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editorial Bem -vindos à I Reunião do CMIN/XXII Reunião do Hospital de Crianças Maria Pia. 
Tendo já no nosso património cultural e científi co XXII realizações, esta é a primeira 
de uma nova fase da nossa história. Continua a ser nosso compromisso manter um 
espírito de colaboração interinstitucional e entre os diferentes níveis de cuidados de 
saúde, no sentido de uma melhoria da qualidade assistencial. Acresce que, nos dias 
de hoje, a saúde é entendida como um direito social, num conceito mais abrangente 
que o simples direito equitativo a cuidados para tratamento de doença. Importa, pois, 
considerar que o estado de saúde não é só condicionado pelos cuidados de saúde. As 
condições sócio -económicas e ambientais, os factores de comportamento e estilo de 
vida são determinantes preponderantes na melhoria do estado de saúde. Esta ligação 
e interdependência entre os cuidados de saúde e a comunidade, a necessidade de 
uma interdisciplinaridade no tratamento da doença crónica, vão estar bem presentes 
na discussão sobre os Cuidados Paliativos e Continuados Pediátricos. Ainda no âmbito 
desta problemática iremos também desenvolver um tema actual “A Prematuridade”, a 
nova epidemia em Pediatria, que exige também uma orientação multidisciplinar. 

Outros temas incluídos no programa são a “Ginecologia Pediátrica”, uma área 
desafi ante para o Pediatra, face ao alargamento da idade pediátrica e às alterações 
dos padrões de comportamento social dos adolescentes. Como sempre, esperamos 
dinamizar a assistência com a sessão interactiva de Infecciologia e trazer os avanços da 
Cirurgia de Mínimo Acesso. 

Incluímos dois cursos pré congresso: o curso de Suporte de Vida Pediátrico e o 
curso de Ventilação não Invasiva, e o curso pós congresso de Imagiologia Pediátrica. 

Teremos ainda sessões de comunicações livres que serão, sem dúvida, um espaço 
de debate e de promoção de troca de saberes e experiências. Esperamos recompensar 
o esforço dos colegas com a atribuição dos prémios para a melhor Comunicação Oral 
e Melhor Poster.  

Procuramos apresentar um programa com um conteúdo equilibrado e de elevado 
nível científi co, englobando a nossa prática clínica, os problemas do dia -a -dia, a 
organização de cuidados, as perspectivas futuras da Pediatria.  

Salientamos a colaboração de todos os Serviços de Pediatria da região Norte 
e agradecemos o seu entusiasmo, dedicação e empenho nesta nossa reunião, já 
tradicional no panorama científi co pediátrico do Norte do país. 

Anunciamos ainda que será entregue na sessão de encerramento da reunião o 
Prémio Nascer e Crescer para o melhor Artigo Original 2009 que este ano foi atribuído 
ao trabalho intitulado: “Esferocitose hereditária. Esplenectomia e Colecistectomia. 
Experiência de um Hospital Pediátrico” da autoria de Susana Soares, Berta Bonet, 
Ferreira Sousa, Carlos Enes, Cidade Rodrigues, Marika Bini Antunes e José Barbot.

Deixamos aqui também o nosso reconhecimento à Liga de Amigos e à Associação do 
Hospital de Crianças Maria Pia, bem como às empresas farmacêuticas que colaboraram 
connosco, pelo seu contributo e interesse na divulgação e actualização científi ca. 

Contamos com todos para criar um espaço de diálogo, de rigor científi co, de 
cooperação e de complementaridade num ambiente agradável e de convívio familiar. 

Sejam pois, e mais uma vez, bem -vindos!

Sílvia Álvares


