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Conversa com o Presidente

o exercício de uma pediatria digna
Uma nova gestão se inicia! Passamos por uma eleição
em que duas chapas pleiteavam a condução de nossa Associação pelos próximos três anos. Findado o processo
eleitoral e computados os votos, houve grandes vencedores: a Pediatria, os pediatras, as crianças e os adolescentes
de nosso Estado. Temos a certeza plena de que a SPSP
manter-se-á pujante e em seu local de destaque dentro
das sociedades médicas.
A força da educação continuada, com a ampliação de
suas jornadas, congressos, simpósios e encontros científicos, além da contínua progressão da distribuição e disponibilização de informações impressas, por meio de livros,
manuais, boletins e atualizações, permanecerá. Assim
como a especial atenção dada à nossa Revista Paulista de
Pediatria, com o objetivo de ser obtida a indexação máxima. Uma participação redobrada no campo da defesa
profissional, por meio de ações nos campos de cargos,
salários, remunerações e planos de carreira, e a batalha
incessante contra a violência progressiva contra os pediatras e contra a “judicialização” da Pediatria será continuamente exercida.
A busca do exercício de uma Pediatria digna, por meio
de ações robustas, apresenta-se como um dos alicerces
de nossa atuação e deverá ser construída em conjunto e
com a ajuda de todos os nossos associados. A criação do
Núcleo de Gestão em Pediatria, capitaneado por destacados pediatras, com ampla experiência nos campos gerenciais e de administração de serviços pediátricos, públicos
e privados, permitirá a troca de experiências. Assuntos de
interesse diário e problemas vivenciados por esses profissionais serão analisados e debatidos, com a subsequente criação de caminhos e soluções. O trabalho conjunto
com diversas entidades como a SBP - também recém-egressa de disputa eleitoral - APM, Sindicato dos Médicos, CREMESP, CFM, Ministério Público, Secretarias de
Saúde, dentre tantas outras, permitirá que sejam criadas

soluções para muitos dos problemas apontados. O fortalecimento das relações institucionais fará com que a SPSP
esteja cada vez mais presente no dia a dia, e em contato
com a sociedade em geral, divulgando temas de interesse
dos cidadãos. A discussão de problemas de saúde relacionados à população pediátrica, com a apresentação de
temas de interesse público e com real benefício a todos
os envolvidos, com a divulgação por órgãos de imprensa
construirá importante ferramenta de auxílio aos pediatras,
às crianças e aos adolescentes.
Destaco, por fim, a importância da integração com as
nossas Regionais, levando a discussão dos temas pediátricos e de nossa nobre profissão a todas as regiões de
São Paulo, de modo presencial e on-line. Este ideal estará
presente desde o princípio de nossa gestão. Desejamos e,
sem qualquer dúvida, chegaremos aos pediatras das mais
distantes cidades de nosso imenso Estado.
Queridos colegas, pediatras de São Paulo, participem,
discutam, apresentem sugestões e dúvidas. Desta forma,
juntos, cumpriremos nossos ideais e propostas, construindo uma Pediatria alinhada a todos os princípios éticos, morais e justos.
Muito obrigado pela confiança assentada em nosso
grupo. O trabalho será árduo, mas com certeza, prazeroso, gratificante e vencedor!
Um abraço,

Claudio Barsanti
Presidente
presidencia@spsp.org.br
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Conversa com o Diretor

Para iniciar a nossa conversa, gostaria de agradecer a
todos os colegas que nos prestigiaram durante a última
gestão, principalmente com a participação nas atividades
organizadas pela Diretoria de Cursos e Eventos, os Departamentos Científicos, os Grupos de Trabalho e Núcleo de
Estudos da SPSP. A participação de vocês, presencial ou
virtual, sem dúvida é o principal fator que nos incentiva.
Além disso, é importante salientar que o envolvimento
dos sócios da SPSP na eleição – divulgando, apoiando e
votando – foi fundamental para consolidarmos esta nova
gestão. O fato de contarmos com duas chapas concorrendo, de forma ética e elegante, fez com que um número maior de colegas participasse, integrando-se ao processo, com sugestões, críticas e propostas.
Estamos, então, iniciando a gestão 2016-2019 com uma
Diretoria muito unida e motivada. Com certeza, vontade
e disposição não faltam para que possamos cumprir as
propostas e as metas estabelecidas.
Vamos continuar e ampliar as ações vitoriosas desenvolvidas pelas gestões anteriores na área de educação

continuada, com cursos presenciais e à distância, congressos e
publicações. Também queremos
desenvolver novas campanhas
de interesse público e intensificar a defesa profissional,
apoiando o pediatra no seu dia a dia.
Trabalharemos integrados com as nossas 14 Regionais,
levando a SPSP aos nossos associados de forma presente,
e também utilizando os instrumentos disponíveis na internet, para trocas de experiências. Esse relacionamento
mais próximo com os colegas, entendendo suas necessidades, deverá nortear as ações da SPSP.
Vamos juntos fortalecer cada vez mais nossa associação, a Pediatria e os pediatras, com o objetivo de melhorar a saúde global do recém-nascido até o adolescente e
sua família!

Salvi Cruz

união e motivação

Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck
1º vice-presidente da SPSP. Médica-assistente do CTIN 1 do Instituto
da Criança do Hospital das Clínicas FMUSP.
diretoria@spsp.org.br

Conversa com o Associado

Desde bem pequena, sempre pensei em fazer Medicina
para cuidar das crianças. Depois, durante a faculdade de
Medicina, me interessei por outras áreas, mas a Pediatria
foi a especialidade que bateu mais forte no meu coração.
Eu sonhava em investigar e tratar doenças das mais variadas causas e, principalmente, acompanhar o bebê desde
o seu nascimento até a entrada na vida adulta. O pediatra é o médico que mais convive com o paciente – são
muitos anos de acompanhamento e contato intenso com
vários familiares como mãe, pai, avós etc.
Eu fiz residência em Pediatria na Universidade de São
Paulo e, logo no primeiro ano, tive contato com a Reumatologia Pediátrica e fiquei muito interessada. O que
mais me chamou atenção foram as doenças auto-imunes
raras, com várias manifestações graves e pouquíssimos
médicos que decidem por essa subespecialidade. Nenhuma doença é fácil de ser diagnosticada na Reumatologia,
sempre preciso atuar como uma investigadora, criando
hipóteses e juntando as peças, como em um quebra-cabeça. Ainda mais na região do ABC: eu não conhecia

ninguém que fazia Reumatologia
Pediátrica. Sendo assim, terminei
a Pediatria em 2001 e a Rematologia Pediátrica em 2003, ambas
na USP, e iniciei atendimento em São Caetano do Sul (SP),
em consultório particular associado a um trabalho acadêmico ligado à Faculdade de Medicina do ABC.
Eu tenho prazer em ensinar aos residentes de Pediatria
não só os conhecimentos médicos, mas também a zelar
por uma conduta ética correta, fortalecer o vínculo com
os pacientes e o respeito por todos da equipe.
Hoje em dia, muitos alunos se esquecem que, para ser
um bom médico, não basta estudar, diagnosticar e curar.
Precisamos ter empatia, ouvir as queixas dos pacientes,
respeitá-los e trabalhar em equipe.

Arquivo pessoal

conhecimento e empatia

Elisabeth Canova Fernandes
Pediatra e Reumatologista Pediátrica. Mestrado e doutorado pela
FMUSP. Preceptora de Pediatria da Faculdade de Medicina do ABC.
Atendimento em consultório particular em São Caetano do Sul (SP).
elisabethcfernandes@gmail.com
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Celso M Rebello, Cléa R Leone, Lilian SR Sadeck, Luis EP Calliari, Marina CM Barros, Mário C Falcão, Tamara BL Goldberg Diretoria Cursos e Eventos: Hany Simon Jr, Ana CR Zöllner (Diretores), Claudio R Aguiar, Fábio A Lopez, Liane H Catani, Lucimar A Françoso, Maria T Terreri,
Marisa L Miranda, Raphael DR Liberatore Jr., Renato A Kfouri, Rubens W Lipinski, Sandra R Loggetto, Henrique Lederman (Cursos On-line), Mandira D Kawakami, Silvia HM Loffredo (Programa de Reanimação Neonatal), Tânia MS Sakano (Programa de Reanimação Pediátrica)
Diretoria Patrimônio: Lélia C Gouvêa (Diretora), Hamilton H Robledo, Eraldo S Fiore Diretoria Defesa Profissional: José HL Pessoa, Marun D Cury, Paulo T Falanghe (Diretoria Executiva) Diretoria Departamentos Científicos e Grupos de Trabalho: Renata D Waksman (Diretora),
Rubens Feferbaum (Departamentos Científicos), João CR Barros (Grupos de Trabalho e Núcleos de Estudo) Diretoria Regionais: Aderbal T Mariotti, Eduardo B Franco, Tadeu F Fernandes Comissão Ensino e Pesquisa: Ana CR Zollner, Clovis F Constantino, Sulim Abramovici
(Programa de Residência Médica), Lélia C Gouvêa (Ligas de Pediatria e Graduação/Internato), Claudio Leone, Ulysses Dória Fº (Pesquisa) Núcleo Gestão em Pediatria: José LE Setubal (Presidente), Sergio AB Sarrubbo (Vice-presidente), Fernanda MF Guimarães (Secretária),
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Claudio Leone, Clóvis F Constantino, João TA Carvalhaes, José HL Pessoa, Maria MS Vilela Assessores Presidência: Claudio Leone, Clóvis F Constantino, Conceição AM Ségre, Fabio A Lopez, Fátima R Fernandes, João CR Barros, Marco AP Safadi Diretores-presidentes e vice
Regionais - Baixada Santista: Maria Heloiza T Ventura, Adriana G Amaral Botucatu: Eduardo B Franco, Nadja G Arenales Alves Campinas: Tadeu F Fernandes, Walter Pazinatto Franca: Alberto S Costa Filho, Andréa C Junqueira Souza Grande ABC: Maria de Fátima G Pereira,
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Combate ao uso de Drogas
por Crianças e Adolescentes
“Os problemas com as drogas já atingem
a faixa etária atendida pelo pediatra e nem
os pais, nem o próprio especialista, estão
habituados ou preparados para este tema.”

No 14° Congresso Paulista de Pediatria, realizado nos
dias 12 a 15 de março último, foi lançado o livro Álcool,
Tabaco e Maconha: Drogas Pediátricas, de autoria de
João Paulo Becker Lotufo (foto), pneumopediatra, médico assistente do Hospital Universitário da Universidade de
São Paulo (HU-USP), e coordenador do Projeto Antitabágico do HU-USP, com o apoio da Sociedade de Pediatria
de São Paulo e Sociedade Brasileira de Pediatria. Esta foi
a primeira ação da parceria entre a SPSP e o projeto Dr.
Bartô, coordenado por Lotufo com o objetivo de capacitar gestores, equipe técnica, pedagógica e de apoio em
escolas e empresas – públicas ou privadas – a lidar com
a grande incidência de vícios lícitos (tabagismo e álcool)
entre crianças e adolescentes.
“Com essa parceria, esperamos divulgar o assunto
drogas – enfatizando a prevenção – entre os pediatras,
para que todos possamos fazer o que chamamos aconselhamento breve na consulta pediátrica”, comentou Lotufo. Para isso, foi criado o Grupo de Trabalho Combate
ao Uso de Drogas por Crianças e Adolescentes da SPSP,
com coordenação de João Paulo Becker Lotufo. “Os problemas com as drogas já atingem a faixa etária atendida
pelo pediatra e nem os pais, nem o próprio especialista,
estão habituados ou preparados para este tema”, afirmou
o pediatra. Lotufo aplicou um questionário em 2007, em
um congresso de pediatras e pneumologistas pediátricos,
e as respostas revelaram grande desconhecimento dos
médicos sobre os problemas e sobre o tratamento do tabagismo. “O mesmo aconteceu em 2009, ou seja, o nível
de conhecimento do médico era semelhante ao do leigo
nessa questão”, ressaltou Lotufo.
ESTUDO
Uma pesquisa com cerca de 3 mil alunos da rede pública de ensino fundamental e médio de escolas da região
do Butantã, em São Paulo, observou-se que o uso das
drogas lícitas se inicia aos 10 anos de idade e, no último
ano do ensino médio, 25% dos jovens está fumando, 59%
está bebendo (álcool), 20% já usou maconha e 5% já experimentou crack. “Tudo é muito precoce, e 25% de jovens
fumantes é um número bem superior ao de maiores de
18 anos fumantes (11 a 14%) no estudo”, contou Lotufo. A

Salvi Cruz

pesquisa foi organizada pelo projeto Dr. Bartô e patrocinada pela Pró-reitoria de Cultura e Extensão da Universidade
de São Paulo.
CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR
A próxima ação da parceria entre a SPSP e o projeto Dr.
Bartô será o Café da Manhã com o Professor com o tema
Aconselhamento Breve Sobre Drogas em Pediatria. “Apresentaremos os dados de experimentação das drogas na
área pediátrica e daremos subsídios para que o pediatra
possa agir e dar orientações à família, pois sabemos que o
diálogo na família é o principal fator de prevenção às drogas”, informou Lotufo. O evento também terá orientações
sobre como tratar adolescentes e pais fumantes.
JULHO BRANCO: MÊS DE COMBATE ÀS DROGAS
NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA
A parceria entre a SPSP e o projeto Dr. Bartô, por meio
do Grupo de Trabalho Combate ao Uso de Drogas por
Crianças e Adolescentes, quer instituir o mês de Julho como o mês
de combate às drogas na infância
e adolescência. “Queremos iniciar
uma campanha permanente contra
as drogas e o consumo de álcool
na faixa etária pediátrica, protegenCOM CONSCIÊNCIA
do nossas crianças e adolescentes
e, também, fornecendo subsídios
para que o pediatra tenha segurança e informações precisas ao abor- Combate ao uso de Drogas
dar esse tema em suas consultas, por Crianças e Adolescentes
por meio de encontros, palestras
e conferências”, disse Claudio Barsanti, presidente da SPSP.

DROGAS
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A SPSP - Regional Jundiaí continua
com o tradicional Serão de Pediatria, organizado em conjunto com o
Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ).
Os Serões acontecem nas primeiras
quartas-feiras do mês, às 20 horas,
no Anfiteatro da FMJ. As datas para
o segundo semestre de 2016 são: 3
de agosto, 14 de setembro, 5 de outubro e 9 de novembro. Os temas
e os palestrantes ainda serão definidos. Informações: (11) 4587-1095 ou
aderbal.mariotti@gmail.com.

Regional

simpósios em
santo andré
A SPSP - Regional Grande ABC, em
conjunto com a Associação Paulista
de Medicina de Santo André, realiza
os Simpósios de Atualização. Confira
a data e o tema do próximo evento:
24 de setembro – Emergências
em Oftalmologia e
Otorrinolaringologia na Pediatria
• Caso clínico sobre as emergências
oftalmológicas e aula abordando
diagnóstico e conduta nos traumas
oculares mecânicos
• Traumas oculares não mecânicos
• Caso clínico sobre as emergências
otorrinológicas e aula abordando
diagnóstico e conduta nas
epistaxes, otalgia, corpo estranho
e traumas
Os Simpósios acontecem na sede
da APM Santo André, das 8h00 às
12h00. Informações e inscrições:
4990-0634 ou 4990-0168. Se preferir, entre em contato pelo e-mail
info@apmsantoandre.org.br. Faça sua
inscrição e participe!
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muitos planos
“Assumir a SPSP - Regional Campinas é uma grande responsabilidade para nós, principalmente nestes tempos onde as atualizações na Medicina são
instantâneas e a busca por informações cresce de
modo geométrico”, afirmou Tadeu Fernando Fernandes, diretor-presidente da Regional. Ele volta ao comando da Regional que
fundou, em 1998, junto com Walter Pazinatto (atual vice-diretor presidente) e
outros grandes nomes da Pediatria de Campinas e Região. “Temos a missão
de preservar e valorizar o excelente trabalho realizado nos últimos anos agregando novas ideias, plataformas e tecnologias”, contou Fernandes. A Regional
assumiu o compromisso com a nova Diretoria eleita de promover educação
continuada aos pediatras, residentes e profissionais da saúde envolvidos com
os cuidados e bem-estar da criança e do adolescente. “Faremos os cursos
de Reanimação Neonatal e Transporte de Emergência. Seremos pioneiros em
trazer para as Regionais o Curso Prático de Puericultura: Crescimento, Desenvolvimento e Cozinha Experimental, que foi grande sucesso no 14º Congresso
Paulista de Pediatria no início do ano”, anunciou o diretor-presidente.
Fernandes e Pazinatto planejam mobilizar os colegas para negociar com as
operadoras de planos de saúde a implantação das novas tabelas aprovadas e
publicadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e seus novos
valores. Também estão fazendo contato com as outras Regionais da SPSP para
uma maior integração e promoção de atividades conjuntas, o que certamente
aumentará nossa força e resultados. “A parceria com a Sociedade de Medicina
e Cirurgia de Campinas (SMCC), afiliada da APM, será mantida, e unificaremos
o Departamento de Pediatria da SMCC com nossa Regional, assim teremos
toda infraestrutura e logística que uma Regional precisa para funcionar”, comentou Fernandes.
“Os desafios e os planos são muitos! Precisaremos do apoio da Diretoria da
SPSP e dos colegas e professores das universidades de nossa região para dar
continuidade à este belo trabalho que é promover a saúde de nossas crianças”,
finalizou Fernandes.

Arquivo pessoal

jundiaí:
serões de
pediatria

Regional

Regional

ações para enaltecer a
pediatria brasileira
Fábio Cesar Bozelli e André Pacca Luna Mattar
começaram seu primeiro mandato na SPSP - Regional Sorocaba. “Estamos muito orgulhos e confiantes. Fazer parte da atual Diretoria é um privilégio”, comentou Bozelli, diretor-presidente da
Regional. Ele conta que é uma oportunidade de
troca de experiências com colegas renomados e
com grande capacidade de fomentar ações para
enaltecer a Pediatria brasileira.
“Nosso primeiro passo será organizar um recadastramento de todos os pediatras da região. Isso
feito, levantaremos suas necessidades para desenvolver projetos que contemplem essas necessidades, com foco no desenvolvimento técnico e atuação
profissional”, afirmou Bozelli.

Arquivo pessoal

Regional

Aconteceu

Aconteceu

Posse da nova diretoria
Em 7 de maio, na sede da Sociedade de Pediatria de São Paulo, aconteceu
a cerimônia de posse da nova Diretoria da SPSP para o triênio 2016-2019. O
evento contou com a presença de Mauro Gomes Aranha de Lima, presidente
do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, e Paulo Tadeu Falanghe,
representando a Associação Paulista de Medicina. Deixa o cargo de presidente
da SPSP Mário Roberto Hirschheimer (2013-2016), e assume Claudio Barsanti
(gestão 2016-2019). Em seu discurso de posse, Barsanti falou sobre as propostas para a SPSP para o próximo triênio, entre elas a educação continuada,
a ampliação da divulgação das informações, ideias e ações no campo da remuneração, maior atuação no ensino e nas faculdades, o fortalecimento das
relações institucionais e com a população, e a contínua luta pela defesa profissional. E destacou os quatro temas fundamentais para o sucesso da atuação
na SPSP e na vida: a Harmonia, o
Compromisso, a Família e o Agradecimento. Uma das atribuições
iniciais da nova Diretoria Executiva é indicar os nomes para as Diretorias de Publicações, Cursos e
Eventos, Patrimônio, Defesa Profissional, Departamentos Científicos
e Regionais. Confira o discurso de
posse na íntegra, bem como todos
os nomes da nova Diretoria no portal da
SPSP (www.spsp.org.br).
Acima: Claudio Barsanti assume seu compromisso
em seu discurso. À esquerda, membros da nova
Diretoria (da esquerda para a direita): Fábio Eliseo
F.A. Leite, 2º secretário; Claudio Barsanti, presidente (2016-2019); Lilian dos Santos R. Sadeck, 1º
vice-presidente; Mário R. Hirschheimer, presidente
(2013-2016) e Marcelo P. Bittar, 2º vice-presidente.

Arquivo SPSP

Aconteceu

Pneumonias e H1N1 foram
temas do Café com professor
Pneumonias – o que há de novo? foi o tema do Café da Manhã com o Professor que aconteceu em 14 de maio último. O encontro foi realizado na sede
da SPSP, em São Paulo, e organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos da
SPSP e o Departamento Científico de Pneumologia da SPSP. Os 60 pediatras
presentes assistiram às palestras dos membros do Departamento de Pneumologia: Sonia Mayumi Chiba tratou
das pneumonias atípicas, Joaquim
Carlos Rodrigues abordou pneumonia pneumocócica na era vacinal e Saulo Duarte Passos enfocou
pneumonias virais e o impacto
da infecção pelo vírus influenza H1N1. No final da reunião, os
presentes esclareceram dúvidas e
conversaram com os professores.

evento sobre
infecções
congênitas
Arquivo SPSP

Em 30 de abril aconteceu a primeira reunião de 2016 do projeto Café
da Manhã com o Professor com o
tema Infecções congênitas: atualizações no manejo clínico-laboratorial
e conduta terapêutica, organizado
pela Diretoria de Cursos e Eventos
e o Departamento Científico de Infectologia da SPSP. Os 55 pediatras
presentes assistiram às palestras dos
membros do Departamento: Aída de
Fátima T. B. Gouvêa tratou de sífilis e
HIV, Marcelo Otsuka abordou toxoplasmose e CMV e Silvia Regina Marques enfocou dengue, chikungunya
e zika vírus. Durante o colóquio, os
presentes esclareceram dúvidas e
conversaram com os professores.
No evento, os associados que compraram um dos novos lançamentos
da Série Atualizações Pediátricas,
concorreram a um e-book da Série.
A ganhadora foi Selma Segawa.

Participou
do Café da
Manhã com
o Professor
da SPSP?
Retire seu
certificado no
portal da SPSP
(www.spsp.org.br).

Arquivo SPSP
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Eleições

apuração

Revista Paulista de Pediatria

viver a adolescência
com o HIV

Arquivo SPSP

Após algumas décadas, a eleição
para a diretoria da SPSP para o triênio
2016-2019 contou com duas chapas
concorrentes. A apuração, ocorrida
em 29 de abril de 2016, na sede da
SPSP, registrou 643 votos para a chapa Renovação, Integração e Experiência e 306 votos para a chapa Fazendo
a Diferença. Estiveram presentes na
apuração representantes de ambas as
chapas, bem como membros da Comissão Eleitoral e membros da atual
Diretoria da SPSP (foto).

Pediatra Informe-se

participe do
boletim
Este boletim
da SPSP tem um
espaço na página 2 chamado
Conversa com o
Associado, onde
o pediatra associado à SPSP pode
manifestar sua opinião sobre a Pediatria de um modo geral, pode falar
de sua experiência e área de atuação
específica, suas alegrias e preocupações profissionais ou, ainda, sobre a
importância de ser associado à SPSP.
Participe! Envie-nos seu artigo com
as seguintes especificações: texto
em arquivo Word com 1.700 caracteres (com espaços) ou 250 palavras;
minicurrículo com formação acadêmica e atividade atual; e-mail para
contato; foto de rosto em alta resolução. Envie para lucia@spsp.org.br aos
cuidados de Lucia Fontes.
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Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em São Paulo
(SP), publicaram um estudo na Revista Paulista de Pediatria de junho de 2016,
que explorou os significados atribuídos pelos jovens sobre “viver a adolescência com o HIV” – em um grupo de pacientes que adquiriu a infecção ao nascimento – e os elementos implicados na adesão ao tratamento antirretroviral. “O
estudo mostrou que os adolescentes procuram incessantemente a normalidade e fazem esforços para esquecerem que são acometidos por uma doença
carregada de atributos estigmatizantes e que, ainda nos dias atuais, isola, discrimina e destina à clandestinidade seus portadores”, afirmou a professora Daisy
Maria Machado, uma das autoras da pesquisa. Segundo a professora, apesar
do HIV ser considerado um agente estressor, nessa trajetória em direção à
vida adulta, esses garotos e garotas procuram autonomia, anseiam liberdade
e transformação e possuem apreensões, tal qual seus pares não infectados,
em relação ao mundo desconhecido que está por vir. Os pesquisadores concluíram que os aspectos mencionados representam uma parcela importante
das principais vivências dessa população e, seu reconhecimento, além de servir como orientação ao trabalho da equipe multiprofissional, também poderá
contribuir para o aprimoramento do cuidado em todas as dimensões, sejam
elas físicas, psicológicas ou sociais. “A metodologia qualitativa, por meio de entrevistas em profundidade, foi uma ferramenta extremamente valiosa, pois valorizou os significados da experiência do indivíduo, o que permitiu compreender de forma ampla e aprofundada o objeto estudado e interpretar a situação
na perspectiva do participante”, finalizou a professora Daisy Maria Machado.
Acesse a Revista e leia o artigo na íntegra: http://rpped.com.br/pt/.

Revista Paulista de Pediatria

versão impressa
Se você ainda prefere a leitura do impresso ao digital, agora
pode ter a Revista Paulista de Pediatria em suas mãos. Assine! Saiba mais: www.rpped.com.br/pt/impresos. Os exemplares para assinatura são limitados, mas os artigos estão
disponíveis gratuitamente no site: www.rpped.com.br.

Vai acontecer

jornada de uti
neonatal em agosto
Nos dias 26 e 27 de agosto acontece a 25ª Jornada
de UTI Neonatal e Pediátrica
da Maternidade Sinhá Junqueira, em conjunto com a
8ª Jornada de UTI Neonatal
e Pediátrica da Sociedade de
Pediatria de São Paulo. Considerando o novo cenário e
todas as revoluções que vêm
acontecendo nos últimos
25 anos no universo da UTI Neonatal e Pediátrica, o programa científico do
evento discutirá os avanços na reanimação neonatal, ventilação, prevenção de
lesões, displasia broncopulmonar e no acompanhamento do pós-operatório
de cirurgias cardíacas, entre outros temas. Confira as palestras e conferências:
• Reequilíbrio toracoabdominal em RN Pré-termo
• Controvérsia na abordagem das pneumonias com derrame pleural
• Resoluções para prevenção de lesões pulmonares em prematuros
• Consequências pulmonares tardias da prematuridade extrema e displasia
broncopulmonar
• Novidades em reanimação neonatal
• Novidades em transporte neonatal
• Assistência circulatória e ventilatória no pós-operatório de cirurgia cardíaca
• O que há de novo no tratamento medicamentoso de PCA
• Atualização das diretrizes da American Heart Association
• Ventilação não invasiva em UTI pediátrica
• Hipercapnia permissiva
• Desmame da ventilação mecânica
As Jornadas serão realizadas no Hotel Mont Blanc, em Ribeirão Preto (SP).
Informações e inscrições acesse: www.sinhajunqueira.com.br/utineonatal.

Publicações SPSP

atualizações pediátricas
Durante o 14º Congresso Paulista de Pediatria, em março deste ano, foram
lançados cinco novos livros da série Atualizações Pediátricas da Sociedade de
Pediatria de São Paulo. Desde 2001, a SPSP, em parceria com editora Atheneu,
já produziu 27 livros. As publicações dessa série são elaboradas pelos Departamentos Científicos da SPSP e visam a atualização científica do pediatra em
diversas áreas da especialidade. Acesse o portal da SPSP (www.spsp.org. br),
clique no link Publicações e confira todos os títulos à disposição. Para mais
informações, entre em contato: (11) 3284-0308 ou bruno@spsp.org.br.

Vai acontecer

curso de
cuidados
paliativos
A SPSP e a Liga Acadêmica de Terapia Antálgica e Cuidados Paliativos
da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realizarão o Curso de
Cuidados Paliativos Pediátricos e o
Simpósio da Liga Acadêmica de Terapia Antálgica e Cuidados Paliativos
da UFSCar. Abaixo os temas programados para os eventos:
• Introdução aos cuidados paliativos
• Noções de tratamento da dor no
adulto
• Introdução ao tratamento da dor
infantil
• Cuidados paliativos pediátricos
nas doenças crônicas
• Bioética em cuidados paliativos
pediátricos
• A enfermagem em cuidados paliativos pediátricos
Voltado para estudantes de Medicina, estudantes de outras áreas da
saúde, profissionais de saúde e pediatras, os eventos acontecem nos
dias 19 e 20 de agosto, no Anfiteatro
da Unimed São Carlos, em São Carlos (SP). Informações e inscrições:
gramasco.hendrick@gmail.com ou
(17) 99774-8698.

Fique de olho
na agenda de
eventos e garanta
sua vaga nos
cursos da SPSP!
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Encontre seu curso ou evento
Data

2016

Local

Evento

Apoio
5 de agosto
SPSP		

Auditório Moise Safra
São Paulo, SP

XIII Simpósio Internacional de Ventilação Mecânica
em Neonatologia e Pediatria

Realização 19 e 20 de agosto
SPSP		

Anfiteatro da UNIMED São Carlos Curso de Cuidados Paliativos Pediátricos e Simpósio da Liga Acadêmica
São Carlos, SP
de Terapia Antálgica e Cuidados Paliativos da UFSCar

Realização 26 e 27 de agosto
SPSP		

Hotel Mont Blanc
Ribeirão Preto, SP

Apoio
SPSP

Maksoud Plaza Hotel
3º Congresso Internacional Sabará em Saúde Infantil
São Paulo, SP		

(11) 2155-0259
ensinosabara.org.br/3congresso

*

Realização 24 de setembro
SPSP		

APM Santo André
Emergências em Oftalmologia e Otorrinolaringologia na Pediatria
Santo André, SP		

(11) 4990-0634 ou 4990-0168
info@apmsantoandre.org.br

*

Apoio
SPSP

3a5
de novembro

Centro Fecomercio de Eventos
São Paulo, SP

XI Curso de Atualização em Pediatria
da Escola Paulista de Medicina – UNIFESP

www.pediatria.unifesp.br

*

Apoio
SPSP

24 a 26
de novembro

Centro Conv. Ribeirão Preto
São Paulo, SP

Congresso de Pediatria e
17ª Jornada da Pediatria da Unimed de Ribeirão Preto

(16) 3967-1003
*
www.unimedribeirao.com.br/congressopediatria

15 a 17
de setembro

Informações

Pontos

(11) 2151-4163
www.einstein.br/eventos/neonatologia

*

(17) 99774-8698
gramasco.hendrick@gmail.com

*

25ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da Maternidade Sinhá Junqueira (16) 3623-9399
e 8ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da SPSP
vanise@vsfutura.com.br

*

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

Tema

Mesa-redonda

Local

2 de julho

Combate ao uso de drogas

Aconselhamento breve sobre drogas em Pediatria

Sede da SPSP

Pontos
*

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

Palestrante(s)

Endereço

Pontos

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

*

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Associados da SPSP/SBP
Cursos do Programa de Reanimação Neonatal da SBP-SPSP – Diretrizes 2016
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.

Cursos de Reanimação Pediátrica • Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês
Curso PALS: 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: 7 de agosto, 31 de outubro, 3 de dezembro

Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
Curso 100% on-line: aulas com membros dos Departamentos Científicos da SBP. Carga horária: 360 horas. Pontuação para Pediatria: 10 pontos

Café da Manhã com o Professor

Jornada em Ribeirão Preto

2 de julho de 2016 • 8h30 às 12h00

26 e 27 de agosto de 2016

Combate ao uso de drogas
Aconselhamento breve sobre
drogas em Pediatria

25ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica
da Maternidade Sinhá Junqueira
8ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da SPSP

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

Inscrições:
VS Futura Eventos
(16) 3623-9399 ou vanise@vsfutura.com.br

Sociedade 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.
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www.manoleeducacao.com.br/sbppediatria

PATROCÍNIO
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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.”

(*) Formulário enviado para pontuação na CNA

		

