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iNscRiçõEs Até DiA 11 DE NoVEMBRo

Reunião ›› 80 euros
Curso Dermatologia Pediátrica ›› 40 euros
Sócios da ADEMI ›› 25% de desconto

coMissão ciENtíFicA
Almerinda pereira
Armando pinto
Braga da cunha
caldas Afonso
cidade Rodrigues
conceição casanova
Eurico Gaspar
Fátima carvalho
Fátima praça 
Fernando pereira
Gonçalves oliveira
Goretti Lobarinhas
Herculano Rocha
Jorge Braga
José Rei Amorim
Manuela selores
Óscar Vaz
paula soares
pedro Freitas
Rui carrapato
serafim Guimarães
teresa temudo
Virgílio senra
Zulmira correia

coMissão oRGANiZADoRA
Ana Guedes
Ana Ramos
António Braga
Bruna Vieira
conceição Mota
Maria do céu Rodrigues
paula cristina Fernandes
paulo sarmento
Rosa Maria Rodrigues
sílvia Alvares
teresa oliveira
Vasco Lavrador

pAtRocíNios ciENtíFicos
ordem dos Médicos
sociedade portuguesa de pediatria
sociedade portuguesa de Ginecologia
Associação portuguesa de Diagnóstico pré-Natal

pREsiDENtE DA REuNião
sollari Allegro i REuNião ANuAL

2013
NoVEMBRo
29 e 30

de pediatria e obstetrícia
cENtRo HospitALAR Do poRto

NAscER E cREscER
os 25 ANos

Auditório prof. Doutor Alexandre Moreira, cHp
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ENVio DE REsuMos
www.ademi.pt 
(submissão até 20 de outubro 2013)

tEMAs
Jovens e contraceção

cuidados continuados em pediatria
LEs: da gravidez à infância 

 Atrésia e obstrução gastrointestinal

sEssão iNtERAtiVA:  
Discordância em gémeos, infeção perinatal,  

Febre, Alterações da marcha

cuRso sAtéLitE
Dermatologia pediátrica

cH porto, cH Alto Ave, cH entre Douro e Vouga, cH Médio Ave, cH póvoa de Varzim i V. conde, cH são João, cH tâmega e sousa, cH trás-os-Montes  
e Alto Douro, cH V. N. de Gaia e Espinho, Hospital de Braga, Hospital santa Maria Maior, ipo porto, uLs Alto Minho, uLs Matosinhos, uLs Nordeste.

oRGANiZAção

APoIo

pRéMios:
MELHoR coMuNicAção oRAL 
pediatria

MELHoR coMuNicAção oRAL
obstetrícia/Ginecologia

MELHoR coMuNicAção EM postER 
pediatria

MELHoR coMuNicAção EM postER 
obstetrícia/Ginecologia



29 de novembro sexta-feira
08h00 abertura secretariado

08h30 comunicações orais   posters

 

09h30 mesa-redonda: Jovens e contraceção 
 Moderadores: serafim Guimarães, cHp › teresa oliveira, cHp › Eurico Gaspar, cHtMAD

09h30 mitos e realidades
 Maria do céu Almeida, spDc

09h50 contraceção de urgência – uma oportunidade
 Andrea Lebre, cHp

10h10  situações especiais – doença crónica,  
défices cognitivos, alterações de comportamento

 Mónica Fernandes, cHp › Marcília teixeira, cHp

11h00 cAFé

11h30  mesa-redonda:     posters 
cuidados continuados em pediatria

  Moderadores: sollari Allegro, cHp › Elsa Rocha,  
HD Faro › Herculano Rocha, cHp

11h30 organização de cuidados
 Ana Lacerda, ipo Lisboa

11h45  articulação de cuidados primários  
e diferenciados

 constantina silva, ARs Norte

12h00 experiência no norte do país
 Ana Maia, ipo porto

12h15 cuidados domiciliários
 Lurdes Morais, cHp 

12h30  proJeto casa marta ortigão
 sollari Allegro, cHp 

13h15 sessão de abertura

13h30 ALMoço
15h00 les: da gravidez à infância
  Moderadores: Jorge Braga, cHp › carlos Vasconcelos cHp,  

Rui carrapato, cHEDV

15h00 a grávida
 Fátima serrano, MAc

15h20 o recém-nascido 
 Dulce oliveira, cHp

15h40 a criança
 Margarida Guedes, cHp

16h30 cAFé

16h45 posters e comunicações orais  comunicações orais

30 de novembro sábado
08h30 

09h30 sessão interativa
 Moderadores: Virgílio senra, cHp › Rosa Maria Rodrigues, cHp › conceição casanova, cHpV

 09h30 discordância em gémeos
  Luísa Lopes, cHp

 09h50 infeção perinatal
  cristina Godinho, cHp

 10h10 febre
  carla Zilhão, cHp

 10h30 alterações da marcha
  cristina Garrido, cHp

11h00 cAFé

11h30 mesa-redonda: atrésia / obstrução gastrointestinal:  
 do diagnóstico pré-natal ao prognóstico tardio
 Moderadores: paulo sarmento, cHp › cidade Rodrigues, cHp › Almerinda pereira, H. de Braga

 11h30 patogenia e diagnóstico pré-natal
  olímpia do carmo, cHts

 11h45 orientação pré-natal e parto
  Joaquim saraiva, cHp

 12h00 tratamento pós-natal 
  Ribeiro de castro, cHp

 12h15 prognóstico tardio
  sandra Rocha, cHp

 12h30 discussão

12h50 melhor artigo original nascer e crescer 2013
 Moderadoras: Margarida Lima, cHp › sílvia Alvares, cHp

13h05 sessão de encerramento/atribuição de prémios

13h30 ALMoço

14h30 curso pós-congresso dermatologia pediátrica
 coordenadoras: Manuela selores, cHp › susana Machado, cHp 
 Formadores:  Virgílio costa, cHp › Glória c. Velho, cHp

 14h30 dermatite atópica: diagnósticos diferenciais

 14h50          ectoparasitoses mais frequentes 

 15h10          como o dermatologista avalia as lesões pigmentadas

 15h30          acne: como evitar cicatrizes

 15h50 discussão

16h15 cAFé 
16h45         sessã o interativa 
 Moderadoras: Manuela selores, cHp › susana Machado, cHp 
 Apresentação: susana Vilaça,cHp › teresa pinto-Almeida, cHp

17h45 avaliação

18h15 encerramento

pEDiAtRiA  
Moderadoras: cristina Rocha, cHEDV  
› Graça Ferreira, cHVNG

pEDiAtRiA 
comunicações orais Moderadores: Rei Amorim,  
uLs Alto Minho › Braga da cunha, cHts
posters Moderadores: Eurico Gaspar, cHtMAD  
› Ana cláudia tavares, cHAA

pEDiAtRiA  
Moderadoras: sofia Aroso, uLs Matosinhos  
› Emília costa, cHp

GiNELoGiA E oBstEtRíciA 
Moderadores: Luís pinheiro torres, 
uLs Matosinhos › Maria Manuel 
sampaio, cHAA

GiNELoGiA E oBstEtRíciA 
Moderadoras: Luísa sousa, cHEDV  
› Ana Rita pinto, cHts

posters  
pEDiAtRiA  
Moderadoras: Mª João oliveira, cHp 
› Margarida Figueiredo, cHMA

comunicações orais 
pEDiAtRiA  
Moderadoras: Goretti Lobarinhas, HsMM 
› susana pinto, cHp 


