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Novidades 
neonatais 

 Depois da (longa...) pausa das férias retoma-se a publicação mensal do Boletim da Secção de Neonatologia. 

 No dia 17 de novembro comemorar-se-á o Dia Mundial da Prematuridade. Leia a carta conjunta da XXS - Associação 
Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro e da Secção de Neonatologia - pdf 

 Está prevista para o dia 2 de novembro a abertura das inscrições para o IV Curso de Imagiologia do  SNC. O módulo 
teórico decorrerá em Évora , dias 17 e 18 de janeiro de 2013 e as formações práticas serão realizadas em Lisboa, 
Coimbra e Porto. Brevemente serão disponibilizados dados concretos na página web e no Fórum Neonatal. 

 Estão a ser  ultimadas as NOC da DGS em colaboração com a SPP e a respetiva Secção de Neonatologia, sobre 
Surfactante, Canal arterial e Palivizumab, que brevemente serão divulgadas na página web e no Fórum Neonatal. 

 

Fórum  Em 22 de outubro de 2012 o Fórum chegou aos 377 membros, 347 posts, 175 tópicos abertos. Desde o início de 2012  
registou 8531 visitas, de 5811 visitantes (68% novos visitantes), 37104 visualizações de páginas. 

 

 Está disponível para download (ainda gratuito) a nova versão (v.5) da aplicação informática “Sabichão”, mais 
completa e com novas funcionalidades, por ex. Neofax 2011, módulo de interpretação de ácido-base, citérios 
transfusionais no RN, cateterismo umbilical, fototerapia e exsanguino-transfusão, nova interface dos módulos de 
antropometria, etc. Precisa estar registado no Fórum e fazer login para poder fazer o download. Siga este link 

 

 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 

 8º Workshop Internacional de Neonatologia, Cagliari, Itália - 24 a 27 outubro 2012 - ver aqui 

 The Fetus & Newborn, State of the art care, San Francisco, 28 a 31 outubro 2012 - ver aqui 

 CMV 2012, Califórnia 29 out a 2 nov 2012 - ver aqui 

 36ª Conferência Internacional de Neonatologia de Miami, 31 out a 3 nov 2012 - ver aqui 

 Contemporary Managment of Neonatal Disorders Conference, Arizona, 1 a 2 novembro 2012 - ver aqui 

 Development Interventions in Neonatal care, Orlando, 7 a 10 novembro, 2012 - ver aqui 

 3º Congresso Internacional de UENPS - Porto, 14 a 17 novembro de 2012 - ver aqui 

 

Outros 
assuntos 

 Em Maio último, nas XLI Jornadas Nacionais de Neonatologia, foi aprovado em Assembleia Geral uma atualização das 
quotas da Secção de Neonatologia, que passou a ser de 30€ anuais. 

 Poderá efetuar o pagamento em dinheiro ou por transferência Bancária para o NIB nº 0033 0000 00480289656 80 . 

Sabia que  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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