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De 25 a 29 de abril ocorrerá a eleição para diretoria exe-
cutiva e das regionais da SPSP. 

Para ampliar a adesão à eleição, ela será por meio ele-
trônico (veja passo a passo no portal da SPSP (www.spsp.
org.br), acessível durante cinco dias a partir de qualquer 
dispositivo conectado à Internet (computador, tablet, 
smartphones). A participação de todos é muito importan-
te para dar representatividade e força às ações dos eleitos.

Após algumas décadas, haverá duas chapas concor-
rendo, uma apoiada pela atual diretoria da SPSP e outra 
cuja candidatura foi estimulada pela diretoria da SBP – 
2013-2015. Vote consciente na que achar mais capaz de 
representá-lo no cotidiano de sua atividade e batalhar por 
melhores condições do exercício da Pediatria.

Nas próximas páginas procuramos fazer um resumo do 
que foi feito no decorrer da gestão da atual diretoria da 
SPSP, que tive o privilégio de presidir. Digo privilégio, pois 
pude contar com a colaboração de pessoas formidáveis, 
abnegadas e dedicadas, tanto da própria diretoria, como 
dos Departamentos Científicos, Grupos de Trabalho, Nú-
cleo de Estudos e, não posso deixar de mencionar, de 
nossos funcionários. A todos eles meu reconhecimento 
pelo excelente trabalho executado.

Para programar as atividades da SPSP, em 2014, fize-
mos uma pesquisa com a Datafolha para saber o que o 
Pediatra espera de sua entidade associativa. O resultado 
da pesquisa foi o nosso guia. Muitos projetos foram con-
cluídos, outros são continuados, mas muitos ainda estão 
em andamento para sua conclusão. Espero que os que 
vierem a me suceder deem continuidade a eles e propo-
nham novos projetos de forma competente de modo a 
engrandecer quem cuida do futuro cidadão para construir 
uma sociedade melhor.

Um abraço fraterno do

Mário Roberto Hirschheimer
Presidente

pediatria@spsp.org.br

Boletim da Sociedade de pediatria de São Paulo
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DE 2016 A 2019 A SPSP TERÁ NOVA GESTÃO
Conversa com o Presidente

congresso 
paulista
Fotos e dados do evento que 
foi um sucesso. Págs. 5, 6 e 7

agenda 
de eventos
Confira as os cursos 
programados. Pág. 8

Período de votação: DE 25 A 29 DE ABRIL (até 17h00)

Passo a passo da votação eletrônica: 
O associado com direito a voto receberá por e-mail uma senha provisória para ter acesso ao 
sistema. Ela será usada para registrar a senha pessoal, necessária para a votação. O processo 

de votação somente poderá ser realizado após o cadastramento da senha pessoal. Para votar 
acesse www.eleicaonet.com.br/spsp e siga as indicações da tela.

Mais detalhes no portal da SPSP (www.spsp.org.br)

Mantenha seus dados cadastrais atualizados, pois eles são a garantia de seu voto. 
Acesse a página de atualização no site da SBP (www.sbp.com.br)

Eleições
SPSP
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O projeto Café da 
Manhã com o Pro-
fessor iniciou-se em 
2008, com o objetivo de proporcio-
nar uma oportunidade de troca de 
informações com professores de di-
versas áreas de atuação da Pediatria. 
Na gestão 2013-2016 foram realiza-
dos 28 cafés da manhã, sendo dois 
fora da capital: um na SPSP - Regional 
Sorocaba e outro na SPSP - Regional 
Santos.

Em 2013, a SPSP estabeleceu 
parceria com a Academic Medical 
Online Community, primeira rede 
social mundial focada na área acadê-
mica e científica. Entre outros bene-
fícios, o afiliado à AcaMed, através da 
SPSP, tem acesso aos slides das aulas 
apresentadas em eventos da SPSP, 
informações sobre cursos organiza-
dos pela SPSP e compartilhamento e 
discussão de casos clínicos. Acesso 
pelo link spsp.acamed.com.br.

Aconteceu na gestão 2013-2016

Na gestão 2013-2016 foram rea-
lizados os 8º e 9º Fórum Paulista 
de Prevenção de Acidentes e Com-
bate à Violência contra Crianças e 
Adolescentes, organizados pelo Nú-
cleo de Estudos da Violência Domés-
tica contra a Criança e o Adolescente 
da SPSP. Desde o primeiro evento, em 
2006, o Fórum representa um espaço 
para a discussão e reflexão de estra-
tégias para identificar, encaminhar e 
prevenir situações de risco para vio-
lência e acidentes em nível domésti-
co, na escola e na rua, destacando o 
papel dos profissionais das áreas da 
infância e juventude e da mídia.

A SPSP e suas Regionais organizaram e realizaram 271 eventos e ações durante a gestão 2013-2016, tanto em prol 
do pediatra como das crianças e adolescentes e da comunidade. Foram atividades teórico-práticas, cafés da manhã, 
congressos, cursos on-line, encontros, fóruns, jornadas, simpósios etc., além dos cursos de reanimação neonatal.

A SPSP esteve presente em importantes reuniões, negociações e mo-
vimentos em prol da defesa profissional. Em 2013, participou do Fórum 
de Defesa Profissional promovido pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Em 
2014, reuniu-se com gestores de diversos planos de saúde apresentando as 
vantagens de adotar o Atendimento Ambulatorial de Puericultura. Em 2015, 
compareceu em assembleia do Sindicato dos Médicos de São Paulo para a 
elaboração de plano de negociação apresentado às operadoras de planos de 
saúde. No mesmo ano, representantes da SPSP encontraram-se com o Se-
cretário de Saúde do Estado de 
São Paulo e com o Secretário 
Adjunto da Secretaria Municipal 
de Saúde para discutir os pro-
blemas relacionados ao atendi-
mento pediátrico no Estado e 
na cidade de São Paulo, incluin-
do a segurança do pediatra no 
exercício de sua atividade.

No início de 2014, por meio do Instituto de Pesquisas Datafolha, a 
SPSP realizou um estudo para conhecer o pediatra paulista. Foram 
realizadas 402 entrevistas telefônicas – por sorteio aleatório entre os 
associados – que forneceram vasto material para avaliar e focar 
as atividades da SPSP. Entre os resultados, um dado alarmante: a 
violência que cerca a rotina dos pediatras do Estado, um grande 
desafio para gestores da saúde, autoridades da segurança públi-
ca, a Pediatria e a Diretoria de Defesa Profissional da SPSP. O tema 
tem sido aprofundado para que seja possível sugerir ações.

EXPEDIENTE: Diretoria Executiva - Presidente: Mário R Hirschheimer 1º Vice-Presidente: Clóvis F Constantino 2º Vice-Presidente: João Coriolano R Barros Secretário Geral: M Fernanda B de Almeida 1º Secretário: Ana Cristina R Zollner 2º Secretário: Tadeu F Fernandes 1º 
Tesoureiro: Renata D Waksman 2º Tesoureiro: Lucimar A Françoso. Diretoria Publicações: Cléa R Leone (Diretora), Ruth Guinsburg (Editora Revista Paulista de Pediatria), Amélia MN Santos, Antonio C Pastorino, Antonio A Barros Fº, Celso M Rebello, Lilian SR Sadeck, Mário C 
Falcão, Sônia RTS Ramos. Diretoria Cursos e Eventos: Lilian SR Sadeck (Diretora), Cláudio R Aguiar, Cristina MA Jacob, Fabio EFA Leite, Hany Simon Jr,. Liane H Catani, Renato A Kfouri, Rubens W Lipinski, Pérsio Roxo Jr., Raphael DR Liberatore Jr., Fátima R Fernandes, Sandra R 
Loggetto, Mª Teresa Terreri. Diretoria Patrimônio: Lélia C Gouvêa (Diretora), Eraldo S Fiore, Hamilton H Robledo. Diretoria Defesa Profissional: Marun D Cury (Diretor), Aderbal T Mariotti, Cesar A Cielo, Claudio Barsanti, Eraldo S Fiore, Mario Santoro Jr., Paulo T Falanghe, Sergio 
AB Sarrubbo, Sergio Sztajnbok, Sulim Abramovici. Diretoria Departamentos Científicos: Rubens Feferbaum (Diretor), Paulo R Pachi, Regis R Assad, Mª Marluce S Vilela. Diretoria Regionais: Marcelo P Bittar (Diretor), Aderbal T Mariotti, Andrea AC Rodrigues, Antonio Ananias Fº, 
Aparecido Norcia, Claudio R Aguiar, Flavio M Araujo, Glaucia V Corrêa, Lilian Beani, Luciana Mª A Ribeiro, Luiz G Gerlin, Mario CM Bernardo, Paulo TP Nogueira, Renata R Aniceto, Rosana C Monteiro. Comissão Ensino e Residência Médica: Ana CR Zollner, Clovis F Constantino. 
Comissão Pesquisa: Werther B Carvalho, Claudio Leone, Marcia de Freitas. Comissão Relações Comunitárias: Renata D Waksman (Coordenadora), Fernando JC Lyra Fº, José Gabel, Roseli M Duarte, Rubens W Lipinski, Sérgio AB Sarrubbo, Sulim Abramovici, Ulysses Dória Fº. 
Comissão Sindicância: Eraldo S Fiore, Gabriel W Oselka, Mª Marluce S Vilela, Mario Santoro Jr. Conselho Fiscal: Benjamin I Kopelman, Jayme Murahovschi, Julio Toporovski. Conselho Consultivo: Clea R Leone, Clóvis F Constantino, Fabio A Lopez, João TA Carvalhaes, José HL 
Pessoa, Mario R Hirschheimer. Centro Treinamento Habilidades Simulação Realística:  Lucimar A Françoso (Coordenadora), Adriana VS Ferreira, Renato L Souza, Tânia MS Sakano. Programa Reanimação Neonatal: Helenilce PF Costa (Coordenadora), Cláudia Tanuri, Sérgio TM 
Marba. Programa Reanimação Pediátrica: Tânia MS Sakano. Assessores Presidência: Fabio A Lopez, Fernando J Nobrega, Eraldo S Fiore, José HL Pessoa, José Martins Fº, Mario Santoro Jr., Werther B Carvalho. Diretores-presidentes e vice Regionais - Baixada Santista: Glaucia V 
Correa, Antenor Raphaelli Neto; Botucatu: Luis G Gerlin, Eduardo B Franco; Campinas: Flávio M Araújo, Péricles MD Mota; Franca: Marcelo P Bittar, Alberto S Costa Fº; Grande ABC: Renata R Aniceto, Mª Fátima G Pereira; Jundiaí: Paulo TP Nogueira, Aderbal T Mariotti; Marília: 
Mário CM Bernardo, Paulo EA Imamura; Mogi das Cruzes: Rosana C Monteiro, Roberta MR Laporte; Piracicaba: Antonio Ananias Fº, Sandra R Elias; Presidente Prudente: Aparecido Norcia, Murilo S Moretti; Ribeirão Preto: Andrea AC Rodrigues, Pérsio Roxo Jr; S. José do Rio Preto: 
Lilian Beani, M Lúcia MA Alonso; Sorocaba: Luciana Mª A Ribeiro, Elaine AD Osório; Taubaté: Claudio R Aguiar, Ciro J Bertoli.
Publicação bimestral da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Alameda Santos, 211, 5º andar, conj. 511 • São Paulo (SP) • Cep: 01419-000 • (11) 3284-0308 • www.spsp.org.br • pediatria@spsp.org.br. Editor: Luiz Laerte Fontes (MT-SP 8346). Reportagens: Lucia Fontes (lucia@spsp.
org.br). Tiragem desta edição: 6.000 exemplares. Permitida a reprodução desde que citada a fonte. Impressão: Art Graphic (4226-3646).

Em Assembleia Geral realizada em maio de 2015 foi 
aprovado o novo Estatuto Social da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo. O novo documento foi mo-
dificado para adequar-se ao atual Estatuto Social da 

Sociedade Brasileira de Pediatria e adaptar-se à contempo-
raneidade, além de atualizar o endereço da sede. As mudanças 

devem auxiliar a SPSP a melhor cumprir sua missão. Confira o documento 
na íntegra no portal da SPSP: www.spsp.org.br (link Sobre nós)
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Aconteceu na gestão 2013-2016

O Programa de Reanimação Neonatal (PRN) da SBP/SPSP realizou 285 cursos de reanimação neonatal 
para médicos e 339 cursos para profissionais de saúde. Dessa forma, já foram treinados nos cursos do PRN 
no Estado de São Paulo 3.025 médicos e 2.912 profissionais de saúde (até 4 de abril de 2016).

Médicos pediatras e professo-
res universitários estiveram jun-
tos no II Encontro de Atualiza-
ção em Pediatria, realizado em 
Santos, em setembro de 2014, 
que ofereceu 10 atividades com 
debates enriquecedores para a 
atualização e a prática profissio-
nal. Paralelamente a este even-
to, aconteceu o Encontro sobre 
o Ensino e a Residência Médica 
em Pediatria da SPSP, que discutiu os desafios do ensino em Pediatria com 
preceptores de 25 Programas de Residência Médica do Estado de São Paulo.

Em 2015, mais uma iniciativa de 
atualização científica da SPSP teve 
início: o Encontro com o Especialis-
ta. Foram seis reuniões que aconte-
ceram das 19h00 às 21h30, nas quais 
os pediatras tiveram a oportunidade 
de ouvir e conversar com especialis-
tas nas diversas áreas de atuação da 
Pediatria.

Mais de mil e quinhen-
tos profissionais da saúde 
que atuam em setores de 
urgências e emergências 
de São Paulo e de todo o 
Brasil compareceram ao 
2º Congresso Paulista e 1º 
Congresso Brasileiro de Ur-
gências e Emergências Pe-
diátricas. Nessa edição, gra-

ças à parceria entre as presidências e diretorias da SPSP e da SBP, o evento 

não foi apenas paulista, mas brasileiro também. As inscrições foram encerra-
das três semanas antes do início do evento, o que mostrou o comprometimento 
dos pediatras com a qualidade do atendimento às urgências e emergências.

Em 2014 a SPSP 
levantou a bandei-
ra contra a Síndro-
me Alcoólica Fetal 
e promoveu diversas 
ações no sentido de 
alertar sobre os riscos da inges-
tão de álcool durante a gravidez. 
A campanha #gravidezsemalcool 
ganhou site, marca e redes sociais 
próprios, foram apresentados pro-
jetos de lei municipais, realizadas 
duas caminhadas em parques, ce-
lebridades posaram com camise-
tas para divulgação e solicitação 
de apoio à causa, times de fute-
bol entraram em campo com fai-
xas de alerta, houve inserções na 
programação de emissoras de TV 
e várias entidades médicas se jun-
taram à campanha. Acesse o site: 
www.gravidezsemalcool.com.br.

O sonho se realizou: a SPSP está em nova sede. O esforço das diretorias das 
gestões anteriores criou condições para que esse objetivo fosse concretizado. 
A partir de 2015, a sede da SPSP passou para a Rua Maria Figueiredo 595 - 10º 
andar, de onde pode-se ver o Parque Ibirapuera. São 318 m2 de área útil, sen-
do cerca de 120 m2 destinados a eventos e cursos, inclusive prático-teóricos, 
uma área que pode ser dividida em três ambientes ou reunir, em um único 
ambiente, mais de 90 pessoas. No futuro, a SPSP pretende transmitir eventos 
realizados na nova sede, via web, em tempo real e de modo interativo, para 
os associados que não puderem assisti-los presencialmente. A antiga sede, na 
Alameda Santos, continua a pertencer à SPSP e está alugada.

O portal da SPSP ganhou novo vi-
sual e seu conteúdo foi reorganiza-
do, visando uma navegação mais ágil, 
com uma aparência mais moderna. 
Acesse: www.spsp.org.br.

Patrícia Freire
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Aconteceu na gestão 2013-2016 A Diretoria de Publicações lan-
çou oito novos livros da série 
Atualizações Pediátricas, em par-
ceria com a Editora Atheneu. Os 
fascículos de Recomendações 
continuam sendo distribuídos aos 
associados, além 
de estarem dispo-
níveis no portal da 
SPSP. Os fas-
cículos Temas 
Atuais em Pe-
diatria, lança-
dos em 2012, 
também fo-
ram publica-
dos na gestão 
2013-2016.

A SPSP ampliou sua atuação nas mídias 
sociais. Está no Twitter, Facebook, YouTu-
be, Instagram, Google+ e LinkedIn para di-
vulgar notícias, ações e artigos com maior 
agilidade, facilitar o acesso do associado e 
promover interatividade com o público.

Em 2013, a SPSP lançou um blog – Pediatra Orien-
ta – voltado para a comunidade com o objetivo de 
divulgar informação científica de forma simples, clara 
e objetiva a fim de orientar pais e mães sobre seus 
filhos e sobre a Pediatria. Todo conteúdo é produzido 
pelos Departamentos Científicos, Núcleo de Estudo 
e Grupos de Trabalho da SPSP. O blog (www.pedia-
traorienta.org.br) já teve mais de 720 mil visualizações 
desde seu início e tem mais de 230 artigos publicados.

Durante a gestão 2013-2016, a Revis-
ta Paulista de Pediatria realizou grandes 
conquistas: foi aceita para indexação na 
base de dados do Medline e passou a fa-
zer parte do PubMed Central, da Biblio-
teca Nacional de Medicina dos Estados 
Unidos. Agora a Revista está indexada nas 
bases SciELO, Scopus, Embase, Lilacs, 
Index Medicus Latino-Americano, Sumá-
rios, Medline e PubMed Central. Acompa-
nhando as tendências da era da comu-
nicação digital, a publicação voltou seu 
foco para a versão eletrônica, que pode 
ser acessada do computador, tablet ou 
smartphone. Em julho de 2014, a Re-
vista passou a integrar o grupo da Elsevier 
Brasil. Com a parceria, o acesso para submissão de artigos foi alterado e 
melhorado. Para modernizar sua comunicação, a partir de 2015, a publicação 
ganhou site próprio: www.rpped.org.br (em português e inglês). Todas essas 
conquistas fizeram surgir a necessidade de novos editores executivos: Luis 
Eduardo Procópio Calliari (Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São 
Paulo), Marina Carvalho de Moraes Barros (Universidade Federal de São Paulo 
- Unifesp) e Tamara Beres Lederer Goldberg (Universidade Estadual Paulista - 
Unesp - Campus de Botucatu). A busca constante por maior qualidade editorial 
da Revista trouxe, também, a evolução da citação de seus artigos, avaliada por 
meio do fator de impacto, que passou de 0,35 em 2013 (4ª da América Latina 
em Pediatria) para 0,43 em 2014 (2ª da América Latina em Pediatria). O au-
mento do fator de impacto aumenta a sua confiabilidade e sua referência. Essa 
importante evolução da Revista Paulista de Pediatria reflete o intenso trabalho 
dos editores, da Diretoria de Publicações da SPSP e da Diretoria Executiva.

Em 2016, foi lançado o boletim 
Pediatra Atualize-se, com perio-
dicidade bimestral e circulação 
alternada com o Pediatra Infor-
me-se. A nova publicação tem o 
propósito de atualização rápida, 
com textos de autoria dos De-
partamentos Científicos, Núcleo 
de Estudo e Grupos de Trabalho. 
Assim, a SPSP 
oferece mais 
um veículo de 
comunicação 
com os pe-
diatras asso-
ciados.

A integração de vários Departamentos Científicos resultou no pleno funcionamento de quatro Grupos de Trabalho 
e Núcleo de Estudo para fins de implementação de políticas públicas como: combate à violência doméstica e preven-
ção de acidentes; combate ao uso de tabaco, álcool e drogas ilícitas; incentivo ao aleitamento materno e prevenção da 
Síndrome Alcoólica Fetal.
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14º Congresso Paulista de Pediatria 2016

Mais de 2.200 congressistas 
de 26 Estados e quatro países 
participaram do 14º Congresso 
Paulista de Pediatria, realizado 
em março de 2016. O evento 
apresentou uma ampla 
programação científica e debateu 
temas atuais e relevantes para 
melhorar o atendimento de crianças 
e adolescentes.

Os 17 cursos práticos 
pré-congresso, 
realizados no sábado, 
12 de março, atraíram 
grande número 
de inscritos: 560 
médicos atualizaram 
seus conhecimentos 
em diversas áreas de 
atuação da Pediatria.

Fotos: Salvi Cruz
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14º Congresso Paulista de Pediatria 2016

Abertura do evento: da esquerda para a direita temos 
Clóvis Francisco Constantino, conselheiro representante do 
CREMESP; Lílian dos Santos Rodrigues Sadeck, presidente 
da Comissão Científica do Congresso; Mário Roberto 
Hirschheimer, presidente da SPSP; Eduardo da Silva Vaz, 
presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria; e Florisval 
Meinão, presidente da Associação Paulista de Medicina.

Durante o Congresso foi lançado o livro 
Álcool, tabaco e maconha: drogas pediátricas, 

de João Paulo Becker Lotufo, com apoio 
da SPSP e da SBP e que foi distribuído aos 

congressistas. A obra alerta sobre o problema 
que atinge a faixa etária pediátrica e a 

necessidade do pediatra estar preparado para 
lidar com o tema. Na foto: Lotufo, Eduardo 

Vaz, presidente da SBP e João Coriolano 
Rego Barros, vice-presidente da SPSP.

Durante o Congresso foram lançados cinco livros da 
série Atualizações Pediátricas da SPSP: Atualização 

em Alergia e Imunologia Pediátrica: da evidência à 
prática; Do Pediatra ao Endocrinologista Pediátrico: 

quando encaminhar?; A Saúde Mental na atenção 
à criança e ao adolescente: os desafios da prática 

pediátrica; Adolescência e Sexualidade: visão atual e 
Pediatria Ambulatorial: da teoria à prática.

Foram submetidos 133 trabalhos de Temas Livres, 
distribuídos nas diversas áreas da Pediatria. 
Todos foram comentados por um membro dos 
Departamentos Científicos da SPSP na presença do 
autor-correspondente e do público.

Cléa Rodrigues Leone, presidente da Comissão 
de Temas Livres, entrega os prêmios aos melhores 

trabalhos do Congresso. “Receber, selecionar e premiar 
os Temas Livres no Congresso Paulista de Pediatria é 

uma forma da Sociedade de Pediatria de São Paulo 
contribuir para o fortalecimento da pesquisa científica, 

estimulando jovens a ingressarem nessa linha de 
produção de conhecimento e na busca pela qualidade na 

assistência à criança e ao adolescente em nosso meio”, 
afirmou Cléa. Receberam menção honrosa: 1º colocado 
- Fatores de risco cardiovascular em crianças maiores de 
5 anos (PUC-Campinas); 2º colocado - Recém-nascidos 

com 37 e 38 semanas completas de idade gestacional 
devem ser considerados prematuros? (PUC-SP - Campus 

Sorocaba); 3º colocado - Impacto da ventilação 
mandatória intermitente nasal sincronizada por assistência 
ventilatória com ajuste neural (NAVA) em prematuros com 
insuficiência respiratória (Hospital Israelita Albert Einstein).

Salvi Cruz
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14º Congresso Paulista de Pediatria 2016

O encontro gratuito e aberto ao público com 
o tema Alimentação infantil: do seio à mesa 
partiu da estruturação de uma rede conjunta 

da SPSP com os participantes. “Foi uma 
iniciativa de grande importância, uma vez que 

foi possível ouvir as dúvidas de mães, pais, avós 
e cuidadores. Assim, a SPSP pode se posicionar 

e compreender quais ações implantar em 
benefício da saúde dos pequenos. Foi feita 

uma abordagem ampla sobre o aleitamento 
materno e a introdução alimentar”, comentou 

Moises Chencinski, do Departamento de 
Aleitamento Materno da SPSP.

Foram realizadas 138 atividades científicas, todas com salas quase 
sempre lotadas. Acima, pediatras assistem a uma das 31 conferências 
organizadas para o 14º Congresso Paulista de Pediatria.

Convidado internacional no 14º Congresso Paulista de Pediatria, 
o professor Craig Langman, da Feinberg School of Medicine, 

Northwestern University (EUA), proferiu palestra sobre Síndrome 
Hemolítico-Urêmica na Infância e participou da mesa redonda sobre 

pacientes com glomerulopatias em serviço de emergência pediátrica.

O curso teórico-prático pré-congresso sobre Crescimento, 
desenvolvimento e nutrição prática na cozinha experimental 
foi realizado na sede da SPSP, com 45 vagas que se esgotaram 
semanas antes do evento. Baseado em casos clínicos, o curso 
visou a atualização em relação a avaliação do crescimento 
utilizando as curvas de crescimento disponíveis e avaliação 
neurológica através do Teste Denver, além de apresentar 
opções nutricionais de forma interativa utilizando-se a cozinha 
experimental da nova sede da SPSP. O sucesso foi tal que a 
diretoria considera incluí-lo na grade de atividades anuais da SPSP.

Patrícia Freire

Salvi Cruz

Salvi Cruz
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INFORME-SE8

“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: 16 e 17 de maio, 27 e 28 de junho, 1 e 2 de agosto, 12 e 13 de setembro, 2 e 3 de outubro, 9 e 10 de outubro, 8 e 9 de novembro Informações e inscrições: (11) 3155-3742 
www.hospitalsiriolibanes.org.br Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 19 de junho, 7 de agosto, 31 de outubro, 3 de dezembro
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 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  *

 Apoio 13 de maio Hotel Pullman – Ibirapuera 1º Simpósio de Reprodução Humana e Genética (11) 3253-3713           *
 SPSP  São Paulo e 1ª Jornada Multidisciplinar de Doenças Raras www.simposioideiafertilabc.com.br

 Apoio 13 e 14 de maio Hotel Renaissance XXIII Encontro Internacional de Neonatologia da Santa Casa de São Paulo (11) 2176-7000           *
 SPSP  São Paulo, SP  www.santacasasp.org.br/neonatologia

 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

 Apoio 15 a 17 Maksoud Plaza Hotel 3º Congresso Internacional Sabará em Saúde Infantil (11) 2155-0259              *
 SPSP de setembro São Paulo, SP  ensinosabara.org.br/3congresso

 Realização 16 de abril APM Santo André Atualizações em Dermatologia e Imunizações  (11) 4990-0634 ou 4990-0168           *
 SPSP  Santo André, SP  info@apmsantoandre.org.br

 Apoio 23 de junho Centro Convenções Rebouças Projeto Gêmeos em Pediatria – 40 ano de ICr (11) 4063-8458              *
 SPSP  São Paulo, SP  www.caepp.com.br

 Realização 26 e 27 de agosto Hotel Mont Blanc 25ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da Maternidade Sinhá Junqueira (16) 3623-9399           *
 SPSP  Ribeirão Preto, SP e 8ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da SPSP vanise@vsfutura.com.br

 Data Tema Mesa-redonda Local Pontos

Café da Manhã com o Professor • Realização SPSP • Informações: www.meetingeventos.com.br ou (11) 3849-8263

Café da Manhã com o Professor

 30 de abril Infectologia Infecções congênitas: atualizações no manejo Sede da SPSP *

 14 de maio Pneumologia Pneumonias: o que há de novo? Sede da SPSP *

Infectologia
Infecções congênitas: atualizações no manejo 

clínico-laboratorial e conduta terapêutica

Inscrições:
www.meetingeventos.com.br 
(11) 3849-8263 ou 3849-0379

Pneumologia
Pneumonias:

o que há de novo?

Inscrições:
www.meetingeventos.com.br 
(11) 3849-8263 ou 3849-0379

30 de abril de 2016 • 8h30 às 12h00 14 de maio de 2016 • 8h30 às 12h00


