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Em 2017, apesar das dificuldades, como a perda de re-
ceitas decorrente da retração de patrocínios, conseguimos 
nos manter ativos e constantes em nossas propostas e em 
nossos objetivos, com recordes de ações em educação 
médica continuada e na defesa profissional.

Enfatizando a educação continuada: foram dezenas de 
cursos, aulas, simpósios e jornadas em atividades presen-
ciais e online, realizadas por professores que, além de ofe-
recerem os destaques teóricos, trouxeram as suas expe-
riências profissionais pessoais, adquiridas no dia a dia em 
suas áreas de atuação e que enriqueceram de forma ímpar 
as apresentações e discussões.

A forte atuação nas Regionais, com a participação efetiva 
de todos os membros da Diretoria Executiva, foi uma reali-
dade. Ricos na transmissão e na discussão de experiências, 
os encontros com os colegas das diferentes regiões de 
São Paulo possibilitaram o intercâmbio e a atualização dos 
associados de todo o Estado e demonstraram a importân-
cia da interligação entre todas as Regionais.

No próximo ano, a plataforma SPSP Educa estará em 
pleno funcionamento, disponibilizando aulas e atividades 
teóricas e permitindo aos pediatras paulistas o acesso a 
qualquer tempo e em qualquer local.

O III Congresso Paulista, II Congresso Brasileiro e I Con-
gresso Sul-Americano de Urgências e Emergências Pediá-
tricas, a ser realizado em maio próximo, além da excelên-
cia de seu programa teórico-prático, já se apresenta como 
um sucesso de inscrições e de colaboradores, demons-
trando a importância da discussão dos temas relacionados 
à urgência e emergência pediátrica.

Campanhas importantes continuam sendo criadas, 
como Setembro Laranja: Combate à Obesidade Infantil. 
Outras, de igual destaque, estão em fase final de elabora-
ção e serão apresentadas no decorrer de 2018, trazendo à 
discussão assuntos fundamentais para a SPSP e seus asso-
ciados, para as crianças e adolescentes e para a sociedade.

Incansavelmente, a SPSP conduziu a defesa profissional 
por meio de atividades conjuntas e reuniões com impor-
tantes entidades e órgãos públicos, como Sociedade de 
Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo (So-
gesp), Associação Paulista de Medicina (APM), Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo e Federal de 
Medicina (Cremesp e CFM), Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo e Ministério Público do Estado de São Paulo. 
Foram discutidas propostas e ações efetivas em prol das 
crianças, dos adolescentes e das condições de trabalho 
dos pediatras, intervenções específicas pela remuneração 
e segurança dos médicos. O trabalho de defesa profissio-
nal não se esgota, portanto manteremos ações de forma 
ininterrupta, atentos aos novos contextos e desafios.

Todas essas conquistas e sucessos nos dão plena con-
vicção de que estamos trilhando o caminho certo e que 
devemos continuar com forte dedicação para que sempre 
possamos conduzir a SPSP com o respeito e afinco que 
esta maravilhosa instituição merece, mantendo-a na posi-
ção de destaque que conquistou e detém.

Obrigado às Diretorias e Regionais, aos funcionários, 
colaboradores e apoiadores, em especial aos associados, 
que fazem da SPSP referência em nosso Estado, no Brasil 
e, sem falsa modéstia, no mundo pediátrico.

Ótimas festas e um maravilho-
so 2018 repleto de conquistas e 
decisões certas!

Um abraço,

Claudio Barsanti
Presidente

presidencia@spsp.org.br

um grande ano termina
| Conversa com o Presidente

CONFIRA O QUE 
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grandes eventos por vir
| Conversa com o Diretor

Assumi com orgulho o convite e o desafio de fazer par-
te da Diretoria de Cursos e Eventos, tarefa que exige gran-
de responsabilidade, pois devemos manter o excelente 
trabalho que vem sendo realizado ao longo das gestões 
anteriores. Com esse propósito, continuamos com o Café 
da Manhã com o Professor e os cursos online, que são 
sucesso científico e de público. Além disso, oferecemos 
apoio a diversos cursos e jornadas pediátricas no Brasil.

Teremos dois grandes eventos nesta gestão: o III Con-
gresso Paulista, II Congresso Brasileiro e I Congresso Sul-
-Americano de Urgências e Emergências Pediátricas, em 
2018, e o Congresso Paulista de Pediatria em 2019. 

O Congresso Paulista de Urgências e Emergências Pe-
diátricas, que nasceu no Departamento de Emergências 
da SPSP, em 2012, transformou-se em um evento nacio-
nal em 2015 e agora ganhou dimensões continentais. É 
um trabalho conjunto de três importantes sociedades 
de Pediatria da América Latina: SPSP, SBP e SLEPE (So-
ciedad Latinoamericana de Emergencias Pediatricas). O 

evento contará com dez partici-
pantes internacionais, cinco salas 
de aula simultâneas e 14 cursos 
pré-congresso. Valorizaremos a 
produção científica através da inserção da apresentação 
dos temas livres no corpo da programação. Acesse o site 
do congresso: www.emergenciaspediatricas.org.br, com 
versão em português e espanhol.

Faremos a 15ª edição do já consagrado Congresso Pau-
lista de Pediatria. Será um evento abrangente e dinâmico, 
contemplando todas as especialidades da Pediatria e pri-
mando pela excelência científica e didática.

Estou à disposição dos associados para tentar suprir de-
mandas e solucionar dúvidas. Grande abraço!

Hany Simon Junior
Diretor de Cursos e Eventos SPSP. Presidente do Departamento de 

Emergências SBP. Presidente do Congresso Sul-americano, Brasileiro e 
Paulista de Urgências e Emergências Pediátricas. 

diretoria@spsp.org.br
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tentando fazer a coisa certa
| Conversa com o Associado

A escolha pela Pediatria aconteceu no início da faculda-
de – optamos pela clínica e a preferência pela criança pre-
valeceu. No final dos anos 70 fazer uma especialização não 
era regra, por isso, precisávamos estudar de forma ampla 
com a ajuda dos livros dos professores Marcondes, Jayme 
Murahovschi e Conceição Segre. Fizemos residência em 
Pediatria Geral, fomos aprovados no TEP, participamos de 
pós-graduação latu sensu em Pediatria e Neonatologia. So-
mos casados há 35 anos e associados SPSP desde 1980.

Fizemos plantões em pronto-socorro, visitas em enfer-
maria e berçário, fomos aprovados em concursos públicos, 
trabalhamos em ambulatórios e consultório particular. 

Nesses 40 anos fomos testemunhas de grandes mudan-
ças na Pediatria. Presenciamos desnutrição, doenças infec-
ciosas “próprias da infância”, sistema de saúde baseado no 
“INPS”. Hoje em dia lutamos contra a obesidade, temos boa 
cobertura vacinal e os planos de saúde. Havia apenas a aju-
da da radiologia e dos laboratórios. Atualmente temos exa-
mes de alta complexidade. Aprendemos que anamnese, 
história e exame físico são imprescindíveis; exames labora-
toriais e radiológicos são complementares. Mas, às vezes, 

vemos inversão desses valores.
Em nossa cidade, Santos, a po-

pulação depende da rede básica 
ou recebe atendimento de con-
vênio. Nessa época de crise tem havido uma diminuição 
no número de conveniados, o que prejudica o trabalho 
em consultório. Muitos pediatras em Santos estão optan-
do por trabalho em serviço público ou plantões. Quanto 
à população notamos o aumento do uso inadequado do 
pronto-socorro em detrimento do seguimento ambulato-
rial. Isso está longe de ser o ideal. 

Frequentamos o Café da Manhã com o Professor desde 
o início, porque nos ajuda a relembrar tópicos esqueci-
dos, aprender coisas novas e reafirmar o que “achamos 
que sabemos”.

Amélia Maria Poitena Zuppo
Formada em 1977 pela Faculdade de Medicina da Universidade de 

Mogi das Cruzes. Atende em consultório particular.

Natal Zuppo Neto
Formado em 1976 pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos. 

Atende nas prefeituras de Santos e São Vicente e consultório particular.  
zuppo.consulta@uol.com.br
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| Pediatria em Movimento

regionais spsp

Os pediatras do interior do Estado de São Paulo cons-
tituem uma força importante no contingente de associa-
dos da SPSP - são 52% em novembro de 2017.

Com o objetivo de contemplar as características e as 
necessidades de cada região, as unidades regionais co-
meçaram a se formalizar nos anos 1990 e se fortaleceram 
em 1999, quando foi criada uma comissão para normati-
zar as filiadas e o Conselho Superior definiu, na época, 17 
Regionais e suas respectivas sedes.

A descentralização atinge um maior número de colegas 
em diferentes cidades e trabalha demandas específicas de 
cada região. Além disso, o pediatra não precisa se deslo-
car para buscar conhecimentos relativos à sua especiali-
dade, sem contar a possibilidade de criação de uma har-
monia de condutas e protocolos de tratamento em cada 
região. Tudo isso para melhorar os padrões de assistência 
às crianças e aos adolescentes de todo o Estado.

Maximizar a ação das Regionais
A partir de 1990, todas as diretorias da SPSP sempre 

estiveram empenhadas em fortalecer as Regionais. José 
Hugo de Lins Pessoa, ao assumir a gestão 2007-2009, 
afirmou: “Como o destino e o trabalho da SPSP se cons-
trói diariamente com o esforço de todos os seus asso-
ciados, tanto os da capital quanto os do interior, a ideia é 
estabelecer um projeto que atenda as necessidades dos 
pediatras da capital e maximize a ação das Regionais, tra-
balhando com cada uma delas tanto na atualização cien-
tífica do pediatra, quanto na defesa profissional”. 

Dessa forma, o boletim Pediatra Informe-se de sua ges-
tão abriu um espaço para divulgação das Regionais, ini-
cialmente com matérias mostrando cada um dos novos 
diretores-presidentes eleitos e suas ideias para a gestão e, 

posteriormente, informando sobre os eventos realizados. 
A publicação vem mantendo esse espaço em todas as 
gestões que se seguiram. Inclusive, novamente na gestão 
atual, houve a apresentação de cada um dos novos dire-
tores-presidentes eleitos e suas propostas para o triênio.

As Regionais se empenham em organizar cursos, reu-
niões periódicas e palestras, sempre buscando parceria 
com instituições de ensino e autoridades de saúde, para 
promover a integração, a educação continuada e o de-
bate sobre a defesa profissional. Muitas vezes seus di-
retores enfrentam desafios para manter uma agenda de 
eventos dinâmica e variada e é frequente ter que lidar 
com a falta de estímulo dos profissionais, exaustos pela 
rotina de trabalho.

No entanto, é um trabalho realizado com empenho e 
compromisso. A Diretoria Executiva reconhece e valoriza 
esse trabalho, aproximando-se cada vez mais das Regio-
nais e procurando ferramentas e alternativas para que os 
colegas de fora da capital tenham mais acesso a temas de 
destaque na Pediatria. Temos buscado ampliar o uso da 
internet para atualização científica, seja na transmissão ao 
vivo de eventos, na disponibilização desses eventos após 
sua realização ou na oferta de cursos online. Também te-
mos participado dos eventos locais, levando temas rele-
vantes a diversas Regionais. 

“A SPSP assumiu o compromisso de estar presente em 
todo o Estado e isso só é possível com a atuação efeti-
va das Regionais. O intenso comprometimento de seus 
núcleos diretivos, por meio de um trabalho incessante, 
recheado de entusiasmo e dinamismo, com o apoio dos 
associados, mostra a importância dessa integração”, afir-
ma Claudio Barsanti, presidente da SPSP. Parabéns a todas 
as nossas 14 Regionais!

Diretores das Regionais se reunem 
no Planejamento Estratégico da 
gestão 2016-2019, realizado em 

setembro de 2016, na sede da SPSP.
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Serões de pediatria:
25 anos de sucesso

| Regional| Regional

| Regional

Dia a dia do pediatra foi o tema do 
Café da Manhã com o Professor que 
aconteceu em Campinas, no dia 18 
de novembro. Com organização da 
Diretoria de Cursos e Eventos e Di-
retoria SPSP – Regional Campinas 
a reunião contou com a presença 
de Claudio Barsanti, presidente da 
SPSP, que fez palestra sobre defesa 
profissional. Yechiel Moises Chen-
cinski, presidente do Departamento 
de Aleitamento Materno, falou sobre 
os problemas mais comuns da ama-
mentação e Tadeu Fernando Fernan-
des, diretor-presidente da Regional, 
abordou a importância da nutrição 
nos primeiros anos de vida. “Foi uma 
excelente oportunidade de contato 
com o presidente da SPSP para expor 
nossas necessidades e confraterni-
zar”, comentou Fernandes. Segundo 
ele, esse evento é uma grande inicia-
tiva da SPSP de descentralização e 
fortalecimento das Regionais.

em campinas

Aconteceu na baixada santista
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Nos dias 27 e 28 de outubro aconteceu a II Jornada de Especialidades Pediátricas no 
Consultório, com organização da Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP e Diretoria da 
SPSP - Regional Baixada Santista. O evento teve a presença de 55 pessoas, entre pediatras, 
estudantes de Medicina e residentes de Pediatria e abordou temas do dia a dia, como a 
obesidade infantil, alergias respiratórias e alimentares e cuidados com o prematuro.

No Dia Mundial da Prematuridade – 17 de novembro – a SPSP - Regional Baixada Santista 
e a Regional Santos da Sogesp (Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São 
Paulo) realizaram um encontro voltado para profissionais de saúde que atendem prematuros. Os 90 participantes assisti-
ram à palestra O papel do obstetra na diminuição dos danos da prematuridade, por Lázaro Pereira de Sousa, presidente 
da Regional Santos da Sogesp, e também à palestra Limites da viablidade: novos desafios, por Lilian dos Santos Rodrigues 
Sadeck, vice-presidente da SPSP.

Em 18 de novembro, em Santos, aconteceu a II Barraca de Praia da Pediatria (foto), com organização da SPSP - Regional 
Baixada Santista e apoio da APM Santos e Regional Santos da Sogesp. “Um sábado ensolarado que contou com a presença 
de pediatras, enfermeiros, nutricionistas e educadores físicos para conversar com a comunidade sobre aleitamento mater-
no, alimentação e vacinação, entre outros temas”, informou Maria Heloiza Torres Ventura, diretora-presidente da Regional.

Toda primeira quarta-feira 
do mês, às 20 horas, a SPSP 
- Regional Jundiaí realiza os 
Serões de Pediatria, organi-
zados em conjunto com o 
Departamento de Pediatria 
da Faculdade de Medicina 
de Jundiaí (FMJ). Os encon-
tros, realizados sempre no 
anfiteatro “A” daquela facul-
dade, completaram, em no-
vembro, 25 anos de suces-
so. E a comemoração aconteceu no último Serão de 2017, realizado em 8 de 
novembro, com o tema A era digital na atividade médica e o ato médico com 
suas repercussões jurídicas, por Claudio Barsanti, presidente da SPSP, e Mô-
nica Lopez Vazquez (foto), vice-coordenadora do Grupo de Trabalho Direitos 
do Nascituro, das Crianças e dos Adolescentes da SPSP.

“Os Serões são realizados desde 1992, com o objetivo de aperfeiçoar os 
conhecimentos relativos à especialidade e defender a melhoria dos padrões 
de assistência à infância e adolescência em nossa região, sempre sob a su-
pervisão do professor Dr. Saulo Duarte Passos”, afirma Aderbal Tadeu Mariot-
ti, diretor-presidente da Regional. Mariotti destaca a importante atuação de 
José Hugo de Lins Pessoa na SPSP - Regional Jundiaí. “Ele foi o idealizador 
e condutor inicial desta Regional, por isso ofereço nossas sinceras homena-
gens ao amigo que revolucionou a Pediatria em Jundiaí, no Estado de São 
Paulo e no Brasil”, reverencia Aderbal Tadeu Mariotti.

Os Serões de Pediatria da SPSP - Regional Jundiaí acontecem nas primei-
ras quartas-feiras do mês, exceto quando há feriado e nos meses de férias 
escolares (janeiro, fevereiro e julho). Em breve publicaremos a programação 
para 2018.

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR
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No dia 11 de novembro aconteceu 
o Café da Manhã com o Professor 
com o tema Meu filho não come; 
meu filho não cresce, organiza-
do pela SPSP - Regional Presidente 
Prudente com a participação de 40 
médicos e nutricionistas. Renato 
Augusto Zorzo, nutrólogo pediatra, 
falou sobre dificuldades alimentares 
na infância e Thiago Santos Hirose, 
endocrinologista pediátrico abordou 
a investigação da baixa estatura. De 
acordo com Aparecido Nórcia, dire-
tor-presidente da Regional, a didáti-
ca dos palestrantes e a qualidade do 
conteúto transmitido transformou o 
evento em um sucesso. “O Café da 
Manhã com o Professor é uma fór-
mula que vem ganhando a simpatia 
dos pediatras da região por ser um 
evento curto e em dia da semana 
adequado”, afirmou o diretor-presi-
dente da SPSP - Regional Presidente 
Prudente.

presidente 
prudente

| Regional| Aconteceu

Dificuldades alimentares na infância e adolescência foi o tema do Café da Ma-
nhã com o Professor que aconteceu em 28 de outubro último (foto). Realizado 
na sede da SPSP, em São Paulo, o encontro foi organizado pela Diretoria de Cur-
sos e Eventos e o Departamento de Nutrição da SPSP. A reunião teve como ob-
jetivo atualizar o pediatra sobre o manejo das dificuldades alimentares na infân-
cia e adolescência e contou com 27 participantes. Mauro Fisberg apresentou a 

visão do nutrólogo para as 
dificuldades alimentares. 
Os palestrantes convida-
dos, Ricardo Toma e Patrí-
cia Junqueira, abordaram 
a visão do gastroenterolo-
gista e do fonoaudiólogo, 
respectivamente. No final 
das palestras os presentes 
esclareceram dúvidas e 
conversaram com os pro-
fessores.

No dia 10 de novembro aconteceu, na sede da SPSP, o Café da Tarde com 
o Professor, que abordou a prevenção da obesidade infantil no consultório pe-
diátrico. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento de 
Nutrição da SPSP, o encontro recebeu 24 participantes e visou orientar os pre-
sentes quanto à interpretação dos dados clínico-laboratoriais no diagnóstico e 
prevenção da obesidade infantil. Maria Arlete Escrivão orientou os presentes na 
avaliação nutricional e dos fatores de risco; Rubens Feferbaum abordou o peso 
dos líquidos na prevenção da obesidade infantil; Cristiane Kochi mostrou o que 
valorizar no rastreamento laboratorial; e Sueli Longo ressaltou a importância da 
atividade física. Após as palestras os professores esclareceram dúvidas e conver-
saram com os presentes.

Em 11 de novembro 
a Diretoria de Cursos 
e Eventos e o Depar-
tamento de Pediatria 
Ambulatorial e Cui-
dados Primários da 
SPSP realizou o Café 
da Manhã com o Pro-
fessor com o tema 
O pediatra e a nova 
puericultura (foto à 
direita). O encontro, realizado na sede da SPSP, atualizou os 48 pediatras 
presentes sobre os novos desafios na consulta de puericultura e ofereceu ins-
trumentos para uma atuação propositiva em prol do adequado crescimento 
e desenvolvimento infantil. Tadeu Fernando Fernandes fez palestra sobre ali-
mentação - do seio à introdução alimentar; Rosa Miranda Resegue abordou 
o desenvolvimento infantil - resultados da intervenção na primeira infância; e 
Regis Ricardo Assad falou sobre ética no atendimento pediátrico. No final do 
evento vários membros do Departamento de Pediatria Ambulatorial e Cuida-
dos Primários da SPSP participaram do colóquio, debatendo os assuntos com 
os pediatras presentes.

Nutrição, obesidade 
infantil e puericultura
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Participou do Café 
com o Professor 
da SPSP? 
Retire seu 
certificado no 
portal da SPSP 
(www.spsp.org.br).

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR
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Mais de 1 milhão 
de acessos

| Revista Paulista de Pediatria

A Revista Paulista de Pediatria chegou a 1.092.424 
de acessos através de sua página na base de da-
dos SciELO. É um número que demonstra o gran-
de crescimento da publicação e comprova a qua-
lidade de seu conteúdo. O novo site da Revista 
também conta com expressivo acesso: no ar há 
apenas oito meses, já registrou 26.500 visitas. A 
crescente evolução da Revista Paulista de Pedia-
tria enche de orgulho a Sociedade de Pediatria de 
São Paulo e toda a equipe editorial, orientada pela 
editora-chefe, Ruth Guinsburg, e a Diretora de Pu-
blicações, Cléa Leone. É um grupo que dedica 
todos os seus esforços para cumprir a missão 
do periódico de divulgar pesquisa de qualidade 
metodológica reconhecida, relacionada a temas que 
englobam a saúde da criança e do adolescente. Acesse: www.rpped.com.br. 
Aplicativo para smartphones e tablets na App Store e Google Play.

| Aconteceu
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Mais dois cursos online com ini-
ciativa e realização da SPSP estão à 
disposição dos pediatras. Mitos e ver-
dades sobre a vacinação contra HPV 
tem aulas ministradas por Mônica 
Levi e Daniel Jarovsky, membros do 
Departamento de Imunizações da 
SPSP. O objetivo é revisar as evidên-
cias científicas em relação à seguran-
ça, efetividade e impacto das vacinas 
contra o vírus HPV. Calendário de va-
cinas da SBP: o que mudou em 2017? 
tem aulas ministradas por Renato 
Kfouri, membro do Departamento de 
Imunizações da SPSP e coordenação 
de Claudio Barsanti, presidente da 
SPSP. O objetivo é atualizar os pedia-
tras sobre as recentes mudanças no 
calendário de imunizações. 

Os cursos podem ser acessados 
no site www.aulaspediatriasp.com.br 
e ficarão disponíveis por um ano. No 
mesmo site, o pediatra pode conferir 
outros dois cursos online: Novas re-
comendações da vacina febre ama-
rela e Probióticos e sua contribuição 
na microbiota intestinal. Acesse: 
www.aulaspediatriasp.com.br.

novos 
cursos 
online

No dia 19 de outubro aconteceu o Encontro com o Especialista, na sede da 
SPSP, em São Paulo. O tema foi Puberdade precoce, com o objetivo de discutir 
os diagnósticos diferenciais de puberdade precoce e qual a abordagem inicial. 
O evento foi organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamen-
to de Endocrinologia da SPSP e contou com 22 participantes. Com coorde-
nação de Louise Cominato, secretária do Departamento de Endocrinologia, a 
conferência Discutindo a puberdade precoce e seus diagnósticos diferenciais 
teve palestra de Adriana Apareci-
da Siviero-Miachon, presidente do 
Departamento. Após a palestra, foi 
aberto espaço para discussão entre 
os presentes. Mais uma iniciativa 
de atualização da SPSP, o Encontro 
com o Especialista caracteriza-se 
por reuniões rápidas realizadas às 
quintas-feiras, das 19h00 às 21h30.

puberdade precoce
| Aconteceu

| Aconteceu
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A edição de novembro do boletim Pediatra Atualize-se tem seu foco nos direitos da crian-
ça e do adolescente como parte das ações da campanha Novembro Prateado - Somos 
Todos Iguais, promovida pela SPSP com o objetivo de discutir todos os aspectos legais da 
proteção infantojuvenil e pensar em caminhos e soluções voltados à defesa dessa faixa 
etária. Acesse o portal da SPSP e baixe a versão eletrônica do boletim.

Pediatra  Atualize-se
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2 a 5 de maio de 2018
Centro de Convenções Frei Caneca • São Paulo

3º CONGRESSO PAULISTA, 2º CONGRESSO BRASILEIRO 
e 1° CONGRESSO SUL-AMERICANO DE

Urgências e 
Emergências 
Pediátricas

O segundo prazo para inscrições com DESCONTO 
vai até 19 de janeiro de 2018. Aproveite! 

TRABALHOS CIENTÍFICOS
Os temas livres aprovados para apresentação 

oral serão inseridos no corpo do Congresso para 
incentivar e valorizar a produção científica em 

emergência pediátrica no Brasil e na 
América do Sul. 

O PRAZO FINAL para envio de trabalhos 
encerra em 5 de março de 2018. Participe!

NOVIDADE
Foi criado o “big round” onde serão discutidos 

temas de emergência nas diferentes 
especialidades pediátricas. Serão palestras 

completas, com maior duração, sobre tópicos 
diferentes da mesma especialidade. 

A programação científica foi ampliada e 
minuciosamente revisada.

www.emergenciaspediatricas.com.br
Acesse o site oficial do evento e faça sua inscrição online!

Realização:
Sociedade de Pediatria de São Paulo
Sociedade Brasileira de Pediatria

Secretaria executiva:
Meeting Eventos

11 3849-8263 | 3849-0379
pediatria@meetingeventos.com.br
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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.

Encontre seu curso ou evento
  Data Local Evento Informações Pontos

2018

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.
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 Curso 100% online: 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 online da SPSP • www.aulaspediatriasp.com.br

Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

Cursos do Programa de Reanimação Neonatal da SBP-SPSP – Diretrizes 2016

 Calendário de vacinas da SBP: o que mudou em 2017? Renato Kfouri e Claudio Barsanti www.aulaspediatriasp.com.br  1

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

 Novas recomendações da vacina febre amarela Melissa Palmieri e Silvia Bardela Marano www.aulaspediatriasp.com.br  1

 Realização 23 de fevereiro Sede da SPSP Curso Teórico Prático de Reanimação Neonatal para Médicos  www.spsp.org.br           *
 SPSP  São Paulo, SP  

 Em breve a programação de eventos para 2018 Informações: www.socesp.org.br/centro_treinamento

Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS)  • Sociedade de Cardiologia de São Paulo

Em breve a programação de eventos para 2018.

 Probióticos e sua contribuição na microbiota intestinal Vera Lúcia Sdepanian e Soraia Tahan www.aulaspediatriasp.com.br  1

 Mitos e verdades sobre a vacinação contra HPV Mônica Levi e Daniel Jarovsky www.aulaspediatriasp.com.br  1

Cursos pré-congresso • Urgências e Emergências Pediátricas
 Data/hora Curso Duração Local

 2 de maio • 8 às 17h00  Abordagem da via aérea pediátrica na emergência  8 Horas  Centro de Simulação Realística do H. Albert Einstein

 2 de maio • 8 às 17h30  Transporte do recém-nascido de alto risco – Diretrizes SBP 2017  8 Horas  SEDE DA SPSP

 2 de maio • 7h45 às 16h15  Workshop: ultrassom point-of-care em emergência pediátrica  8 Horas  Centro de Convenções Frei Caneca

 2 de maio • 8 às 18h15  Reanimação Neonatal – Diretrizes SBP 2016  8 Horas  Centro de Convenções Frei Caneca

 2 de maio • 8 às 12h00  Dermatologia Pediátrica   4 Horas  Centro de Convenções Frei Caneca

 2 de maio • 8 às 12h00  Toxicologia   4 Horas  Centro de Convenções Frei Caneca

 2 de maio • 8 às 12h00  Curso teórico-prático de Otorrinolaringologia  4 Horas  Centro de Convenções Frei Caneca

 2 de maio • 8 às 12h00  Emergências e traumas oculares em Pediatria  4 Horas  Centro de Convenções Frei Caneca

 2 de maio • 14 às 18h00  Acesso vascular e tratamento de choque em Pediatria  4 Horas  Centro de Convenções Frei Caneca

 2 de maio • 14 às 18h00  Distúrbios de ritmo cardíaco em Pediatria  4 Horas  Centro de Convenções Frei Caneca

 2 de maio • 14 às 18h00  Ortopedia de urgência – o que o pediatra precisa saber  4 Horas  Centro de Convenções Frei Caneca

 2 de maio • 14 às 18h00  Radiologia de emergência   4 Horas  Centro de Convenções Frei Caneca

3º Congresso Paulista, 2º Congresso Brasileiro e 1° Congresso Sul-Americano de Urgências e Emergências Pediátricas

Garanta sua vaga: www.emergenciaspediatricas.org.br

 Realização 2 de maio Centro Convenções Frei Caneca 3° Congresso Paulista, 2° Congresso Brasileiro e  (11) 3849-0379 ou 3849-8263           *
 SPSP  São Paulo, SP 1° Congresso Sul-Americano de Urgências e Emergências Pediátricas www.emergenciaspediatricas.org.br


