
24

22 de Setembro de 2008 • Tempo Medicina

AGENDA

Mais agenda em www.tempomedicina.com
(Reuniões e Congressos)

Reuniões em Portugal

SETEMBRO

24 a 26
REUNIÃO NACIONAL DE SAÚDE MATERNA
E OBSTÉTRICA
Local: Fórum da Maia
Secretariado: Acropole
R. de Gondarém, 956 r/c — 4150-375 Porto
Tel: 226199680; Fax: 226199689
geral@acropole-servicos.pt
www.acropole-serviços.pt

26
STAND ALONE MEETING 2008 — HEPATITE C
Local: Hotel Flôr de Sal — Viana do Castelo
Secretariado: Eruditus
Alameda Alto da Barra, 24 r/c — 2780-179 Oeiras
Tel: 919724905
sec.congressos@eruditus.pt

26
1.º CURSO DE ANDROLOGIA DO HESE
Local: Évora Hotel
Secretariado: Admédic
Calçada de Arroios, 16 C Sala 3 — 1000-027 Lisboa
Tel: 218429710; Fax: 218429719
admedic@mail.telepac.pt

26 a 28
IX CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO «INFECÇÕES
RESPIRATÓRIAS NÃO TUBERCULOSAS»
Local: Curia Palace Hotel — Curia
Secretariado: Escola de Pneumologia / Sociedade Portuguesa
de Pneumologia
Madalena Imaginário
R. Ivone Silva, 6 Edifício Arcis, 6.º Esq. — Lisboa
Tel: 217962074; Fax: 217962075
sppneumologia@mail.telepac.pt

27
6.º WORKSHOP DISLEXIA
Local: Hospital CUF Descobertas
Secretariado: Oficina Didáctica
R. D. João V, 6 B — 1250.090 Lisboa
Tel: 213872456
info@oficinadidactica.pt

27
REUNIÃO DO CAPÍTULO VASCULAR
Local: Hotel Serra da Estrala — Penhas da Saúde
Secretariado: Ana Minhós
Tel: 961281617

SETEMBRO

25 a 27
5TH GLOBAL CARDIOVASCULAR CLINICAL TRIALS
FORUM
Local: Cannes, France
Secretariado: Overcome
3-5 Boulevard Paul-Emile Victor
92523 Neuilly-sur-Seine Cedex — France
Tel: 33-1-41920120; Fax: 33-1-46410521
cvct@overcome.f r

Reuniões no Estrangeiro

Mais agenda em www.tempomedicina.com
(Reuniões e Congressos)

António Guerra apresenta o 9.º Congresso Nacional de Pediatria

«Possibilidade de actualizaç 
e de aquisição de novos con 
O 9.º Congresso Nacional de Pediatria realiza-se de 15 a 18 de Outubro,
na Alfândega do Porto. António Guerra, presidente interino da Sociedade
Portuguesa de Pediatria (SPP), dá a conhecer, em entrevista ao «TM»
por e-mail, os temas principais do encontro

Rita Vassal

«Tempo Medicina» — O Congresso Nacional de
Pediatria vai realizar-se no próximo mês de Outu-
bro. Quais são os objectivos?

António Guerra — O grande objectivo do 9.º
Congresso Nacional de Pediatria é o de proporcionar,
não apenas aos pediatras, mas também a todos os
profissionais que lidam com a saúde e bem-estar da
criança e do adolescente, a possibilidade de actuali-
zação e de aquisição de novos conhecimentos em
vários domínios científicos que interessam a esta

fase do ciclo da vida.
Outro objectivo é o incentivo à investigação,

pilar fundamental na actividade de todos os que
prestam cuidados assistenciais, com a atribuição de
prémios às melhores comunicações apresentadas no
encontro.

Também a formação pós-graduada e a formação
contínua constituem pilares da Pediatria, traduzidas
no encontro pela realização de cursos pré-congresso
particularmente destinados aos internos de Pedia-
tria.

«TM» — Que temas destaca do programa cien-
tífico?

AG — A direcção da SPP escolheu três áreas que
não são habitualmente seleccionadas como temas de
apresentação e debate nas reuniões pediátricas, que
são o desporto, o medicamento e os comportamen-
tos.

«TM» — Porquê a escolha destas temáticas?
AG — O desporto representa uma área da maior

relevância e constitui, simultaneamente, uma lacuna
na formação do pediatra. Se é totalmente consensual
a importância da prática desportiva desde a idade

Carta Hospitalar de Pediatria

merecerá «particular destaque»
«Tempo Medicina» — Luís Januário, temporariamente afastado da SPP, disse que a Carta Hospitalar
de Pediatria iria ser tema de debate no congresso. Como é que a SPP pensa discutir o documento?
António Guerra — A comissão organizadora incluiu no programa um fórum intitulado «Que pediatras para o século
XXI». A situação actual da Pediatria, o exercício da actividade clínica pública e privada e a formação pré-graduada
serão alguns dos temas em debate e a Carta Hospitalar de Pediatria merecerá, neste fórum, particular destaque.
A reunião terá lugar na tarde do dia 15 de Outubro, antecedendo a cerimónia de abertura do congresso, e será
uma co-organização com o Colégio da Especialidade de Pediatria da Ordem dos Médicos.
«TM» — A SPP classificou o documento de «desequilibrado» e possuidor de «algumas limitações».
Que alterações é que acha necessário fazer ao texto?
AG — A direcção da SPP, num documento enviado no início de Junho ao Alto Comissariado da Saúde, começa
por considerar a recente publicação da carta hospitalar como um momento positivo relativamente à necessária
organização dos cuidados de saúde à criança e adolescente, saudando também o facto de ter sido permitido
um debate público, o que torna o referido documento numa excelente base de trabalho.
O desequilíbrio reside no facto de o documento conter, nalguns aspectos, uma orientação pormenorizada, sendo,
em relação a outros, muito generalizado.
Entre as limitações apontadas ao documento, é referido o facto de não ter sido feita uma reflexão sobre o papel
do pediatra nos cuidados de saúde que tivesse por base as necessidades actuais da criança, do adolescente
e das famílias, e que abordasse os cuidados primários, os cuidados hospitalares e a sua interface.
No tocante às subespecialidades e suas necessidades em recursos humanos, o documento atende apenas a
um ponto de vista assistencial, não contemplando ou subestimando outras vertentes igualmente relevantes como
são a investigação e as actividades pedagógica e de organização.
Também a nível dos recursos humanos terão de ser incluídos profissionais de outras áreas, como os psicólogos,
os nutricionistas, os educadores, os técnicos de novas tecnologias — cardiopneumologistas, fisioterapeutas —
e outros técnicos directa ou indirectamente ligados à saúde da criança, adolescente e suas famílias.

«A direcção da SPP escolheu três áreas
que não são habitualmente seleccionadas

como temas de apresentação e debate
nas reuniões pediátricas, que são o

desporto, o medicamento e os
comportamentos»


