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Salvi Cruz

O ser é essência; o estar, consequência.
O ser é perene; o estar, por vezes, passageiro.
O ser é fraterno, o estar, nem sempre.
Na história recente de nosso país, o associativismo pas-

sa por séria crise. Alguns dirigentes desrespeitam as ins-
tituições e seus passados, mirando e visando somente o 
estar, se esquecendo do ser, verdadeira razão da existên-
cia das sociedades.

Recentemente, o meio médico vivenciou algumas 
eleições em que a belicosidade e as farpas trocadas trou-
xeram a ideia de que os pretendentes aos cargos em dis-
puta desejavam apenas estar e não ser. Torço para que 
os próximos processos eletivos, em especial o do Cre-
mesp, não andem por esse caminho tortuoso, sombrio 
e desastroso.

A SPSP se encaixa, certamente, no ser e, por isso mes-
mo, quase que em uma sequência obrigatória, consegue, 
também e cada vez mais, estar.

A SPSP é inovação porquanto congressos, como o de 
Urgências e de Emergências Pediátricas, fóruns como os 
de Violência Contra a Criança e o Adolescente, por ela 
lançados, passaram a ser além de paulistas, brasileiros e 
até sul-americanos.

A SPSP é exemplo quando vê que muitas de suas ideias 
são seguidas e compartilhadas por outras entidades. Cam-
panhas como a da SAF e de divulgação de informações, 
como a da Febre Amarela, criadas em seus domínios e di-
rigidas às classes pediátrica, médica e sociedade em geral, 
ultrapassaram as páginas paulistas, sendo divulgadas pela 
Sociedade Brasileira de Pediatria, o que certifica, além do 
pioneirismo de seu trabalho, a sua excelência.

A SPSP é referência em suas publicações, livros e cole-
ções que rapidamente se esgotam a cada nova edição. 
A Revista Paulista de Pediatria se consolida, a cada dia, 

graças aos esforços de seus corpos científico e editorial, 
mostrando-se como publicação de renome e destaque 
no mundo pediátrico.

A SPSP é renovação por meio de sua plataforma SPSP 
Educa, que permite o armazenamento de aulas, simpó-
sios e congressos que podem ser acessados por pediatras 
a qualquer momento e em diferentes localidades.

A SPSP é representatividade enquanto se associa com 
outras entidades, órgãos e instituições sérias em busca  
da proteção da criança, do adolescente e, dessa forma, da 
Pediatria e do pediatra.

A SPSP é união e força conseguidos pela ação conjunta 
de todas as suas 14 Regionais que realizam atividades lo-
cais com benefícios a todos os associados, mesmo os das 
mais distantes regiões de nosso Estado.

Essa é a História da SPSP: é o que é graças a seus asso-
ciados, a seus Departamentos Científicos e à sua Diretoria; 
e, está onde está, pelo entusiasmo que provém das ações, 
dos esforços e do apreço de todos que a constroem, o 
que a faz uma Sociedade jovem, pujante e dinâmica.

O meu muito obrigado àqueles que permitem que a 
SPSP seja, esteja e faça acontecer!

Um abraço,

Claudio Barsanti
Presidente

presidencia@spsp.org.br

ser ou estar?
| Conversa com o Presidente

confira o que 
aconteceu
Lançamento de livros e outras 
atividades. Págs. 4 e 5
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já conhece a nova sede?
| Conversa com o Diretor

A nova sede da Sociedade de Pediatria de São Paulo, 
inaugurada oficialmente no Dia do Pediatra (27 de julho) 
em 2015, trouxe aos associados a possibilidade de melhor 
atendimento, com espaços mais amplos e modernos. O 
imóvel tem quatro salas, somando uma área útil total de 
318,54 m2, sendo cerca de 120 m2 destinados a cursos e 
eventos, inclusive teórico-práticos. Essa área permite até 
quatro atividades simultâneas ou, toda aberta, comporta 
mais de 90 pessoas.

 Usufruir dos espaços da nova sede é um convite a to-
dos os associados que ainda não tiveram a oportunidade 
de participar dos eventos de atualização, do Café com 
o Professor, de adquirir publicações e também os livros 
de atualização científica produzidos por nossos Departa-
mentos Científicos.

 No ano passado, por exemplo, foram realizados seis 
Cursos Teórico-Práticos, dois Encontros, três Cafés da 
Tarde com o Professor, doze Cafés da Manhã com o 

Professor, dez Cursos de Reani-
mação Neonatal, sete reuniões 
da Diretoria Executiva e cerca de 
80 reuniões dos Departamentos 
Científicos. 

Para 2018, por enquanto, estão confirmados três Cur-
sos de Reanimação Neonatal, três Cafés da Manhã com 
o Professor e um Curso Teórico-Prático (confira a agenda 
na página 8).

 Inscreva-se nos cursos e venha participar e conhecer a 
sede da SPSP. Ou então, se estiver passando pela Avenida 
Paulista – mais especificamente pela Rua Maria Figueire-
do – dê uma passada no número 595 - 10º andar e tome 
um café expresso conosco. Você será muito bem-vindo! 
Aguardamos você!

Lélia Cardamone Gouvêa
Diretora de Patrimônio da SPSP. 

diretoria@spsp.org.br
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cuidando do futuro
| Conversa com o Associado

Me formei pela Faculdade de Medicina de Santo Ama-
ro (UNISA) em São Paulo. Desde criança quis ser médica, 
embora não tenha nenhum médico em minha família. 
Quando prestei vestibular queria me especializar em Neu-
rocirurgia, por isso, no terceiro ano, já entrei para a Liga de 
Cirurgia e Traumatologia da faculdade, assistindo cirurgias 
e dando plantões, pois adoro procedimentos.

Com o tempo, depois de passar por todas as especialida-
des, conheci a Pediatria e me encantei por esses pequenos 
seres. Mudei drasticamente, foi algo mais forte do que eu. 
E então, é claro, comecei a frequentar a Liga de Pediatria.

Na faculdade, tive influência de ótimos professores em 
Pediatria, os quais foram muito importantes para a minha 
formação, me mostrando como tratar com carinho e de-
licadeza esses pequeninos pacientes. Depois de formada, 
como sempre gostei de procedimentos, me especializei 
em Neonatologia. 

Desde que me formei sou associada da SPSP e vejo que 
tenho muitas vantagens em eventos e cursos. Adoro fre-
quentar as aulas da SPSP, pois os temas são excelentes e 

ajudam muito a me manter atuali-
zada. É ótimo poder tirar dúvidas, 
discutir assuntos com médicos 
experientes. Isso me traz seguran-
ça, já que muitas coisas na Medicina mudam o tempo todo 
e muito rápido. Quando vou aos congressos percebo que 
estou bem atualizada e em dia com as novidades.

A Sociedade de Pediatria de São Paulo vem evoluindo a 
cada ano e penso que podemos melhorar ainda mais e ser 
cada vez mais fortes. O pediatra infelizmente não é tão va-
lorizado como o profissional de outras áreas da Medicina, 
mas espero que isso mude e sejamos mais reconhecidos 
e respeitados. Aliás, a Pediatria deveria ser a especialidade 
mais valorizada, uma vez que cuidamos dos seres que se-
rão o futuro, não é mesmo!?

Carla Fernanda Poulsen
Formada pela Universidade de Santo Amaro - Unisa. Neonatologista 

pela Escola e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha. Atende no Hospital 
São Luís - Osasco, Hospital Geral de Carapicuíba e consultório particular.

cfmardones@gmail.com
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| Pediatria em Movimento

confiança nas vacinas

A vacina, provavelmente junto com a água potável, re-
presenta uma das mais importantes conquistas da huma-
nidade no campo da saúde pública, contribuindo inclusi-
ve para o aumento da expectativa de vida observado nas 
últimas décadas nas diversas populações. Ainda assim, 
alguns grupos acreditam que vacinas não devem ser in-
dicadas. “Infelizmente, temos observado que as taxas de 
coberturas vacinais – tanto no Estado de São Paulo como 
no País –, outrora em níveis bastante elevados, têm con-
sistentemente apresentado reduções expressivas”, afirma 
Marco Aurélio Palazzi Sáfadi, presidente do Departamento 
de Imunizações da SPSP. É uma situação alarmante, que 
coloca a população em risco de voltar a conviver com 
doenças já controladas, ou mesmo eliminadas, no Brasil.

De acordo com Regina Célia Succi, membro do De-
partamento de Infectologia da SPSP, em 2016, após uma 
queda nas taxas de imunização nos estados de Pernam-
buco e Ceará, o País registrou o primeiro surto de saram-
po desde 2000. Em 2016, a taxa de imunização contra 
poliomielite foi a menor dos últimos doze anos (84,4%). 
“Não há dados suficientes para definir se essa queda na 
cobertura vacinal persistirá, mas há preocupações a res-
peito”, comenta a infectologista. 

Os benefícios diretos e indiretos gerados com ações de 
imunizações são inequívocos e surpreendentes: inúmeras 
evidências demonstram seu potencial de redução da mor-
talidade entre crianças, adolescentes e adultos, melhoria 
das condições de saúde e bem-estar das comunidades. 
“Além de representar economia para a sociedade, tanto 

através de redução de custos com consultas, tratamentos 
e internações hospitalares decorrentes das doenças, como 
de menor absenteísmo escolar e de trabalho”, explica Sáfa-
di. “A Organização Mundial de Saúde estima que as imuni-
zações evitem entre dois e três milhões de mortes a cada 
ano no mundo”, complementa Regina Célia.

O presidente do Departamento de Imunizações lista: as 
vacinas foram responsáveis pela erradicação da varíola no 
mundo, eliminaram a poliomielite, o sarampo e a rubéola 
em vários países, além de terem reduzido e controlado 
doenças responsáveis por milhares de mortes, sequelas e 
hospitalizações, como tétano, meningites causadas pelo 
Haemophilus influenzae b, meningococo e pneumoco-
co, caxumba, varicela, diarreia pelo rotavírus, hepatites A 
e B, entre outras. 

Campanha Abril Azul
O profissional de saúde, especialmente o pediatra, é 

considerado a principal e mais confiável fonte de infor-
mação para as famílias sobre a importância das vacinas. 
A crescente disponibilidade de novas vacinas e frequen-
tes atualizações dos calendários vacinais exige atualiza-
ções frequentes do pediatra. Nesse sentido, a Sociedade 
de Pediatria de São Paulo lançou a campanha Abril Azul 
– Eu cuido, eu confio, eu vacino. Um dos objetivos é 
conscientizar o profissional de saúde do seu papel fun-
damental na manutenção da credibilidade das vacinas, 
habilitando-o a enfrentar a questão da hesitação ou re-
cusa vacinal de forma ética e segura. “A confiança dos 
pais e responsáveis no pediatra e em suas orientações é 
uma verdade e se mostra como o principal caminho para 
que se demonstre a importância de um calendário vacinal 
completo”, defende Claudio Barsanti, presidente da SPSP.

Outro objetivo é o de apoiar, através de educação, in-
formação e conscientização, ações que promovam o 
alcance das imunizações à nossa população. “Creio ser 
uma obrigação da comunidade científica, neste momen-
to em que as notícias falsas e manipuladas se tornaram 
cotidianas, desempenhar o seu papel de esclarecimento, 
enfatizando o impacto proporcionado pelos programas 
de imunização na prevenção de doenças e todos os des-
fechos associados a elas, como sequelas, hospitalizações 
e mortes”, enfatiza Marco Aurélio Palazzi Sáfadi. “Vamos 
todos participar, explicando a todos os envolvidos na 
atenção à criança e ao adolescente que as vacinas são 
aliadas na busca da saúde”, finaliza o presidente da SPSP.

Confira no portal da SPSP (www.spsp.org.br) a versão 
completa deste artigo.

A recusa vacinal traz repercussões individuais e coletivas de grande risco, 
comprometendo não só a saúde do indivíduo não vacinado, mas também de toda a 
população, alerta o presidente da SPSP.
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eventos em 
ribeirão preto

| Regional

| Revista Paulista de Pediatria

| Regional

Evento 
no oeste 
paulista

| Regional

A Revista Paulista de Pediatria, publicação científica da SPSP, deu mais um im-
portante passo na busca pela qualidade na divulgação de conhecimento cien-
tífico. A partir de 2019, todos os artigos passarão a ser publicados com ORCID, 
uma identificação digital para pesquisadores. Dessa forma, a Revista se junta 
aos mais de 1.600 periódicos internacionais que estão 
fazendo o mesmo. O ORCID fornece uma identifica-
ção digital (ID) que mantém registrados os dados de 
pesquisadores. Ao conectar este ID a diferentes ativida-
des de pesquisa e afiliações em várias plataformas de 
informações de pesquisa, o ORCID ajuda a reconhecer 
e reduzir os encargos de relatórios para pesquisadores, 
trazendo mais confiança, além de facilitar a busca em 
ambientes digitais. Caso ainda não tenha ID, cadastre-
-se em https://orcid.org.

nova exigência na 
submissão de artigos

vai acontecer
santo andré
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o IX Encontro Estadual de Imunizações 
(foto) da Sociedade Brasileira de Imuni-
zação. O evento, organizado em parce-
ria com a SPSP - Regional Ribeirão Preto, 
aconteceu no Anfiteatro da Universidade 
de Ribeirão Preto e contou com 270 par-
ticipantes.

Em 14 de abril será realizado o Café da Manhã com o Professor com as pales-
tras: Urticária - desafio para o pediatra (Pérsio Roxo Jr.) e Como os avanços da 
nutrição podem impactar nos primeiros anos de vida, na neurocognição e imu-
nidade (Renato Zorzo). O evento acontece no Anfiteatro da Farmácia Unimed de 
Ribeirão Preto, das 8 às 12 horas. Informações e inscrições (16) 99964-0049 ou 
(16) 99229-9836.

Confira a programação de eventos 
da SPSP - Regional Grande ABC, 
organizados em conjunto com a 
Associação Paulista de Medicina de 
Santo André:
• 5 de maio 

Curso de imunização 
(8h - 12h)

• 21 de agosto 
Desenvolvimento 
neuropsicomotor/TDHA
(19h30 - 22h)

• 29 de setembro 
Curso de alergia 
(8h - 12h)

• 4 de outubro 
Infecção urinária/Enurese 
(19h30 - 22h)
Os eventos acontecem na 

APM Santo André. Informações e 
inscrições com Adriana no telefone 
(11) 4990-0366.

Associado!
Mantenha seu 
cadastro atualizado!

Nos dias 27 e 28 de abril será reali-
zada a Jornada de Pediatria do Oeste 
Paulista, organizada pela SPSP - Re-
gional São José do Rio Preto. Volta-
do para médicos, residentes e aca-
dêmicos 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 Ci-
rurgia de São José do Rio Preto (SP). 
Informações e inscrições: (17) 3214-
5900 ou www.cenacon.com.br

| Regional

A SPSP - Regional Taubaté, em conjunto com a Disciplina de Pediatria do 
Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté, realizou o evento Atu-
alizações de Doença do Refluxo Gastroesofágico em Crianças, com palestra 
da especialista Anna Paula Carelli para 40 participantes. A próxima atividade da 
Regional acontece em 26 de abril com o tema Autismo: do diagnóstico aos 
tratamentos. As palestras serão do neurologista Alexandre Serafim e a psicóloga 
Lilia Maise de Jorge. O evento será realizado na sede da Associação Paulista de 
Medicina de Taubaté (www.apmtaubate.com.br) às 19h30.

eventos em taubaté
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O presidente da SPSP, Claudio 
Barsanti, a vice-presidente do 
Grupo Direito do Nascituro, das 
Crianças e dos Adolescentes da 
SPSP, Mônica López Vázquez e 
um dos diretores de Defesa Pro-
fissional, José Hugo de Lins Pes-
soa (foto à direita), comparece-
ram à posse do novo presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJSP), o desem-
bargador Manoel de Queiroz 
Pereira Calças, realizada no iní-
cio de fevereiro, no Palácio da Justiça, em São Paulo. Ao lado do novo presi-
dente, tomaram posse o vice-presidente, desembargador Artur Marques da Silva 
Filho, e os demais integrantes do Conselho Superior da Magistratura eleitos para 
o biênio 2018-2019.

A SPSP teve um encontro com o desembargador Artur Marques da Silva Filho 
em seu gabinete (foto abaixo) para discutir possibilidades de ações conjuntas 
entre a SPSP e o TJSP. A ideia é criar mecanismos que potencializem a relação 
entre as sociedades médicas e o TJSP, com propostas para oferecer emba-
samento científico aos juízes e um plano de palestras jurídicas para médicos 
como um meio de ajudar a diminuir as demandas jurídicas contra profissionais 
de saúde. Com relação a esta última questão, o vice-presidente do TJSP disse, 
em entrevista à SPSP, que considera viável um plano de palestras e cursos, que 
podem ser realizadas pela Escola Paulista da Magistratura ou pela Associação 
Paulista de magistrados, como mecanismo para expandir os conhecimentos 
jurídicos visando diminuir demandas. “É visível o aumento de ações contra pro-
fissionais da saúde, o que não significa que todas sejam procedentes. A Escola 
Paulista da Magistratura, que é o órgão responsável pela formação e aperfeiçoa-
mento dos juízes paulistas, tem realizado diversos cursos, palestras e workshops 
abordando aspectos do direito e da saúde. Vários desses cursos são realizados 
em parceria com associações médicas, conselhos profissionais e faculdades 
da área de saúde, visando o intercâmbio de informações, a troca de experiên-
cia e a melhora na atividade de to-
dos os profissionais envolvidos. As 
parcerias são sempre bem-vindas”, 
afirmou o desembargador Artur 
Marques da Silva Filho. Confira a 
entrevista completa no portal da 
SPSP (www.spsp.org.br).

livro sobre 
a Síndrome 
Alcoólica 
Fetal

| Aconteceu| Aconteceu

sociedades médicas e o 
tribunal de justiça
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Da esquerda para a direita: Claudio Barsanti, 
presidente da SPSP; Mônica López Vázquez, 

vice-presidente do Grupo Direito do 
Nascituro, das Crianças e dos Adolescentes 

da SPSP; desembargador Artur Marques 
da Silva Filho, vice-presidente do TJSP; e 

Aderbal Tadeu Mariotti, presidente da SPSP - 
Regional Jundiaí.

Da esquerda para a direita: Coríntio Mariani 
Neto, membro da Federação Brasileira das 
Associações de Ginecologia e Obstetrícia; 

Conceição Aparecida de Mattos Segre, 
coordenadora do livro; Luciana Rodrigues 
Neto, presidente da SBP; Claudio Barsanti, 

presidente da SPSP e José Hugo de Lins 
Pessoa, ex-presidente da SPSP.

No dia 5 de abril, na sede da SPSP, 
aconteceu o lançamento da segunda 
edição do livro Efeitos do álcool na 
gestante, no feto e no recém-nasci-
do, com a presença de ilustres con-
vidados. A publicação é resultado da 
dedicação do Grupo de Trabalho Efei-
tos do Álcool na Gestante, no Feto e 
no Recém-nascido da SPSP para tra-
zer a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) 
para a discussão no meio médico e 
na sociedade em geral, mostrando 
os riscos e a prevenção necessários a 
esse grande mal. O livro tem o objeti-
vo de ser um documento de orienta-
ção e consulta para médicos sobre a 
SAF. A versão digital pode ser baixada 
na área de publicações do portal da 
SPSP (www.spsp.org.br/publicacoes).
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bebidas açucaradas e 
leite: relação com IMC

| Revista Paulista de Pediatria

Não há um consenso na literatura obser-
vada sobre a associação entre consumo de 
leite e bebidas açucaradas não alcoólicas – 
tais como refrigerantes e sucos adoçados 
– e o índice de massa corporal (IMC) em 
adolescentes, além de haver escassez de 
artigos nacionais sobre o tema. Foi o que 
concluíram pesquisadores da Universida-
de Federal de São João Del Rei (UFSJ), 
em Divinópolis (MG), que avaliaram 30 
artigos nacionais e internacionais re-
lacionados ao consumo de refrige-
rantes, sucos adoçados (caixinha e 
em pó) e leite e sua relação com 
o IMC em adolescentes. “Nossa 
avaliação sistematizada dos arti-
gos permitiu analisar, refletir e 
discutir de forma clara e aces-
sível o padrão de consumo de 
bebidas açucaradas e leite por 
jovens e seu impacto no esta-
do nutricional, especialmente 
na ocorrência ou fator protetor 
da obesidade”, explicam os autores da pesquisa. O estudo também revelou que 
o consumo das bebidas açucaradas por jovens está se elevando em um ritmo 
alarmante e pode aumentar a chance de desenvolverem excesso de peso. “Tor-
na-se imperativo que políticas públicas voltadas para a redução do consumo 
das bebidas açucaradas sejam adotadas, especialmente em ambientes infantis, 
visando a promoção da saúde e a prevenção de doenças em jovens, que estão 
ocorrendo cada vez mais precocemente”, alertam os pesquisadores. O estudo 
foi publicado na Revista Paulista de Pediatria de março de 2018.

Pediatra Orienta

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

www.pediatraorienta.org.br

| Vai acontecer

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

Transtornos alimentares na ado-
lescência é o tema do Café da Ma-
nhã com o Professor que acontece 
em 30 de junho. Com organização 
da Diretoria de Cursos e Eventos e 
os Departamentos de Adolescência, 
Nutrição e Saúde Mental da SPSP, o 
objetivo do encontro é oferecer sub-
sídios para o diagnóstico, prevenção 
e tratamento dos distúrbios alimen-
tares e dos riscos para transtornos 
na adolescência no âmbito da prá-
tica pediátrica. O evento acontece 
na sede da SPSP, em São Paulo, das 
8h30 às 12h00. Garanta sua vaga e 
faça sua inscrição no portal da SPSP 
(www.spsp.org.br).

A edição de março do boletim Pediatra Atualize-se traz três textos que discutem 
a volta às aulas, com orientações sobre a separação da criança e do cuidador, além 
de mostrar como abordar a volta às aulas na consulta pediátrica e os cuidados de 
crianças portadoras de doenças crônicas nesse retorno. Saúde Mental, Saúde Escolar 
e Reumatologia são os departamentos que participam da edição. Acesse o portal da 
SPSP e baixe a versão eletrônica do boletim.

café com 
professor: 
adolescência

Pediatra  Atualize-se

Estão disponíveis online as aulas gravadas dos encontros do Café da Manhã com o 
Professor realizadas em 2017 e também todas as palestras do 11º Fórum Paulista de 

Prevenção de Acidentes e Combate à Violência. Confira: www.spspeduca.org.br.

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR
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De 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

Inscrições pelo site somente até 20 de abril! Após essa data serão feitas no local.
Caso o número de inscritos prévios atinja a capacidade máxima do local do evento, não haverá inscrições no local.

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

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

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  Ultrassom point-of-care em emergência pediátrica VAGAS ESGOTADAS 8 Horas  Centro de Convenções Frei Caneca

 2 de maio • 8 às 18h15  Reanimação Neonatal  VAGAS ESGOTADAS 8 Horas  Centro de Convenções Frei Caneca

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

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

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

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

Cursos e eventos com realização da SPSP • 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

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

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

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

 27 e 28 de abril Sociedade de Medicina e Cirurgia Jornada de Pediatria do Oeste Paulista (17) 3214-5900           *
  São José do Rio Preto, SP  www.cenacon.com.br

 Datas: 7 e 8 de julho Informações: www.socesp.org.br/centro_treinamento

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

 18 e 19 de maio Hotel Renaissance - São Paulo (SP) XXV Encontro Internacional de Neonatologia da Santa Casa de São Paulo www.santacasasp.org.br/neonatologia         *

Transtornos alimentares
na adolescência

Café da Manhã
com o Professor

Novas recomendações da vacina Febre Amarela
Melissa Palmieri e Silvia Bardella Marano

www.aulaspediatriasp.com.br

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

 Data Local Evento Informações Pontos

Cursos e eventos com apoio da SPSP • 2018

 Data Tema Mesa-redonda Local Pontos

 19 de maio Adolescência Check-up na adolescência: quando iniciar e o que pesquisar? Sede da SPSP (São Paulo) 1,5

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

Sede da SPSP • São Paulo (SP)

30 de junho

 30 de junho Adolescência/Nutrição/S.Mental Transtornos alimentares na adolescência Sede da SPSP (São Paulo)  *

 5 de maio APM Santo André Curso de imunização (11) 4990-0366           *
  Santo André, SP SPSP Regional Grande ABC 

 7 a 9 de junho ICr - HC - São Paulo (SP) Consultório de Pediatria e Projeto Gêmeos – Urgências Pediátricas  www.caepp.com/projeto-gemeos                *

 13 de junho H. Albert Einstein - São Paulo (SP) I Simpósio de Abordagem Integrada Obstétrica e Neonatal  www.einstein.br/eventos                               *

 14 a 16 de junho H. Albert Einstein - São Paulo (SP) VI Simp. Inter. Especialidades Pediátricas / V Simp. Imunizações em Pediatria  www.einstein.br/eventos                               *

 21 e 22 de junho H.I. Sabará - São Paulo (SP) Curso Internacional Teórico-Prático Multidisciplinar de Via Aérea Pediátrica   www.ensinosabara.org.br                              *


