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TOP 10  II
Pediatria do
Neurodesenvolvimento

CASOS CLÍNICOS: do diagnóstico
clínico e etiológico à intervenção 



As perturbações do neurodesenvolvimento  representam,

atualmente, a patologia crónica mais frequente na idade

pediátrica, com uma prevalência estimada de 10 a 20% nos países

desenvolvidos. 

A Pediatria do Neurodesenvolvimento  tem assumido, por isso,

uma importância crescente no âmbito da prestação de cuidados

pediátricos, com necessidade de formação diferenciada e

atualização permanente nos avanços da investigação e terapêutica

destas perturbações.

Através da 2ª edição do Curso TOP 10 ,  a Sociedade de Pediatria

do Neurodesenvolvimento da Sociedade Portuguesa de Pediatria

(SPND-SPP) pretende continuar a contribuir para a melhoria da

formação pós-graduada nesta área. 

Com base em novos casos clínicos  serão abordadas algumas das

patologias mais prevalentes, com o objetivo de explorar, de forma

prática e interativa, o seu percurso diagnóstico, investigação

etiológica e intervenção terapêutica.

 

TOP 10  II
Pediatria do Neurodesenvolvimento
CASOS CLÍNICOS: do diagnóstico clínico e etiológico
à intervenção 



 

Temas a abordar:

Atraso do Desenvolvimento Psicomotor

Perturbação do Desenvolvimento Intelectual

Macro e microcefalia

Perturbação do Espectro do Autismo

Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção

Perturbação do Sono

Regressão do Neurodesenvolvimento

.. .

 

TOP 10  II
Pediatria do Neurodesenvolvimento
CASOS CLÍNICOS: do diagnóstico clínico e etiológico
à intervenção 

 

Datas: 11 e 18 de fevereiro de 2022

Horário: 14-18H30

Modelo de formação: Curso online

Avaliação final: opcional

Comissão Científica e Organizadora 

Inês Nunes Vicente, Alexandra Oliveira,

Catarina Prior, Filipe Gloria Silva,

Micaela Guardiano, Daniel Oliveira,

Liza Aguiar, Guiomar Oliveira

 



Por se basear em casos reais, as apresentações só poderão ser

visualizadas em direto, não sendo possível a sua visualização em

diferido. Os pdf das mesmas serão fornecidos posteriormente. 

A data limite para efetuar o pagamento, com receção do comprovativo,

será o dia 8 de fevereiro de 2022. 

As faturas com os dados de faturação cedidos serão emitidas

posteriormente pela Contabilidade da SPP e enviadas por email.

Inscrição em www.spnd-spp.com.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiJiVCYoI-

8SXLTmRMoZD7AoC-c6CQ28JrAyA73IKu4OlLUQ/viewform?usp=pp_url

Preço: 

- Associados SPND com quotas em dia (incluindo 2022): €39

- Não-Associados SPND/ Associados SPND com quotas em atraso: €49

Para validação da inscrição ,  agradecemos:

- pagamento através de transferência bancária para o IBAN PT50 0036

0058 99100177235 81

- envio do comprovativo para o email eventos.spnd.spp@gmail.com.

- caso o titular da conta não coincida com o nome da pessoa que se está a

inscrever, informe-nos do nome que constará no extrato, por favor. 

Para verificar a sua situação de pagamento de quotas ,  consulte

https://docs.google.com/document/d/1m9YdK9JMqnsOWt_VC9Wn_Z8oLV_

YHgddvdrKrB7xUzk/edit?usp=sharing

Para qualquer informação, contacte-nos através do endereço:

eventos.spnd.spp@gmail.com .
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