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XLII Jornadas de Neonatologia 
Lisboa, 14-16 novembro 2013 

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 
 

junho 2013 

Próximos eventos:  

 

Cursos de Formação Pós Graduada em Neonatologia 

Porto, Centro Hospitalar de S. João, 2 a 4 de julho de 2013 

      Dia 2 — reanimação neonatal 

      Dia 3 — o essencial em neonatologia 

      Dia 4 — cuidados centrados no desenvolvimento e na família 

 

XIII Jornadas Nacionais de Infeciologia Pediátrica 

Coimbra, 4-5 julho de 2013 

 

XLII Jornadas Internacionais de Neonatologia 

Lisboa, 14 a 16 de novembro de 2013 

      Será efetuada a Assembleia Geral da Secção 

      Vão ser anunciados os vencedores das bolsas Abbott e Milupa  

      Último dia — Gala dos Internos 

 

 

 

XI World Congress of Perinatal Medicine 

Moscovo, 19-22 junho de 2013  

 

Fórum Neonatal Português 

Conta neste momento com 493 utilizadores registados, sendo 54 do Brasil, 3 
Moçambicanos e 4 Angolanos. 

Foram colocadas 563 mensagens em 253 tópicos abertos. 

Está disponível para download a versão 6.2 do Sabichão, aplicação em 
excel (2007 ou superior) com várias funcionalidades para Pediatria e Neona-
tologia. 

Inclui já (em versão beta, quer dizer, ainda experimental)  o módulo de antro-
pometria ao nascer  que fornece os percentis (um a um, não por escalões) de 
peso, Comp e PC usando as novas recomendações dos consensos (Fenton 
2013). 

Dica do mês: 

Pode (e deve) mudar o seu avatar para um mais personalizado. Vá a Menu > 
Perfil > Avatar e escolha outra imagem, do seu PC ou da Galeria do Fórum 
com centenas de imagens. 

Consulte aqui - pdf - um manual rápido de utilização do Fórum Neonatal. 

 

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

____________________________ 
sppf@sapo.pt 

simaofrutuoso@gmail.com 

Consensos em Neonatologia  

Como ficou combinado em Leiria, a 3 de maio de 2013, as propostas de con-
senso estão a ser postadas no Fórum Neonatal para discussão pela comunida-
de neonatal. 

Já pode consultar ou transferir para o seu PC os seguintes consensos: 

 

1 - Cuidados paliativos neonatais e em fim de vida 

 Colocado em 10 maio e baixado 26 vezes. Tem um comentário 

2 - Rastreio e Prevenção da D. Perinatal pelo Streptococcus agalactiae 

 Colocado em 13 maio e baixado 15 vezes. Não tem comentários 

3 - Recém-nascido hipotónico  

 Colocado em 24 maio e baixado 3 vezes. Não tem comentários 

4 - Trombocitopenia 

 Colocado em 11 junho e baixado 0 vezes. Não tem comentários 

5 - Curvas de Crescimento para prematuros 

 Colocado em 13 junho e baixado 3 vezes. Não tem comentários 

 

Como podem confirmar, estas propostas de consenso estão ainda 
muito carentes de discussão e comentários... 

 
Prazos: colocação no Fórum até 15-7-2013; discussão até 30-9-2013. 

Se ainda não está incluído no grupo “Neonatologistas” (e portanto ainda não 
consegue aceder aos subfóruns da categoria “Consensos”), por favor, solicite a 

sua integração no grupo. Ver aqui como - pdf. 

Participe.  Leia este tutorial - pdf - ou contacte o administrador do Fórum 

( sppf@sapo.pt ) se tiver dificuldades.  

Sócios da Secção de Neonatologia  

Torne-se sócio da Secção de Neonatologia! 

Só com a contribuição de todos os neonatologistas a Medicina Neonatal Portu-
guesa poderá manter a elevada qualidade internacional que alcançou. 

A quota de sócio é de 30€ anuais. Solicita-se aos atuais membros que atuali-
zem este valor nas transferências agendadas nos seus bancos 

O pagamento pode ser efetuado por transferência bancária para o NIB  0033 
0000 00480289656 80. 

Pode baixar aqui a ficha de inscrição - pdf 

Envie a ficha para: seccao.neonatologia@gmail.com 

A análise de candidaturas e aprovação de novos membros é feita em Assem-
bleia Geral, sendo a próxima nas Jornadas de Novembro, em Lisboa. 

Secção de Neonatologia - passagem de testemunho 

Em novembro, durante as Jornadas de Neonatologia, em Lisboa, terá lugar a  
última Assembleia Geral deste triénio, em que se dará a passagem de teste-
munho desta Direção para a próxima. 

Apela-se à motivação dos neonatologistas para que surjam listas candidatas 
que possam dar continuidade ao excelente trabalho que vem sendo desenvol-
vido pelas várias direções que passaram pela Secção desde a sua criação. 

Curso de Formação de Formadores em Reanimação Neonatal 

Terá lugar em Lisboa, a 1 e 2 de novembro deste ano, o Curso de Formação 
de Formadores em reanimação neonatal. Este curso será coordenado pelo Dr.  
Jonathan Wyllie , Middlesbrough, UK, membro do Grupo Neonatal do Internati-
onal Liaison Committee on Resuscitation.  

Está prevista a admissão de 24 participantes. 

14º Congresso Nacional de Pediatria - participação da SNN 

A Secção de Neonatologia participará neste Congresso que decorrerá no 
Porto, de 3 a  5 de outubro, com dois temas: 

 Síndrome de abstinência no RN   (Dra. Ana Serrano, Évora) 

 Risco de surdez no RN (Dra. Luísa Monteiro, Lisboa) 

Em 16 de novembro, no último dia das Jornadas de Neonatologia, em Lisboa, terá lugar a Gala dos Internos. 

Convocam-se todos os Diretores de Serviço para dinamizarem os seus internos de modo a fazer desta Gala 

uma autêntica festa. 

A seleção dos trabalhos a apresentar será efectuada pelos membros da Comissão para a Investigação da 

Secção de Neonatologia. Esta Comissão avaliará as apresentações e atribuirá um prémio no valor de 500€ à 

primeira, 250€ à segunda e 150€ à terceira melhor apresentação. 

Gala dos Internos 

Curso de ecocardiografia funcional no recém-nascido 

Será realizado em dois módulos: teórico-prático e prático. 

Módulo teórico-prático (Hospital de Braga):  

 12-7-2013 (14-19h) e 13-7-2013 (9-13h) 

 28-9-2013 - Sessão TP final de discussão de casos clínicos 

Temas: 

 Princípios físicos da ecografia. 

 Avaliação segmentar  

 Ecocardiograma normal no recém-nascido  

 Avaliação hemodinâmica (função e volume no RN) 

 Canal arterial 

 Hipertensão pulmonar 

 Avaliação de derrames   

 

Módulo prático: 

 16 horas distribuídas por 8 aulas de 2 horas cada. 

 UCIN de Lisboa, Porto e Coimbra 

 

 Avaliação final (a agendar).  15 PARTIPANTES. Inscrições para breve. 

Está em preparação conjunta, o projeto de vigilância nacional de hiperbilirrubinémia grave e kernicterus através da 
Unidade de Vigilância Pediátrica da Sociedade Portuguesa de Pediatria  
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