Objetivos para o triénio 2018-2021:

1. Manter curso anual de introdução à Neurossonologia associado ao congresso de Neurologia.
A estrutura essencial do curso está já bem estabelecida e é bem recebida pelos formandos. No
entanto, durante o triénio planeamos introduzir ajustes e atualizações de conteúdo de modo a
torná-lo ainda mais atrativo e formativo.
2. Implementar o reconhecimento de formação específica em Neurossonologia. Será um
objetivo primordial para este mandato executar o desenho já estabelecido dos critérios
necessários, visando permitir que os profissionais possam ter esta formação reconhecida.
3. Publicar um manual nacional de Neurossonologia. Este é um projeto também prioritário, que
tentará obter representatividade dos peritos nacionais em Neurossonologia, alcançando um
manual completo que permita a consulta e estudo de formandos e formadores em
Neurossonologia de língua portuguesa.
4. Candidatar a SPNS a organizar novo evento internacional de Neurossonologia. Os congressos
da European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics organizados em Portugal
nos anos de 2001 e 2013 são reconhecidos como das edições mais bem-sucedidas deste
congresso. Acreditamos ser altura de preparar nova candidatura, procurando envolver os
neurossonologistas nacionais neste projeto.
5. Promover a colaboração e representatividade da SPNS junto da European Society of
Neurosonology and Cerebral Hemodynamics.
6. Estreitar as relações e colaborações nacionais com as sociedades parceiras, especialmente a
Sociedade Portuguesa de Neurologia. Prevêem-se ainda colaborações com Sociedade
Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral e Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos.
7. Promover a discussão de casos clínicos e trabalhos de índole preferencial neurossonológica.
Tentar-se-á implementar com a Sociedade Portuguesa de Neurologia uma sessão
especificamente dedicada à Neurossonologia no decorrer dos congressos nacionais da
Sociedade. Estas sessões procurarão apresentar e discutir atualizações sobre técnicas
neurossonológicas a uma grande audiência neurológica.
8. Manter o sítio eletrónico da SPNS atualizado com recomendações e outros trabalhos
científicos de interesse, assim como outras informações pertinentes.

Os órgãos sociais da SPNS.

