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IV Curso de Imagiologia do SNC
Foi concluído, com assinalável sucesso, mais um curso de imagiologia do SNC.
O módulo teórico decorreu em Évora em 17 e 18 de Janeiro. As aulas práticas
foram administradas em Lisboa, Faro, Coimbra, V.N.Gaia, Braga e Porto. No
dia 5 de abril teve lugar a avaliação final. Apesar do elevado nível de exigência
o aproveitamento global foi muito bom e a opinião consensual dos 36 formandos foi extremamente favorável.
A Secção regozija-se com o sucesso do curso e agradece o empenho, não só
dos organizadores e formadores mas também dos formandos que demonstraram estar ao nível do desafio.
Uma iniciativa para continuar...

II Curso de Nutrição do RN Prétermo
Decorreu em Santarém o Curso de Nutrição do RN PT.
Muitos dos 83 neonatologistas inscritos submeteram-se a avaliação final tendo o aproveitamento global variado entre 72% e 98%.
Por gentileza dos autores, as apresentações foram disponibilizadas na página
da Secção (www.lusoneonatologia.com) e podem ser transferidas diretamente
a partir deste link.

Reunião de Consensos em Neonatologia
Decorreu em Leiria, a 3 de maio de 2013, mais uma reunião de Consensos em
Neonatologia, contando com a (habitual) boa e acolhedora organização local.
Participaram cerca de 120 neonatologistas tendo sido apresentados e amplamente discutidos oito propostas de consenso.
O programa, onde constam os grupos de trabalho das propostas apresentadas
pode ser consultado aqui - pdf
Das conclusões da reunião destaca-se:
1 - Logo que os grupos de trabalho tenham prontas as suas propostas de consenso deverão enviá-las para sppf@sapo.pt (administrador do Fórum Neonatal), no máximo até 15-7-2013. À medida que forem sendo publicadas será
enviado um email aos neonatologistas avisando desse facto e apelando à participação na discussão.
2 - As propostas de consenso estarão sujeitas a discussão pública no Fórum
Neonatal até 30-9-2013 (categoria “Consensos”, um subfórum para cada proposta). Esta discussão está reservada para médicos neonatologistas, pelo que
foi criado no Fórum um grupo (“Neonatologistas”) e apenas aos membros deste
grupo será concedido acesso à categoria “Consensos”.
Se porventura não está incluído no grupo (e portanto não consegue aceder aos
subfóruns da categoria “Consensos”) mas tem qualificações para pertencer, por
favor, solicite a sua integração no grupo. Ver aqui como - pdf.
3 - Após este prazo os autores terão 15 dias para concluir os consensos cujas
versões finais serão então publicadas no dia 15-10-2013, na página da Secção
e no Fórum Neonatal.
Para o sucesso desta iniciativa e a fim melhorar a medicina neonatal é fundamental a sua participação na discussão. Não fique indiferente, vá ao Fórum e
comente, sugira, critique, pergunte, diga de sua justiça.
Não deixe de participar por não saber como trabalhar com o Fórum. Leia este
tutorial - pdf - ou contacte o administrador do Fórum ( sppf@sapo.pt ) se tiver
dificuldades. Receberá a ajuda solicitada, garantido! Pode ter a certeza que
depois de se “ambientar” com o Fórum vai gostar de participar.

Sócios da Secção de Neonatologia
Torne-se sócio da Secção de Neonatologia!
Só com a contribuição de todos os neonatologistas a Medicina Neonatal Portuguesa poderá manter a elevada qualidade internacional que alcançou.
A quota de sócio é de 30€ anuais. Solicita-se aos atuais membros que atualizem 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 Assembleia Geral, sendo a próxima nas Jornadas de Novembro, em Lisboa.

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
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
Recent Advances in Perinatal Medicine
Sabaudia, Itália, 17-19 maio 2013
IPOKRaTES
Infeccious diseases and immunologic disorders in neonates and children
Qatar - 1 a 3 junho 2013
Ultrasound meet MR
Viena - 4 a 8 junho 2013
24th Annual Meeting of ESPNIC
Roterdão, 12 a 15 junho de 2013

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 testemunho 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 desenvolvido pelas várias direções que passaram pela Secção desde a sua criação.

Gala dos Internos
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.

I Curso de Ecografia Cardíaca Funcional
Está a ser organizado o I Curso de Ecografia Cardíaca Funcional.
Terá lugar em Braga, na última semana de Junho e terá cariz teórico-prático.
Oportunamente serão divulgados mais pormenores, no Fórum Neonatal e na
página da Secção.

Fórum Neonatal Português
Conta neste momento com 476 utilizadores registados,
sendo 54 do Brasil, 3 Moçambicanos e 4 Angolanos.
Foram colocadas 553 mensagens em 246 tópicos abertos.

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