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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.
 

Nesta 3ª 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  III
Pediatria do 
Neurodesenvolvimento

Atraso do Desenvolvimento psicomotor
Perturbação do Desenvolvimento Intelectual
Perturbação do Espectro do Autismo
Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção
Birras e Perturbação do comportamento
Dificuldade de Aprendizagem Específica
Prematuridade e surdez
Atraso motor
Regressão do neurodesenvolvimento

Temas a abordar:

(...)

 

Data: 3 de março de 2023

Horário: 9-18H

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
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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 inscrição e pagamento será o dia 1 de março

de 2023. 

As faturas serão emitidas posteriormente pela Sociedade

Portuguesa de Pediatria e enviadas por email.

Inscrição e pagamento em www.spnd-spp.com

Preço: 

- Associados SPND com quotas em dia (incluindo 2023): €32

- Não-Associados / Associados SPND com quotas em atraso: €45

Para verificar a sua situação de pagamento de quotas ,  consulte o

site da SPND.

Para qualquer informação, contacte-nos através do endereço:

eventos.spnd.spp@gmail.com .

http://www.spnd-spp.com/

