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O ano de 2015 está acabando e é hora de fazermos um balanço.
Não uso aqui o plural majestático, mas a concordância verbal 

tem o intuito de esclarecer que tudo o que tem sido feito é fruto 
de ações coletivas SPSP.

Mudamos de sede e atualizamos nosso Estatuto Social.
Realizamos 71 eventos (54% na capital), sendo: 14 Encontros 

com Especialistas ou Serões, 13 Simpósios ou Jornadas, 12 
Cafés da Manhã com o Professor, nove Cursos de Reanimação 
de Prematuros, oito de Reanimação Pediátrica (PALS), oito de 
Transporte de RNs de Alto Risco, três para Formação de Novos 
Instrutores de Reanimação Neonatal, dois On-line, o Fórum de 
Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra Crianças 
e Adolescentes e, com destaque, o 2º Congresso Paulista e 1º 
Brasileiro de Urgências e Emergências Pediátricas, com mais de 
1.500 participantes. Nesse total não estão incluídos os 63 Cursos 
de Reanimação Neonatal para Médicos e os 57 de Reanimação 
Neonatal para Não-médicos.

Produzimos quatro edições das “Recomendações: Atualização 
de Condutas em Pediatria”, uma edição de “Temas Atuais em Pe-
diatria”, além de 17 textos científicos no portal da SPSP.

A Revista Paulista de Pediatria agora está indexada também no 
RedALyC, que a projeta ainda mais entre as mais importantes pu-
blicações científicas.

Cinco livros da Série “Atualizações Pediátricas” já estão no pre-
lo e serão lançados no 14º Congresso Paulista de Pediatria 2016.

Em nossas Campanhas de Políticas Públicas demos continui-
dade à de Prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal, à de Combate 
à Violência contra Crianças e Adolescentes e à de Incentivo ao 
Aleitamento Materno. Além dessas, demos início a uma nova: a 
de Combate ao Uso de Álcool, Drogas e Tabaco.

No relacionamento com o público em geral, geramos uma mé-

dia de 84 reportagens por mês publicadas em jornais e revistas 
ou veiculados por rádio e TV. A SPSP participa ativamente nas re-
des sociais Facebook (mais de 5.400 fãs e 4.000 amigos), Twitter, 
LinkedIn, Google+ e Instagram. No nosso blog “Pediatra Orienta” 
(mais de 3.200 seguidores) foram incluídos 38 textos e no “Gravi-
dez sem Álcool”, 18.

Divulgamos na mídia a vulnerabilidade do Pediatra como 
vítima de violência ao exercer sua profissão e convocamos as 
autoridades da saúde e da segurança para minimizá-la. Conti-
nuamos a perseverar junto às operadoras de saúde suplementar 
para o pagamento diferenciado do Atendimento Ambulatorial 
de Puericultura.

Não foi pouca coisa! Tudo só foi possível graças ao trabalho 
dos Departamentos Científicos, Grupos de Trabalho e Núcleos de 
Estudo e à dedicação dos membros da Diretoria e funcionários 
da SPSP.

Afinal, o compromisso da atual Diretoria da SPSP é engran-
decer quem orienta o cuidado ao futuro cidadão para construir 
uma sociedade melhor e mais feliz.

De acordo com o filósofo Mario Sergio Cortella, felicidade é 
uma sensação de vitalidade que nos atinge e dá um gosto imen-
so por estarmos vivos.

2016 vem aí! Que cada um de vo-
cês, cada um ao seu modo, em to-
dos os setores de sua vida, seja feliz 
nesse ano.

Um abraço fraterno do

Mário Roberto Hirschheimer
Presidente

pediatria@spsp.org.br
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SPSP e a comunidade
conversa com o diretor

A Comissão de Relações Comunitárias da SPSP é integrada 
por Fernando Lyra, Renata D. Waksman, Roseli Duarte, Rubens 
Lipinsky, Sérgio Sarrubbo, Sulim Abramovici, Ulysses Dória Filho 
e eu, José Gabel. O objetivo principal da Comissão é desenvolver 
ações que incentivem e melhorem a comunicação entre a SPSP 
e a comunidade, principalmente pais e mães, além de todos os 
interessados na saúde e bem-estar de crianças e adolescentes.

A criação do blog Pediatra Orienta (pediatraorienta.org.br) 
permitiu que o público pudesse ter acesso a artigos que a Co-
missão divulga, procurando transmitir, com uma linguagem 
clara e objetiva, informações científicas atualizadas sobre vários 
assuntos, produzidas pelos Departamentos Científicos, Núcleos 
de Estudo e Grupos de Trabalho da SPSP. 

Outras ações de relevância são divulgadas. Entre elas destaca-
mos ações em prol do aleitamento materno, orientações sobre 
vacinas e novas vacinas – contra o HPV e contra a Meningite B, 
por exemplo – e a forte campanha da SPSP contra a Síndrome 
Alcoólica Fetal (SAF).

Desde a criação do blog Pediatra Orienta, foram produzidos 

diversos artigos voltados para a comu-
nidade, com temas como: alimentação 
infantil, uso de anti-inflamatórios, de-
senvolvimento facial, quedas, anemia, 
doenças respiratórias, infecção uriná-
ria, importância das consultas pediátricas no primeiro ano de 
vida, desfralde, atividade física, genética, otite externa, refluxo 
gastroesofágico, afecções do trato respiratório, entre outros.

Assim, a Comissão de Relações Comunitárias vem desenvol-
vendo uma forma de prestação de serviço, estreitando o canal 
de comunicação entre a SPSP e a comunidade em geral. Para 
que essas informações sejam amplamente divulgadas é impor-
tante a participação de todos nós, pediatras, divulgando para os 
pais esse canal de informações.

José Gabel
Médico do Programa Einstein da Comunidade de Paraisópolis.  

Membro da Comissão de Relações Comunitárias da SPSP. Vice-presidente 
do Departamento de Pediatria Ambulatorial da SPSP.  

diretoria@spsp.org.br
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Redução da mortalidade
conversa com o associado

Difundir conhecimento em ações básicas para redução da 
mortalidade infantil é uma das nobres funções do pediatra, pro-
fissional responsável pela qualidade de vida do ser humano, de-
finida no Minuto de Ouro, e que apoiará a mãe e a família para 
que a criança receba o alimento padrão ouro: o leite materno.

Após dez anos atuando em pronto-socorro infantil, assumi, em 
1997, a coordenação do Programa Municipal de Saúde da Crian-
ça em Guarulhos, onde pude desencadear ações de vigilância 
alimentar e nutricional, a qual culminou com a realização de um 
grande sonho: a implantação do Banco de Leite Humano de Gua-
rulhos, onde atuo há quinze anos. A partir de então, nossa equipe 
vem reforçando aos pediatras a importância da promoção, pro-
teção e apoio ao aleitamento materno, além de dar suporte às 
maternidades para que possam fornecer o leite humano pasteu-
rizado aos recém-nascidos prematuros e aos que permanecem 
nas Unidades Neonatais. 

Ainda na ocasião, com o intuito de desencadear ações de re-
dução da mortalidade por asfixia perinatal, tive a oportunidade 

e a satisfação de ser inserida no grupo 
de instrutores em Reanimação Neona-
tal, obtendo todo o apoio da equipe 
da SPSP para disseminar, junto aos 
pediatras, as diretrizes da Sociedade 
Brasileira de Pediatria na assistência aos recém-nascidos em 
sala de parto. 

Penso que a modificação dos indicadores de saúde é de plena 
responsabilidade de cada pediatra que, devidamente capacita-
do, contribuirá para a redução da mortalidade infantil. 

Deixo aos colegas que iniciam a carreira em Pediatria esta 
mensagem: “Plantem, mesmo que seja em terreno árido! Fa-
çam com amor e seu suor fará brotar belas paisagens e praze-
rosos frutos.”

Silvia Heloisa Moscatel Loffredo
Pediatra do Banco de Leite Humano de Guarulhos. Instrutora do 

Programa de Reanimação Neonatal SPSP/SBP.
silvia.heloisa@hotmail.com
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A Diretoria de Defesa Profissional, dentre suas atribuições, e 
por meio de seus membros, tem respondido a diversos questio-
namentos que são enviados à SPSP por seus associados. Muitas 
das dúvidas recebidas podem ser as mesmas de outros pedia-
tras, por isso apresentamos aqui algumas delas, com as respec-
tivas respostas:

Fui convidada por uma emissora de televisão para tomar par-
te de um programa sobre vacinas. Posso participar? Estou in-
fringindo algum princípio ético?
A participação de profissionais médicos em programas de tele-
visão ou rádio com a intenção de informar o público sobre de-
terminado assunto não é vedada pelos Conselhos Regionais ou 
Federal de Medicina. Devem ser seguidos determinados cuida-
dos, ditados pelos Conselhos de Classe, como o dever do médico 
em abordar o tema de maneira científica, evitando qualquer for-
ma de sensacionalismo. O profissional necessita estar atento a 
não realizar qualquer tipo de autopromoção e não pode divulgar 
imagens ou fotografias de pacientes. É vedada, ainda, a divulga-
ção de telefones ou de endereços privados pessoais do médico. 
Aconselhamos a leitura do Manual da CODAME (Comissão de Di-
vulgação de Assuntos Médicos), onde se explicita como o médico 
deve se portar e se apresentam vedações específicas que devem 
ser seguidas, tanto em entrevistas, como em relação à propagan-
da e publicidade médicas.

Trabalho em um ambulatório municipal que presta atendi-
mento a adultos e crianças. Como pediatra, realizo os atendi-
mentos de crianças e adolescentes. Muitas vezes, com a falta 
de pediatras para se completar a escala, os coordenadores 
sugeriram contratar médicos clínicos gerais para realizar o 
atendimento pediátrico. Isso é legal?
Enquanto SPSP, entendemos – e defendemos – a necessidade de 
que o profissional médico, que atua no tratamento de crianças e 
de adolescentes, detenha formação específica em Pediatria. En-
tretanto, legalmente, em nosso país, para que um médico possa 
exercer a atividade médica, em qualquer de suas especialidades, 
basta-lhe deter o Diploma de Médico, emanado por Instituição 
Superior reconhecida e que mantenha registro ativo em seu Con-
selho de Classe (CRM). Não obstante, alertamos que, infelizmen-
te, as ações judiciais e administrativas, contra médicos e profis-
sionais de saúde são cada vez mais frequentes, e que uma das 
questões suscitadas pelas autointituladas vítimas é a ausência 
de especialidade por parte dos médicos denunciados.

Sou médica contratada para atendimento ambulatorial em 
uma clínica pertencente à rede própria de um plano de saúde. 
Há alguns dias, fomos convocados para uma reunião em que 
nos foi imposto que deveríamos atender, no mínimo, quatro 
consultas por hora, a partir de uma determinada data. Tal im-
posição está de acordo aos ditames ético-profissionais?
Primeiramente, cabe enfatizar que não há regra absoluta ou lei que 
determine um número exato, mínimo ou máximo de consultas pe-
diátricas a serem atendidas pelo profissional médico, no intervalo 
temporal de uma hora. Entretanto, no Código de Ética Médica está 
estabelecido que o médico não deve realizar um número tal de 
procedimentos que conduza a atendimento inadequado dos pa-
cientes sob sua atenção. Em outros termos, o médico deve se uti-
lizar do tempo que julgar necessário, não sofrendo pressões para 
que realize número maior de consultas, para que assim, seja pres-
tada a atenção ideal no atendimento de seus pacientes. Claro que 
alguns casos, de menor complexidade, serão atendidos em menor 
tempo, como outros, que necessitem de maior atenção, carecerão 
de maior tempo de atuação por parte do pediatra. 
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Sua dúvida também pode ser 
a de outro associado da SPSP

A Diretoria de Defesa Profissional está à disposição dos associados para orientar, ajudar e esclarecer os colegas e, 
também, receber sugestões. Entre em contato por meio do endereço eletrônico: defesaprofissional@spsp.org.br.

Conte com
a SPSP
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Diretoria de Defesa Profissional da SPSP
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Receite um livroEstatuto da SPSP 
já está registrado

aconteceu

 Para marcar o Dia Nacional do Livro – 29 de 
outubro – o programa JC Debate, da TV Cultura, 
apresentou uma matéria ressaltando os bene-
fícios da leitura para as crianças, aproveitando 
o tema para divulgar a nova recomendação da 
Sociedade Brasileira de Pediatria: que as mães 
leiam para seus filhos antes mesmo do nasci-
mento, porque a leitura de histórias tem grande 
importância no desenvolvimento das crianças. 
Mário Roberto Hirschheimer, presidente da 
SPSP, participou do programa e, entre outras 
coisas, comentou que trabalhos científicos 
realizados em torno do ano 2000 permitiram 
o acompanhamento de crianças cujas mães 
conversavam com os filhos desde a gravidez. 
Estudos recentes, comparando essas crianças 
– hoje com 15 anos de idade – com outras cujas mães não mantiveram esse hábito, 
mostram que as crianças estimuladas com a conversa são mais seguras, têm melhor 
memória, melhor linguagem, melhor capacidade de comunicação e concentração, vo-
cabulário mais rico e, dessa forma, são mais preparadas para enfrentar a vida. A reco-
mendação da SBP é a campanha Receite um Livro, que tem como objetivo mobilizar 
os médicos pediatras a estimularem a leitura parental para – e com – as crianças de 
zero a seis anos como forma de promover o desenvolvimento infantil integral. Confira 
o programa completo neste link: https://youtu.be/9Lvf1E4DhEE. Leia o artigo Promoção 
do desenvolvimento infantil por meio da leitura, escrito por Mário Hirschheimer, no blog 
Pediatra Orienta: www.pediatraorienta.org.br.

 Foi registrado em cartório o novo Es-
tatuto Social da Sociedade de Pediatria 
de São Paulo, aprovado em Assembleia 
Geral realizada em maio de 2015. O novo 
documento foi modificado para adequar-
-se ao atual Estatuto Social da Socieda-
de Brasileira de Pediatria e adaptar-se à 
atualidade, além de alterar o endereço 
da sede. As mudanças devem auxiliar 
a SPSP a melhor cumprir sua missão. 
Confira o documento no portal da SPSP: 
www.spsp.org.br

campanha

veja na internet

A SPSP está em constante campanha para alertar a população sobre os riscos do con-
sumo de bebidas alcoólicas durante a gravidez. Acesse www.gravidezsemalcool.org.br e 
compartilhe. Diga não à SAF e apoie uma gravidez sem álcool! Para participar da campa-
nha divulgue nas redes sociais a hashtag #gravidezsemalcool.

Contra a Síndrome Alcoólica Fetal
campanha

aconteceu

Programa de 
Reanimação 
Neonatal tem site

O Programa de Reanimação Neonatal  
(PRN) da Sociedade Brasileira de Pedia-
tria tem um site exclusivo: www.sbp.com.
br/reanimacao. Estão à disposição vários 
dados/números do PRN no Estado de 
São Paulo, informações completas sobre 
todos os cursos do Programa, manuais e 
cartazes, pesquisas e documentos cientí-
ficos, missão e histórico do PRN, lista dos 
coordenadores estaduais e dos instruto-
res credenciados por Estado, cursos para 
residentes e muitas outras informações. 
Anote, acesse e confira: www.sbp.com.br/
reanimacao.

Confira o novo portal da SPSP
O portal da Sociedade de Pediatria de São Paulo na internet está de cara nova! Além do 

novo visual, o conteúdo foi reorganizado, visando uma navegação mais ágil, com uma apa-
rência mais moderna e limpa. O portal oferece aos associados notícias atualizadas sobre Pe-
diatria, agenda de cursos e eventos, publicações da SPSP em versão eletrônica, informações 
sobre campanhas, links importantes e textos de atualização elaborados pelos Departamen-
tos Científicos da SPSP, entre outras informações. Acesse e confira: www.spsp.org.br.



 Tem início em dezembro o processo eleitoral da Diretoria da SPSP para o triênio 2016-
2019 com a publicação do Edital de Convocação no portal da SPSP (www.spsp.org.br). A 
eleição será pelo voto direto, secreto e facultativo, com valor igual para todos os associa-
dos quites com suas obrigações associativas até fevereiro de 2016 obedecerá ao critério de 
maioria simples, sendo válida qualquer que seja o número de votantes. Terão direito a voto 
os associados aspirantes, efetivos, titulares e fundadores. A novidade para esta eleição é 
a substituição da votação por cédulas enviadas pelos Correios pelo processo eletrônico. 
Informações detalhadas sobre a mudança no portal da SPSP a partir de janeiro de 2016.

Cronograma do processo eleitoral: 
 → Nomeação da Comissão Eleitoral, formada por dois membros da Comissão de Sin-
dicância e um Associado Titular: Sérgio Antonio Bastos Sarrubbo, Eraldo Samogin 
Fiore e Maria Marluce dos Santos Vilela;

 → Inicio do Processo Eleitoral: dezembro de 2015;
 → Convocação das eleições, mediante publicação de Edital: dezembro de 2015;
 → Prazo para requerer o registro das chapas: 2 a 29 de janeiro de 2016;
 → A(s) chapa(s) registrada(s) serão divulgadas no portal da SPSP;
 → Prazo para Comissão Eleitoral verificar a elegibilidade dos candidatos inscritos: 10 
dias após a formalização do pedido;

 → Início do processo eletrônico de votação: 20 de março de 2016;
 → Encerramento do Processo Eleitoral: 30 de abril de 2016;
 → Conclusão do Processo Eleitoral, oficial e definitivo: 3 de maio de 2016 (72 horas 
após apuração);

 → Posse da nova Diretoria: maio de 2016 (em local e horário a ser definido).
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Eleições SPSP Café com o 
professor: 
Endocrinologia

No dia 17 de outubro aconteceu a reu-
nião do projeto Café da Manhã com o 
Professor com o tema Dúvidas frequentes 
na abordagem de doenças endocrinológi-
cas. O objetivo do encontro – que teve 29 
participantes – foi atualizar os pediatras 
sobre as principais dúvidas endocrinoló-
gicas que aparecem no consultório pe-
diátrico. O evento teve o apoio da Nestlé 
Nutrition.

aconteceu

Encontro com 
o Especialista: 
doença celíaca

Patricia Freire

Patricia Freire

A Diretoria de Cursos e Eventos e o 
Departamento de Gastroenterologia da 
SPSP realizaram, no dia 29 de outubro, o 
Encontro com o Especialista com o tema 
Doença Celíaca: do diagnóstico ao trata-
mento. O evento promoveu a capacitação 
dos pediatras para identificar a doença, 
otimizar a solicitação dos exames diag-
nósticos e iniciar o tratamento e contou 
com 13 participantes.

Patricia Freire

Fórum discute acidentes e violência
O Centro Fecomercio de Eventos (na capital de São Paulo) recebeu, no dia 23 de novem-

bro, o 9º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra Crianças 
e Adolescentes (fotos), organizado pelo Núcleo de Estudos da Violência Doméstica con-
tra a Criança e o Adolescente da SPSP (Nevdca-SPSP) e a Diretoria de Cursos e Eventos 
da SPSP. O evento, voltado para profissionais de diversas áreas que lidam com crianças 
e adolescentes, discutiu estratégias para identificar, encaminhar de modo adequado e 
prevenir situações de risco relacionadas à essa faixa etária e contou com mais de 180 
inscritos. “Desde o primeiro Fórum, em 2006, temos representado um espaço para a dis-
cussão e reflexão de estratégias para identificação, prevenção e tratamento de situações 
de risco relacionadas às crianças e aos adolescentes, com ênfase em duas áreas: aciden-
tes e violências. E já chegamos à nona edição, onde foram debatidos temas de grande 

relevância e prevalência na 
sociedade moderna”, co-
mentou Renata Waksman,  
coordenadora do Nevdca-
-SPSP.  Uma novidade im-
portante desta nona edição 
é que o evento foi gravado 
e, em breve, as palestras do 
Fórum estarão disponíveis 
no portal da SPSP.

Patricia Freire
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Cursos pré-congresso: 
garanta sua vaga

14º Congresso Paulista de Pediatria

 Os Cursos Pré-Congresso do 14º Congresso Paulista de Pediatria serão realizados no 
dia 12 de março de 2016 (sábado), das 8h às 18h, no Expo Center Norte (entrada princi-
pal). As vagas são limitadas e, para inscrever-se nos cursos, é obrigatória a inscrição no 
Congresso. Confira a programação:

Cursos com carga horária de 8 horas (08:00 - 18:00)
• DESAFIOS ATUAIS NA NUTRIÇÃO INFANTIL: DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS
Coordenação: Dra. Maria Arlete M. S. Escrivão
• CURSO PRÁTICO DE PUERICULTURA: NOVAS ABORDAGENS EM CRESCIMENTO,
DESENVOLVIMENTO E NUTRIÇÃO (realizado na sede da SPSP)
Coordenação: Dr. Tadeu Fernando Fernandes
• TRANSPORTE DO RECÉM-NASCIDO DE ALTO RISCO - SBP
Coordenação: Dr. Jamil Pedro de Siqueira Caldas
• PRINCIPAIS DÚVIDAS DE ALEITAMENTO MATERNO: DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS
Coordenação: Dra. Marisa da Matta Aprile
• CURSO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS COM SIMULAÇÃO REALÍSTICA
Coordenação: Dr. Thomaz Bittencourt Couto (realizado no Hospital Albert Einstein no dia
11 de março, sexta-feira)

Cursos com carga horária de 4 horas (08:00 - 12:00)
• ARMADILHAS EM ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA: DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS
Coordenação: Dra. Cristiane Kochi
• DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICO-RADIOLÓGICOS - MÓDULO I
Coordenação: Dr. Henrique Manoel Lederman
• GASTROENTEROLOGIA NA PRÁTICA PEDIÁTRICA: DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS
Coordenação: Dr. Mauro Batista de Morais
• NEFROLOGIA: HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIÁLISE
Coordenação: Dra. Maria Luiza do Val
• OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA: DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICOS
Coordenação: Dr. Luís Carlos F. Sá
• ORTOPEDIA NA PRÁTICA PEDIÁTRICA
Coordenação: Dr. Rui Maciel Godoy Jr.

Cursos com carga horária de 4 horas (14:00 - 18:00)
• ATENDIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
Coordenação: Dra. Renata Dejtiar Waksman
• DERMATOLOGIA PARA O PEDIATRA
Coordenação: Dra. Silvia Assumpção
• DISCUSSÃO DE CASOS CLÍNICO-RADIOLÓGICOS - MÓDULO II
Coordenação: Dr. Henrique Manoel Lederman
• PATOLOGIAS CIRÚRGICAS: O QUE O PEDIATRA TEM QUE SABER
Coordenação: Dr. José Roberto de Souza Baratella
• TÉCNICAS EM USO DE DISPOSITIVOS INALATÓRIOS
Coordenação: Dra. Vera Esteves V. Rullo
• TRATAMENTO DE ALTERAÇÕES DO RITMO CARDÍACO
Coordenação: Dr. Gustavo Forond
• VIA AÉREA DIFÍCIL PEDIÁTRICA
Coordenação: Dr. Thomaz Bittencourt Couto

Série Atualizações 
Pediátricas: 
novas publicações

A Diretoria de Publicações da SPSP está 
produzindo novos livros da série Atualiza-
ções Pediátricas, em parceria com a Edito-
ra Atheneu. São cinco publicações que já 
estão em produção e serão lançadas no 
14º Congresso Paulista de Pediatria, que 
acontece em março de 2016. Uma delas é 
Pediatria Ambulatorial: da teoria à prática, 
com coordenação de Tadeu Fernando Fer-
nandes e participa-
ção dos membros 
do Departamento 
de Pediatria Am-
bulatorial e Cui-
dados Primários 
da SPSP. O livro 
busca ocupar la-
cunas deixadas 
pela evolução 
da Pediatria: 
capítulos inéditos 
tratarão de temas tradicionais e novos de-
safios, como as novas famílias, demandas 
desafiadoras com a transição epidemio-
lógica, o perfil do pediatra atual no atual 
mercado de trabalho, entre outros temas. 
São situações do dia a dia pediátrico, com 
as dúvidas mais frequentes e as respostas 
diretas, práticas e objetivas.

Outro lançamento é Do pediatra ao en-
docrinologista pediátrico: quando enca-
minhar?, com coordenação de Cristiane 
Kochi e Adriana Siviero-Miachon, com par-
ticipação dos membros do Departamento 
de Endocrinologia da SPSP. A publicação 
tem o objetivo de abordar as dúvidas mais 
frequentes de 
Endocrinologia 
Pediátrica atra-
vés do modelo 
de perguntas e 
respostas, além 
de discussão de 
pequenas situa-
ções clínicas 
mais presentes 
na rotina pe-
diátrica.

vai acontecer



De 12 a 15 de março de 2016
Expo Center Norte

Rua José Bernardo Pinto, 333 • São Paulo

Informações e inscrições:
(11) 3849-8263 ou 3849-0379

www.meetingeventos.com.br
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Acesse o site do 14º Congresso Paulista de Pediatria 
confira todas as informações sobre o evento

e faça sua inscrição!
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“ESTE EVENTO RECEBEU PATROCÍNIO DE EMPRESAS PRIVADAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 11.265, DE 3 DE JANEIRO DE 2006.”

PatrocínioSociedade de Pediatria de São Paulo
Rua Maria Figueiredo, 595 • 10º andar •  04002-003 • São Paulo, SP
Fone: 3284-0308 • 3284-9809
www.spsp.org.br • pediatria@spsp.org.br.

Encontre seu curso ou evento
  Data Local Evento Informações Pontos

2016

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP =  Descontos para Associados da SPSP/SBP

 Interessados em participar dos cursos realizados em hospitais na capital e demais cidades do Estado de São Paulo podem entrar em contato com a SPSP - prn@spsp.org.br ou (11) 3284-0308. 
 A presença de profissional habilitado em reanimação neonatal na sala de parto em hospitais, clínicas e unidades SUS é regulamentada no Decreto 58.849/2013 da Lei Estadual 14.686/2011.

 Curso PALS: 14 e 15 de dezembro Informações e inscrições: (11) 3155-3742 
www.hospitalsiriolibanes.org.br Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 13 de dezembro
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 Realização 12 a 15 de março Expo Center Norte 14° Congresso Paulista de Pediatria (11) 3849-8263 ou 3849-0379           *
 SPSP  São Paulo, SP  www.meetingeventos.com.br

 Curso 100% on-line: aulas com membros dos Departamentos Científicos da SBP. Carga horária: 360 horas. Pontuação para Pediatria: 10 pontos www.manoleeducacao.com.br/sbppediatria

 Tema  Palestrante(s) Endereço Pontos

Cursos on-line da SPSP • www.aulaspediatriasp.com.br

Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

Cursos de Reanimação Pediátrica • Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês

Cursos do Programa de Reanimação Neonatal da SBP-SPSP

 Nutrição infantil: qual seu valor para o futuro das crianças Rubens Feferbaum, Lilian Sadeck www.aulaspediatriasp.com.br   *

 Curso on-line de vacina contra HPV: visão atual Maria Ignez Saito www.aulaspediatriasp.com.br  *

Curso on-line de vacina contra HPV: visão atual
Maria Ignez Saito

www.aulaspediatriasp.com.br

Nutrição infantil: qual seu valor para o futuro das crianças
Rubens Feferbaum, Lilian Sadeck

www.aulaspediatriasp.com.br

 Apoio 22 de fevereiro Curso on-line Curso de Atualização em UTI Pediátrica (11) 2424-6700           *
 SPSP    manoleeducacao.com.br/utipediatrica

 Apoio 6 de maio Maksoud Plaza Hotel 4ª Imersão em ORL Pediátrica (11) 5080-4933 ou 5080-4934           *
 SPSP  São Paulo, SP  www.stelamariseventos.com.br


