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Curso de ecocardiografia funcional em Neonatologia

Teve início, e decorre até final de setembro, este curso, que
conta com a colaboração da Cardiologia Pediátrica.

 O primeiro módulo teórico-prático teve lugar a 12 e 13
de julho no Hospital de Braga.

 Durante os meses de agosto e setembro serão lecionadas as sessões práticas.



O curso terá o seu encerramento a 28-9-2013, com
uma sessão de discussão de casos clínicos e avaliação
dos formandos.

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

 Participam 18 formandos (9 norte, 2 centro 7 sul) e 13 formadores.
 Programa - pdf
XLII Jornadas de Neonatologia
Lisboa, 14-16 novembro 2013

TEMAS:








Workshop Ostomias intestinais (13-11-2013) - pdf
Neonatologia, o passado e o futuro
Viabilidade e ética no extremo baixo peso
Epice - neonatologia Europeia no século XXI
A Economia e a Saúde
Morbilidade no recém-nascido pré termo, como
reduzir?
Hematologia Neonatal


 Estudo hemodinâmico no RN
 Assembleia Geral Extraordinária da SPP

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.
A seleção dos trabalhos a apresentar será efetuada pelos membros da Comissão para a Investigação, da
Secção de Neonatologia. Esta Comissão avaliará as apresentações e atribuirá um prémio às três melhores
(no valor de 500€ a primeira, 250€ a segunda e 150€ a terceira).

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)

Consensos em Neonatologia

Como ficou combinado em Leiria, a 3 de maio de 2013, as propostas de
consenso estão a ser colocadas no Fórum Neonatal para discussão pela
comunidade 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 2013, visitado 156 vezes e baixado 26 vezes. Tem um comentário
2 - Rastreio e Prevenção da D. Perinatal pelo Streptococcus agalactiae
Colocado em 13 maio 2013, visitado 43 vezes e baixado 34 vezes. Não tem comentários
3 - Recém-nascido hipotónico
Colocado em 24 maio 2013, visitado 49 vezes e baixado 22 vezes. Não tem comentários.
4 - Icterícia Neonatal
Colocado em 24 maio 2013, visitado 94 vezes e baixado 37 vezes. Não tem comentários
5 - Trombocitopenia
Colocado em 11 junho 2013, visitado 32 vezes e baixado 27 vezes. Não tem comentários
6 - Curvas de Crescimento para Prematuros
Colocado em 13 junho 2013, visitado 113 vezes e baixado 35 vezes. Não tem comentários
7 - Lesão renal aguda no RN
Colocado em 14 julho 2013, visitado 13 vezes e baixado 9 vezes. Não tem comentários
8 - Convulsões
Colocado em 13 julho 2013, visitado 8 vezes e baixado 4 vezes. Não tem comentários
9 - Anemia da prematuridade
Colocado em 12 julho 2013, visitado 7 vezes e baixado 4 vezes. Não tem comentários

Como podem confirmar, apesar de estarem registados quase 200 downloads dos consensos,
constata-se uma confrangedora ausência de comentários, críticas e sugestões.
Até ao dia 30-9-2013, todos estes consensos vão estar aqui no Fórum abertos à discussão.
Após este período, serão publicados na página da Secção e constituirão recomendação
oficial.

Vagas para Neonatologistas no Reino Unido

Precisam-se 3 médicos especialistas recém-formados em Neonatologia para
hospitais públicos no Reino Unido.
Experiência em nível III Unidade De Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e recém-nascidos a partir de 24 semanas de gestação.
Ler mais...

Prof. Dr. Manuel Rui Carrapato - prémio Erich Saling de 2013
Durante o XI Congresso Mundial de Medicina Perinatal, o Prof. Dr. Manuel Rui
Carrapato foi agraciado com o mais prestigiado prémio da área da medicina
perinatal - O Erich Saling Perinatal Prize (Neonatology), premiando uma excecional carreira dedicada à Medicina Perinatal.
Ler mais...

Próximos eventos:
IV Congresso Nacional de Virologia
Lisboa, 25 - 26 outubro 2013

Reunião de Infeciologia Neonatal
do Hospital Fernando da Fonseca
23-9-2013

Advances and Controversies in Neonatology
Zhengzhou, China, 29-8-2013

Summer Conference on Neonatology
Avignon, 5 - 6 setembro 2013

I Encontro Internacional de VNI
Neonatal e Pediátrica
Barcelona, 11-13 setembro 2013
EAP, 2013
Lyon, 19-22 setembro 2013

Fórum Neonatal Português

Conta neste momento com 513 utilizadores registados, sendo 59 do Brasil, 3
Moçambicanos e 4 Angolanos.
Foram colocadas 592 mensagens em 272 tópicos abertos.
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.

Dica do mês:
Se estiver interessado em acompanhar um determinado tópico do Fórum,
mas não tem tempo (ou esquece-se) de o consultar frequentemente, pode
usar uma funcionalidade do Fórum chamada “Supervisionar este tópico”.
Encontrará este link no fim de cada tópico e, uma vez ativado, receberá uma
mensagem de email sempre que houver nova postagem nesse tópico.
Consulte aqui - pdf - um manual rápido de utilização do Fórum Neonatal.

European Perinatal Health Report
Foi divulgado o relatório: European Perinatal Health Report: The Health
and Care of Pregnant Women and Babies in Europe in 2010.
Pode consultar toda a informação no site http://www.europeristat.com/
Pode baixar o relatório aqui - pdf

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
Pode ver um arquivo das edições anteriores do Boletim na página da Secção - aqui
Para remover o seu nome da nossa lista de correio, clique aqui

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

____________________________
sppf@sapo.pt
simaofrutuoso@gmail.com

