
INFORME-SE 1

pediatria em 
movimento
Alerta para a depressão na faixa 
etária pediátrica. Pág. 3

www.spsp.org.br

Boletim da Sociedade de pediatria de São Paulo

Pediatra

informe  se
ANo XXXIV • número 199

MAI/JUN 2018

agenda 
de eventos
Programe-se para os próximos 
cursos da SPSP. Pág. 8

Salvi Cruz

A depressão entre os adolescentes e as crianças tem 
apresentado números alarmantes. As suas sequelas – fí-
sicas e psicológicas – e seus danos – humanos e sociais 
– se apresentam como uma realidade cada dia mais próxi-
ma de todos nós. Discutir o tema, buscar ferramentas que 
permitam um real dimensionamento de sua prevalência, 
analisando e apresentando medidas para a sua prevenção 
e para a sua pós-venção se fazem mandatórios.

Importante papel detém o pediatra, já que pode ser o 
primeiro na suspeita e encaminhamento de casos de de-
pressão. Mas, enquanto profissionais, estamos atentos a 
essa realidade? A relação médico-paciente – assim como 
as relações humanas e sociais – tem sofrido alterações. 
Entretanto, elementos estruturais dessa relação jamais 
poderão sofrer qualquer tipo de abalo. A transmissão 
de confiança, a reciprocidade, a dedicação, a atenção, 
a compaixão e o dar o melhor de si são regras incondi-
cionais da atuação médica. Será que, enquanto médicos, 
estamos cientes e atentos ao aumento dos casos de de-
pressão? Será que, mesmo cientes dessa realidade, temos 
compartilhado o assunto com nossos pacientes e seus 
pais e responsáveis? Cientes, temos procurado caminhos 
e soluções? Se não estivermos agindo ativamente, estare-
mos prejudicando a adequada relação médico-paciente.

Infelizmente, a “prontosocorrização” dos atendimentos 
pediátricos tem conduzido a diagnósticos e tratamentos 
de doenças e não de doentes. Cabe a todos os pediatras a 
apresentação e discussão dessa panorâmica, destacando 
a importância do atendimento de puericultura e ambula-
torial. Por meio de uma consulta mais próxima, o médico, 
com certeza, terá condições de perceber sinais e sinto-
mas da depressão – e de tantos outros males – e indicar o 
sequenciamento indicado. 

Em um passado não muito remoto, estive nos bancos 

escolares de duas das instituições que sofreram a perda 
de três alunos por suicídio neste ano. Confesso que, ao 
saber daqueles ocorridos e sentir esse perigo tão próxi-
mo de mim e de minha família, me senti um perdedor. 
Perdedor enquanto ser humano, enquanto pai, enquanto 
cidadão, enquanto médico, enquanto pediatra.

Com a SPSP buscamos caminhos, com a plena con-
vicção de que podemos mudar essa realidade. Nossa 
campanha Maio Amarelo, com a participação de diversos 
segmentos da sociedade, permitirá a adoção de medidas 
efetivas contra a depressão na infância e na adolescência. 
Afinal, perdedor, sim; derrotado, jamais! 

Que possamos – enquanto pais, responsáveis, médicos, 
educadores, profissionais de saúde e todos os que verda-
deiramente se importam com nossas crianças e nossos 
adolescentes – trazer e alcançar, juntos, como nos ensi-
nou Santo Agostinho, a felicidade em seus quatro níveis, 
o último no encontro com Deus. Um Deus não necessa-
riamente no sentido religioso, mas no sentido espiritual.

Se assim agirmos, certamente conseguiremos atuar 
não só contra o mal da depressão, mas também contra 
tantos outros que atormentam a todos nós. Obrigado!

Um abraço,

Claudio Barsanti
Presidente

presidencia@spsp.org.br

Perdedor, sim; 
derrotado, jamais!

| Conversa com o Presidente
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| Conversa com o Diretor

A Comissão de Ensino da SPSP, na área de Residência 
Médica, vem organizando, nos últimos anos, encontros 
com os supervisores e preceptores de Programas de Re-
sidência Médica de todo Estado. 

Em 2017, tivemos um encontro na sede da SPSP com a 
participação de Adnan Neser, o então presidente da Co-
missão Estadual de Residência Médica (CEREM); Evandro 
Guimarães e Sousa, membro da Câmara Técnica da Co-
missão Nacional de Residência Médica (CNRM); e Irene 
Abramovich e Paulo Fernando Constâncio de Souza, ges-
tores respectivamente da Secretaria Estadual e Municipal 
no âmbito da Residência Médica. A reunião aconteceu 
em virtude da publicação da Resolução nº 1 da CNRM, de 
29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre os requisitos 
mínimos do Programa de Residência Médica em Pediatria 
e dá outras providências. Nela temos o indicativo da mu-
dança da duração dos Programas de dois para três anos. 

O encontro ocorreu com participação ativa de todos, 
expressando preocupação frente à mudança, principal-
mente no que se refere à qualificação na formação dos 
futuros pediatras e à questão do financiamento das bol-
sas para essa ampliação. Desde então, temos buscado 

aproximação com a Secretaria 
Executiva da CNRM e, junto à 
Sociedade Brasileira de Pediatria, 
traçamos uma proposta de ade-
quação à resolução para contemplar as diferentes regiões 
do País. Faremos, em 2018, um novo encontro para nos 
ajustar à essa programação, decorrente da ampliação do 
conhecimento médico e da Pediatria em consonância. 

Em relação à Diretoria de Cursos e Eventos, muito se 
tem oferecido ao associado: Cafés com o Professor, Jor-
nadas Regionais, Cursos Teórico-Práticos e, em maio, a 
realização do 3° Congresso Paulista, 2° Congresso Brasi-
leiro e 1° Congresso Sul-Americano de Urgências e Emer-
gências Pediátricas, um grande sucesso (veja página 5).  

A SPSP, em sua pujança, continua trabalhando em prol 
do pediatra e do futuro pediatra, para que o atendimento 
de nossas crianças e adolescentes seja de máxima qua-
lidade!

Ana Cristina Ribeiro Zollner
Coordenadora adjunta do Curso de Medicina da Unisa. Diretoria de 

Cursos e Eventos e Comissão de Ensino e Pesquisa da SPSP. 
diretoria@spsp.org.br

A
rq

u
iv

o
 p

es
so

al

vivendo a pediatria
| Conversa com o Associado

Em 2018 faço 30 anos de formada pela PUC-SP, com 
residência em Pediatria e especialização em UTI Pediátrica 
pela UNESP-Botucatu. Fiz parte de uma das primeiras tur-
mas, quando tudo era novo, desafiador, mas apaixonante.

Exerço a minha escolha profissional de coração em São 
José dos Campos, trabalhando em hospital e atendendo 
em consultório particular, sentindo enorme realização, 
principalmente no follow up dos prematuros. Nesse tem-
po, vi a Pediatria passar por períodos de glória, ficar dele-
gada à segundo plano no meio de outras especialidades e 
voltar a ser valorizada.

Olho para trás e não percebo o tempo que passou. São 
muitas as mudanças, fundamentais e positivas: a conscien-
tização da importância do aleitamento materno, a huma-
nização dentro das UTIs, o surgimento de novas fórmulas 
lácteas, novos medicamentos, novas vacinas, novos exa-
mes laboratoriais e de imagem.

A tecnologia cada vez mais 
avançada, o mundo mais interati-
vo, com novas posturas e condu-
tas a serem tomadas perante pais 
e filhos, fazem com que o pediatra esteja constantemente 
estudando e participando de cursos, palestras, congressos 
e simpósios. 

A SPSP oferece cursos regionais, importantes para quem 
está no interior, sendo grande a participação aqui no Vale 
do Paraíba, contando com professores locais e de outras 
regiões. Com tudo isso, temos a oportunidade de nos atua-
lizar, podendo oferecer o que há em excelência para nos-
sos pequenos e queridos pacientes.

Cláudia Arrais Araujo
Coordenadora da UTI Neonatal e Enfermaria do Hospital Policlin São  

José dos Campos e pediatra geral em consultório particular.
                                                       claudiaarrais@uol.com.br
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| Pediatria em Movimento

alerta para a depressão

A depressão é uma das principais causas de problemas 
de saúde entre os adolescentes, sendo o suicídio uma das 
três maiores causas de morte na faixa etária entre 10 e 
19 anos, juntamente com acidentes de trânsito e o vírus 
da AIDS, segundo ampla pesquisa feita pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), intitulada Health for the world’s 
adolescents. Divulgado em maio de 2014, o estudo res-
salta que, apenas em 2012, 1,3 milhão de adolescentes 
morreram no mundo.

“Os casos de depressão em crianças e adolescentes 
vêm aumentando gradativamente em função da própria 
relação com as demandas e exigências às quais os jo-
vens estão expostos na sociedade atual e dos conflitos e 
impasses que daí decorrem. Há, visivelmente, contornos 
menos claros e eficazes para dar continência às questões 
atuais do adolescente e uma percepção, na clínica, de 
uma situação de maior desamparo afetivo, de vínculos 
menos consistentes e expectativas muito idealizadas so-
bre o desempenho, o rendimento, o futuro e o sucesso. 
Porém, o estigma associado ao quadro e as suas conse-
quências, os efeitos de reconhecer a depressão em seres 
tão jovens e de ter que se haver com os fatores predispo-
nentes tornam este um tema muito difícil de ser abordado 
nos locais onde seriam muito bem-vindos e necessários, 
como no meio familiar ou na escola, por exemplo”, afirma 
Vera Ferrari Rego Barros, presidente do Departamento de 
Saúde Mental da SPSP.

Cumprindo seu papel e conhecendo a importância e a 
gravidade do assunto, a SPSP criou uma campanha que 
visa levantar uma discussão perene sobre depressão e sui-
cídio na faixa etária pediátrica: Maio Amarelo – Depressão 
entre crianças e adolescentes: pare, observe, acolha.

Campanha Maio Amarelo
A iniciativa envolve os Departamentos de Saúde Mental,  

Saúde Escolar e Adolescência, além do Grupo Direito do 
Nascituro, das Crianças e dos Adolescentes com o obje-
tivo de atuar em vários níveis e instâncias que lidam com 
crianças e adolescentes e que podem oferecer os meios 
para a detecção, acolhimento, prevenção e tratamento da 
depressão e das situações de risco que ela determina. Isso 
será feito por meio de eventos, palestras e reuniões com 
representantes e dirigentes de escolas e da sociedade em 
geral, para que sejam debatidas e indicadas ações especí-
ficas e conjuntas. De acordo com Claudio Barsanti, presi-
dente da SPSP, o tema será levado a todos os associados, 
já que é fundamental que os pediatras percebam sinais 
que sirvam de alerta e, assim, possam se antepor a situa-
ções mais críticas, por meio de um diagnóstico precoce.

“Conduzir essa discussão e procurar caminhos para a 
solução de males tão avassaladores, juntamente com ou-
tras entidades sérias e representantes da área da saúde, da 
educação e da sociedade em geral, são obrigatórios para 
a SPSP”, declara Barsanti. 

É importante não só investigar o porquê e de que forma a depressão está afetando os 
jovens de hoje, mas também criar ações de educação e prevenção quanto aos fatores 
disparadores dos quadros depressivos na faixa etária pediátrica
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jornada oeste paulista
| Regional
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| Regional

vai acontecer
santo andré

Confira a programação de eventos 
da SPSP - Regional Grande ABC, or-
ganizados em conjunto com a Asso-
ciação Paulista de Medicina de Santo 
André:
• 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. Inscrições com Adriana 
no telefone (11) 4990-0366.

Em 14 de abril aconteceu o Café 
da Manhã com o Professor em Ri-
beirão Preto, com a participação de 
20 pediatras. Organizado pela SPSP 
- Regional Ribeirão Preto, o evento 
tratou da urticária, com palestra de 
Pérsio Roxo Jr., e dos avanços da 
nutrição nos primeiros anos de vida, 
com aula de Renato Zorzo.

Associado!

Mantenha seu 
cadastro atualizado!

Nos dias 27 e 28 de abril, a 
SPSP - Regional São José do 
Rio Preto realizou a Jornada de 
Pediatria do Oeste Paulista, com 
a participação de 210 pediatras, 
residentes e acadêmicos de Me-
dicina da região. A programação 
científica abordou temas atuais 
em Pediatria, como obstrução 
das vias aéreas superiores, casos 
de radiologia pediátrica, trans-
torno de espectro autista, car-
diopatias, sedação em UTI pediátrica e emergência, dificuldades alimentares, 
a nova Puericultura, o Ato Médico e suas repercussões jurídicas e a era digital 
na atividade médica, entre outros. “A Jornada apresentou aulas ministradas por 
professores de alto nível”, comentou Jorge Selem Haddad Filho, diretor-presi-
dente da Regional. “Vamos aproveitar o entusiasmo dos colegas pediatras para 
formatar novos eventos científicos dentro da especialidade”, finalizou.

Aconteceu 
em ribeirão 
preto

| Regional

| Regional

No dia 26 de abril, a SPSP - Regional Taubaté, em conjunto com a Disciplina 
de Pediatria do Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté, realizou 
mais um evento de atualiza-
ção com o tema Autismo: 
do diagnóstico aos trata-
mentos. Estiveram presentes 
80 pessoas, entre médicos 
e psicólogos, que assistiram 
as palestras do neurologista 
Alexandre Serafim e da psi-
cóloga Lilia Maise de Jorge. 

aconteceu em taubaté

Estão disponíveis online as aulas do Café da Manhã com o Professor de 2017 e as palestras do 
11º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência. Acesse: www.spspeduca.org.br.

| Regional

Com o objetivo de discutir casos e temas relevantes do dia a dia do pediatra 
no atendimento ambulatorial e no consultório, a SPSP - Regional Botucatu e o 
Departamento de Pediatria Ambulatorial da SPSP realizarão a I Jornada Regional 
de Pediatria Ambulatorial de Botucatu, no dia 4 de agosto. O evento acontece na 
UNIMED de Botucatu. Informações no site www.spsp.org.br.

jornada em botucatu
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O 1º Congresso Sul-Americano, 2º Congresso Brasileiro 
e 3º Congresso Paulista de Urgências e Emergências Pe-
diátricas, realizado entre os dias 2 e 5 de maio, em São Pau-
lo, reuniu o maior número de participantes de sua história: 
quase 3 mil pessoas. Este foi o segundo maior público em 
um evento pediátrico no Brasil, ficando atrás somente do 
Congresso Brasileiro de Pediatria.

“2018 é um ano mágico para a Emergência. Consegui-
mos realizar um congresso internacional com nove pales-
trantes estrangeiros e reunimos cerca de 8% dos pediatras 
do Brasil em um único evento. É uma grande realização 
para todos que participaram da organização e foi muito 
gratificante ver a satisfação dos participantes”, comentou 
Hany Simon Junior, presidente do Congresso. O presiden-
te de honra do evento, Sulim Abramovici, lembra que foi 
uma árdua batalha o reconhecimento da área de atua-
ção em Emergência Pediátrica. “Conseguimos, mas ainda 
há muito a ser realizado. Temos deficiência em vagas de 
Unidades de Terapia Intensiva, no transporte de pacientes 
graves, défict de especialistas, entre diversos outros proble-
mas que acabam caindo sobre os ombros dos pediatras de 
pronto-socorro”, ressalta.

De acordo com Claudio Barsanti, presidente da SPSP, o 
conteúdo científico do evento foi elaborado cuidadosa-
mente. “A programação procurou contemplar as exigên-
cias de um público seleto. Com a integração entre várias 
entidades, que compartilharam incontáveis experiências e 
informações, o Congresso proporcionou o aprimoramen-
to do conhecimento médico, que será utilizado em bene-
fício de nossas crianças e adolescentes, o que certamente 
resultará em satisfação para o pediatra”, ressalta.

| Aconteceu

Congresso reúne segundo maior 
público de pediatras no Brasil
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Homenagens
Durante a cerimônia de abertura do Congresso, dois pro-

fissionais que, ao longo de suas carreiras, têm atuado no 
reconhecimento da área de Urgências e Emergências Pe-
diátricas foram homenageados: Sulim Abramovici e Hany 
Simon Junior. Ambos são os idealizadores do evento que 
cresce e se fortalece a cada edição.

Outro momento da abertura foi a entrega de placas co-
memorativas aos aprovados na primeira prova para obten-
ção do Título de Especialista em Emergência Pediátrica.

Evento foi organizado pela Sociedade de Pediatria de São Paulo, Sociedade Brasileira 
de Pediatria e Sociedade Latino-americana de Emergências Pediátricas

Em breve a SPSP disponibilizará as palestras apresen-
tadas durante o Congresso. É uma ótima oportunidade 

para rever ou conferir o conteúdo do evento.
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Pesquisa publicada na Re-
vista Paulista de Pediatria 
de junho de 2018 sobre a 
frequência do aleitamento 
materno e a introdução da 
alimentação complementar 
em crianças de 0 a 24 meses 
identificou práticas alimenta-
res inadequadas que podem 
afetar diretamente o sucesso 
do aleitamento materno e re-
sultar em consequências da-
nosas para saúde das crian-
ças em curto e longo prazo. 

O estudo transversal de 
base populacional, realizado 
na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) em 2015, avaliou o 
consumo alimentar de 545 crianças menores de 24 meses residentes na área 
urbana do município de Montes Claros (MG). Ao completarem 180 dias de vida, 
4% das crianças estavam em aleitamento materno exclusivo, 22,4% aleitamento 
materno predominante e 43,4% aleitamento materno complementar. As crian-
ças já recebiam água, suco natural/fórmula infantil e leite de vaca no terceiro 
mês de vida. Aos 12 meses de idade as crianças já consumiam sucos artificiais, 
guloseimas e macarrão instantâneo. De acordo com o estudo, a introdução 
de cereais, vegetais, feijão e carne entre as crianças avaliadas estava dentro do 
recomendado, no entanto as frutas foram oferecidas antes dos seis meses de 
idade. Nesse mesmo período, o açúcar e achocolatado foram introduzidos para 
aproximadamente 30,0% das crianças e o mel para 10,0%. Considerando que os 
primeiros anos de vida são caracterizados por rápida velocidade de crescimen-
to e desenvolvimento e que a alimentação tem papel fundamental para assegu-
rar que tais fenômenos ocorram de forma adequada, os pesquisadores alertam 
para a necessidade de implantação de políticas públicas de promoção e de 
melhoria dos serviços materno-infantis para mudar esse cenário, uma vez que 
a alimentação saudável na infância repercute no perfil de saúde da população. 
Nesse sentido, os profissionais de saúde possuem papel importante no aconse-
lhamento das famílias para a alimentação no primeiro ano de vida, reforçando a 
superioridade do leite materno e desencorajando a introdução de outros leites, 
bem como, a introdução correta da alimentação complementar.

introdução inadequada 
de alimentos à dieta

| Revista Paulista de Pediatria

Pediatra Orienta
Confira em nosso 

blog as matérias sobre 
depressão entre crianças e 

adolescentes. Divulgue! 

www.pediatraorienta.org.br

| Aconteceu

| Aconteceu
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No dia 13 de abril, na sede da SPSP,  
aconteceu o Curso Teórico-Prático 
de Otoscopia para Pediatras. Com 
organização da Diretoria de Cursos e 
Eventos e o Departamento de Otor-
rinolaringologia da SPSP, o curso 
abordou, na aula teórica, as patolo-
gias da orelha externa e orelha mé-
dia, com fotos e vídeos. Na aula prá-
tica os pediatras realizaram exames 
de otoscopia nos próprios colegas 
de curso (foto) e visualizaram as ore-
lhas examinadas, com discussão dos 
achados na vídeo-otoscopia. Partici-
param do evento 26 pediatras.

A edição de maio do boletim Pediatra Atualize-se acompanha o 3° Con-
gresso Paulista, 2° Congresso Brasileiro e 1° Congresso Sul-Americano de Ur-
gências e Emergências Pediátricas e traz três artigos elaborados pelo Departa-
mento de Emergências da SPSP: Ressuscitação cardiopulmonar, Cetoacidose 
diabética e Síncope no paciente pediátrico. Acesse o portal da SPSP e baixe a 
versão eletrônica do boletim.

otoscopia 
na pediatria

Atualize-se em emergências
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Jornada de UTI 
Neonatal e Pediátrica

| Vai acontecer

Nos dias 17 e 18 de 
agosto será realizada a 27ª 
Jornada de UTI Neonatal 
e Pediátrica da Materni-
dade Sinhá Junqueira e a 
10ª Jornada de UTI Neo-
natal e Pediátrica da SPSP. 
Organizadas pela SPSP e 
pela Fundação Maternida-
de Sinhá Junqueira, as jor-
nadas têm como tema a experiência norte-americana e as novas perspectivas 
na terapia intensiva. Será um evento com foco no aprofundamento científico 
que colocará em discussão as novas práticas na medicina intensiva na perspec-
tiva de importantes centros médicos. As jornadas acontecem no Hotel Mont 
Blanc, em Ribeirão Preto (SP) e as pré-inscrições são realizadas exclusivamente 
online até o dia 10 de agosto (inscrições no local estão condicionadas à exis-
tência de vagas). Acesse: www.sinhajunqueira.com.br/utineonatal e garanta sua 
presença no evento.

| Vai acontecer

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).

café com 
professor: 
adolescência

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

jornadareumatologia.vpeventos.com

Atualizar e capacitar pediatras 
e reumatologistas pediátricos 

por meio de discussões de 
casos clínicos, enfatizando 

o exame físico na condução 
de situações frequentes em 

consultório pediátrico

Inscrições online até 27 de julho:

Participe!

O 15º Congresso 
Paulista de Pediatria 

já tem data: de 23 a 26 
de março de 2019 no 

Centro de Convenções 
Frei Caneca, em São 

Paulo. Anote na agenda!

| Vai acontecer

No dia 21 de junho, às 20 horas acontece a transmissão ao vivo com intera-
ção por chat com os espectadores do novo curso online Um sintoma comum 
pode ser uma doença rara – Diagnóstico diferencial da mucopolissacaridose I. 
O objetivo é apresentar e discutir a mucopolissacaridose I, suas manifestações, 
formas de diagnóstico e acompanhamento. Após a transmissão ao vivo o curso 
gravado ficará disponível por um ano. Acesse: www.aulaspediatriasp.com.br.

SPSP tem novo curso online
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Agenda de cursos e eventos
 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

 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

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

 4 de agosto Hotel Maksoud Plaza Jornada de Reumatologia Pediátrica  www.spsp.org.br           *
  São Paulo, SP Baseada no Exame Físico e na Discussão de Casos Clínicos

 Data Local Evento Informações Pontos

Cursos e eventos com apoio da SPSP • 2018

 Data Tema Mesa-redonda Local Pontos

 17 e 18 de agosto Hotel Mont Blanc 27ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da Maternidade Sinhá Junqueira (16) 3623-9399           *
  Ribeirão Preto, SP e 10ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da SPSP www.sinhajunqueira.com.br/utineonatal

 17 de agosto Sede da SPSP (SP) Curso Teórico-Prático de Reanimação Neonatal para Médicos www.spsp.org.br           *

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

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

 26 a 29 de junho Auditório Moise Safra - São Paulo (SP) Board Review: XII Curso de Revisão em Hematologia e Hemoterapia eventos.cientificos@einstein.br                      *

 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                              *

 26 a 29 de junho Auditório Kleinberger IV Simpósio Multidisciplinar em Hematologia, Hemoterapia e Transplante de (11) 2151-1001                                                 *
  São Paulo (SP) Medula Óssea e III Simpósio de Atualizações em Oncologia Pediátrica eventos.cientificos@einstein.br

 26 a 29 de junho CES Abram Szajman - São Paulo (SP) I Simpósio Multidisciplinar em Oncologia Pediátrica eventos.cientificos@einstein.br                      *

 21 de setembro Sede da SPSP (SP) Curso Teórico-Prático de Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde www.spsp.org.br           *

 Diagnóstico diferencial da mucopolissacaridose I Ana Maria Martins e Claudio Barsanti www.aulaspediatriasp.com.br  1

 24 e 25 de agosto Sede da SPSP Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica – CANP alexa.souza@sbp.com.br           *
  São Paulo, SP  www.spsp.org.br

 4 de agosto UNIMED I Jornada Regional de Pediatria Ambulatorial de Botucatu www.spsp.org.br           *
  Botucatu, SP 

 19 de outubro Sede da SPSP (SP) Curso Teórico-Prático de Reanimação do Prematuro na Sala de Parto www.spsp.org.br           *

 23 de novembro Sede da SPSP Curso Teórico-Prático de Transporte do Recém-Nascido de Alto Risco www.spsp.org.br           *
  São Paulo, SP Diretrizes 2018


