
1 
 

 

  
Sociedade de Pediatria do Neurodesenvolvimento - SPND 

 

Sociedade Portuguesa de Pediatria – SPP 

 
Escola de Pediatria - Pediatria do Neurodesenvolvimento 
 

Coordenação 

Sociedade de Pediatria do Neurodesenvolvimento 

Data: 22 e 23 de setembro de 2017 

Duração de formação: 10 horas 

Secretariado (inscrições, contacto com catering): secretariado SPP 

 Formandos: 40, sócios da SPP, especialistas e/ou internos 

Teste de avaliação: sim 

Preço de formação: 80 euros 

Local: Lisboa - sede da Sociedade Portuguesa de Pediatria. 

Rua Gaivotas em Terra N.º 6C, Piso 0 | 1990-601 Lisboa. E-mail: secretariado@spp.pt. 

Telefone: +351 217 574 680 

 

Programa: Aprovação pela Direção da SPP e o Patrocínio do Colégio de Pediatria da 

Ordem dos Médicos. 

 

Secretariado: SPP 

 

Destinatários: Internos e especialistas de Pediatria sócios da SPP 

 

Critérios de Seleção: 

1º Anos de internato: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º anos; especialistas (sócios da SPP com cotas em 

dia). 

2º Hospital de origem: 

Região Norte: 11 

Região Centro: 11 

Região Sul: 10 

Ilhas: 4 

Outros: 4 

3ºSócios da SPND 

4ºTerem feito um menor número de cursos para internos da SPP 

5ºOrdem de inscrição 

 

Caracteristicas do Curso 

Avaliação final dos formandos. 

(O teste de avaliação obriga a frequência de 100% do curso). 

Inquérito para avaliação do curso pelos formandos e formadores. 
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Horário 
Sexta: 15 às 18 horas  

Sábado: 9 às 18 horas  

 

Objetivos – que os formandos fiquem capazes de: 
1.Saber contextualizar a área da pediatria do neurodesenvolvimento no panorama de 

cuidados de saúde pediátricos em Portugal; 2. Fazer uma história clínica dirigida aos 

problemas do neurodesenvolvimento e conhecer material de monitorização e rastreio, 

bem como identificar a normalidade do desenvolvimento psicomotor e do 

comportamento versus os sinais de alarme; 3. Conhecer as caraterísticas principais das 

patologias do neurodesenvolvimento, particularmente de: perturbações da linguagem da 

leitura e da escrita, perturbações do comportamento, perturbação do desenvolvimento 

intelectual, perturbação do espetro do autismo e problemas do sono; 4. Ficar a conhecer 

noções básicas de intervenção farmacológica, educacional e comportamental; 5. Saber 

orientar e referenciar as perturbações do neurodesenvolvimento. 

 

Conteúdos 

Sexta - feira das 15 às 18H 

15  horas - Boas vindas e Introdução à Pediatria do neurodesenvolvimento.   

Guiomar Oliveira  

16  horas - História clínica e consulta dirigida.   

Rosa Gouveia 

17  horas - Rastreio e avaliação dos problemas do neurodesenvolvimento.    

Inês Nunes Vicente 

Sábado das 9 às 18 horas 

9 horas - Perturbações do comportamento. 

Filipe Glória e Silva 

10 horas - Perturbações do sono. 

Filipe Glória e Silva 

11- 11:30 - intervalo  

11:30 horas -  Perturbações da linguagem,  da leitura e da escrita.   

Micaela Guardiano 

12:30 - 14:00 almoço 

14 horas - Atraso global do desenvolvimento e Perturbação do desenvolvimento 

intelectual.  
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Lisa Aguiar 

15 horas -  Perturbação do espetro do autismo.  

Alexandra Oliveira 

16 horas - Noções básicas de intervenção: Farmacológica e 

Educacional/comportamental 

Lisa Aguiar 

17:30 horas  - Avaliação - 30 minutos - teste com 30 perguntas de escolha múltipla 

simples. 

18:00 horas - encerramento 

 


