XIV JORNADAS NACIONAIS DE ORTOPEDIA INFANTIL
VILA NOVA DE GAIA, 08 e 09 de MAIO de 2008

Caro Colega
A Unidade de Ortopedia Infantil do Serviço de Ortopedia do Centro
Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, vai organizar em colaboração com a
Secção para o Estudo da Ortopedia Infantil (SEOI) da Sociedade Portuguesa de
Ortopedia e Traumatologia (SPOT) as XIV Jornadas Nacionais de Ortopedia
Infantil, de 08 a 09 de Maio de 2008, no Centro de Congressos do Hotel Meliá, em
Vila Nova de Gaia, subordinadas ao tema “Paralisia Cerebral – Conceitos
actuais”
Este assunto para além de grande actualidade científica, acarreta também um
grande impacto afectivo, emocional e sentimental, por parte de todos os
intervenientes no processo de seguimento e tratamento dos portadores desta
incapacidade.
Durante as Jornadas, serão abordadas diferentes visões sobre este problema,
que estarão a cargo de especialistas nacionais e estrangeiros.
Assim, ortopedistas, pediatras, fisiatras e neuropediatras, terão oportunidade
de debater os problemas inerentes à Paralisia Cerebral, desde a análise da marcha
até ao tratamento.
Salientamos que será atribuído um prémio ao melhor poster, sendo impreterível
o envio dos resumos por e-mail até ao dia 20 de Abril de 2008.
Cremos que este evento científico terá um grande interesse, não só pelo
debate de uma situação de difícil abordagem no nosso País, mas também porque
permitirá a troca de opiniões, com os colegas estrangeiros que desde há muito
dirigem centros especializados de renome mundial.
Enviamos o programa das Jornadas e ficha de inscrição e esperamos vê-lo em
Maio em Vila Nova de Gaia.
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