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Novidades 
neonatais 

 CONSENSOS: Terminou a discussão das propostas. Aguarda-se que os grupos de redatores elaborem as versões finais 

 TINN2 - Azitromicina em neonatologia, estudo europeu. Participe! - ver aqui. 

 Leia e comente a “Carta aos neonatologistas” da Presidente da Secção, relativa às Normas de Orientação Clínica 
Pediátricas, da Direção Geral da Saúde - ver aqui.  

 Leia e comente a carta - Partos domiciliários, porquê? -  elaborada pela  Prof Maria Teresa Neto (Colégio de 
Neonatologia da OM) e Almerinda Barroso Pereira (Secção de Neonatologia da SPP) a pedido do Presidente do 

Colégio de Pediatria e da SPP, em resposta ao movimento a favor dos partos domiciliários. 

 Aguarda-se a resposta da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia relativamente à proposta de consenso sobre o uso de 
corticoides pré natais - conheça a proposta da Secção de Neonatologia - aqui. 

 Eleições para o Colégio de Neonatologia da OM - veja aqui 

Fórum  Em 14 de abril de 2012 o Fórum chegou aos 300 membros, 287 posts, 130 tópicos abertos e 4500 visitas. 

 Alguns dos tópicos mais ativos ou vistos: Guidellines e protocolos neonatais de outros países; Procalcitonina; 
corticoides à grávida; software para pediatria; onde realizar cirurgia neonatal;  

 Os serviços de neonatologia que possuam casos clínicos interessantes que queiram partilhar no Fórum podem fazê-lo 
diretamente no Fórum - aqui, ou enviando para este e-mail. Não esquecer de ocultar a identidade do bebé. 

 

Eventos 
próximos 

 19 a 21 de abril 2012 - IPOKRaTES - Neonatal Hemodynamics, Porto. Ler mais... 

 19 a 21 de abril 2012  - 5ª Reunião Internacional da Euraibi, Siena. Ler mais... 

 9 a 12 de maio 2012 - XLI Jornadas Nacionais de Neonatologia, Braga. Terá lugar a assembleia geral da Secção onde 
se procederá à admissão de novos sócios. Ler mais... 

 8 a 12 de maio 2012 - 30ª Reunião Anual da ESPID, Tessalónica. Ler mais... 

Outros 
assuntos 

 Caros Colegas Neonatalogistas: No dia 10 de maio de 2012, às 17h30, incluída nas XLI Jornadas Nacionais de 
Neonatologia, terá lugar a Assembleia Geral da Secção de Neonatologia da Sociedade Portuguesa de Pediatria. Será 
apresentado um relatório de atividades e novas propostas aos sócios. Será proposta para aprovação a admissão de 
novos sócios. Apelamos aos sócios da Secção de Neonatologia que proponham novos sócios na Assembleia Geral. 
Vemo-nos em Braga. Almerinda Barroso Pereira 

 Os sócios da Secção e/ou membros do Fórum devem manter o seu e-mail atualizado - clique aqui. 

 Serão revelados os vencedores das candidaturas à bolsa Milupa (4 candidaturas) e Abbott (7 candidaturas) no 
encerramento das Jornadas Nacionais. 

 Vá conhecendo as novidades neonatais, lendo regularmente, a secção de Notícias do sítio da Secção 

Sabia que  Pode fazer download gratuito (no Fórum) de software útil em neonatologia e pediatria. Veja aqui. 

 Se esqueceu a sua senha de acesso ao Fórum ou tem dificuldades em fazer login, veja isto. 

 Para ter acesso a todos os fóruns temáticos no  Fórum Neonatal necessita pertencer ao grupo “Técnicos de saúde”. 
Se ainda não pertence saiba como solicitar a sua integração nesse grupo - aqui 

 Já pode aceder ao Fórum Neonatal a partir do seu iPhone ou smartphone.  
Não quero receber mais este boletim ! 
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