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Conversa com o Presidente

fortes em nossos ideais
Em 2106, por meio de um trabalho árduo e gratificante de todos os diretores, membros de departamentos,
parceiros e associados, a SPSP continuou forte em seus
ideais e propósitos. Tendo sempre como seu norte a
atuação na educação continuada, na defesa do exercício profissional do pediatra e no resguarde dos direitos
das crianças e dos adolescentes, nossa associação manteve importantes ações iniciadas em gestões anteriores
e estabeleceu novos programas, sólidas parcerias e campanhas dinâmicas. A SPSP ampliou a sua participação em
discussões e ações com outros segmentos da sociedade, ultrapassando os limites das associações médicas e,
em muitas dessas situações, se apresentou como importante voz, quando não protagonista, discutindo projetos,
propondo trabalhos e ampliando parcerias.
No início de 2017 não tem sido diferente. A Campanha de Valorização do Pediatra, deflagrada por anúncio
em caderno especial do jornal O Estado de São Paulo e
encaminhada para todos os associados, ultrapassou os
limites de nossa associação e do mundo médico, recebendo elogios de pessoas dos mais diversos setores e
de pais que entenderam a importância da obrigatoriedade que os atendimentos de crianças e adolescentes
sejam feitos por pediatras. Com a disponibilização da
campanha a associados, hospitais e empresas parceiras,
teremos fortes aliados na valorização da Pediatria e, portanto, de todos os pediatras.
Inúmeros cursos, teóricos e teórico-práticos, jornadas
e simpósios estão programados, permitindo a ampla participação de nossos associados. A plataforma eletrônica
de educação continuada – SPSP Educa – está em fase
final de testes e logo estará ativa, permitindo o acesso
pelos pediatras de todo o nosso Estado. A disponibilidade e a possibilidade de enriquecer seus conhecimentos,
por meio de um sem número de aulas, no momento em

que puderem e desejarem, será real.
Novas campanhas, como as de Atenção ao Cuidado
do Bebê Prematuro, do Combate ao Trabalho Infantil, de
Ajuda e Combate a Crianças e Adolescentes Desaparecidos, dentre inúmeras outras, em parceria com outras sociedades médicas e destacados órgãos – como o Ministério Público, Conselhos Federal e Regional de Medicina
– estarão surgindo durante todo o ano. Traçamos planos
e estratégias de ação em que a SPSP, por ação direta
nos órgãos competentes – como a Agência Nacional de
Saúde – buscará o respeito ao rol de procedimentos e
às remunerações estabelecidas na CBHPM. Já está programado o Fórum de Defesa Profissional em Pediatria,
a ser realizado em março, em Piracicaba, no qual serão
discutidas as estratégias de ação.
Em breve, teremos a discussão dos resultados da pesquisa encaminhada por e-mail a todos os nossos associados. Com dados colhidos, apresentaremos caminhos
e propostas de ação para os problemas verificados.
Para que continuemos fortes na busca e na conquista
de nossos ideais, o apoio, o estímulo, as sugestões e as
críticas são fundamentais. Querido associado, participe
ativamente de nossa SPSP: só assim seremos capazes de
continuarmos fazendo a diferença!
Um abraço,

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

Uma nova gestão se inicia, renovando nossas perspectivas para esse período...
A Diretoria de Publicações, por ser um canal de comunicação direta com os pediatras, sente-se responsável por
manter a qualidade das informações científicas que veicula,
procurando aprimorar e atualizar seus conteúdos, por meio
do desenvolvimento de diferentes vias de comunicação.
As publicações já existentes, a Revista Paulista de Pediatria, as Recomendações e a Série Atualizações Pediátricas,
continuam suas trajetórias de renovação constante, com
a adesão e aprovação de nossos pediatras.
Particularmente, os livros da Série Atualizações Pediátricas, nos formatos impresso e digital, têm buscado instrumentar o pediatra, em sua prática clínica, na abordagem
dos distúrbios mais frequentes na população pediátrica.
Por outro lado, procura-se disponibilizar essas informações por meio de situações clínicas e estimulando o raciocínio lógico, para que essa abordagem ocorra da maneira mais adequada ao paciente e sua família. Para esta
gestão, já estão programadas publicações nas seguintes

áreas: Dermatologia, Ortopedia,
Neonatologia, Cuidados Paliativos, Pneumologia, Reumatologia,
Medicina do Sono e Infectologia.
Para isso, a colaboração dos Departamentos Científicos
da SPSP tem sido fundamental para a manutenção da
qualidade e da renovação dessas publicações.
A novidade nesta gestão é a inclusão da série Pediatra Atualize-se dentre as publicações desta Diretoria. As
edições programadas serão direcionadas às campanhas
que a SPSP mantém nos meses específicos destas e, nos
demais, para temas mais adequados àqueles períodos do
ano, como o de janeiro de 2017, que abordou o preparo
para as férias.
Novas necessidades poderão surgir durante a gestão,
abrindo novos caminhos.

Salvi Cruz

informação de qualidade

Cléa Rodrigues Leone
Diretora de Publicações da SPSP. Professora Associada do
Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP.
diretoria@spsp.org.br

Conversa com o Associado

Ter bons exemplos faz toda a diferença...
Resolvi ser pediatra inspirada na atitude carinhosa e de
muito respeito com que a Dra. Zuleika Thompson atendia
as crianças e discutia o caso com a minha turma, muito
iniciante ainda, no quarto ano de Medicina.
Há outras pessoas inesquecíveis, que me fizeram acreditar que esta especialidade é de grande importância.
Pediatras exemplares que deixam crescer outros que se
aproximam deles, como o professor Dr. Antonio de Azevedo Barros Filho, Dr. Sebastião Tenório e o professor Dr.
Sergio Marba.
Tendo sido privilegiada pelo convívio com estes heróis
da Pediatria e vários outros colegas, completei minha formação e me tornei neonatologista, intensivista pediátrica,
mestre e doutora.
A Sociedade Brasileira de Pediatria e suas afiliadas,
em especial a Sociedade de Pediatria de São Paulo, da
qual sou associada, se preocupam com a formação e a
atualização continuada de seus associados, garantindo

oportunidades para isto. Tenho
participado como instrutora do
Programa de Reanimação Neonatal e sou multiplicadora do que
tenho aprendido.
Trabalho com crianças há 32 anos e pude assistir os
avanços da assistência, a queda da mortalidade infantil, o
enfoque de humanização do cuidado e a sobrevida qualificada que vem se ampliando. Considero a Pediatria uma
especialidade exigente e de grande envolvimento. Veio ao
encontro do que me propus como médica e tenho muito
orgulho de atuar nesta área.

Arquivo pessoal

orgulho de ser pediatra

Gladys Gripp Bicalho
Mestre e doutora em Pediatria pela UNICAMP. Instrutora do Programa
de Reanimação e Transporte Neonatal da SBP/SPSP. Coordenadora da
Unidade de Neonatologia do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho
Florence (São José dos Campos). Associada SPSP.
ggbicalho@gmail.com
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Pediatria em Movimento

seguimento diferenciado
para bebês prematuros
A Sociedade de Pediatria de São Paulo decidiu ampliar o dia de atenção à saúde
do prematuro para todo o mês de março, iniciando a campanha Março Lilás
A prematuridade é um problema mundial e crescente
de saúde pública e o Brasil foi apontado pela OMS, em
2012, como o décimo país com maior número de nascimentos prematuros em todo o mundo. Segundo o Datasus, em 2014 a prevalência de prematuridade no país foi
de 11,2%, com sobrevida de 94,8% no período neonatal
para os prematuros em geral, de 71,9% para aqueles com
idade gestacional inferior a 32 semanas e de 44,3% para
os menores de 28 semanas. Esses dados indicam que um
número grande e crescente de prematuros está frequentando os serviços de saúde e pode apresentar repercussões tardias da prematuridade. O conhecimento dessas
repercussões também aumentou muito nas últimas décadas. Nos anos 80 as atenções estavam voltadas para os
aspectos do crescimento, anemia, doenças respiratórias,
além de atraso auditivo, motor e mental. Hoje sabemos
que as consequências em longo prazo da prematuridade
são muito mais amplas, incluindo atraso de linguagem,
TDAH, transtornos do espectro do autismo, atraso escolar, além de distúrbios psiquiátricos.
O acompanhamento do prematuro deve ser realizado
por um grupo multidisciplinar especializado e sob responsabilidade da equipe de Neonatologia que cuidou do
bebê desde o nascimento. Em nosso meio foram instituídos os ambulatórios de seguimento de prematuros
desde a década de 80, com uma evolução progressiva
dos membros participantes, especialmente nos hospitais
escolas. No ano de 1981, o professor Dr. Benjamin Israel
Kopelman criou o Ambulatório de Prematuros da Escola
Paulista de Medicina/Unifesp que, desde seu início, teve
característica multiprofissional, contando com a participação da Neonatologia, Neurologia, Fonoaudiologia e
Fisioterapia, e atualmente tem 12 categorias profissionais.
Na mesma época, outras universidades do Estado de São
Paulo criaram modelos semelhantes de atendimento:
Universidade de São Paulo (São Paulo e Ribeirão Preto),
Universidade do Estado de São Paulo/Unesp - Faculdade
de Medicina de Botucatu, Santa Casa de Misericórdia de
São Paulo, Universidade Estadual de Campinas/Unicamp,
todas elas vinculados à Neonatologia. No decorrer desses
35 anos essa decisão se mostrou muito acertada.
Em 2009, com forte atuação da equipe da Escola Paulista de Medicina/Unifesp, foi promulgado o projeto de
lei Nº 146, que instituiu o Dia da Atenção ao Prematuro,
a ser comemorado todo o dia 14 de março, no âmbito

do Estado de São Paulo, com o objetivo de salientar a importância desse segmento de pacientes que merece um
acompanhamento especializado.
Campanha Março Lilás
Em 2017, a Sociedade de Pediatria de São Paulo, com o
objetivo de destacar a importância de seguimento diferenciado para bebês prematuros e de que sejam atendidos
por neonatologistas/pediatras capacitados a detectar, prevenir e/ou minimizar as possíveis complicações, incluindo
as necessidades dessas famílias, decidiu ampliar o dia de
atenção à saúde do prematuro para todo o mês de março, iniciando a campanha Março Lilás. Para o lançamento
da campanha a SPSP realizará um Café da Manhã com o
Professor com o tema Prematuridade Extrema. O evento
acontece no dia 11 de março, das 8h30 às 12h00, na sede
da SPSP, com palestras voltadas para os pediatras sobre as
peculiaridades no acompanhamento desses bebês. Contamos com a participação de todos!
Relatoras: Ana Lucia Goulart, coordenadora do Ambulatório de Prematuros e chefe do Departamento de Pediatria da Unifesp. Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck, vice-presidente da SPSP e presidente do Departamento de
Neonatologia da SPSP.
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A SPSP - Regional Grande ABC, em
conjunto com a Associação Paulista
de Medicina de Santo André, realiza
todos os anos os Simpósios de Atualização. Confira a programação:
´´ 1 de abril: o tema será Adolescência e seus Problemas, que
contará com palestras sobre
contracepção e DST, uso de drogas lícitas e ilícitas, uso abusivo
da mídia e problemas com o
sono, entre outras.
´´ 13 de maio: o tema será Infectologia, com palestras sobre linfadenopatias (visão do infectologista e do oncologista), vacina de
dengue, uso da vacina tetraviral
com um ano, reações adversas e
novo calendário das vacinas meningoccocicas, entre outras.
´´ 3 de junho: o tema será Ortopedia e Reumatologia, com palestras sobre quadril doloroso na infância (visão do ortopedista e do
reumatologista), dor nos joelhos,
entre outras.
O evento acontece na sede da APM
Santo André, das 8h00 às 12h00. Informações e inscrições pelo telefone
(11) 4990-0366 com Adriana ou pelo
e-mail: info@apmsantoandre.org.br.
Participe!

Regional

Jundiaí
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.
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união de forças
Ciro João Bertoli assume seu primeiro mandato como diretor-presidente da SPSP - Regional
Taubaté, ao lado de Cláudio Ribeiro Aguiar como
vice-diretor presidente. Há tempos Bertoli faz parte da Diretoria da SPSP, mas é a primeira vez que
fica à frente da Regional.
Um de seus projetos é transformar a SPSP da
região em Regional Vale do Paraíba, para agregar
mais colegas das cidades vizinhas. Dessa forma,
haverá uma integração efetiva entre os colegas
e melhoria global no atendimento a crianças e
adolescentes da região. “Queremos proporcionar
atividades científicas variadas, abraçando as diversas áreas de atuação da Pediatria. Nosso primeiro evento será a 2ª Jornada de Pindamonhangaba, que
terá os detalhes divulgados em breve”, informa Bertoli.
O diretor-presidente conta que a SPSP - Regional Taubaté compartilha da
estrutura física da Associação Paulista de Medicina de Taubaté. “É uma união
de forças para incrementar a atualização científica dos médicos, reforçar a
defesa profissional e atender melhor os colegas”, finaliza Bertoli.

Salvi Cruz

evento em
santo andré

Regional

Regional

presença regional da spsp
A região de Botucatu engloba várias cidades de
grande representatividade no cenário da Pediatra
em São Paulo, como Bauru, Jaú, Lençóis Paulista,
Avaré, entre outras. “Com um número significativo
de profissionais da área, bem como instituições de
ensino médico, faz-se necessário o fortalecimento da SPSP em nosso meio e, ao assumirmos esta
gestão, o compromisso maior será o de inserir
nossos associados no contexto da Sociedade e
promovermos estreitamento de vínculos fortes e
duradouros”, afirma Eduardo Bicas Franco, diretor-presidente da SPSP - Regional Botucatu.
Ele e Nadja Guazzi Arenales Alves, vice-diretora presidente da Regional, assumiram o mandato por acreditarem nas propostas da Diretoria eleita e por
se sentirem úteis como representantes regionais dos anseios dos associados.
“Acreditamos que podemos desenvolver um trabalho que culminará com a
definitiva credibilidade junto aos associados do importante papel da SPSP no
interior do Estado”, comenta Franco. A dupla tem muitas ideias e, inicialmente,
pretende ouvir as necessidades dos colegas. “Imaginamos realizar encontros
científicos e também associações com entidades de saúde, como cooperativas médicas éticas e secretarias municipais de saúde na elaboração de programas voltados à Pediatria”, diz o diretor-presidente. Ele conta que a Regional
não tem um banco de dados atualizado dos associados e ainda não dispõe
de uma cultura regional na qual a SPSP seja visível e acessível, não apenas
aos associados e instituições de ensino médico, mas também à população
em geral, como fonte de informação e assessoria na área da Pediatria. “Desta
forma, faz-se necessária uma maior divulgação de nossa presença regional,
imaginando ser primordial para futuras ações”, finaliza Franco.

Salvi Cruz

Regional

Acontece

conhecer e valorizar
o pediatra
A Sociedade de Pediatria
de São Paulo iniciou, em
janeiro, uma campanha de
valorização da especialidade e dos pediatras, que
prevê inserção de anúncio
em mídias importantes,
como o jornal O Estado
de São Paulo, em sites, nas
redes sociais e também
em publicações dirigidas.
A ideia é reforçar para toda
a sociedade, gestores de
hospitais, secretarias e demais instâncias, parceiros e
autoridades da esfera política o relevante papel que o pediatra cumpre na assistência e formação de
novas gerações, além da importância da especialidade nas políticas e ações
de saúde pública.
Também dentro da defesa profissional, a SPSP quer conhecer melhor o pediatra. Para isso, convida os colegas a responder a uma breve pesquisa cujo objetivo é identificar demandas profissionais e anseios, além de questões referentes à
especialidade, os problemas frequentes na saúde pública e suplementar, assim
como as expectativas em relação à própria SPSP. Acesse a pesquisa pelo portal
da SPSP (www.spsp.org.br) e participe.

Aconteceu

Pediatra Atualize-se
versão online
A nova edição do Pediatra Atualize-se já está
disponível na versão online. Com temas comuns
nos consultórios médicos nas férias de verão, a
publicação traz o artigo Fotoproteção na Infância, que alerta para os riscos futuros de uma exposição solar muito precoce. Também o texto
Hidratação da Pele na Infância, que aborda as características específicas da pele da criança e qual
a melhor maneira de mantê-la hidratada. Além
disso, o Departamento de Pediatria Ambulatorial
e Cuidados Primários preparou um artigo sobre
Cuidados nas Férias de Verão, advertindo sobre
a importância da hidratação oral e higienização
correta para se evitar viroses e alergias. A publicação é coordenada pela Diretoria de Publicações da SPSP e visa a atualização
contínua sobre temas específicos nas diversas áreas de atuação da Pediatria.
Acesse no portal da SPSP (www.spsp.org.br).

Acontece

parceria da
spsp com a
revista saúde

No final de 2016 a SPSP fechou
uma parceria com o site da Revista
Saúde, da Editora Abril. A ideia é divulgar, uma vez ao mês, artigos escritos
por membros dos Departamentos
Científicos da SPSP no site da revista (http://saude.abril.com.br/). Em
novembro foi ao ar o texto Criança
pequena e tecnologia: até que ponto elas combinam?, por Vera Ferrari
Rego Barros, presidente do Departamento de Saúde Mental da SPSP. Em
dezembro o site publicou o artigo
Férias! Que tal incentivar as crianças
a fazer atividade física?, escrito por
Liane Hulle Catani, membro do Departamento Cardiologia da SPSP.

Fique de olho
na agenda de
eventos e garanta
sua vaga nos
cursos da SPSP!
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Acontece

Confira os
fascículos da série
Recomendações

cursos online da spsp
Estão à disposição do pediatra associado três cursos online com iniciativa e
realização da SPSP.
• Probióticos e sua contribuição na microbiota intestinal, com aulas ministradas por Vera
Lúcia Sdepanian, presidente do Departamento
de Gastroenterologia da SPSP, e Soraia Tahan,
membro do Departamento de Gastroenterologia da SPSP, tem o objetivo de 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.
• Cuidado com a pele a partir do nascimento
até o 1º ano de vida, com 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, visa
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.
• 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.
Todos estes cursos online podem ser acessados a qualquer momento no site
www.aulaspediatriasp.com.br.

Revista

Divulgação

cenário de
publicações
científicas

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A edição 77 de
Recomendações
traz um artigo sobre
hematúria, do Departamento de Nefrologia da SPSP, e o texto
sobre lúpus eritematoso sistêmico juvenil,
do Departamento de
Reumatologia da SPSP. Acesse os
fascículos publicados desde 2007
no portal da SPSP pelo link
www.spsp.org.br/recomendacoes.

Rede Acamed
Em dezembro, a Revista Paulista de Pediatria, representada por
sua editora-chefe, Ruth Guinsburg,
participou da VI Reunião Anual do
SciELO. O evento reuniu representantes de revistas científicas de todo
o Brasil, com o objetivo de disseminar e avaliar os avanços alcançados
em prol da profissionalização, internacionalização e sustentabilidade
financeira dos periódicos da coleção SciELO. A reunião contou com
painéis e palestras
sobre o cenário
atual da comunicação científica
e as projeções
para o futuro.
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Acamed: aulas disponíveis
Em 2013 a SPSP estabeleceu parceria com a Academic Medical Online Community, primeira rede social mundial focada na área acadêmica e científica. Entre outros benefícios, o afiliado à Acamed, através da SPSP, tem acesso aos slides das aulas apresentadas em eventos da SPSP (aulas que foram liberadas por
seus autores). Se não participou dos eventos, pode conferir o que foi apresentado; se participou, pode relembrar. Veja abaixo algumas das aulas disponíveis:
• Distúrbios da diferenciação sexual – Gil Guerra Junior
• Alergia à proteína do leite de vaca – Mauro Sérgio Toporovski
• Transmissão vertical da Sífilis Congênita – Lilian dos S. Rodrigues Sadeck
• Segurança e eficácia do hormônio de crescimento – Cristiane Kochi
• Puberdade precoce: quando bloquear? – Adriana A. Siviero Miachon
• Repercussões da respiração oral – Renata C. Di Francesco
• Nefrologia: importância do exame da urina – Maria Helena Vaisbich
Para acessar as aulas é preciso ter um perfil na Acamed, ser associado da SBP
e solicitar para ser adicionado como membro da página da Acamed da SPSP.
Visite a Acamed: www.spsp.org.br – link Acamed.

Vai acontecer

Vai acontecer

café com
professor
em 2017

No dia 24 de março será realizado o primeiro módulo do curso teórico-prático Oftalmologia
para o Pediatra, organizado pela
Diretoria de Cursos e Eventos
da SPSP e o Departamento de
Oftalmologia da SPSP. No evento serão apresentadas doenças
oftalmológicas que comprometem a criança e que são frequentes no dia a dia do consultório
pediátrico. O curso prático irá capacitar o pediatra a realizar exame oftalmológico em seu consultório, onde poderá avaliar a acuidade visual, reflexos fotomotores, realizar teste do reflexo vermelho, avaliar desvios oculares e condutas
em trauma. O curso acontece na sede da SPSP das 14h00 às 18h20. Confira a
programação no portal da SPSP (www.spsp.org.br) no link Agenda de Eventos.
O segundo módulo está programado para 9 de junho.

A primeira reunião
mensal do projeto
Café da Manhã com
o Professor em 2017
está marcada para
11 de março, com o tema Prematuridade Extrema, com o objetivo de
atualizar os pediatras sobre a morbimortalidade dos recém-nascidos prematuros extremos (idade gestacional
menor ou igual a 28 semanas) a curto
e longo prazo. O projeto, que tem por
objetivo proporcionar aos colegas a
oportunidade de trocar informações
com especialistas de diversas áreas de
atuação da Pediatria, tem mais uma
reunião agendadas para este ano, no
dia 29 de abril, com o tema Antibióticos nas Infecções de Comunidade.
Esta iniciativa da SPSP para a atualização científica do pediatra foi criada em 2008 e tem sido um sucesso
em todos esses anos. Lembrando
que o material das aulas ministradas nas reuniões do Café da Manhã
com o Professor são disponibilizadas
na Rede AcaMed, após autorização
dos respectivos autores. Os encontros acontecem 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). Faça sua inscrição e garanta já sua vaga!

RondellMelling | Pixabay.com

oftalmologia
para o pediatra

Vai acontecer

reanimação neonatal
Confira os novos cursos do Programa de Reanimação
Neonatal da SBP/SPSP em 2017. No dia 10 de março acontece o Curso Teórico-prático de Reanimação Neonatal
para Profissionais de Saúde, voltado para enfermeiros, técnicos, auxiliares de
enfermagem e fisioterapeutas que atendem ao recém-nascido na sala de parto. No dia 7 de abril acontece o Curso Teórico-prático de Reanimação do Prematuro na Sala de Parto, direcionado a médicos e enfermeiros. Ambos têm
carga horária de 8 horas, com duas aulas teóricas e quatro aulas práticas com
manequins. Os cursos serão realizados na sede da SPSP das 8h00 às 18h15.
Informações e inscrições na Secretaria da SPSP: (11) 3284-9809 com Aurélio.

Vai acontecer

Atenção ao RN prematuro
O Dia Mundial da Prematuridade é comemorado no dia 17 de novembro. A
data foi criada 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. Este ano,
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. Participe!

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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Data

Local

Evento

Informações

Pontos

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 24 de março
SPSP		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Oftalmologia para o Pediatra: Curso Teórico-Prático – Módulo 1

www.spsp.org.br

*

Realização 1 de abril
SPSP		

APM Santo André
Santo André, SP

Adolescência e seus problemas
SPSP - Regional Grande ABC

(11) 4990-0366

*

Realização 7 de abril
SPSP		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

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

www.spsp.org.br

*

Realização 13 de maio
SPSP		

APM Santo André
Santo André, SP

Simpósio de Infectologia Pediátrica
SPSP - Regional Grande ABC

(11) 4990-0366

*

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

Pontos

Novas recomendações do calendário de imunizações da SBP

Marco Aurélio Sáfadi e Claudio Barsanti

www.aulaspediatriasp.com.br

1

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

1

Probióticos e sua contribuição na microbiota intestinal

Vera Lúcia Sdepanian e Soraia Tahan

www.aulaspediatriasp.com.br

1

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.

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

Café da Manhã
com o Professor

Prematuridade
extrema

Antibióticos nas
infecções de
comunidade

Sede da SPSP - 8h30 às 12h00

Sede da SPSP - 8h30 às 12h00

11 de março de 2017

29 de abril de 2017

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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“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

