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V Curso de Imagiologia do SNC

Teve início no passado dia 8 de maio o V Curso de Imagiologia do SNC, com a realização
da componente teórica em Viana do Castelo.
Estão inscritos no curso 20 formandos que nas próximas 8 semanas vão frequentar as
sessões práticas, numa carga horária de 16h/formando. No fim haverá lugar a um exame
final.
Relativamente à componente teórica, os formandos revelaram, num inquérito anónimo
online, um grau de satisfação global de 85%.
Mais fotos na Galeria da página da Secção

Reunião de Consensos 2014

Decorrerá em Leiria, como habitualmente, a Reunião de Consensos de 2014, promovida pela Secção de Neonatologia. Será
no dia 6 de junho de 2014.

Programa

XLII Jornadas Nacionais de Neonatologia

As próximas Jornadas Nacionais de Neonatologia, promovidas pela Secção de Neonatologia terão lugar no dia 13 e 14 de
novembro de 2014, na Régua - Hotel Régua Douro.

Profilaxia da conjuntivite neonatal

No último número deste boletim foi solicitada a colaboração para participar num tópico do Fórum que pretendia conhecer a prática das
Unidades relativamente a este tema.
Veja aqui o resultado.

Neonatal Palliative Care

O trabalho desenvolvido pela Enf Joana Mendes e Prof Dr Lincoln Justo da Silva, sob a égide da Secção de Neonatologia,
abordando o tema dos Cuidados Paliativos Neonatais, que foi apresentado na reunião de consensos de 2013, foi publicado
em dezembro 2013 .na revista:
Adv Neonatal Care. 2013 Dec;13(6):408-14. doi: 10.1097/ANC.0000000000000037. Abstract (aqui)
Haresh Kirpalani, de Filadelfia, que está a desenvolver um outro estudo, comparativo, internacional, manifestou muito interesse no trabalho português pelo que Portugal vai ser incluído nesse estudo internacional.
Neste contexto, ainda dentro deste tema os autores Joana Mendes e Lincoln da Silva recuperaram e traduziram para inglês o
Consenso de 2004 sobre limiar de viabilidade, de J Peixoto e outros.
Disponibiliza-se aqui esse texto, assim como outro de 2012, da autoria de Lincoln da Silva que foi produzido na sequência de
uma consulta da Comissão de Ética de um hospital (aqui).

Próximos eventos

Jornadas de Pediatria
Aveiro e Viseu
Viseu, 26 e 27 de Junho de 2014

Fórum Neonatal Português

O Fórum Neonatal Português, em 18-5-2014 tem
- 589 utilizadores registados, sendo 75 do Brasil, 3 de Moçambique, 4 de Angola e 1 do Paraguai. Foram colocadas 739
mensagens em 324 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 do Fórum pode ser diferente)
Pode consultar as estatísticas completas do Fórum aqui (requer login)

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

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

____________________________
sppf@sapo.pt
simaofrutuoso@gmail.com

