Seja Bem-vindo à SPNP

A Sociedade Portuguesa de Neuropediatria

A Sociedade Portuguesa de Neuropediatria tem vindo a crescer ao longo dos dezoito
anos da sua existência. Temos mantido a nossa atividade com congressos e reuniões,
cursos de formação pós graduada e participando ativamente em múltiplas reuniões e
congressos de sociedades afins. Tem havido uma renovação da Sociedade com novos
membros efetivos, pediatras e neurologistas com formação especifica em
Neuropediatria através de Ciclos de Estudos Especiais em Neuropediatria. Mantemos o
interesse de outras especialidades afins que participam nas nossas reuniões, alguns
dos quais como membros associados da sociedade.

Ao longo destes anos temos assistido a uma enorme evolução no conhecimento das
doenças, em todas as áreas da neuropediatria. Na área das doenças
heredodegenerativas, novas alterações genéticas vão sendo encontradas quase todos
os dias. Mas os investigadores vão mais além, pois estudam quais as implicações
dessas alterações, qual a proteína que está alterada e se existe alguma possibilidade
de tratar essa doença com base no que vai sendo descoberto. Temos, igualmente,
assistido à descoberta de mecanismos imunológicos em várias doenças, implicando um
tratamento mais específico e mais eficaz. Nas epilepsias têm surgido igualmente
progressos, entre os quais a melhor compreensão do funcionamento das redes
neuronais normais e anómalas, atendendo ao grande avanço tecnológico, em
particular na neuroimagem.

O desafio de sermos cada vez mais sabedores, mais competentes e tratar de forma
mais adequada os nossos doentes exige que nos mantenhamos sempre ativos.

Durante o próximo triénio propomo-nos :
•Manter o Congresso anual e uma reunião de casos clínicos e dois cursos de formação
pós graduada em neuropediatria,
•Estimular os projetos de âmbito nacional, com participação de todos os serviços de
neuropediatria e elaborar directrizes da SPNP
•Participação ativa nas Sociedades afins, em particular da Sociedade Portuguesa de
Pediatria e Sociedade Portuguesa de Neurologia
•Colaborar com as associações de doentes, com patologia neurológica, estimulando a
participação nestas associações e divulgação das suas atividades.

— Manuela Santos
Presidente da SPNP

