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pediátrica relativamente ao equilibrado desenvolvi-
mento físico e psicossocial da criança, muitas são as
dúvidas sobre a idade mais adequada de iniciação da
prática desportiva, a eventual existência de pré-re-
quisitos anteriores à prática desportiva organizada,
sobre as suas vantagens em função da idade de
início, etc.

Outro tema central é o medicamento, que tem sido,
e continuará a ser, da maior actualidade e que preo-
cupa profissionais e autoridades na área da Saúde em
geral e da saúde da criança. Particularmente, no que
diz respeito à segurança dos medicamentos utiliza-
dos com a criança, já que os efeitos secundários à sua
utilização poderão ter repercussões em todo o ciclo
da vida.

O terceiro tema central prende-se com comporta-
mentos. A Pediatria é uma área da Medicina especí-
fica de uma fase do ciclo da vida que põe enorme
ênfase na prevenção, ou seja, na promoção para a
saúde, e é neste aspecto que se revestem da maior
relevância os comportamentos e os estilos de vida
das crianças portuguesas.

Assim, teremos uma sessão dedicada a proble-
mas frequentes da prática clínica e que intitulamos de
«crianças difíceis», com temas como as birras, a
agressividade e a timidez. Alguns problemas relaci-
onados com a noite, como as insónias e as parassó-
nias, serão também debatidos.

Finalmente, a repercussão sobre o comportamen-
to na dependência de componentes exógenas, como
a família e a escola, os hábitos de leitura, a influência
da televisão e da internet, será largamente discutida
em várias sessões.

António Guerra afirmou que entre os objectivos do congresso estão o
incentivo à investigação e à formação contínua
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AGENDA

III Mestrado em Saúde e Desenvolvimento
Vai ter lugar, de Outubro de 2008 a Outubro de 2010, o III Mestrado em Saúde e Desenvolvimento, uma iniciativa do

Instituto de Higiene e Medicina Tropical (unidades da área de Saúde Internacional: Epidemiologia e Bioestatística, Saúde
e Desenvolvimento e Sistemas de Saúde), da Universidade Nova de Lisboa.

De acordo com a informação disponibilizada, o mestrado pretende promover «formação interdisciplinar de profissionais
da saúde e do sector social que têm interesse pelos problemas de saúde e do desenvolvimento num contexto local e pelo
conhecimento profundo das evidências que, globalmente, se têm acumulado sobre pobreza, desenvolvimento e saúde».

A acção é dirigida a todos os profissionais «que se queiram equipar com competências no sentido de conseguir
dinamizar acções, projectos e programas — nos sectores público, privado ou social —, medir, monitorizar, vigiar e avaliar
o estado de saúde de indivíduos, grupos ou comunidades, assim como os determinantes desse estado de saúde, e definir
e implementar, de uma forma participada, as soluções adequadas».

Para mais informações, contactar o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Rua da Junqueira, 96, 1349-008 Lisboa;
homepage www.ihmt.unl.pt; telefone 213652600; fax 213632105.

Ar
qu

iv
o 

«T
M

»


