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Conversa com o Presidente

e chegou 2018!
Iniciamos 2018 a pleno vapor. Em 2017, perdemos algumas receitas, fato decorrente da diminuição de patrocínios de empresas historicamente parceiras da SPSP. Mas,
não esmorecemos; pelo contrário, corremos atrás do
prejuízo! Propusemos novos trabalhos, novas ações conjuntas, lançamos novas campanhas e usamos a tecnologia para gerar outras fontes de renda. Sempre partindo
da premissa inabalável da ética como bastião de qualquer
relação, o que nos possibilitou uma forte afinidade com
as empresas que abraçaram nossas ideias, nossas convicções e nossos ideais.
Essas parcerias permitiram que continuássemos realizando ações na educação continuada e na defesa profissional dos colegas de nosso Estado e País. Por exemplo,
no segundo semestre de 2017 organizamos diversas jornadas em nossas Regionais, tornando-nos mais próximos
de todo o interior e litoral, como já havíamos prometido.
Por meio desses parceiros, além das receitas advindas
de nossos eventos científicos e do aluguel de nossa antiga sede, pudemos comemorar a manutenção de nosso
caixa e realizar ações que modernizaram nossa estrutura
administrativa, permitiram o aumento do quadro de funcionários e trouxeram benefícios diretos e indiretos a todos os associados.
Temos mantido a nossa Sociedade como referência na
atualização científica e na defesa profissional dos pediatras. O artigo sobre febre amarela, produzido pelo Departamento de Imunizações da SPSP e encaminhado a todos
os associados por e-mail, figura como um dos recordistas
de acesso em nosso blog e mídias sociais. A importância do assunto fez com que a Sociedade Brasileira de Pediatria reproduzisse nosso artigo para todos os pediatras
do Brasil, mostrando não só a importância do texto, mas
também o pioneirismo de nossa associação.

Neste ano, continuaremos fortes! O 3° Congresso Paulista, 2° Congresso Brasileiro e 1° Congresso Sul-Americano de Urgências e Emergências Pediátricas já ultrapassou o milhar de inscrições e muitos de seus cursos
pré-congresso já estão com vagas esgotadas. Teremos a
Jornada de Reumatologia, a Jornada de Pediatria do Oeste Paulista, o Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e
Combate à Violência, além dos tradicionais Cafés com o
Professor e Cursos Teórico-Práticos dentre tantas outras
atividades importantes.
Sem esquecer dos cursos via internet. Com a plataforma SPSP Educa, acessível por meio de nosso portal, inúmeras aulas, jornadas, fóruns e congressos estão disponíveis para os associados, com destaque para o fato de que
muitos deles não têm qualquer custo (veja na página 3).
Para finalizar, cumprindo nossa promessa – e em total
respeito às contas da SPSP – manteremos os valores de
inscrição em nossos eventos científicos durante este ano.
Com certeza 2018 será mais um ano de muito trabalho,
mas também de muitas conquistas, mantendo a SPSP, a
Pediatria e seus associados sempre em destaque, como
não poderia deixar de ser.
Vamos lá!
Um abraço,

Claudio Barsanti
Presidente
presidencia@spsp.org.br

Salvi Cruz
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SPSP Educa tem aulas de 2017
disponíveis para acesso. Pág. 3

Fóruns na capital e atividades
das Regionais. Págs. 4 e 5

Programe-se para os cursos
dos próximos meses.
Pág. 8
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| Conversa com o Diretor

Uma vez mais venho manifestar minha satisfação em
participar da diretoria da SPSP nesta gestão brilhantemente comandada por Claudio Barsanti. Como 2º Secretário,
tenho a oportunidade de participar diretamente das reuniões e decisões da nossa Diretoria Executiva. Diversas
são as sugestões e realizações efetuadas pelos Departamentos Científicos de nossa entidade. Muitos projetos
concretizados, eventos na capital e no interior do Estado
por meio de nossas Regionais.
Destaque para o 3° Congresso Paulista, 2° Congresso
Brasileiro e 1° Congresso Sul-Americano de Urgências e
Emergências Pediátricas a ser realizado em maio próximo,
que desde sua primeira edição tem sido sucesso absoluto
em inscrições e atualizações em condutas nas urgências
e emergências.
Valorizo nossa SPSP, que nos proporciona atualização
profissional priorizando Medicina preventiva e Puericultura de excelência em busca do melhor atendimento em
prol da qualidade de vida de nossos pequenos pacientes.
Ao mesmo tempo, nos entristecemos cada vez mais

com a situação da falta de leitos
hospitalares nas UTIs neonatais,
pediátricas e enfermarias de retaguarda. Vivenciamos uma era digital onde o progresso das comunicações, cursos online
e globalização trouxeram inúmeros benefícios para a Medicina, contrapondo-se com a falta de estruturas básicas
para o bom atendimento de nossas crianças e adolescentes. Teremos ainda muitos desafios pela frente em busca
de soluções, juntamente com as autoridades competentes, a fim de revertermos esse triste cenário.
Nesta gestão enfatizamos, ainda mais, a defesa profissional, o ato médico e suas repercussões jurídicas, defendendo nossa profissão e orientando nossos associados.

Arquivo pessoal

em defesa da profissão

Fábio Eliseo Fernandes Alvares Leite
Formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá (MG). 2º Secretário
da SPSP. Diretor das Regionais e Membro da Diretoria de Cursos e
Eventos da SPSP em gestões anteriores. Membro da Câmera Técnica de
Pediatria do CREMESP.
diretoria@spsp.org.br

| Conversa com o Associado

Tenho 29 anos de formada pela Faculdade de Medicina
de Vassouras e foi no internato, na Santa Casa de Misericórdia de Santos, que percebi o que era “ser médico”, na
pessoa do professor José Rubens Afonso, uma pessoa rígida, porém respeitada por todos, que foi e ainda é minha
grande influência na Pediatria.
Vivo a especialidade intensamente, sendo a Neonatologia
minha grande paixão. Tenho uma vida profissional intensa
que não troco por nada: rotina de UTI, aulas, reuniões, organização de cursos, plantões, alunos que simplesmente
me fazem feliz. A parte mais positiva do meu trabalho é
ensinar, fazendo com que o aluno dê o seu melhor e supere seu mestre. Aprendi a ensinar numa época em que a
informação está em nossas mãos, em nossos celulares. Fui
residente em uma época em que o médico era onipotente,
acima do bem e do mal, e hoje ensino que o profissional
que não respeita a equipe multidisciplinar está obsoleto e
ultrapassado, tendendo ao fracasso.
Na região que trabalho procuro sempre buscar a excelência. As dificuldades são muitas, hoje vejo gestores mais
preocupados com nossos índices de mortalidade infantil

e projetos para a sua diminuição.
Vejo também colegas procurando
se atualizar sempre – tivemos recorde de aprovação em 2017 no
TEP e TEN. Precisamos muito de treinamentos multiprofissionais para sermos melhores dentro de nossas unidades
e isso procuro fazer no dia a dia, pois acredito muito na
capacitação das equipes.
Para mim, a SPSP é muito importante, pois tenta reunir
pessoas com o mesmo objetivo. Conheci profissionais incríveis na SPSP, que escrevem os livros que leio e, ao mesmo tempo, conversam conosco e passam conhecimentos
como pessoas simples que são. Me associei à SPSP quando
percebi que ou me atualizava e alcançava a velocidade da
informação ou não conseguiria acompanhar meus alunos.
Só tive retorno positivo desde então. Obrigada SPSP!

Arquivo pessoal

em busca da excelência

Marilene Kiskissian Martins
Assistente do serviço de Pediatria da Santa Casa de Santos.
Coordenadora do Serviço de Neonatologia do HMID - Praia Grande.
Coordenadora do Serviço de Neonatologia do HRJR - Itanhaem.
Instrutora do PALS-AHA e instrutora do PRN-SBP.
marilenekmartins@yahoo.com.br
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| Pediatria em Movimento

educação continuada
Estão disponíveis online as aulas gravadas dos encontros do Café da Manhã com o
Professor realizadas em 2017. Confira: www.spspeduca.org.br.
Uma das finalidades da Sociedade de Pediatria de São
Paulo é, de acordo com o Estatuto Social, contribuir
para o aperfeiçoamento dos conhecimentos relativos
à Pediatria e suas áreas de atuação, e também para a
capacitação e habilitação do associado, organizando e
promovendo eventos, cursos e atividades, estimulando
a participação dos pediatras nesses eventos e mantendo
publicações especializadas a serem disponibilizadas para
seus associados.
Nesse sentido, tem sido o objetivo da SPSP há várias
gestões procurar ferramentas e alternativas para facilitar
o acesso do pediatra à educação médica continuada oferecida pela Diretoria de Cursos e Eventos em conjunto
com os Departamentos Científicos da SPSP. Por isso, podemos dizer que começamos bem o ano de 2018: estão
disponíveis online as aulas gravadas dos encontros do
Café da Manhã com o Professor realizadas na sede da
SPSP em 2017.
As aulas podem ser acessadas na plataforma SPSP Educa (www.spspeduca.org.br). Quem fez a inscrição e esteve presente no evento pode assistir novamente as palestras gratuitamente; médicos associados da SPSP/SBP

que não compareceram têm desconto para acesso ao
conteúdo.
Confira as aulas disponíveis:
• O Pediatra e a Nova Puericultura
• Dificuldades alimentares na infância
• Uso de vacinas em situações especiais
• Manejo de reações adversas vacinais
• Novas vacinas no calendário: o que já aprendemos?
• Patologias nefrológicas no PS: como conduzir
• Aleitamento materno: desafios e soluções
• Alimentação no primeiro ano de vida
• (Re)Pensando a adolescência
• Antibióticos nas infecções de comunidade
• Prematuridade extrema
A SPSP tem 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. Assim, o pediatra não precisa
se deslocar para buscar conhecimentos relativos à sua especialidade, inclusive – e principalmente – os colegas de
fora da capital. E também do Brasil!
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| Regional

Evento
no oeste
paulista

café com o professor
em marília

| Regional

serões de
pediatria em
jundiaí
Toda primeira quarta-feira do mês,
às 20 horas, a SPSP - Regional Jundiaí realiza os Serões de Pediatria,
organizados em conjunto com o
Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ).
Os encontros, realizados sempre no
anfiteatro “A” daquela faculdade, têm
o objetivo de aperfeiçoar os conhecimentos relativos à especialidade e
defender a melhoria dos padrões de
assistência à infância e adolescência
na região. Os Serões acontecem nas
primeiras quartas-feiras do mês – as
datas do primeiro semestre são: 7 de
março, 4 de abril, 2 de maio e 6 de
junho. Em breve publicaremos a programação de cada uma das datas.

Associado!
Mantenha seu

cadastro atualizado!
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No dia 25 de novembro passado, aconteceu o Café da Manhã com o Professor
com o tema Obesidade na infância e
questões profissionais atuais. O encontro aconteceu na cidade de Marília e foi
organizado pela SPSP - Regional Marília
juntamente com a Diretoria de Cursos e
Eventos da SPSP. Os 37 pediatras presentes assistiram às palestras Honorários x
convênios médicos, por Marcos Pimenta, assessor da diretoria da APM, Uso da
mídia e redes sociais pelo pediatra, por
Claudio Barsanti, presidente da SPSP, e Obesidade na infância, por Maria Arlete
M.S. Escrivão, do Departamento de Nutrição da SPSP. No final das apresentações os presentes esclareceram dúvidas e conversaram com os palestrantes.

| Regional

café com o professor
aconteceu em franca

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

Alimentação no primeiro ano de vida foi
o tema do Café da Manhã com o Professor que aconteceu em Franca, no último
dia 2 de dezembro. Com organização da
Diretoria de Cursos e Eventos e Diretoria
SPSP – Regional Franca a reunião contou
com a presença de 36 pediatras. Claudio
Barsanti, presidente da SPSP, fez palestra
sobre defesa profissional, Marcelo Pinho
Bittar, 2º vice-presidente da SPSP, abordou o déficit de crescimento e Tadeu
Fernando Fernandes, do Departamento de Pediatria Ambulatorial e Cuidados
Primários, apresentou a aula sobre alimentação no primeiro ano de vida. Após
as palestras houve um colóquio entre os presentes.

| Regional

Aconteceu em taubaté
Com o apoio da SPSP - Regional Taubaté, a equipe de Pediatria da Faculdade
de Medicina da Universidade de Taubaté organiza o Programa de Atualização
em Pediatria com o objetivo de integrar pediatras, promover educação continuada, criar protocolos para os serviços da especialidade, além de discutir casos
clínicos. No último dia 11 de novembro os médicos da região atualizaram seus
conhecimentos em Pediatria Clínica na sede da Associação Paulista de Medicina de Taubaté. Os organizadores do evento convidam os pediatras do Vale do
Paraíba a participarem das reuniões. Informações pelo telefone (12) 3632-3818.

Arquivo SPSP

Nos dias 27 e 28 de abril será realizada a Jornada de Pediatria do Oeste
Paulista, organizada pela SPSP - Regional São José do Rio Preto. Voltado para médicos, residentes e acadêmicos de Medicina, o evento visa
disseminar o conhecimento através
da apresentação de temas atuais em
Pediatria. A Jornada acontece na
sede da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto (SP).
Informações e inscrições: (17) 32145900 ou www.cenacon.com.br

Arquivo SPSP

| Regional

| Aconteceu

| Aconteceu

Fórum discute
violência e acidentes

fórum da aBP
Arquivo SPSP
Luis Fernando

O Núcleo de Estudos da
Violência Doméstica Contra a Criança e o Adolescente (NEVDCA) da SPSP
realizou, no dia 6 de dezembro último, o Fórum
Paulista de Prevenção de
Acidentes e Combate à
Violência. O evento está
em sua 11ª edição e é
voltado para profissionais
que lidam com crianças
e adolescentes, englobando saúde, educação, assistência social, profissionais
da mídia, da justiça e da segurança. O Fórum trouxe para discussão assuntos
como crimes virtuais, cyberbullying, crianças desaparecidas, tráfico de menores
e adoção, além da autoagressão e o suicídio, questão de grande destaque na
mídia nos últimos anos. Um assunto polêmico abordado pela primeira vez foi a
disforia de gênero, passando pela transexualidade e seus aspectos jurídicos. O
evento também apresentou os diversos tipos de acidentes de trânsito, principal
causa de morte acidental no Brasil entre crianças e adolescentes.
De acordo com Renata Waksman, organizadora do Fórum juntamente com
Mário Hirschheimer, o objetivo permanente do evento é disseminar conhecimento, entender e saber mais sobre como lidar com essa situação tão grave
que é a violência contra a criança e o adolescente, assim como unir forças pelo
combate e prevenção de acidentes. Na abertura do evento os organizadores
apresentaram a 2ª edição do Manual de Atendimento às Crianças e Adolescentes em Situação de Risco de Violência, que em breve estará à disposição dos
interessados na versão eletrônica e impressa. Trata-se de um guia de orientação
aos profissionais que lidam com o público infantil e com jovens nas áreas de
saúde, educação, psicologia, justiça e mídia, com dicas de como reconhecer
vítimas de violência e como encaminhar os casos aos órgãos responsáveis. O
Manual foi elaborado por membros do NEVDCA da SPSP e do Departamento
de Segurança da Sociedade Brasileira de Pediatria, em parceria com o Conselho
Federal de Medicina (CFM).
Todas as palestras do Fórum estão disponíveis gratuitamente na plataforma
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br). Assista ou reveja!

Nos dias 23 e 24 de novembro último aconteceu o 20º Fórum da Academia Brasileira de Pediatria, uma
realização da SPSP em conjunto
com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Com o tema As transformações
da família e da sociedade e seu impacto na infância e na juventude, o
evento abriu um espaço importante
para debates sobre temas ligados à
infância e à adolescência com diversos setores da sociedade. Nesta
edição, a programação científica
teve ênfase nas questões psicológicas e familiares, como distúrbios do
humor e drogas. Escolas inovadoras,
medicina integrativa, direitos do recém-nascido e adolescentes foram
outros assuntos abordados no evento, que teve cerca de 400 inscritos.

Fique atento ao
edital de convocação
para o TEP.

| Aconteceu

Cerimônia de 60 anos do CFM faz homenagens
Silas Antonio Rosa (Rondônia),
Gabriel Wolf Oselka e Claudio
Barsanti

Arquivo CFM

Em solenidade que marcou os 60 anos do Conselho Federal de Medicina,
realizada no último dia 12 de dezembro, a entidade condecorou médicos que
se destacaram por suas trajetórias pessoais e profissionais: Celmo Celeno Porto, Gabriel Wolf Oselka, Iaperi Araújo, José Almir Santana e Roberto Figueira
Santos. Oselka, de São Paulo, foi agraciado com a comenda Mário Rigatto, de
Medicina e Humanidades. Oselka relembrou seus trabalhos nas áreas institucional, de imunizações e bioética. “Sempre trabalhei em grupo, então dedico esta
honraria àqueles que caminharam e continuam caminhando comigo”, ressaltou. O presidente da SPSP, Claudio Barsanti, esteve presente na cerimônia.
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| Revista Paulista de Pediatria

café com
professor

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

Check-up na adolescência: quando iniciar e o que pesquisar? é o
tema do primeiro Café da Manhã
com o Professor de 2018. O encontro será realizado no dia 19 de maio
com organização da Diretoria de
Cursos e Eventos e o Departamento de Adolescência da SPSP. O objetivo é propor uma busca proativa
e criteriosa, utilizando exames laboratoriais apropriados e questionários
de avaliação de riscos inerentes da
adolescência. De acordo com os
organizadores, o check-up, além da
intervenção imediata, possibilita estabelecer estratégias de prevenção
primária adequadas para cada adolescente, pois demonstra o risco individual. O evento acontece na sede
da SPSP, em São Paulo, das 8h30 às
12h00. Faça sua inscrição no portal
da SPSP e garanta sua vaga.

27 perguntas sobre

FEBRE
AMARELA

Acesse:

www.spsp.org.br

percepção de mães
de prematuros

© Kovtunenko83 | Dreamstime

| Vai acontecer

Pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em Maruípe
(ES) publicaram estudo na Revista Paulista de Pediatria de dezembro de 2017
que avaliou os conhecimentos e expectativas de mães de prematuros internados em UTI neonatal sobre aleitamento materno e uso de chupeta. Também
analisou a vivência dessas mães ao lidar com a necessidade de sucção nos primeiros meses de vida dos bebês. Foram entrevistadas 62 mães inicialmente – e
52 após seis meses – de recém-nascidos com idade gestacional inferior a 37 semanas internados em uma UTI neonatal pública e uma particular na cidade de
Vitória (ES), entre fevereiro e junho de 2011. “Os resultados demonstraram que
as mães tinham conhecimento prévio sobre os benefícios da amamentação,
porém a maioria teve dificuldades para manter o aleitamento materno exclusivo
após a alta da UTI neonatal”, afirma a professora Elaine Cristina Vargas Dadalto,
uma das autoras da pesquisa. Da mesma forma, o estudo mostrou que as mães
tinham conhecimento sobre as desvantagens da chupeta, mas mudaram sua
concepção diante da interpretação de que esta poderia acalmar o bebê. “Em
contrapartida, a opinião preliminar de que a chupeta poderia trazer vantagens
para a mãe e o bebê não influenciou no uso nos primeiros seis meses, uma vez
que alguns bebês rejeitaram a chupeta, apesar de ter sido ofertada pela mãe”,
completa a professora. Segundo ela, é relevante destacar que a necessidade
do bebê para a sucção não nutritiva durante o processo do aleitamento materno nem sempre foi compreendida pelas mães. “O estudo contribui para que
o conhecimento sobre a necessidade do bebê realizar a sucção não nutritiva
durante o aleitamento materno seja popularizado. As mães devem ser instruídas
sobre este padrão que apresenta menor força de sucção, especialmente nos
prematuros, mas que é importante para a satisfação do bebê, que não necessitará recorrer à sucção adicional de chupeta”, destaca a professora.

| Aconteceu

Pediatra Atualize-se
A edição de janeiro do boletim Pediatra Atualize-se tem a participação do Departamento de Imunizações, com o artigo Vacinação na adolescência. Também colabora
na edição o Grupo de Trabalho Saúde Oral, que desmistifica a primeira visita ao odontopediatra. Além destes, a publicação conta com o artigo Medidas de prevenção de
sibilância e risco de asma, escrito pelo Departamento de Alergia e Imunologia. Acesse
o portal da SPSP e baixe a versão eletrônica do boletim.
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3º CONGRESSO PAULISTA, 2º CONGRESSO BRASILEIRO
e 1° CONGRESSO SUL-AMERICANO DE

Urgências e
Emergências Pediátricas
De 2 a 5 de maio de 2018
Centro de Convenções Frei Caneca • São Paulo

O PRAZO FINAL para envio de TEMAS LIVRES encerra em 5 de março. Participe!

Cursos pré-congresso • Dia 2 de maio
Data/hora

Curso

Duração

Local

1 e 2 de maio • 7h30 às 17h30

Suporte avançado de vida em Pediatria VAGAS ESGOTADAS

16 horas

SOCESP

2 de maio • 7h45 às 16h20

Emergências pediátricas com simulação realística VAGAS ESGOTADAS

8 horas

Centro de Simulação Realística do H. Albert Einstein

2 de maio • 8 às 17h00

Abordagem da via aérea pediátrica na emergência VAGAS ESGOTADAS

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 2018

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 VAGAS ESGOTADAS		

8 Horas

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 VAGAS ESGOTADAS

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

Centro de Convenções Frei Caneca

É obrigatória a inscrição no Congresso para participar. Garanta sua vaga!

Acesse o site oficial do evento e faça sua inscrição online!

www.emergenciaspediatricas.org.br
Realização:
Sociedade de Pediatria de São Paulo
Sociedade Brasileira de Pediatria
Sociedade Latino-Americana de Emergências Pediátricas

Secretaria executiva:
Meeting Eventos
11 3849-8263 | 3849-0379
pediatria@meetingeventos.com.br

INFORME-SE
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Cursos e eventos com realização da SPSP • 2018

Data

Local

Evento

Informações

10 de março
		

APM Santo André
Santo André, SP

Jornada de Gastropediatria
SPSP Regional Grande ABC

(11) 4990-0366

*

13 de abril
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso Teórico-Prático de Otoscopia para Pediatras

www.spsp.org.br

*

20 de abril
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

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

www.spsp.org.br

*

27 e 28 de abril
		

Sociedade de Medicina e Cirurgia
Jornada de Pediatria do Oeste Paulista
São José do Rio Preto, SP		

(17) 3214-5900
www.cenacon.com.br

*

2 de maio
		

Centro Convenções Frei Caneca
São Paulo, SP

(11) 3849-0379 ou 3849-8263
www.emergenciaspediatricas.org.br

*

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

Pontos

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

Tema

Mesa-redonda

Local

19 de maio

Adolescência

Check-up na adolescência: quando iniciar e o que pesquisar?

Sede da SPSP (São Paulo)

Pontos
*

Cursos online da SPSP • www.aulaspediatriasp.com.br
Tema		

Palestrante(s)

Endereço

Calendário de vacinas da SBP: o que mudou em 2017?

Renato Kfouri e Marco Aurélio Sáfadi

www.aulaspediatriasp.com.br

Pontos
1

Mitos e verdades sobre a vacinação contra HPV

Mônica Levi e Daniel Jarovsky

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Novas recomendações da vacina febre amarela

Melissa Palmieri e Silvia Bardela Marano

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Probióticos e sua contribuição na microbiota intestinal

Vera Lúcia Sdepanian e Soraia Tahan

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Cursos do Programa de Reanimação Neonatal da SBP-SPSP
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% online: aulas com membros dos Departamentos Científicos da SBP. Carga horária: 360 horas. Pontuação para Pediatria: 10 pontos

www.manoleeducacao.com.br/sbppediatria

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Associados da SPSP/SBP

Cursos e eventos com apoio da SPSP • 2018
Data

Local

23 a 25 de março
Centro Convenções Frei Caneca
		
São Paulo, SP
			

Evento

Informações

X Simpósio Internacional de Otorrinopediatria da IAPO
IV Simpósio Internacional de Distúrbios da Audição na Infância da IAPO
III Simpósio Internacional de Vias Aéreas Pediátricas da IAPO

(11) 3283-4645 ou 3283-3396
www.iapo.org.br

Pontos
*

Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS) • Sociedade de Cardiologia de São Paulo
Em breve a programação de eventos para 2018

Informações: www.socesp.org.br/centro_treinamento

Café da Manhã
com o Professor
Check-up na adolescência:
quando iniciar e o que pesquisar?

19 de maio
Sede da SPSP • São Paulo (SP)

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

(*) Formulário enviado para pontuação na CNA

Encontre seu curso ou evento

