_’teste do pezinho
o que é?
O Programa Nacional de Diagnóstico
Precoce diagnostica doenças nas primeiras semanas de vida do bebé, tratando-as precocemente.

Local da formação:
Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira
Rua Alexandre Herculano, 321
4000-055 Porto
N 41º 8’ 39,23’’
W 8º 36’ 19,75’’
Pré-inscrição: na Plataforma da Formação do INSA
http://formext.insa.pt

Inscrição: no valor de €20 (vinte euros), o pagamento é efetuado por
transferência bancária para o NIB 0781 0112 00000004045 61. A inscri-

_Comissão Nacional para o
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ção será confirmada pelo Gabinete de Formação após receção do comprovativo da transferência.
Centro de Saúde Pública Doutor Gonçalves Ferreira
Porto
Data limite de inscrição: 29 de setembro de 2017

Contactos
Secretariado da Unidade de Rastreio Neonatal, Metabolismo e
Genética
Tel: 223 401 168
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Fax: 223 401 109

Não se aceitam inscrições nem pagamentos no dia do evento. As desistências devem ser comunicadas ao INSA com uma antecedência mínima de 5 dias úteis em relação à data do início do evento, para que se
possa proceder ao preenchimento das vagas e à devolução do pagamento.

PORTO
12 de outubro de 2017
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Programa:
Enquadramento e objetivos:

O Programa Nacional

08:45 - Receção e entrega de documentação

Centro Hospitalar Universitário do Porto

de Diagnóstico Precoce é uma iniciativa de
sucesso, com forte implementação a nível

11:30 - Experiência de um Centro de Tratamento

09:10 - Abertura

Esmeralda Martins - Pediatra

nacional e baseada numa organização segura e
estabilizada, que procura continuadamente a
melhoria dos aspetos técnicos e assistenciais
do programa. A generosa e competente participação dos profissionais de saúde tem sido fundamental para o sucesso do rastreio.

09:15 - Organização do Programa Nacional do Diagnóstico
Precoce
Laura Vilarinho (INSA)

09:40 - Rastreio neonatal alargado a 25 patologias

técnicas (colheita de sangue, conservação e

12:30 - Discussão

13:00 - Almoço livre

Hugo Rocha (INSA)

Assim, numa perspetiva de melhoria contínua,
com o objetivo de reforçar as competências

Manuela Almeida - Nutricionista

14:30 - Mesa Redonda - Normas de colheita;
10:10 - Estudo piloto da Fibrose Quistica
Ana Marcão (INSA)

armazenamento; envio, etc.
Laura Vilarinho, Paulo Pinho e Costa (INSA)

envio das fichas), e de promover o envolvimento dos profissionais (informar sobre a organiza-

10:40 - Rastreio neonatal e bioética

ção do Programa Nacional do Diagnóstico Pre-

Paulo Pinho e Costa (INSA)

15:30 - Dúvidas, problemas, etc.
Discussão global

coce, sobre as patologias atualmente rastreadas, critérios de seleção, etc.) o INSA, com espí-

11:00 - Coffee break

16:00 - Visita à Unidade de Rastreio Neonatal

rito de partilha, promove:
17:00 - Encerramento

Um dia com o Diagnóstico Precoce….

