial de Neonatologia, Luxor, Egito. Ler mais...
9 a 11 fevereiro - 5ª Reunião pediátrica do Hospital Cuf Descobertas. Ler mais...
1 a 2 março - Atenção individualizada ao RN e sua família no séc. XXI, Barcelona. Ler mais...
1 a 3 março - International Conference on Nutrition & Growth, Paris. Ler mais...
Saiba as conclusões da Reunião “Procalcitonina” do dia 12 de dezembro, leia aqui.



Consulte protocolos e guidelines neonatais de outros países - aqui



Conheça as últimas estatísticas da DGS sobre Natalidade e Taxas de Mortalidade Infantil, Peri e Neonatal
desde 2006 a 2010 — ver aqui

Sabia que 



Pode fazer download gratuito (no Fórum) de software com muitas funcionalidades úteis em neonatologia e
pediatria. Veja aqui
Pode divulgar livremente eventos pediátricos no Fórum (clique aqui) bastando estar registado.
Pode propor a publicação de textos, imagens, filmes, etc, relacionados com a neonatologia, no site ou neste
boletim, bastando para isso enviá-los para sppf@sapo.pt
Não quero receber mais este boletim !

