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Conversa com o Presidente

as esperanças se renovam
Mais um final de ano! Um ano que se mostrou com
muitas dificuldades e transformações, algumas inesperadas. Todos vivemos tristezas (espero que poucas), alegrias (espero que muitas), surpresas, mudanças e a busca
constante de novos ideais e projetos. Realizamos, todos
os dias, decisões que determinaram o percurso que seguiríamos, escolhendo novos caminhos ou nos mantendo no curso em que já estávamos.
Não foi diferente quando criamos a chapa Renovação,
Integração e Experiência. Lançados à disputa eleitoral,
pleiteávamos continuar as sequências ética, administrativa, científica e profissional dos grupos que nos antecederam. Desde o princípio, cada um de nós analisou se
detínhamos as condições necessárias para estar à frente da SPSP, mantendo a sua importância e pujança não
só no meio pediátrico, mas em todo universo médico e
científico do País. Discutimos, também, como poderíamos trazer novas contribuições para que nossa Sociedade continuasse a ser referência no campo científico, na
defesa da saúde de nossas crianças e adolescentes e na
defesa do exercício digno da Pediatria.
Sabedores das dificuldades, mas certos de que poderíamos contribuir, aqui chegamos e, com muita felicidade,
constatamos que o que acreditávamos – e acreditamos
– a cada dia se materializa. E a nossa SPSP continua forte em sua educação continuada, em suas publicações,
na defesa profissional de seus associados e na luta pelas
crianças e adolescentes.
Conseguimos, em poucos meses, realizar várias de
nossas propostas. A transmissão online de cursos e eventos científicos tem permitido a participação de colegas
que, devido a imposições geográficas, não conseguiam
presenciar essas atividades. As campanhas Julho Branco:
Com Consciência, Sem Drogas, Outubro Verde: Combate à Sífilis Congênita e Novembro Prateado: Direitos das

Crianças e Adolescentes - Somos Todos Iguais, ultrapassaram o nosso Estado e se tornaram referência, permitindo a discussão com diversos segmentos da sociedade
civil, com políticos e com órgãos de representação da
classe médica como Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo (Cremesp) e Conselho Federal de
Medicina (CFM), além do Ministério Público.
No dia 7 de novembro, após exaustiva e longa atuação dos membros do grupo da Síndrome Alcoólica Fetal
(SAF) da SPSP, foi sancionada a lei municipal que criou a
campanha permanente de esclarecimento sobre a SAF,
o que possibilitará o desenvolvimento de ações visando
a conscientização da população a respeito dos riscos do
consumo de álcool durante a gravidez.
Ações como as que se apresentam fazem com que
continuemos fortes em nossas convicções e ideais.
Com o trabalho e a dedicação de toda a sua Diretoria e
de todas as suas Regionais, a SPSP permanecerá grande
e será, como já é, referência a outras entidades.
As esperanças se renovam a cada passagem de ano e,
assim, tenho a certeza de que todos teremos um maravilhoso 2017!
Um abraço,

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

Desde 2004, a Diretoria da SPSP vem trabalhando para
alcançar mais protagonismo científico para a Revista Paulista de Pediatria. Já tivemos muitas vitórias: indexações
nas bases SciELO, Scopus, Embase, Lilacs, Index Medicus
Latino-Americano, Sumários, Medline e PubMed Central,
a criação da versão eletrônica, o site próprio, entre outras.
Esse crescimento e a busca constante por maior qualidade editorial da Revista trouxe novos editores executivos
e, também, a evolução da citação dos 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 aumento do
fator de impacto aumenta a confiabilidade e a referência
da publicação.
Este ano, a Revista voltou a utilizar o sistema ScholarOne
para a submissão de artigos, com uma interface mais didática, prática e ágil. Também em 2016, a publicação lançou
novo aplicativo para smartphones e tablet, com visual renovado e a possibilidade de acessar instruções aos autores, notícias e todas as edições já publicadas.

Para 2017 estamos programando a reformulação do site da Revista, que terá layout mais moderno e novas funcionalidades.
Para acompanhar essas mudanças, as versões impressa
e eletrônica também terão cara nova no ano que vem,
buscando sempre a melhor experiência possível para os
leitores da nossa publicação.
Toda essa importante evolução da Revista Paulista de
Pediatria reflete o intenso trabalho dos editores, da Diretoria de Publicações da SPSP e da Diretoria Executiva. Aproveito para agradecer ao Conselho Editorial e aos funcionários da SPSP, que têm colaborado para fazer da Revista
um periódico de qualidade. E desejo um excelente final
de ano a todos os colegas.

Salvi Cruz

evolução constante

Ruth Guinsburg
Editora chefe da Revista Paulista de Pediatria da SPSP. Professora
Titular de Pediatria da Escola Paulista de Medicina da Unifesp.
diretoria@spsp.org.br

Conversa com o Associado

Sou formado pela Universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro (UNIRIO) e me especializei em Pneumologia Pediátrica na Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). A escolha pela Pediatria já estava tomada desde o
primeiro ano de faculdade, mas decidir pela área de atuação não foi fácil. Optei por cursar o R3 em Pediatria Geral
antes de tomar a decisão pela Pneumologia.
Durante as rodadas nas diversas áreas, percebi que o
pediatra geral tem papel central no reconhecimento precoce das enfermidades, muitas vezes atuando de forma a
prevenir agravos à saúde da criança. Apesar da especialidade escolhida, o pediatra ainda se mantém pediatra antes
de tudo. Foi nesse contexto que decidi estudar um pouco
mais sobre as doenças relativas ao pulmão e vias aéreas,
mas sem abandonar a atenção básica.
Em 2011 ingressei nas Forças Armadas, atuando em ambulatório e na UTI Neonatal do Hospital Central da Aeronáutica (RJ). Em 2013, tive a oportunidade de ser transferido para o Hospital de Aeronáutica de São Paulo (a
pedido!). Conhecer a maior cidade do País foi um atrativo.

Atualmente moro próximo à
sede da SPSP, e isso foi uma agradável surpresa. O Café da Manhã
com o Professor se tornou compromisso obrigatório na minha agenda cultural, social e
gastronômica. A oportunidade de conhecer novos colegas, de me manter atualizado e de tomar um delicioso
café da manhã são benefícios que me fazem ter muito
apreço em ser associado.
Tenho focado meus estudos nos “exames de rotina”
solicitados anualmente para crianças. Vejo uma falta de
consenso nas solicitações e na interpretação. Acho que
o tema deveria ser mais debatido entre nós. Será que são
necessários? Quais realmente são importantes? Seria um
prazer conversar com colegas interessados no tema.

Arquivo pessoal

pediatra antes de tudo

Rodrigo dos Santos Lima
Pediatra no Hospital de Aeronáutica de São Paulo. Pneumologista
pediátrico no Centro de Especialidades I (Fundação ABC - Santo André).
Consultório particular. Associado SPSP.
rodrigopneumo@yahoo.com.br
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Pediatria em Movimento

proteção aos direitos da
criança e do adolescente
Temos papel de destaque na construção
de uma sociedade mais digna e equitativa e
não podemos nos furtar a discutir assuntos
espinhosos e liderar ações mais efetivas.
Confirmando seu compromisso com a manutenção
dos direitos da criança e do adolescente, a Sociedade de
Pediatria de São Paulo lançou, durante o 10º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência
Contra Crianças e Adolescentes, realizado em 8 de novembro último, a campanha Novembro Prateado. Resultado do trabalho de um grupo multiprofissional e interdisciplinar, a iniciativa visa discutir todos os aspectos legais
de proteção infanto-juvenil, inclusive do nascituro.
“Lutar pelos direitos dessa população faz parte do escopo de nossa entidade. Diversos temas serão levantados, como trabalho infantil, prostituição infantil e crianças
desaparecidas. Por meio de ações voltadas à sociedade
civil, pretendemos incitar esta discussão e pensar em caminhos e soluções voltados à proteção destes indivíduos”,
explica Claudio Barsanti, presidente da SPSP.
Os números são alarmantes. Levantamento feito pela
Fundação Abrinq denuncia que o Brasil conta com 3,3
milhões de pessoas em situação de trabalho infantil (com
idades entre 5 e 17 anos). A Unicef alerta que, anualmente, mais de um milhão de menores são introduzidos no
mercado do sexo no mundo – cerca de três mil ao dia.
Por fim, 40 mil crianças desaparecem no país a cada ano.
Mario Roberto Hirschheimer, membro do Núcleo de
estudos da Violência Doméstica Contra a Criança e o
Adolescente da SPSP, conta que o direcionamento da
campanha será de acordo com a idade. “Ao nascituro, voltaremos nossa atenção à mãe, a fim de garantir que tenha
acesso ao pré-natal, com exames e vacinas fundamentais,
e ao parto adequado, prezando pela saúde do feto”, diz.
No caso da criança, o foco será a vacinação e prevenção de doenças que podem surgir na fase adulta, como
hipertensão e diabetes. “Também traremos questões que
estão em voga, como a discussão sobre acesso à medicação de alto custo para tratamento de doenças raras –
sobretudo o quanto isso impactaria na saúde pública, para
a qual os recursos são finitos e as demandas, infinitas”, comenta Hirschheimer. No que diz respeito ao adolescente,
os destaques serão educação, oportunidade de trabalho
adequada e orientação em saúde, principalmente quanto à prevenção de gravidez precoce, de doenças sexualmente transmissíveis e a manutenção de rotina saudável,
por meio da alimentação e prática de exercícios.

“Temos papel de destaque na construção de uma sociedade mais digna e equitativa e não podemos nos furtar a discutir assuntos tão espinhosos e liderar ações mais
efetivas”, reforça Claudio Barsanti. “Temos assistido, mundialmente, agressões às crianças e aos adolescentes. Os
desrespeitos às leis de proteção e amparo à infância são
frequentes”, declara.
Interdisciplinar
Marina Feferbaum é coordenadora de Metodologia de
Ensino da Escola de Direito de São Paulo da Faculdade
Getúlio Vargas e também secretária do Núcleo de Trabalho da SPSP que idealizou a campanha Novembro Prateado. Dentre as ideias que destaca para fortalecimento da
ação, está a união com universidades de ponta, de modo
a selar parcerias e produtos interdisciplinares entre cursos
de Medicina, Direito e Administração, por exemplo. “Uma
das formas de concretizar a pauta seria agregar força com
instituições fortes – FGV, USP e SPSP, no caso – para trabalhar com temáticas que ainda estão no processo de definição. A partir disso, formaríamos um grupo de trabalho
com alunos de centros diferentes para trocar experiências
e enfrentar os desafios que este assunto propõe”, afirma.
Barsanti afirma que a SPSP não pode permanecer inerte
frente a esta realidade. “Muitas crianças e adolescentes tornaram-se vítimas perenes, infelizmente, com repercussões
difíceis de serem corrigidas. A possibilidade de cicatrizes
incuráveis é determinante para as pessoas que militam em
diversas áreas, como na Pediatria, em prol de uma busca
conjunta para soluções que impeçam tais desvios”, conclui.
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A SPSP - Regional Grande ABC, em
conjunto com a Associação Paulista
de Medicina de Santo André, realiza
os Simpósios de Atualização. Confira
datas e temas para 2017: 11 de fevereiro: Infectologia Pediátrica; 20 de
maio: Ortopedia e Reumatologia na
Pediatria; 5 de agosto: Adolescência
e seus problemas; 30 de setembro:
Autismo - TDHA - Microbioma.
Os Simpósios acontecem na sede
da APM Santo André, das 8h00 às
12h00. Informações e inscrições:
info@apmsantoandre.org.br ou (11)
4990-0366. Participe!

Regional

Jundiaí

Salvi Cruz

Em 2017 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 primeiro semestre são: 1
de março, 5 de abril, 3 de maio, 7 de
junho. Temas ainda serão definidos.
Informações e inscrições: (11) 45215671 ou aderbal.mariotti@gmail.com.

Confira os livros da
série Atualizações
Pediátricas no
portal da SPSP.
Informações: (11) 3284-0308
ou bruno@spsp.org.br.
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assistência à infância
“Assumir a SPSP - Regional Jundiaí é um prazer, um
privilégio e uma honra. Poder representar a comunidade pediátrica de uma região pujante, que fervilha
em busca de melhor atendimento e qualidade de
vida para nossos pequenos pacientes é gratificante”,
declara Aderbal Tadeu Mariotti, diretor-presidente
da Regional. Mariotti, que esteve à frente da SPSP
- Regional Jundiaí por vários mandatos desde sua
fundação, conta que o primeiro diretor-presidente
foi o professor José Hugo de Lins Pessoa, a quem
ele reverencia como o idealizador e condutor inicial
desta Regional. “Nossas sinceras homenagens a este amigo que revolucionou a
Pediatria em Jundiaí, em São Paulo e no Brasil”, comenta Mariotti.
Os Serões de Pediatria – evento tradicional da Regional realizado desde outubro de 1992 – acontecem na Faculdade de Medicina de Jundiaí todas as
primeiras quartas-feiras de cada mês, sob a supervisão do professor Saulo Duarte Passos. “Nosso objetivo é aperfeiçoar os conhecimentos relativos à especialidade e a melhoria dos padrões de assistência à infância em nosso meio”,
afirma Mariotti. Para os próximos anos o projeto é manter os Serões, realizar
cursos periódicos e abrir um canal de ligação entre o pediatra da região com
a SPSP e a SBP. A Regional também quer estar disponível para ajudar em questões ético-profissionais e de defesa profissional, para que o pediatra conheça
seus direitos e deveres nesta nobre profissão. “Como pediatras, procuramos
fazer parte da vida de nossos pequenos pacientes, em seu crescimento e desenvolvimento, oferecendo-lhes carinho, conforto e amor”, finaliza Mariotti.

Arquivo pessoal

eventos em
santo andré

Regional

Regional

união e confraternização
“Assumir a SPSP - Regional Grande ABC
significa dar continuidade a um trabalho
iniciado há três anos, tentando manter as
atividades de educação continuada para
os colegas da região, além de valorizar o
pediatra e buscar a união de nossa classe
por meio de nossos encontros” comentam
Maria de Fátima Gomes Pereira e Renata
Rodrigues Aniceto, respectivamente diretora-presidente e vice-diretora presidente da
Regional. Ambas foram convidadas a assumir a Regional há três anos por Alice Lang,
então presidente da Associação Paulista de Medicina de Santo André, com o
objetivo de ajudar a SPSP - Regional Grande ABC a voltar ser atuante. “Ficamos
surpresas, mas estamos aqui firmes e fortes”, afirmam.
Para os próximos anos serão realizados simpósios, almoços pediátricos durante a semana e o tradicional jantar no Dia do Pediatra. Além disso, ambas
querem atuar na comunidade, com eventos em conjunto com a pastoral da
igreja católica, com foco em prevenção da obesidade. “Nossa programação
é extensa e estamos em busca de apoios”, contam Maria de Fátima e Renata.
“Sempre reforçamos aos nossos pediatras que é importante que participem
dos eventos, com o objetivo principal de atualização e, também, para apoiar a
busca por patrocinadores”, finalizam.

Arquivo pessoal

Regional

Aconteceu

Aconteceu

Novo Titular da
Academia de Medicina

eliminação
da Sífilis
Congênita
Arquivo SPSP

Divulgação

No dia 27 de outubro o pediatra e professor José Hugo de Lins Pessoa tornou-se o
mais novo Membro Titular da Academia de
Medicina de São Paulo. Ele agora ocupa a
cadeira número 61, que tem como Patrono
Álvaro Guimarães Filho e Antecessor, Antônio Rubino de Azevedo.
José Hugo de Lins Pessoa foi presidente
da SPSP na gestão 2007-2009 e, atualmente,
faz parte da Diretoria de Defesa Profissional.
Exerce a Pediatria há 48 anos e atuou como
professor titular na Faculdade de Medicina
de Jundiaí por 40 anos. Publicou três livros
e diversos artigos, trabalhos e capítulos de livros. Em seu discurso na solenidade, Pessoa
afirmou que entrar na Academia é uma grande honra e privilégio, mas também
uma grande responsabilidade. “Vivemos tempos de grandes desafios para a Medicina. São décadas de invasão da burocracia estatal e da ganância econômica
das empresas no tecido da profissão médica. Nós médicos temos o diagnóstico
dessa situação mas, tal qual no período antes da penicilina, ainda não desvendamos o código do tratamento. Vale a pena lembrar, que são as dores do ser
humano que exigem a existência de uma boa Medicina”, disse em seu discurso.
Na cerimônia, o novo titular foi recebido pela Acadêmica Conceição Aparecida de Mattos Segre, também ex-presidente da SPSP na gestão 1986-1987. Mais
três ex-presidentes da SPSP são membros titulares da Academia de Medicina de
São Paulo: Jayme Murahovschi (gestão 1973), Mario Santoro Jr. (gestão 19921993) e Clóvis Francisco Constantino (gestão 1998-2000 e 2010-2013). O atual
presidente do Departamento de Clínica Cirúrgica em Pediatria da SPSP, José
Roberto de Souza Baratella, também é membro titular da Academia.

Desafios para eliminação da Sífilis
Congênita foi o tema do Café da Manhã com o Professor que aconteceu
em 15 de outubro último. O encontro, realizado na sede da SPSP, foi organizado pela Diretoria de Cursos e
Eventos, o Grupo Prevenção e Tratamento da Sífilis e o Departamento de
Infectologia da SPSP. Este evento fez
parte das atividades do Outubro Verde, mês que a SPSP instituiu como
Campanha 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.
Os 28 pediatras presentes assistiram
às palestras que contemplaram a situação atual da doença no Estado, a
abordagem neonatal e os desafios
no tratamento e seguimento da sífilis congênita. No final da reunião,
os presentes esclareceram dúvidas
e conversaram com as professoras.

Aconteceu

No dia 19 de outubro aconteceu o Encontro com o Especialista, na sede da
SPSP, em São Paulo. O tema foi A parceria com os profissionais que cuidam da
infância e juventude no trabalho de prevenção e de proteção à criança, com
objetivo de apresentar o projeto de Proteção Materno-Infantil na França e seu
papel na rede de proteção à infância, além de discutir a parceria com médicos
pediatras na prevenção e proteção à criança no Estado de São Paulo. O evento
contou com a participação de Marlène Iucksch, psicóloga, psicanalista no sistema de proteção à infância e adolescência junto ao Tribunal das Crianças de Paris,
França, e de Jean-Marc Bouville,
professor de Ciências Sociais,
psicanalista e diretor do GRAPE
(Grupo de Pesquisas e Ação pela
Proteção da Infância), com sede
em Paris. No final houve um espaço para discussão entre os presentes, que somaram 21 pessoas.

Fabiana Oliveira

proteção à criança

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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revista ganha
novo app
A Revista Paulista
de Pediatria agora
tem novo aplicativo para smartphones e tablet. Com
layout mais moderno, o app permite acessar instruções
aos autores, notícias e as edições
da Revista. A edição de setembro já
está disponível para download, basta
instalar o novo aplicativo, disponível
para as plataformas Android e IOS.

Livro para pais de
bebês prematuros
A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou, no Dia Internacional
da Prematuridade, a versão digital
do livro Nascer prematuro – Manual de orientação aos pais, familiares e cuidadores de prematuros
na alta hospitalar, de coautoria de
Lilian S.R. Sadeck, neonatologista
e vice-presidente
da SPSP. Acesse
pelo portal da
SPSP (www.
spsp.org.br).

Revista Paulista de Pediatria

palhaços e crianças
hospitalizadas
Pesquisadores da Faculdade de Medicina de Jundiaí
(FMJ), em Jundiaí (SP) publicaram um estudo na Revista
Paulista de Pediatria de dezembro de 2016 que comparou
a comunicação não verbal e os sinais vitais de crianças antes
e durante a interação com palhaços. O estudo foi realizado
entre novembro de 2014 e março de
2015 na unidade de pediatria de um
hospital público universitário, com 41
crianças de 2 a 11 anos. As crianças
foram informadas sobre as mensurações por uma pesquisadora vestida com
roupas comuns. Após a verificação dos sinais
vitais e observação prévia da comunicação não
verbal houve uma interação lúdica de 20 minutos
com alunos membros da Liga da Alegria da FMJ. A
pesquisadora observou e anotou a linguagem não
verbal durante a interação. Logo após, verificou novamente os sinais vitais das crianças. Os resultados
mostraram que houve alterações estatisticamente
significativas na comparação das médias antes e depois da interação. “As mudanças comportamentais
não verbais encontradas nas crianças mostram a efetividade dessa atividade
lúdica como recurso terapêutico. Elas mostraram-se, em termos gerais, mais
relaxadas, abertas e sorridentes. A interação foi capaz de modificar o contexto
inicial”, afirma a doutora em enfermagem Ana Cláudia Puggina, uma das autoras da pesquisa. Segundo os autores, há poucos estudos científicos que se propõem a investigar os efeitos da interação com palhaços em indicadores mais
objetivos (sinais vitais e comunicação não verbal). “Este estudo traz a interação
lúdica com palhaços como um recurso terapêutico para minimizar os efeitos
do ambiente estressor durante a interação, melhorar o estado emocional das
crianças e diminuir a percepção de dor. O brincar é um recurso terapêutico
importante no desenvolvimento infantil, de baixo custo e viável no ambiente
hospitalar”, destacou Ana Cláudia.
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Aconteceu

Aconteceu

A coordenação da SPSP do Programa de Reanimação Neonatal da SBP/
SPSP informa que, desde maio até 18 de novembro de 2016 foram recertificados nas novas condutas 157 instrutores, sendo 78 do interior do Estado. Foram realizados 239 cursos de reanimação neonatal (quatro na sede
da SPSP) com 1.386 médicos e 824 profissionais de saúde aprovados. Em
21 de novembro, na sede da SPSP, foi realizado o curso de transporte do
recém-nascido de alto risco (foto). Ainda em 2016 foram instalados oito
polos para formação de novos instrutores: Baixada Santista, Botucatu,
Campinas, Marília, Ribeirão Preto, Sorocaba, São José do Rio Preto e Taubaté. Os nomes dos instrutores em cada município estão disponibilizados
no site da SPSP. Informações: prn@spsp.org.br ou (11) 3284-0308.
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Arquivo SPSP

reanimação neonatal em 2016

Vai acontecer

fórum discute
proteção à criança

Arquivo SPSP

No último dia 8 de novembro aconteceu o 10º Fórum
Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes (fotos), organizado
pelo Núcleo de Estudos da Violência Doméstica contra
a Criança e o Adolescente da SPSP (Nevdca-SPSP) e a Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP. O evento, voltado para
profissionais de diversas áreas que lidam com crianças e adolescentes,
discutiu estratégias para identificar, encaminhar de modo adequado e prevenir
situações de risco relacionadas a essa faixa etária e contou com mais de 121
participantes. “Considero uma grande conquista ter realizado a décima edição
do Fórum”, comemorou Renata Waksman, coordenadora do Nevdca-SPSP.
Neste evento as atenções foram voltadas para questões jurídicas da proteção à
criança, informações atuais sobre o trabalho infantil e, particularmente, a estruturação da rede de proteção, que gera sempre muitas dúvidas. “Um assunto que
causou impacto foi a questão da gestação na adolescência, que tem sido cada
vez mais frequente e ainda com o agravante do alto risco”, comentou Renata.

Acima, da esquerda para direita:
Renata Waksman, coordenadora
do Fórum; Ivone Meinão, delegada
das Assembleias da Associação
Médica Brasileira; Mauro Gomes
Aranha Lima, membro do Núcleo
de Acidentes e Violência da Santa
Casa; Claudio Barsanti, presidente
da SPSP; Maria Helena Prado de
Mello Jorge, professora da USP;
Sergio Antonio Bastos Sarrubbo,
membro da Comissão de Relações
Comunitárias da SPSP e Marina
Feferbaum, advogada e especialista
em direitos humanos.

Vai acontecer

Atenção ao RN prematuro
No dia 17 de novembro foi comemorado o Dia Mundial da Prematuridade,
criado para chamar a atenção para um problema que atinge 15 milhões de
crianças ao redor do mundo todos os anos. No Brasil, mais de 12% dos nascimentos acontecem antes da gestação completar 37 semanas. Em 2017, no dia
14 de março, será comemorado o Dia da Atenção ao Recém-nascido Prematuro no Estado de São Paulo, com o objetivo de enfatizar a importância dos
cuidados com esses pequenos pacientes e seus familiares. Para registrar a data,
a SPSP realizará um Café da Manhã com o Professor, no dia 11 de março, destacando a evolução da sobrevida dos RN menores de 29 semanas e suas complicações em curto e longo prazo. Reserve a data na sua agenda e participe!

novo curso
online:
probióticos
Divulgação

Aconteceu

Mais um curso online com iniciativa e realização da SPSP está à disposição dos pediatras: Probióticos
e sua contribuição na microbiota
intestinal. O curso tem aulas ministradas por Vera Lúcia Sdepanian, presidente do Departamento de Gastroenterologia da SPSP, e Soraia Tahan,
membro do Departamento de Gastroenterologia da SPSP. O objetivo é
atualizar pediatras, nutrólogos e gastroenterólogos sobre a importância
da microbiota intestinal na fisiologia
e na fisiopatologia das doenças das
crianças e adolescentes, além de
esclarecer sobre a contribuição dos
probióticos na abordagem desses
casos. O curso pode ser acessado
no site www.aulaspediatriasp.com.br
e ficará disponível por um ano.
No mesmo site, o pediatra pode
conferir outros dois cursos online:
Novas recomendações do Calendário de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e Cuidado
com a pele a partir do nascimento
até 1° ano de vida. O curso sobre o
calendário de imunizações tem aulas de Marco Aurélio Sáfadi, membro
do Departamento de Infectologia da
SPSP, com participação de Claudio
Barsanti, presidente da SPSP, e fica
disponível até agosto de 2017. O curso sobre cuidados com a pele tem
aulas de 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, e fica disponível até outubro de 2017.
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2017

		

Data

Local

Evento

Informações

Realização 10 de fevereiro
SPSP		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso Teórico Prático de Reanimação Neonatal para Médicos
Diretrizes 2016

www.spsp.org.br

*

Realização 10 e 11
SPSP
de fevereiro

APM Santos
Santos, SP

Síndrome de Down: Jornada de Atualização
SPSP - Regional Baixada Santista

(13) 3289-2626
www.apmsantos.org.br

*

Realização 11 de fevereiro
SPSP		

APM Santo André
Santo André, SP

Simpósio de Infectologia Pediátrica
SPSP - Regional Grande ABC

(11) 4990-0366

*

Realização 1 de março
SPSP		

Faculdade Medicina Jundiaí
Serões de Pediatria
Jundiaí, SP		

(11) 4587-1095

*

Realização 10 de março
SPSP		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso Teórico Prático de Reanimação Neonatal para Profissionais
de Saúde – Diretrizes 2016

www.spsp.org.br

*

Realização 15 de março
Grande ABC
SPSP			

Como eu trato: asma e rinite
SPSP - Regional Grande ABC

www.spsp.org.br

*

Realização 7 de abril
SPSP		

Curso Teórico Prático de Reanimação do Prematuro na Sala de Parto
Diretrizes 2016

www.spsp.org.br

*

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Pontos

Café da Manhã com o Professor • Realização SPSP • Informações: www.spsp.org.br
Data

Tema

Mesa-redonda

Local

11 de março

Neonatologia

Prematuridade extrema

Sede da SPSP

Pontos
*

29 de abril

Infectologia

Antibióticos nas infecções de comunidade

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 1º ano de vida

Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck e Silmara da Costa Pereira Cestari

www.aulaspediatriasp.com.br

*

Probióticos e sua contribuição na microbiota intestinal

Vera Lúcia Sdepanian e Soraia Tahan

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: em breve a programação para 2017

Informações e inscrições: (11) 3155-3742
www.hospitalsiriolibanes.org.br

Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: em breve a programação para 2017

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

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

Lilian S.R. Sadeck e Silmara C.P. Cestari
www.aulaspediatriasp.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

Probióticos e sua contribuição
na microbiota intestinal

Vera Lúcia Sdepanian e Soraia Tahan
www.aulaspediatriasp.com.br

PATROCÍNIO

INFORME-SE

“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

Encontre seu curso ou evento

