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A vossa atenção… estamos todos convocados!
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A nossa secção está cada vez mais dinâmica e empenhada em colaborar na atualização, partilha de experiências e convívio entre médicos
cuidadores de crianças.
Há caras novas na Direção, porque os jovens necessitam de oportunidades para mostrar o seu valor, mas as ligações às “raízes” da secção
continuam firmes, assim sabemos que os frutos serão com certeza
certificados, acreditados e aprovados.
Apostamos na formação!
E para o demonstrar, a newsletter está de volta…
E vamos ter cursos com temáticas de ambulatório
que interessa apreender, revisitar e atualizar.

Tempo para um café?
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XVIII Reunião da Secção de Pediatria Ambulatória - Lisboa
Depois da XVII Reunião da SPA-SPP, realizada em Coimbra, no dia 14 de novembro de 2014, com o
tema geral
“Infeções e infantários”, já tivemos a
XVIII Reunião da SPA-SPP em Lisboa, no
passado dia 21 de novembro com o tema :
“Pediatria no ambulatório—Hot Topics”.
Temas atuais, especialistas de referência
nacional, comunicações, posters e claro:
o prémio Dr. Nicolau da Fonseca.

(H. Espírito Santo. Évora)

Secretária: Raquel Soares
(H. Pediátrico Coimbra)

Tesoureira: Patrícia Lapa
(Maternidade Daniel de Matos)

Vogais:
Ana Cordeiro
Elsa Rocha

(H.D.Estefânia)

(H. Faro)

Joana Figueira

(H. Lusíadas-Lisboa)

Leitura indispensável:
Vacinas extra PNV. Recomendações da SPP 2015-2016.
Disponível: http://
www.spp.pt/UserFiles/file/
Comissao_de_Vacinas/
Recomendacoes%20sobre%
20vacinas%20extra%20PNV%
202015-2016.pdf
Ferro: Recomendações da ESPGHAN.
Disponível:
http://www.espghan.org/
fileadmin/user_upload/
guidelines_pdf/Hep_Nutr/
Iron_Requirements_of_Infants
_and_Toddlers.pdf

Eventos da Secção de Pediatria Ambulatória
CURSO da SPA
Esta será a nossa “mascote” e permitirá identificar facilmente os cursos realizados pela
SPA.
Em 2015 fizemos um curso Pré-Congresso, com duração de um só dia e avaliação teórica
final opcional : “Back to basics”.
O interesse demostrado pelo curso superou as nossas expectativas sendo o número de inscrições superior
ao de vagas confirmando que a importância da atualização em medicina é reconhecida por todos, internos
e especialistas em Pediatria e MGF, enfermeiros...
E embora a informação esteja acessível a todos, o volume dessa mesma informação é inabarcável e exige
um trabalho de filtragem nem sempre fácil para além de que alguns aspetos da prática médica dificilmente são acessíveis em manuais ou publicações, derivam da prática diária e experiência acumulada ao longo
dos anos. É por isso um privilégio poder assistir a comunicações como a o Dr. José Carlos Peixoto que reflete a maturidade do conhecimento aliado à prática e transmite mensagens chave que permitem, mesmo
aos jovens profissionais, assumir uma serenidade apaziguadora no diálogo com as famílias e crianças.
O próximo curso está já na AGENDA de
2016, dias 1 e 2 de Abril! 2 dias em
Cantanhede para revermos temas de
todos os dias:
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1 e 2 de Abril

XIX Reunião Anual da SPA
Rastreios em Pediatria
Mais informação em breve!

Dá que pensar…
Apesar de a sexualidade fazer parte da vida e do desenvolvimento humano, a
verdade é que ao pensar neste tema em idade pediátrica ainda se associa com
frequência à violência, ao abuso sexual ou à gravidez na adolescência… e a
inibição em falar do assunto com os jovens e famílias dificulta a abordagem
global da saúde do individuo em que a sexualidade é mais um componente do
bem estar. Poderá ser presunção mas, acredito que a maioria dos profissionais
de saúde sente que existe uma lacuna na nossa formação nesta área. A iniciativa de um grupo de internos de diferentes especialidades em que destaco a
Dra. Inês Luz é de louvar por trazer para o palco de discussão pública um assunto que no século XXI ainda é “tabu” em diversos aspetos, em que ainda se
confunde sexo com género e com orientação sexual.
Estaremos preparados para mudar a conceção binária da categoria género e aceitar que possa existir um 3º
género?, saberemos lidar com a condição L.G.B.T.I. /disforia de género? e, a intervenção médica deverá
centrar-se no indivíduo ou na sociedade? São questões de que seguramente ouviremos falar no futuro à medida que se reconhecem crianças que se expressam como transgénero.
Para já, foi enriquecedor tomar consciência desta realidade e ficar a conhecer a existência de associações
como a AMPLOS e a Rede ex-aequo que visam combater o bullying homofóbico.
Faço votos de que exista continuidade destes encontros multidisciplinares e maior divulgação destes conceitos.
Lia Ana Silva

OUTROS EVENTOS
I JORNADAS DE PEDIATRIA SANTARÉM - MÉDIO TEJO “Do recém-nascido ao adolescente :
Local: Auditório da Biblioteca Municipal de Torres Novas
o que importa saber?”
Dias: 3 a 4 de março de 2016
Secretariado: jornadassantaremmediotejo2016@gmail.com

XVIII Jornadas de Pediatria de Évora — Ser Adolescente no Século XXI—Novos Desafios
Local: Évora Hotel Dias: 2 a 4 de junho de 2016
Secretariado: xviiijornadaspediatria.evora@gmail.com

Para refletir:

“O médico do futuro não tratará o ser humano com medicamentos mas irá curar e prevenir as doenças com a nutrição.”
Thomas Edison 1847-1931
Perguntas ou comentários? Envie-nos uma mensagem para spaspp@gmail.com

