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editorial A XXIV Reunião de Pediatria do Centro Hospitalar do Porto vai realizar-se nos 
dias 18 a 21 de Novembro de 2012 no Hotel Ipanema Park, Porto. Em nome da 
Comissão Organizadora dirijo-me a todos os colegas, convidando-os a participar 
neste evento científi co que tem uma longa tradição na região. O programa científi co 
foi elaborado com a colaboração de todos os Serviços de Pediatra do norte do país. 
O objectivo é debater temas actuais da pediatria, desde o feto até ao jovem adulto, 
numa visão multidisciplinar e abrangente, indo ao encontro das necessidades dos 
diferentes grupos profi ssionais. 

O formato da reunião inclui quatro cursos de carácter prático e com inscrições 
limitadas: Reumatologia, Hematologia, Como Escrever um Artigo Científi co e Cate-
teres de Acesso Venoso Central. Os temas seleccionados para as mesas redondas 
são a Restrição do Crescimento Intra-uterino, a Internet e as Novas Responsabi-
lidades do Pediatra, a Hiperplasia Supra-renal Congénita, a Doença Infl amatória 
Intestinal, o Pulmão e a Doença Sistémica. Teremos ainda uma conferência sobre o 
Microbiota e Cultura de Arranque, uma Sessão Interactiva com televoto, e uma ses-
são de Controvérsias: Psicoterapia versus Psicofármacos, que imprimem sempre 
uma dinâmica participativa e entusiasta. Finalmente, estarão também presentes as 
Associações de Doentes, nossos parceiros na prestação de Cuidados.

 Um dos aspectos mais importantes de uma reunião científi ca é a apresen-
tação de trabalhos originais (comunicações orais e posters). Esperamos o vosso 
contributo (a data limite para envio de trabalhos é 21 de Outubro). Na sessão de 
encerramento da reunião serão atribuídos os Prémios para a Melhor Comunicação 
Oral e Poster, bem como o Prémio para o Melhor Artigo Original publicado na Revis-
ta Nascer e Crescer em 2011. 

Realço o empenho e o entusiasmo de toda a equipa organizadora, que prepa-
rou um programa atractivo e de elevado interesse, e agradeço aos nossos prelecto-
res e convidados, cuja experiência e qualidade científi ca são a garantia do sucesso 
que esperamos obter. Reconhecemos, também, o papel importante das entidades 
patrocinadoras que colaboram connosco e o seu interesse na educação médica 
contínua.

Até recentemente, a divisão e a especialização foram as condições inerentes à 
busca do conhecimento. Hoje os novos desafi os da sociedade e a própria evolução 
da ciência mostram-nos uma realidade complexa que não é compatível com uma 
visão fragmentada dos problemas e apontam para a emergência de um trabalho em 
rede, ultrapassando as estruturas verticalizadas e compartimentalizadas existentes. 
Esta nova visão exige uma articulação entre os vários profi ssionais, inclui a parti-
cipação da sociedade, comunidade e famílias, no desenvolvimento de uma acção 
colectiva na direcção do bem comum. Esta Reunião, para além de um espaço para 
rever e actualizar saberes, conhecer as nossas práticas e experiências, promover 
os contactos entre pares e parceiros, quer adicionalmente lançar as bases para o 
trabalho em rede na área da saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, derru-
bar os limites do isolamento e fl exibilizar a articulação de cuidados. É também um 
tempo de convívio, solidariedade e amizade.

Sejam bem-vindos à XXIV Reunião de Pediatria do Centro Hospitalar do Porto.
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