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Inicialmente, este editorial descreveria o prazer propor-
cionado pelo início de nossa gestão e apresentaria as pri-
meiras realizações. Mas, diante do acontecido em Nice 
(França), em 14 de julho último, onde muitas pessoas – 
dentre as quais crianças e adolescentes – perderam suas 
vidas ou foram traumatizadas, reservei estas linhas para 
discutir sérios aspectos do que estamos presenciando e 
vivenciando. 

Não podemos permitir que desvios econômicos, sociais, 
políticos ou extremismos vençam a dignidade. Tenho ple-
na convicção de que a SPSP e seus associados detêm pa-
pel de destaque na construção de uma sociedade mais 
digna e equitativa, e não podemos nos furtar a discutir 
assuntos tão espinhosos e agir, procurando por soluções. 

Em todo o mundo, e não tem sido diferente em nosso 
País, temos assistido agressões às crianças e aos adoles-
centes. Violências diretas, psicológicas e físicas, estas mais 
perceptíveis. Mas, não só! Frequentes têm sido os desres-
peitos às leis de proteção e amparo à infância. Contudo, 
um aspecto positivo: cada vez mais essas violações vêm 
sendo noticiadas, causando perplexidade e combate. Não 
podemos permanecer inertes! Inadequações de condu-
ta por alguns maus indivíduos têm transformado muitas 
crianças e adolescentes em vítimas perenes que, dificil-
mente, se recuperarão dos traumas sofridos. A possibili-
dade de cicatrizes incuráveis deve determinar às pessoas 
de bem e que militam na Pediatria, e nas diversas áreas 
a ela correlacionadas, a busca conjunta de caminhos e 
soluções para que se impeçam tais desvios. 

A SPSP, associação apolítica e laica – como devem ser 
todas as associações médicas – pode e deve, por meio de 
sua diretoria e de seus associados, participar ativamente 
desse processo, buscando guerrear pelas crianças e ado-
lescentes e pela plenitude dos seus direitos. 

Já demos o primeiro passo: cientes do grave proble-
ma do consumo crescente de drogas – lícitas e ilícitas 

– na faixa etária pediátrica, lançamos a campanha Julho 
Branco: com consciência e sem drogas, que teve amplo 
apoio da imprensa, das sociedades médicas e em geral.  
Sabedores de que a informação precisa se transformar 
na verdadeira e mais eficaz forma de atacarmos esse 
mal, iniciamos os trabalhos por meio de ação em edu-
cação continuada, com palestra aos pediatras em um 
Café da Manhã com o Professor (veja na página 5 desta 
edição). Realizamos a gravação integral do evento que, 
em breve, estará disponível para acesso livre a todos in-
teressados, que também serão importantes participantes 
nesta luta. 

Aproveito para informar que nossa gestão já iniciou os 
trabalhos para a criação de um grupo de trabalho espe-
cífico, multiprofissional e multidisciplinar, que participará 
ativamente de debates e da indicação de caminhos para 
a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Pe-
dimos a todos os nossos associados que compartilhem 
suas ideias e participem, enviando suas sugestões para  
nosso e-mail pediatria@spsp.org.br.

Dessa forma, investindo na educação continuada e lu-
tando pelos direitos dos pediatras, das crianças e dos ado-
lescentes, a SPSP estará exercendo, em sua plenitude, o 
papel que lhe foi outorgado por seus associados.

Obrigado e um grande 
abraço a todos,

Claudio Barsanti
Presidente

presidencia@spsp.org.br

pela plenitude dos direitos das crianças
Conversa com o Presidente
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benefícios aos associados
Conversa com o Diretor

Depois de ter sido presidente da SPSP - Regional Franca, 
membro da Diretoria de Cursos e Eventos e Diretor de Re-
gionais, eu acreditava que já havia cumprido o meu papel 
na SPSP. Entretanto, fui convidado por Claudio Barsanti 
a participar da atual diretoria. Aceitei, pois conheço bem 
todos os membros há bastante tempo e sei da seriedade, 
caráter e dedicação a nossa entidade. Além disso, a atual 
diretoria representa a continuidade do trabalho árduo das 
gestões anteriores, que pude acompanhar nessas mais de 
duas décadas de participação associativa.

Para esta gestão serão mantidos os programas de edu-
cação continuada já existentes, como o Café da Manhã 
com o Professor, jornadas, simpósios e congressos, em 
todo o Estado. No entanto, o pediatra do interior vai ter 
uma maior oportunidade de se atualizar, pois temos o ob-
jetivo de transmitir em tempo real – e por consulta no site 
– essas atividades.

Outro importante tópico é a defesa profissional e uma 
das nossas ações será a ampliação do canal Defesa Pro-
fissional SPSP, serviço já existente no nosso portal, no 

qual dúvidas enviadas pelos as-
sociados são respondidas pelos 
membros da Diretoria de Defesa 
Profissional, com embasamento 
ético e legal. 

Também será criada a ouvidoria para recebimento, dis-
cussão e viabilização de propostas dos associados.

Esta diretoria assumiu o compromisso de oferecer 
maior aporte financeiro às Regionais, para realização de 
eventos teórico-práticos, o que possibilita que mais asso-
ciados sejam beneficiados.

Com a luta para melhorar as condições de trabalho 
do pediatra e oferecer atualização científica, esperamos 
contribuir para uma melhor qualidade de atendimento as 
crianças e adolescentes de nosso Estado.

Marcelo Pinho Bittar
2º vice-presidente da SPSP. Pediatra subespecialista em 

Endocrinologia Pediátrica e Terapia Intensiva Pediátrica. Mestre em 
Ciências Médicas pela FMRP-USP.  

diretoria@spsp.org.br
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pediatria: breve panorama
Conversa com o Associado

Porque escolher Pediatria nos dia de hoje, onde o pedia-
tra, dentre os profissionais médicos, é o menos valoriza-
do? Ser médico é um dom, é servir, é educar, é ser conse-
lheiro, é ser amigo. Na minha ótica, a Pediatria se encaixa 
perfeitamente nesse contexto e foi por isso que, após 
pensar em ser cardiologista, quase cirurgião geral, ter sido 
monitor de Cirurgia Vascular, optei por essa área complexa 
e apaixonante da Medicina. É um casamento perfeito para 
aqueles que amam a saúde e o tema PREVENÇÃO.

Atualmente, trabalho em saúde pública na cidade de 
Paulínia, tenho consultório particular em Campinas e aten-
do convênio em PA nas cidades de Campinas e Sumaré. 
Trabalhar com diferentes públicos em locais diferentes na 
mesma região me abre um cenário do atual contexto da 
Pediatria da região metropolitana de Campinas, a saber: 
intensa procura de atendimento em PA para queixas am-
bulatoriais; falta de leitos de enfermaria e UTI; dificuldade 
para encontrar especialista que dê apoio às enfermarias; 
tempo de espera para consulta com especialista tanto na 
rede conveniada e principalmente pública; tempo de es-

pera para realização de exames 
de média e/ou alta complexidade.

Ao participar de congressos da 
SPSP, bem como reuniões como 
o Café da Manhã com o Professor (por sinal muito boas) 
vejo que a SPSP já identificou essas dificuldades e vem 
tentando encontrar soluções para tais problemas. Mas, 
para que nossa entidade tenha sucesso nessa empreitada, 
é importante que cada um de nós dê sua contribuição, 
que pode ser iniciada dizendo NÃO para todos aqueles, 
seja governo, seja operadora de saúde, que ousem usar 
a Pediatria como trampolim para seus anseios eleitorais/
comerciais (quando não cumprem promessas de campa-
nhas e/ou prestam insuficientes remunerações), impossi-
bilitando a prática DECENTE DA MEDICINA.

Renato Katchadur Telles
Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente pela UNICAMP. 

Médico formado na PUC-Campinas em 1988. Especialista em Pediatria e 
Medicina do Esporte. Associado SPSP.  

rktell@gmail.com
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A palavra boda vem do latim votum, que significa pro-
messa. De acordo com o seu significado religioso, é uma 
promessa para toda a vida. A tradição das festas das bodas 
de casamento surgiu na Alemanha, quando era costume 
oferecer aos casais uma coroa de prata quando comple-
tassem 25 anos de casados, e uma de ouro quando fizes-
sem 50 anos de matrimônio.

Em 2016, com o tema Aleitamento materno: presente 
saudável, futuro sustentável, celebra-se 25 anos de uma 
promessa, que começou após a Declaração de Innocenti, 
sobre a Proteção, Promoção e Apoio ao Aleitamento Ma-
terno, no encontro Breastfeeding in the 1990s: A Global 
Initiative, organizado pela OMS/UNICEF.

Assim, desde 1992, a primeira semana de agosto é dedi-
cada à promoção do aleitamento materno em 120 países 
do mundo. A cada ano a WABA define um tema (histórico 
no site da FIOCRUZ – Rede BLH) e lança materiais em 
vários idiomas, que podem ser adaptados para cada país, 
de acordo com suas características.

TEMA 2016
O tema deste ano nos faz pensar nas palavras de Amal 

Omer-Salim, Diretora Executiva da WABA: “O desenvol-
vimento sustentável significa o desenvolvimento que sa-
tisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras terem as suas próprias 
necessidades satisfeitas. O aleitamento materno é a chave 
para o desenvolvimento sustentável”. 

Embora pareça complexo, o aleitamento materno está 
ligado a cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), alguns de forma mais direta e objetiva 
(fome zero, boa saúde e bem-estar) e outros como base 
ou parte importante (erradicação da pobreza, igualdade 
de gêneros, energia acessível).

Apesar de 25 comemorações de semanas mundiais de 
aleitamento materno (SMAM), ainda temos muito a fazer 
até chegarmos às Bodas de Ouro de nossas promessas 
em relação à amamentação, ao futuro das crianças e a 
um mundo melhor. 

A primeira semana de agosto de 2016 deve ser um aler-
ta, um primeiro passo de nossa caminhada que busca co-
locar o aleitamento materno em seu devido lugar, ou seja, 
mães amamentando seus bebês, de forma natural, des-
de a sala de parto, exclusivo e em livre-demanda até o 6º 
mês, e complementado até 2 anos ou mais, onde, quando 
e como houver a necessidade, com o apoio da família, da 
escola, das empresas, da sociedade, da mídia, das redes 
sociais, dos profissionais de saúde e do governo. 

Temos um compromisso: apoiar, proteger e divulgar 
diariamente o aleitamento materno e toda sua impor-
tância, sua relevância para a saúde do País e, na primeira 
semana de agosto de 2017, olhar o passado com mais 
orgulho, o presente com mais satisfação e o futuro com 
mais esperança.

Essa é a proposta do Departamento de Aleitamento Ma-
terno da SPSP com todo o apoio da Diretoria e Presidên-
cia da SPSP. Acompanhem-nos nas nossas ações (aulas, 
textos, atividades) em prol do aleitamento materno. Re-
lator: Moises Chencinski, presidente do Departamento 
Científico de Aleitamento Materno da SPSP.

Bodas de prata
Pediatria em Movimento

Temos um compromisso: apoiar, proteger e divulgar 
diariamente o aleitamento materno e toda sua 
importância, sua relevância para a saúde do País.

25 anos de Semana Mundial
de Aleitamento Materno
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“A SPSP - Regional Ribeirão Preto tem como ca-
racterística pediatras de alto nível de conhecimen-
to. Portanto, assumir uma Regional desse porte é 
um desafio e, ao mesmo tempo, um orgulho, pois 
precisamos desenvolver projetos que estimulem fre-
quentemente a educação médica continuada”, disse 
Valdir Vitor dos Santos, diretor-presidente da Regio-
nal. Este é seu primeiro mandato e ele assume ao 
lado de Renato Zorzo, vice-diretor presidente.

Uma das ideias para a gestão é proporcionar ao 
médico atualização científica permanente, com 
eventos e discussões de casos clínicos, além de estar atento aos problemas 
dos pediatras da região – jornada de trabalho, remuneração e casos de vio-
lência – para atuar na defesa profissional e melhoria da qualidade de trabalho.

“Claudio Barsanti, presidente da SPSP, defende a ideia de integração entre 
as Regionais da SPSP, bem como um trabalho em conjunto com a capital, e 
isso também é o objetivo que sempre tivemos em nossa Regional”, comentou 
Santos. Há problemas comuns a todos os pediatras, porém cada região tem 
suas particularidades. “Por isso, o diálogo, o respeito e a troca de experiências 
são fatores positivos para todos”, acredita o diretor-presidente.

Inicialmente os diretores pretendem melhorar a estrutura física e funcional 
da Regional e também estimular os pediatras a se associarem. “Queremos fa-
zer um trabalho em conjunto para que nossos colegas sintam a SPSP sempre 
ao seu lado”, finalizou Santos.

“Fui indicado para assumir a SPSP - Regional São José do Rio Preto por Lilian 
Beani e Maria Lúcia Mitiko Aquiyama Alonso, respectivamente diretora-presi-
dente e vice-diretora presidente da Regional na última gestão. Após convidar 
Bruna Fernanda Zilioli Floriano para colaborar na gestão e montar um grupo 
pelo WhatsApp com os médicos da região, fiquei emocionado e entusiasmado 
pela receptividade demonstrada com nossos nomes”, comentou Jorge Selem 
Haddad Filho, diretor-presidente da Regional para a gestão 2016-2019.

Ele assume a Regional após ter sido vice-diretor presidente na gestão 2007-
2009 e afirma que o objetivo maior será reativar a parte científica, através da 
SPSP, e lutar por melhores honorários, visto que a especialidade não tem pro-
cedimentos para aumentar os rendimentos. “Aliás, em nossa cidade estamos 
unidos e já conseguimos alguns valores diferenciados para a Pediatria. Pouco, 
mas estamos lutando”, disse Haddad. Agora, com a certeza do apoio da atual 
Diretoria da SPSP, ele acredita que terá mais conquistas.

“Já estou sendo cobrado pelos colegas da região sobre nossas atividades cien-
tíficas. Informo que já conseguimos dois patrocínios e que tentaremos abordar 
os temas que estão sendo sugeridos pelos colegas. Com a união que vimos no 
período de eleição, conseguiremos muitas coisas para nossa Regional”, conclui 
o diretor-presidente da SPSP - Regional São José do Rio Preto.

trabalho em conjunto

a união faz a força

Regional

Regional

No dia 11 de junho aconteceu o 
Simpósio de Nutrição e Imunidade, 
realizado pela SPSP - Regional Gran-
de ABC, com participação de 30 pe-
diatras (foto). O evento abordou a 
importância da boa nutrição desde a 
gestação para uma melhor imunida-
de e qualidade de vida e contou com 
o apoio da Nestlé Nutrition. Os Sim-
pósios de Atualização são realizados 
pela Regional em conjunto com 
a Associação Paulista de Medicina 
de Santo André. O próximo evento 
acontece no dia 24 de setembro, 
com o tema Emergências em Oftal-
mologia e Otorrinolaringologia na 
Pediatria. Informações e inscrições: 
info@apmsantoandre.org.br ou pelo 
telefone 4990-0634.

No dia 12 de agosto, às 19h30, será 
realizado o Jantar de Comemoração 
ao Dia do Pediatra, em São Bernardo 
do Campo. Convites à venda na APM 
Santo André: 4990-0634.

aconteceu: 
santo andré

Regional

A SPSP - Regional Campinas or-
ganizou para o dia 18 de agosto um 
encontro com o tema Alergias: Ali-
mentar e Respiratória, com palestra 
da pediatra, alergista e imunologis-
ta Ana Paula Moschione Castro. O 
evento acontece às 20h00 na sede 
da Sociedade de Medicina e Cirurgia 
de Campinas (SMCC). As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas na 
secretaria da SMCC: Rua Delfino Cin-
tra, 63 - Centro - Campinas (SP) ou 
pelo telefone (19) 3231-2811.

tema alergias 
em campinas

Regional
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Arquivo SPSP - Regional Grande ABC

Jornada em Pindamonhangaba
Dia 13 de agosto, com tema Atualização em Neonatologia. Organização da 
SPSP - Regional Taubaté e Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP, com apoio 
Nestlé Nutrition. Informações: (12) 3643-2644 ou scmpinda@uol.com.br.
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No dia 2 de julho, em seu tradicional Café da Ma-
nhã com o Professor, a SPSP lançou oficialmente 
uma campanha de prevenção e combate ao álco-
ol e às drogas na infância e adolescência. Batizada 
de Julho Branco, a campanha tem o slogan Com 
consciência, sem drogas e será uma das prioridades 
da Diretoria, devido à gravidade do problema hoje, 
de acordo com Claudio Barsanti, presidente da SPSP. O 
evento teve como tema Aconselhamento breve sobre drogas 
em Pediatria, e foi coordenado pelo pneumopediatra João Paulo Becker Lotu-
fo, que também está à frente do recém-criado Grupo de Trabalho de Combate 
ao Uso de Drogas por Crianças e Adolescentes da SPSP. Lotufo ressalta que o 
pediatra, por ser um profissional da linha de frente, deve ter bom preparo, para 
então levantar uma discussão saudável, informativa e resolutiva. “O aconse-
lhamento breve visa aproveitar alguns minutos das consultas para transmitir às 
famílias noções sobre o problema das drogas”, comentou.

Lotufo apresentou, em suas palestras, resultados de estudos e diversos da-
dos que mostram a situação da experimentação de drogas entre crianças e 
adolescentes, além de explicar o programa de prevenção de drogas nas es-
colas e nos consultórios, que vem realizando através de seu projeto Dr. Bartô.

O evento contou com a presença do hebiatra Benito Lourenço, membro 
do Departamento de Adolescência da SPSP, e da psiquiatra e psicanalista do 
Instituto da Criança (Departamento de Pediatria do HCFMUSP), Maria Teresa 
Martins Ramos Lamberte.

A jornalista Izilda Alves, que coordena, há doze anos, a Campanha Jovem 
Pan Pela Vida, Contra as Drogas, foi escolhida pela SPSP como embaixadora 
da campanha e esteve também no evento. “Em 25 anos como jornalista, é a 
primeira vez que vejo uma sociedade de especialidade médica envolvida na 
luta contra as drogas. É uma iniciativa de muita coragem em um país onde o 
álcool e as drogas são glamourizados e há grandes interesses financeiros por 
trás. A resposta começa com quem cuida da criança, com quem ajuda a for-
mar cidadãos para o mundo, com saúde. Isso é fundamental nessa revolução”, 

afirmou a jornalista em seu discurso no Café 
da Manhã com o Professor.

Durante o colóquio, no final do encontro, 
os 35 pediatras presentes conversaram com 
os palestrantes e esclareceram dúvidas.

SPSP lança Campanha 
Julho Branco

Aconteceu

O dia 2 de julho teve dois grandes 
motivos para celebrar: o lançamento 
da campanha Julho Branco e a pri-
meira transmissão ao vivo do Café da 
Manhã com o Professor, através do 
canal da SPSP no YouTube. “Além de 
iniciarmos essa grande campanha, 
fizemos o primeiro evento da SPSP 
transmitido ao vivo via internet. Esco-
lhemos este Café como piloto justa-
mente por ser o lançamento de uma 
ação importante da SPSP, pois nossa 
ideia é que o vídeo fique disponível 
para ser acessado sempre e a qual-
quer momento, ampliando o alcan-
ce das informações e da campanha”, 
disse Lilian dos Santos Rodrigues Sa-
deck, 1º vice-presidente da SPSP.

A ideia é que os próximos encon-
tros do Café da Manhã com o Pro-
fessor também sejam transmitidos 
ao vivo, mas a SPSP ainda está nego-
ciando apoios e valores com a em-
presa que realiza esse serviço. Have-
rá a necessidade de inscrição prévia, 
mas todos os detalhes para o acesso 
virtual serão disponibilizados com 
antecedência. “Estamos cumprindo a 
promessa de alcançar o pediatra que 
não pode estar presente em nossos 
eventos, mas queremos que os co-
legas continuem vindo aos nossos 
encontros para confraternizarmos e 
aproveitarmos uma troca de ideias 
mais próxima”, finaliza Lilian.

O conteúdo do evento que lançou 
a campanha contra as drogas foi edi-
tado e preparado para estar disponí-
vel para acesso em agosto.

primeira 
transmissão 
online

Aconteceu

Esquerda acima: Claudio Barsanti em seu discurso. 
Esquerda abaixo: a jornalista Izilda Alves conversa com 
os pediatras presentes. Abaixo: participantes do Café da 
Manhã com o Professor.

Vinicius Mariano - Sarau de Imagens

Vinicius Mariano - Sarau de Imagens

Patricia Freire

Captura de tela

DROGAS
COM CONSCIÊNCIA
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Mais um curso online 
com iniciativa e realização 
da SPSP foi ao ar em agos-
to e estará disponível até 
agosto do ano que vem: 
Novas Recomendações do 
Calendário de Imunizações 
da Sociedade Brasileira de 
Pediatria: o que o pediatra 
precisa saber?, com aulas 
ministradas por Marco Aurélio Palazzi Safadi, membro do Departamento de In-
fectologia da SPSP, com participação de Claudio Barsanti, presidente da SPSP. O 
objetivo é atualizar os pediatras sobre as recomendações do calendário vacinal. 
A transmissão ao vivo aconteceu no dia 11 de agosto e agora o curso pode ser 
visualizado a qualquer momento no site www.aulaspediatriasp.com.br. Acesse 
e aproveite!

novo curso online: 
calendário vacinal

Aconteceu

Os exames para 
obtenção do TEP – 
Título de Especialis-
ta em Pediatria – de 
2016 foram realiza-
dos no dia 11 de ju-
nho em todo o Brasil. 
Em São Paulo, as pro-
vas aconteceram no 
Colégio Madre Ca-
brini, no bairro da Vila 
Mariana. Como nos 
anos anteriores, no mesmo dia e local aconteceram os exames para obtenção 
do TEN – Certificado de Área de Atuação em Neonatologia e TENEU – Certi-
ficado de Área de Atuação em Neurologia Pediátrica. O número de inscritos 
para o TEP em todo o Brasil somou 1.433 candidatos, 227 a mais do que no 
ano passado. O Estado de São Paulo, que representou este ano 42% dos can-
didatos do País, apresentou um aumento no número de inscritos em compa-
ração com 2015: 608 este ano contra 487 no ano passado.

Em 2015 aconteceu a primeira Avaliação seriada para Obtenção do Título de 
Especialista em Pediatria - Avaliação do R1. Ela é destinada aos médicos inscri-
tos no Programa Nacional de Residência Médica em Pediatria, com duração 
de três anos, em uma das seguintes instituições: Universidade de Brasília (UnB), 
USP São Paulo, Hospital Pequeno Príncipe (PR), Hospital Federal dos Servidores 
do Estado (RJ) e IMIP-Pernambuco. Para obter o TEP, o médico residente deve 
participar, obrigatoriamente, das três avaliações seriadas (R1, R2 e R3), tendo 
obtido a somatória total de 180 e a pontuação mínima de 50 pontos em cada 
uma das avaliações. O número de inscritos para a avaliação seriada em 2016 
foi 55 no Ciclo I (R2) e 103 no Ciclo II (R1), em todo o Brasil.

provas para o TEP 2016

Aconteceu

No dia 4 de junho aconteceu a reu-
nião do projeto Café da Manhã com 
o Professor com o tema Reumato-
logia no Pronto-Atendimento de Pe-
diatria, organizado pela Diretoria de 
Cursos e Eventos e o Departamento 
de Reumatologia da SPSP. O objeti-
vo do encontro foi capacitar os pe-
diatras, especialmente aqueles que 
atuam em serviços de emergência, 
a suspeitar, diagnosticar e conduzir 
urgências reumatológicas. Os 45 pe-
diatras presentes assistiram às pales-
tras dos membros do Departamento 
de Reumatologia da SPSP: Silvana 
Brasilia Sacchetti fez palestra sobre a 
Doença de Kawasaki, Adriana Maluf 
Elias Sallum falou sobre Púrpura de 
Henoch-Schönlein, e Daniela Gerent 
Petry Pioto explicou a artrite aguda. 
A mesa-redonda teve a coordenação 
de Cássia Maria Passarelli Lupoli Bar-
bosa, presidente do Departamento 
(gestão 2013-2016). Durante o coló-
quio, no final do encontro, os pedia-
tras presentes esclareceram dúvidas 
e conversaram com as professoras.

Reumatologia 
foi tema de 
encontro

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



INFORME-SE 7

Alergias respiratórias e a sazonalidade será o 
tema da reunião do projeto Café da Manhã com o 
Professor em agosto, no dia 20. A organização é da 
Diretoria de Cursos e Eventos e os Departamentos 
de Alergia e Imunologia e Otorrinolaringologia da 
SPSP, com o objetivo de capacitar o pediatra, da 
teoria à prática, sobre problemas respiratórios na 
infância e adolescência. No dia 24 de setembro, o 
tema é Alergia à proteína do leite de vaca versus in-
tolerância à lactose, com organização da Diretoria 
de Cursos e Eventos e o Departamento de Gastroenterologia da SPSP, visando 
esclarecer e discutir as diferenças diagnósticas e terapêuticas entre as duas 
entidades: alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. Em no-
vembro, no dia 26, Café da Manhã com o Professor abordará as Principais En-
docrinopatias do Período Neonatal, com organização da Diretoria de Cursos e 
Eventos e o Departamento de Endocrinologia da SPSP. Os encontros aconte-
cem na sede da SPSP aos sábados pela manhã, das 8h30 às 12h00. Confira a 
programação completa de cada encontro no portal da SPSP (www.spsp.org.br) 
e aproveite para fazer sua inscrição!

confira os próximos 
cafés com o professor

Vai acontecer

Nos dias 26 e 27 de agosto acon-
tece a 25ª Jornada de UTI Neonatal 
e Pediátrica da Maternidade Sinhá 
Junqueira, em conjunto com a 8ª 
Jornada de UTI Neonatal e Pediá-
trica da Sociedade de Pediatria de 
São Paulo. O programa científico do 
evento discutirá os avanços na reani-
mação neonatal, ventilação, preven-
ção de lesões, displasia broncopulmonar e no acompanhamento do pós-ope-
ratório de cirurgias cardíacas, entre outros temas. As Jornadas serão realizadas 
no Hotel Mont Blanc, em Ribeirão Preto (SP), com apoio Nestlé Nutrition. Infor-
mações e inscrições acesse: www.sinhajunqueira.com.br/utineonatal.

No dia 15 de setembro será rea-
lizado o primeiro Encontro com o 
Especialista de 2016, com o tema 
Atualização em Vacinas. O even-
to tem organização da Diretoria de 
Cursos e Eventos e o Departamento 
de Infectologia da SPSP, com coor-
denação de Silvia Regina Marques e 
palestra de Gabriel W. Oselka. Mais 
uma iniciativa de atualização da 
SPSP, o Encontro com o Especialista 
caracteriza-se por reuniões rápidas, 
das 19h00 às 21h30, nas quais o pe-
diatra tem a oportunidade de trocar 
ideias com especialistas nas diversas 
áreas de atuação da Pediatria. Acesse 
o portal da SPSP (link Eventos), saiba 
mais detalhes e faça sua inscrição!

jornada de uti neonatal

atualização 
em vacinas

Vai acontecer

Vai acontecer

Novo sistema de submissão para
a Revista Paulista de Pediatria

A SPSP e a Liga Acadêmica de Te-
rapia Antálgica e Cuidados Paliativos 
da Universidade Federal de São Car-
los (UFSCar) realizarão o Curso de 
Cuidados Paliativos Pediátricos e o 
Simpósio da Liga Acadêmica de Te-
rapia Antálgica e Cuidados Paliativos 
da UFSCar. Voltado para estudantes 
de Medicina, estudantes de outras 
áreas da saúde, profissionais de saú-
de e pediatras, os eventos aconte-
cem nos dias 19 e 20 de agosto, no 
Anfiteatro da Unimed São Carlos, em 
São Carlos (SP). Informações e ins-
crições: gramasco.hendrick@gmail.
com ou (17) 99774-8698.

Em julho, o acesso para submissão de artigos para a Re-
vista Paulista de Pediatria passou a ser realizado por meio 
do link: https://mc04.manuscriptcentral.com/rpp-scielo. A 
Revista volta a utilizar o sistema ScholarOne, com uma inter-
face mais didática, prática e ágil. Dúvidas, entre em contato: 
rpp@spsp.org.br. curso de 

cuidados 
paliativos

Vai acontecer
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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: 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: 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 – Diretrizes 2016

 Novas recomendações do calendário de imunizações da SBP Marco Aurélio Sáfadi e Claudio Barsanti www.aulaspediatriasp.com.br  *

 Apoio 9 de setembro Hotel Maksoud Plaza XVIII Curso de Atualização em Terapia Intensiva (11) 5098-1111 ou 3288-3332           *
 SPSP  São Paulo, SP  www.cursosopati.com.br

 Realização 13 de agosto Santa Casa de Pindamonhangaba II Jornada de Neonatologia da Santa Casa de Pindamonhangaba (12) 3643-2644 – ramal 205           2
 SPSP  Pindamonhangaba, SP  scmpinda@uol.com.br

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

 Realização 24 de setembro APM Santo André Emergências em Oftalmologia e Otorrinolaringologia na Pediatria  (11) 4990-0634 ou 4990-0168           *
 SPSP  Santo André, SP  info@apmsantoandre.org.br

 Apoio 3 de setembro Fleury Sede Jabaquara I Curso de Atualização em Reumatologia Pediátrica (11) 5033-9805           *
 SPSP  São Paulo, SP  educacaoemsaude.ucgrupofleury.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

 20 de agosto Alergia e Imunologia Alergias respiratórias e a sazonalidade Sede da SPSP *

Alergias respiratórias 
e a sazonalidade

20 de agosto de 2016 • 8h30 às 12h00

 Realização 19 e 20 de agosto Anfiteatro da UNIMED São Carlos Curso de Cuidados Paliativos Pediátricos e Simpósio da Liga Acadêmica (17) 99774-8698           *
 SPSP  São Carlos, SP de Terapia Antálgica e Cuidados Paliativos da UFSCar gramasco.hendrick@gmail.com

 26 de novembro Endocrinologia Principais endocrinopatias do período neonatal Sede da SPSP *

Novas recomendações 
do calendário de imunizações da SBP

Marco Aurélio Sáfadi e Claudio Barsanti
www.aulaspediatriasp.com.br

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

 Realização 15 de setembro Sede da SPSP Encontro com o Especialista – Atualização em vacinas (11) 3849-8263 ou 3849-0379           *
 SPSP  São Paulo, SP  www.meetingeventos.com.br

 24 de setembro Gastroenterologia Alergia à proteína do leite de vaca versus intolerância à lactose Sede da SPSP *


