www.lusoneonatologia.com
http://lusoneo.portugueseforum.net

Boletim informativo
dezembro 2013

Que o ano de 2014 seja pleno de sucesso, não só para a neonatologia mas também, a nível
pessoal e familiar, para todos os que dedicam as suas vidas a cuidar dos mais pequeninos.

Da DGS:

Leite materno, fórmulas e circuitos de biberões e tetinas em ambiente hospitalar
Programa
- pdf
- ver a Orientação
da DGS
publicada a 20-12-2013 (pdf)

Do Hospital de Santa Maria:

Divulgada a iniciativa de um estudo multicêntrico nacional sobre probióticos e prematuridade.
Convidam-se as Unidades para participarem no estudo.
Programa - pdf
- Ver no Fórum

Do INE:

Em 2012, o número de nascimentos em Portugal (89841) foi o mais baixo de sempre
Programa - pdf - Ler mais...

Consensos - versões definitivas 2013 (ver no Fórum)

Anemia da prematuridade
Colestase neonatal
Convulsões neonatais
Cuidados paliativos neonatais e em fim de vida
Hiperglicemia neonatal
Hipoglicemia neonatal
Icterícia neonatal
Lesão renal aguda
Recém-nascido hipotónico
Recomendação de curvas de crescimento para prematuros
Recém-nascido de mãe toxicodependente
Trombocitopenia no recém-nascido
Hiperplasia supra-renal congénita

17 de novembro - Dia Mundial da Prematuridade

Outra Associação que tem desenvolvido grande
atividade em prol dos bebés prematuros e de
seus pais é a Pais Prematuros.
Pode acompanhar aqui:
http://facebook.com/PaisPrematuros

Todas as Unidades podem (devem!) divulgar as suas atividades. Além deste Boletim podem também dispor do Fórum Neonatal para esse efeito.

Cuidados a RN com ostomias intestinais

Teve lugar em Lisboa, dia 13-11-2013 o Workshop "Cuidados a RN com ostomias intestinais"
Pode ler relatório final e ver todas as fotos (pasta zipada - 77Mb) aqui

Eventos de Janeiro 2014

Avanços em Pediatria do Neurodesenvolvimento VIII Seminário da Sociedade de Pediatria do Neurodesenvolvimento
Hospital Pediátrico de Coimbra, 24 a 25 janeiro
2014

Benchmarking Quality Improvement
Lausanne, 14 janeiro 2014

The 2ndInternational Conference on Nutrition and
Growth
Barcelona, 30 janeiro 2014

Fórum Neonatal Português

O Fórum Neonatal Português tem novo visual desde 17-11-2013
Em 31-12-2013 tem:
- 564 utilizadores registados, sendo 71 do Brasil, 3 de Moçambique, 4 de Angola e 1 do Paraguai. Foram colocadas 671 mensagens em 302 tópicos abertos.
Se ainda não está incluído no grupo “Neonatologistas” (e portanto ainda não consegue aceder a todos os subfóruns) 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..
Consulte aqui - pdf - um manual rápido de utilização do Fórum.
(Nos tutoriais e manuais de ajuda o aspeto gráfico pode ser diferente)
Pode consultar um arquivo destes Boletins desde janeiro de 2012 aqui

Para quem gosta de neuroimagem...

Linda de Vries e seus colaboradores editaram um curioso livro “video-atlas”. Está disponível para ser adquirido.
Beyond the Neonatal Intensive Care Unit
The stories, with early aEEGs, cranial ultrasounds, MR brain images and later videoclips to illustrate their outcomes
Veja no Fórum...

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

