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editorial A Associação para o Desenvolvimento do Ensino Materno Infantil (ADEMI) é 

uma associação cientifica, constituída em Abril de 2013, dotada de personalidade 

jurídica própria e com sede no Porto, no Largo da Maternidade Júlio Dinis. Foi fun-

dada por um grupo multidisciplinar de médicos da área da Pediatria, Especialidades 

Pediátricas, Obstetrícia e Ginecologia. Tem como finalidade a promoção da Saúde 

da Mulher e da Criança, da educação médica contínua, da formação pós graduada 

e  da investigação científica. Com este objetivo pretendemos desenvolver o estudo e 

investigação de temáticas científicas relacionados com a saúde da mulher e da crian-

ça, fomentar o estreitamento de relações científicas entre os profissionais de saúde 

que se dedicam particularmente a este sector da Medicina e promover a cooperação 

com as associações portuguesas e estrangeiras criadas com idênticos fins. 

Durante o ano de 2013 organizamos, em colaboração com o Serviço de Pedia-

tria do Centro Hospitalar do Porto (CHP) e com o apoio dos ACeS Porto Ocidental 

e Gondomar e a coordenação do Internato Médico de Medicina Geral e Familiar, o 

I Curso de Atualização em Pediatria para Medicina Geral e Familiar. Esta reunião 

visou uma melhor articulação entre os diferentes níveis de cuidados de saúde da 

criança e a atualização de conhecimentos na área da pediatria. Em novembro de-

correu, na continuidade de uma já longa tradição de colaboração entre os vários 

Serviços de Pediatria do Norte do país e em conjunto com os Serviços de Obstetrí-

cia e Ginecologia do CHP, a I Reunião de Pediatria e Obstetrícia do CHP | Nascer 

e Crescer: os 25 anos, numa perspetiva multidisciplinar da prestação de cuidados 

de saúde.  

Para o ano de 2014 temos agendadas as seguintes reuniões científicas:

• Refluxo vesico -ureteral – perspetivas atuais dia 28 de fevereiro, no auditório 

do Instituto de Genética Médica;

• Espaço Jovem, 20 anos de estórias. Que futuro? dia 7 de março, na Biblio-

teca Almeida Garrett;

• I Curso de Asma na Criança e Adolescente dia 21 de março, no auditório 

do Instituto de Genética Médica Doutor Jacinto Magalhães;

• XLIII Conferências de Genética Doutor Jacinto Magalhães: A genética 

do X, dia 28 de Março, no Auditório Alexandre Moreira do CHP.

A organização da II Reunião de Pediatria e Obstetrícia do CHP, programada 

para novembro de 2014, está também em curso, em colaboração com os serviços 

pediátricos do norte do país e serviços de obstetrícia e ginecologia do CHP.

Contamos com a vossa presença para que estas reuniões possam ser uma 

oportunidade de encontro, de debate, de atualização de conhecimentos em benefí-

cio dos nossos doentes. 

Visitem o nosso site em www.ademi.pt e enviem -nos sugestões e propostas.

Até breve.

Sílvia ÁlvaresI
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