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Conversa com o Presidente

pouco tempo, grandes feitos
Nossa gestão iniciou seus trabalhos há pouco mais de
três meses. Nesse curto período de tempo, grandes feitos:
a criação do Núcleo de Gestão em Pediatria e do Núcleo
dos Direitos da Criança e do Adolescente. O primeiro,
conduzido por pediatras com vasta experiência em gestão pública e privada, permitirá a concretização de propostas de interesse da classe pediátrica, com benefícios
diretos à população infantil. O segundo, multiprofissional
e multidisciplinar, formado por profissionais de extenso
conhecimento no assunto, já encaminha seus esforços
na formulação de ações na defesa dos direitos da criança,
do adolescente e do nascituro.
A constituição de Departamentos, como o de Imunizações e o de Oncologia Pediátrica, em consonância com
o realizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, não
se apresenta como uma cisão de seus Departamentos-mãe, mas com a função de ampliar a discussão de assuntos de destaque na Pediatria atual. A criação de novos Departamentos, como o de Medicina Diagnóstica,
visando o acréscimo e relevo de áreas de importância
correlacionadas à Pediatria, está em contínua análise e
realização.
Conseguimos implementar outras propostas de campanha, mostrando que não apenas prometemos – ao contrário! Nossas intenções têm sido lidas e relidas continuamente, para que as ideias e os ideais de nosso grupo,
aprovados por quase dois terços dos associados votantes,
continuem a nortear nossas atividades. A transmissão online de cursos e aulas, com a participação de pediatras de
todo o Estado, aliás, de todo o Brasil, de forma simultânea
e com a possibilidade de rever, a qualquer momento, em
nosso portal, já é uma realidade.
Iniciamos campanhas perenes, atribuindo um mês e
uma cor a cada assunto, para a divulgação e discussão de
temas relevantes e de grande valor para toda a sociedade.
Nossa primeira campanha – Julho Branco: Com Consci-

ência, Sem Drogas – é um sucesso. A receptividade pela
comunidade pediátrica, pelos profissionais de saúde, por
educadores e pela mídia demonstra o poder e o respeito
que a Sociedade de Pediatria de São Paulo detém.
A capacidade da SPSP de propor discussões, de indicar caminhos e de gerar soluções é patente em um país
que, infelizmente, se mostra carente de instituições sérias e bem-intencionadas. Temos a obrigação de fazer – e
estamos fazendo – a nossa parte. Novas campanhas se
seguirão: Outubro Verde: Combate à Sífilis Congênita e
Novembro Prateado: Pelos Direitos das Crianças e dos
Adolescentes - Somos Todos Iguais.
A programação dos eventos científicos não cessa. Em 8
de novembro teremos o X Fórum Paulista de Prevenção
de Acidentes e Combate à Violência contra Crianças e
Adolescentes. Nossas publicações continuarão a ser referência, nossas aulas e cursos serão disputados por pediatras de todo nosso Estado e País. A SPSP não ultrapassará
somente distâncias geográficas, se aproximará de outras
associações médicas, da sociedade em geral, de ilibados
agentes públicos e privados, em benefício das crianças,
dos adolescentes, da Pediatria e dos pediatras.
Parabéns a todos os colegas, em especial aos nossos
associados, que mantêm a SPSP no lugar que merece.
Um abraço,

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

Facilitar a comunicação entre a Sociedade de Pediatria
de São Paulo e o associado é uma das minhas atribuições
como Secretária Geral da SPSP. Desde que assumi este
cargo, na gestão 2007-2009, nosso objetivo tem sido dinamizar e aprimorar a comunicação eletrônica, facilitando
e estimulando o associado a entrar em contato conosco
para que possamos conhecê-lo melhor e, assim, entender
suas necessidades, esclarecer suas dúvidas e, também, receber sugestões para melhorar nosso trabalho.
Nosso portal na internet está constantemente se atualizando e passando por transformações que facilitem a
navegação e incorporem novas funcionalidades, sempre
procurando manter um visual bonito e agradável. Por
meio dele, o associado tem acesso a nossas ações voltadas para a educação continuada, como os cursos online
e as publicações científicas, além de se atualizar com as
notícias sobre o que vem acontecendo na Pediatria em
nosso Estado. No período de janeiro a agosto de 2016,
nosso portal teve uma média mensal de 17.421 visualizações de página (19.486 só em agosto), sendo a agenda de

cursos e eventos, as notícias e os
serviços aos associados as mais
visitadas.
Também estamos constantemente avaliando nossas outras ferramentas de comunicação – newsletters, boletins e redes sociais – para melhor
atender e informar o pediatra associado.
O trabalho de aproximar os residentes de nosso Estado com a nossa associação continua, pois queremos que
eles conheçam melhor a SPSP e fiquem a par dos benefícios que podem ter como associados, além de estimular
sua participação em nossas atividades, fazendo parte do
grupo que atua em prol da Pediatria, do pediatra e das
crianças e adolescentes por meio da Sociedade de Pediatria de São Paulo.

Salvi Cruz

aproximando o associado

Maria Fernanda Branco de Almeida
Secretária Geral da SPSP. Professora associada da Disciplina de
Pediatria Neonatal da Unifesp e Coordenadora do Programa de
Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria.
diretoria@spsp.org.br

Conversa com o Associado

Penso que não escolhi, mas a Pediatria me escolheu.
Foi-me nítido esse chamado durante a realização de um
Exame de Recuperação Final da matéria na Universidade
(PUC-Sorocaba). Examinando um recém-nascido no berçário, Deus falou comigo enquanto eu o tinha em minhas
mãos – um momento “mágico” – mostrando que minhas
mãos humanas, se guiadas por Deus, somada aos estudos e atualização constante, poderiam ser úteis aos nosso
pequenos (IM)pacientes. Daí segue minha frase pessoal:
“Pequenos (IM)pacientes, grandes preocupações!”
Foi então que fiz Pediatria Geral e UTI Pediátrica no
Hospital Infantil Menino Jesus, em São Paulo, afim de seguir esse “chamado”.
Penso que nossa atuação em pronto-socorros atualmente se deve, mais que um perfil pessoal, às necessidades econômicas e falta de valorização profissional pela
qual passa a nossa classe pediátrica brasileira e, nisto,
expondo-nos até às raias da violência física em tais locais
de trabalho. Portanto, nossa luta em defesa do pediatra
no Brasil conta com o associativismo, um dos motivos

pelos quais faço parte da SPSP.
Vejo o grande empenho de nossos colegas da Sociedade nas
diversas instâncias legislativas e
nos órgãos governamentais de saúde. Agradeço o empenho continuado e bem pautado para melhorar e manter as conquistas pediátricas almejadas. Encorajo aqui a
todos os pediatras a associarem-se porque juntos somos
mais fortes.
Mas não são apenas lutas. São também gratidões imensas e grandes satisfações pessoais, pois hoje Deus me deu
o privilégio de cuidar dos filhos dos pequenos pacientes
de outrora! Essa dádiva apenas nós, pediatras temos! Portanto, muita gratidão a Deus e à Pediatria.

Arquivo pessoal

gratidão à pediatria

Carlos Eduardo Gomes Prado
Pós-graduação em Homeopatia pelo Instituto Homeopático François
Lamasson em Ribeirão Preto. Plantonista no Hospital Santa Filomena em
Rio Claro e no Hospital Unimed Araras. Pediatra da Prefeitura de Araras
em quatro Unidades de PSF. Consultório particular. Associado SPSP.
consultorio_drcarlos@hotmail.com
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Pediatria em Movimento

Desafio: Eliminação
da sífilis congênita
Para que a cadeia de transmissão da SC possa ser interrompida, cada etapa do processo na linha de
cuidado da gestante, especialmente na atenção pré-natal, deve ser rigorosamente cumprida.

Em outubro de 2007 foi instituído o Dia
Nacional de Combate à Sífilis Congênita, sendo que em 2015 foi ampliado para
Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita (SC). Marcada para ocorrer
anualmente, sempre no terceiro sábado
do mês de outubro, a data foi instituída durante o VI Congresso da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente
Transmissíveis e o II Congresso Brasileiro
de Aids.
O objetivo dessa data era ampliar o
debate sobre o tema nos vários segmentos da sociedade e estimular ações
que contribuiriam para o desaparecimento da doença, considerada, há pelo menos 50 anos,
um sério problema de saúde pública em todo o mundo.
Durante a instituição dessa data foi comentado que:
“O momento é de reflexão para a definitiva tomada de
decisões por parte dos gestores e dos trabalhadores em
saúde: caminhemos, pois, para o controle e a eliminação da sífilis congênita, isto é, a ocorrência de menos
de um caso por mil nascidos vivos. Como elemento fundamental nesse enfrentamento, as ações de prevenção
precisam ser reforçadas no pré-natal, seja ele feito em
unidades básicas de saúde ou em serviços de referência.
Certos de que a perplexidade pode se transmutar não
em imobilidade, mas em ação, congregamos a todos os
profissionais de saúde, gestores e formadores de opinião
a lutarmos, juntos, pela eliminação da sífilis congênita
em nosso País.”
Atualmente, nove anos após estamos longe de atingir
a meta proposta, portanto continuamos com o grande
desafio de eliminação da SC. Embora 100% prevenível, a
SC tem apresentado taxas crescentes e bastante elevadas,
nos últimos anos. Quando comparado o ano 2010 com
2014, a elevação da taxa de incidência de SC foi de 2,4 vezes, passou de 2,0 para 4,8 casos por mil nascidos vivos.
Adicionalmente, foi observado aumento de 3,5 vezes no
número de óbitos infantis por SC, passou de 10 óbitos,
em 2010, para 35 óbitos, em 2014, merecendo destaque
a elevação de 40% entre os anos 2013 e 2014 (de 25 para
35 óbitos).

Outubro Verde

Mês do com
bate à
S

ífilis Congên
ita

Sociedade de P
ediatria de São
Paulo

Outubro Verde
Em 2016, a SPSP instituiu o Outubro Verde como o mês
de Combate à Sífilis Congênita, junto com a Coordenação Estadual de DST/Aids de São Paulo, Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sogesp - Associação de Obstetrícia
e Ginecologia de São Paulo, para estimular o debate do
porquê não se conseguiu atingir a meta e propor ações
conjuntas em busca da eliminação.
Para que a cadeia de transmissão da SC possa ser interrompida, cada etapa do processo na linha de cuidado
da gestante, especialmente na atenção pré-natal, deve ser
rigorosamente cumprida. É fundamental a ampla cobertura na oferta de testes para sífilis e retorno dos resultados
em tempo hábil, tratamento adequado com penicilina G
benzatina para gestante e parceiro sexual, orientação para
prática sexual segura e planejamento reprodutivo.
A SPSP está promovendo o Café da Manhã com o Professor com o tema Desafios para a eliminação da Sífilis
Congênita no dia 15 de outubro, em sua sede, como parte
das atividades do Outubro Verde.
Relatoras: Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck (Departamento de Neonatologia da SPSP) e Carmen Silvia B.
Domingues (Coordenação das Ações para Eliminação da
Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis - ESP).
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Regional

prematuro no
consultório
em santos
No dia 8 de novembro será realizado o evento com o tema Prematuridade: Como conduzir no consultório, realizado pela SPSP - Regional
Baixada Santista, com palestra de
Lílian dos Santos Rodrigues Sadeck.
A reunião acontece na Associação
Paulista de Medicina de Santos (Av.
Ana Costa, 388 - Gonzaga), com inscrições gratuitas. Informações pelo e-mail cientifico@apmsantos.org.br ou
pelo telefone (11) 3289-2626.

Pediatra
Orienta.
Acesse e
divulgue
o blog
da SPSP
voltado para a
comunidade.

www.pediatraorienta.org.br
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Maria Heloiza Torres Ventura
(à esquerda na foto) e Adriana
Guimarães Amaral assumem a
primeira gestão na SPSP - Regional Baixada Santista. “Temos um
desafio enorme em nossa região
com relação à melhoria da assistência pediátrica e à luta pela
valorização profissional. A Baixada Santista apresenta taxas de
mortalidade infantil ainda muito
elevadas e vários relatos de desrespeito aos pediatras, no quesito
segurança e também devido aos
baixos valores pagos aos médicos” comentam Maria Heloiza, diretora-presidente, e Adriana, vice-diretora
presidente.
A proposta de ambas para a Regional é o fortalecimento do pediatra, aumentando o número de aulas com professores da Baixada Santista e da capital, além de proporcionar uma aproximação maior entre os profissionais.
“Buscamos, também, um maior vínculo com as faculdades de Medicina da
região, convidando os alunos e residentes de Pediatria para os eventos promovidos por nossa Regional”, concluem as diretoras da SPSP - Regional
Baixada Santista.

Arquivo pessoal

A SPSP - Regional Campinas organizou para o dia 20 de outubro um
encontro com o tema Atualização
de Vacinas, com palestra do imunologista Otavio Cintra. 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 Cintra, 63 - Centro - Campinas (SP) ou pelo telefone
(19) 3231-2811.

fortalecimento

Regional

atualização e valorização
“Para nós, assumir a SPSP - Regional Franca é um
desafio. Esperamos, juntamente com os colegas da
região, estimular a atualização científica, a atuação
política junto aos prestadores de serviços e a valorização da nossa especialidade”, afirmam Alberto da
Silva Costa e Andrea Cristina Junqueira Souza (fotos),
respectivamente diretor-presidente e vice-diretor
presidente da Regional. Ambos foram convidados
por Marcelo Pinho Bittar, que foi diretor-presidente
da SPSP - Regional Franca por várias gestões. Alberto
da Silva Costa, inclusive, já foi vice-diretor presidente
da Regional por alguns mandatos.
“Nosso objetivo é batalhar para manter as Jornadas
de Pediatria de Franca, realizadas há anos com boa
participação dos colegas e, também, outros eventos pontuais, com palestras de especialistas da nossa região”, comentam Alberto e Andrea. Além disso,
pretendem trabalhar com as universidades da região,
tentando divulgar e estimular a adesão de novos profissionais à especialidade. “Apesar da dificuldade em
conseguir apoio para a realização de eventos, estamos confiantes e nós colocamos à disposição dos colegas e da Diretoria da
SPSP”, finalizam os diretores da Regional.

Arquivo pessoal

campinas:
atualização
em vacinas

Regional

Arquivo pessoal

Regional

Aconteceu

planejamento
estratégico spsp
A sede da SPSP recebeu mais de 80 membros da Diretoria para a primeira
reunião de Planejamento Estratégico da SPSP – Gestão 2016/2019. O encontro
aconteceu no dia 10 de setembro, com o objetivo traçar as metas de trabalho para os próximos anos. Na parte da manhã, após a abertura do evento e
as orientações sobre a reunião, oito grupos de trabalho se reuniram, discutiram suas prioridades e montaram suas apresentações: Publicações; Ensino
e Pesquisa; Regionais; Defesa Profissional; Cursos e Eventos; Departamentos
Científicos/Grupos de Trabalho. Após o almoço, os grupos apresentaram seus
objetivos para a gestão e os colegas presentes tiveram espaço para manifestar
suas opiniões. As informações e propostas apresentadas estão sendo analisadas pelos membros da Diretoria Executiva e serão trabalhadas e implementadas durante os próximos três anos.
No mesmo dia foi realizada a cerimônia de colocação da foto de Mario Roberto Hirschheimer, presidente da gestão anterior, na galeria de fotos dos ex-presidentes da SPSP (foto abaixo, à direita). Estiveram presentes na ocasião,
além do atual presidente, Claudio Barsanti, os ex-presidentes da SPSP Claudio
Leone (1990-1991) e Cléa Rodrigues Leone (2004-2006).

alergias
respiratórias
Arquivo SPSP

Aconteceu

Alergias respiratórias e a sazonalidade foi o tema do Café da Manhã
com o Professor que aconteceu em
20 de agosto 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 Alergia
e Imunologia da SPSP. Os 47 pediatras presentes assistiram às palestras
dos membros do Departamento de
Alergia e Imunologia: Vera Esteves
Vagnozzi Rullo tratou da asma e Tim
Markus Muller fez uma abordagem
prática dos dispositivos inalatórios,
com demonstração da utilização
correta de dispositivos inalatórios.
Após as palestras, ambos iniciaram
uma discussão de casos clínicos. No
final da reunião, os presentes esclareceram dúvidas e conversaram com
os professores.

Acima: Claudio Barsanti em sua apresentação.
Esquerda: grupos reunidos. Abaixo:
os membros da diretoria presentes no
Planejamento Estratégico.

Mario Roberto
Hirschheimer
apresenta sua
foto na galeria
de ex-presidentes da SPSP.
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informação nutricional
em sites populares
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Divulgação

Julio
Toporovski
recebe
homenagem

Revista Paulista de Pediatria

O professor Julio Toporovski foi homenageado com um prêmio da International Pediatric Nephrology Association (IPNA) pelo seu desempenho
e dedicação à Nefrologia Pediátrica.
O prêmio foi entregue durante o 17º
Congresso da IPNA, realizado entre
os dias 20 e 24 de setembro último,
em Foz do Iguaçu (PR). Julio Toporovski, presidente da SPSP no biênio
1988-1989, esteve à frente do Serviço
de Nefrologia Pediátrica do Departamento de Pediatria e Puericultura da
Faculdade de Ciências Médicas da
Santa Casa de São Paulo, um dos pioneiros da especialidade no Brasil, não
só pela assistência às crianças, como
também pela formação de pediatras
nessa área de atuação.

Pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), publicaram um estudo na Revista Paulista de
Pediatria de setembro de 2016, que analisou se as informações veiculadas em
sites populares estão de acordo com os passos do Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos do Ministério da Saúde (2010), que recomenda o
aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e, a partir dessa idade,
a introdução da alimentação complementar. A pesquisa mostrou que as informações encontradas nos 50 sites analisados – entre blogs, sites de empresas
alimentícias e sites especializados em nutrição infantil – apresentaram, em grande parte, discordância com o que é preconizado pelo órgão governamental.
“Apenas 10% dos sites apresentaram corretamente as recomendações do guia
alimentar. Além disso, muitas das informações discordaram do que é preconizado pelo MS”, afirma a professora Larissa Loures Mendes, uma das autoras.
Segundo a professora, atualmente muitos pais e responsáveis buscam informações sobre a alimentação dos filhos em mídias digitais (sites, blogs e
redes sociais) e, apesar de utilizarem essa fonte de informação, desconhecem
sua procedência e qualidade. “O estudo faz um alerta: mães, pais e responsáveis devem estar atentos ao que é veiculado nas mídias digitais com relação
a alimentação infantil. O recomendado é que procurem informar-se em sites
confiáveis ou diretamente com o nutricionista ou pediatra do seu filho. Além
disso, reforça a necessidade de uma maior difusão das recomendações e de
uma fiscalização do conteúdo de sites voltados à alimentação infantil, para que
informações confiáveis sejam difundidas e possam contribuir para a prevenção
de doenças e promoção da saúde”, destacou Larissa.

Salvi Cruz

Aconteceu

Semana de Aleitamento
Confira os livros da
série Atualizações
Pediátricas no
portal da SPSP.
Informações: (11)
3284-0308 ou
bruno@spsp.org.br.
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No dia 3 de agosto, no auditório Luis Mussolino, na sede da Secretaria Estadual da Saúde, a SPSP celebrou a XXV Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) com uma ação voltada para os profissionais de saúde, com apoio
da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, Secretaria Municipal da Saúde e
Rede Paulista de Bancos de Leite Humano. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram adotados como base para o tema da campanha da
SMAM deste ano foram debatidos de forma clara e simples com as palestras de
Moises Chencinski, presidente do Departamento de Aleitamento Materno da
SPSP e de Keiko M. Teruya, consultora em aleitamento materno do Ministério
da Saúde e também membro do Departamento, em mesa redonda coordenada por Hamilton Robledo, vice-presidente do Departamento.

Acontece

Vai acontecer

novo curso online:
cuidado com a pele

10º Fórum Paulista de Prevenção de
Acidentes e Combate à Violência
8 de novembro de 2016 das 8h00 às 18h00
Anfiteatro João Yunes – Faculdade de Saúde Pública da USP
Informações: 3849-8263 ou www.meetingeventos.com.br

Divulgação

Mais um curso online com iniciativa e realização da SPSP foi ao
ar no início de outubro: Cuidado
com a pele a partir do nascimento até o 1º ano de vida. O curso,
que ficará disponível por um ano,
tem aulas ministradas por Lilian
dos Santos Rodrigues Sadeck,
presidente do Departamento de
Neonatologia da SPSP, e Silmara da Costa Pereira Cestari, presidente do Departamento de Dermatologia da SPSP. O objetivo é capacitar o pediatra sobre a
fisiologia da pele, as alterações que ocorrem durante o primeiro ano de vida e
como protegê-la, além de valorizar as peculiaridades da pele do RN a termo e
pré-termo e a importância de cuidados específicos. O curso pode ser visualizado a qualquer momento no site www.aulaspediatriasp.com.br.
No mesmo site, o pediatra pode conferir o curso Novas recomendações do
Calendário de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, com aulas de
Marco Aurélio Sáfadi, presidente do Departamento de Infectologia da SBP e
membro do Departamento de Infectologia da SPSP, com participação de Claudio Barsanti, presidente da SPSP. Na estreia, em 11 de agosto último, o curso
contou com a participação on-line de 176 médicos de todo o Brasil, sendo 71
do Estado de São Paulo (36 da capital e 35 do interior). Este curso fica disponível até agosto de 2017.

próximos
encontros
Desafios para eliminação da sífilis
congênita será o tema da reunião
do projeto Café da Manhã com o
Professor em outubro, no dia 15. A
organização é da Diretoria de Cursos e Eventos, do Grupo Prevenção
e Tratamento da Sífilis da SPSP e do
Departamento de Infectologia da
SPSP com o objetivo de informar e
capacitar os pediatras sobre a sífilis
congênita no Estado de São Paulo,
da epidemiologia ao tratamento.
Este evento faz parte das atividades
do Outubro Verde, mês de combate
à sífilis congênita, iniciativa da SPSP
junto com a Coordenação Estadual
de DST/Aids de São Paulo, Sociedade Brasileira de Infectologia e Sogesp - Associação de Obstetrícia e
Ginecologia de São Paulo, para estimular o debate sobre o assunto e
propor ações conjuntas em busca da
eliminação da doença.
No dia 26 de novembro, o tema
é Principais Endocrinopatias do Período Neonatal, com organização
da Diretoria de Cursos e Eventos e
o Departamento de Endocrinologia
da SPSP. Os encontros acontecem
na sede da SPSP aos sábados pela
manhã, das 8h30 às 12h00. Confira
a programação completa de todos
os eventos agendados no portal da
SPSP (www.spsp.org.br) e faça sua
inscrição!

Vai acontecer

reanimação neonatal na SPSP
No dia 29 de outubro será realizado o Curso de Reanimação Neonatal para
Médicos, e no dia 18 de novembro acontece o Curso de Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde. Ambos seguem as novas diretrizes 2016 do
Programa de Reanimação Neonatal (PRN) da Sociedade Brasileira de Pediatria
e visam ensinar os procedimentos de reanimação em recém-nascidos prematuros tardios, a termo e pós-termo a serem realizados pelo médico e pelo
profissional de saúde (enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas, entre outros) na sala de parto. A carga horária de cada um é de oito
horas, com duas aulas teóricas e quatro aulas práticas. Os cursos são ministrados por pediatras instrutores credenciados pelo PRN-SPSP/SBP e acontecerão
na sede da SPSP, em São Paulo (SP). Informações e inscrições pelo site www.
meetingeventos.com.br ou pelos telefones (11) 3849-8263 ou 3849-0379.

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

14 e 15
de outubro

Hotel Golden Tulip
1º Congresso de Emergências Pediátricas da Santa Casa de São Paulo
São Paulo, SP		

(11) 3331-0289 ou 2176-7000
www.santacasasp.org.br

*

Realização 29 de outubro
SPSP		

Sede da SPSP
Curso de Reanimação Neonatal para Médicos – Diretrizes 2016
São Paulo, SP		

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

*

Apoio
SPSP

3a5
de novembro

Centro Fecomercio de Eventos
São Paulo, SP

www.pediatria.unifesp.br
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Apoio
SPSP

4e5
de novembro

Instituto da Criança – FMUSP
V Jornada de Doenças Alérgicas do Instituto da Criança
São Paulo, SP		

(11) 3082-0087
www.caepp.com.br

*

Realização 8 de novembro
SPSP		

Faculdade Saúde Pública - USP
10º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate á Violência
São Paulo, SP		

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

*

Realização 8 de novembro
SPSP		

APM – Santos
Prematuridade: como conduzir no consultório?
Santos, SP		

(13) 3289-2626
cientifico@apmsantos.org.br

*

Realização 18 de novembro
SPSP		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso de Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde
Diretrizes 2016

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

*

Apoio
SPSP

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

Apoio
SPSP

24 a 26
de novembro

Evento

2016

Data

Informações

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

Pontos

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

Tema

Mesa-redonda

Local

15 de outubro

Infectologia

Desafios para eliminação da sífilis congênita

Sede da SPSP

Pontos
*

26 de novembro

Endocrinologia

Principais endocrinopatias do período neonatal

Sede da SPSP

*

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

Palestrante(s)

Endereço

Novas recomendações do calendário de imunizações da SBP

Marco Aurélio Sáfadi e Claudio Barsanti

www.aulaspediatriasp.com.br

Pontos
*

Cuidado com a pele a partir do nascimento até o 1º ano de vida

Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck e Silmara da Costa Pereira Cestari

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: 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

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

www.manoleeducacao.com.br/sbppediatria

10º Fórum Paulista de

Desafios para eliminação
da sífilis congênita

Prevenção de
Acidentes e
Combate à
Violência

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

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

15 de outubro de 2016 • 8h30 às 12h00

8 de novembro de 2016 • 8h00 às 18h00

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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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

		

