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| Conversa com o Presidente

estamos no número 200!
A edição do boletim Pediatra Informe-se que chega às
suas mãos neste momento é a de número 200!
Em 34 anos, foram cerca de um milhão e cem mil exemplares do meio de comunicação institucional mais antigo
da SPSP, levando a mensagem de todas as diretorias aos
seus associados. Foram duzentos editoriais escritos com
muito carinho e esmero pelos 14 presidentes que se sucederam. O primeiro redigido pelo saudoso Professor Samuel
Schvartsman (gestão 1984-1985), que criou a publicação
para divulgar as atividades da SPSP e suas diretorias. O boletim já acompanhou 13 Congressos Paulista de Pediatria, 13
eleições na SPSP e divulgou incontáveis cursos e eventos
realizados pela nossa associação. Foram mais de quatro mil
notícias e fotos registrando todos os passos da SPSP.
De 1984 até hoje, o esforço em valorizar, incrementar e
modernizar nossos meios de comunicação com o pediatra
só aumenta. Há que se considerar que o mundo viveu uma
revolução com a chegada da internet no final dos anos
1990, mas isso não diminuiu o trabalho das gestões que
também se empenharam em chegar cada vez mais perto
do associado sem a ajuda dos meios eletrônicos. Este boletim – que também tem sua versão digital – é prova disso.
Ele continua fundamental e aguardado pelos colegas.
Em 2003 iniciaram-se os trabalhos para fortalecer o que
então era chamado de “página da SPSP na internet”, com
o objetivo de torná-la cada vez mais um veículo efetivo
de comunicação entre a SPSP e os associados. O sucesso
digital é estrondoso: nosso portal já atingiu 1.791.765 de
acessos de 2013 até o dia da realização deste texto.
Em 2012 entramos nas mídias sociais. Hoje temos mais
de 19 mil seguidores no Facebook e nossas publicações
foram vistas por mais de três milhões e trezentas mil pessoas até agora. Em 2013 a SPSP lançou o blog Pediatra
Orienta, voltado para a comunidade e com mais de 400
artigos produzidos por nossos 43 Departamentos Científicos, Núcleos e Grupos de Trabalho. Atualmente, nosso

blog conta com mais de 100 mil usuários.
A importância de nossos assuntos e a forma como sempre foram – e são – abordados por todos os membros e
colaboradores da SPSP já nos faziam referência no mundo
acadêmico. Da mesma forma nos fazem no mundo digital.
A comunicação em forma de educação continuada
também evoluiu e cresceu de forma majestosa. A Revista
Paulista de Pediatria é o melhor exemplo disso, com a
divulgação recente (referente a 2017) do aumento do impacto da publicação para a segunda revista de maior número de citações na área de Pediatria e Perinatologia na
América Latina pelo Scopus-Scimago e mudança do fator
de impacto do quartil 3 para o quartil 2 (veja na página 6).
Além de outras vitórias, como as indexações em bases
importantes, a versão eletrônica e o site próprio, que já
teve mais de 1.300.000 acessos. Resultado do intenso trabalho dos editores da Revista, da Diretoria de Publicações
e da Diretoria Executiva da SPSP.
Herbert Marshall McLuhan defendeu que os meios são
mais importantes que a própria mensagem que carregam.
Ouso me contrapor e dizer que a nossa SPSP demonstrou
que a importância de seus textos e conteúdos, impulsionados pelos diversos meios de divulgação, nos fazem ser
o que somos: uma sociedade de referência!
Que venham mais 200!!!
Um abraço,

Claudio Barsanti
Presidente
presidencia@spsp.org.br
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Nossa Diretoria assumiu a Sociedade de Pediatria de
São Paulo em maio de 2016 e uma das nossas propostas
era manter um programa de educação continuada para
os nossos associados. Desde então realizamos 94 eventos entre cursos teórico-práticos, cafés com professor,
jornadas e congressos, muitos deles com transmissão
online ao vivo e disponibilizados para acesso em nossa
nova plataforma SPSP Educa (www.spspeduca.com.br).
Como segunda tesoureira na Diretoria Executiva, participo do planejamento orçamentário e, não sem esforço,
temos conseguido manter uma situação financeira equilibrada, apesar de enfrentarmos dificuldades com patrocínios e parcerias.
Um dos fatores que vem contribuindo para essa estabilidade financeira é o de que contamos com o rendimento fixo do aluguel da antiga sede e temos realizado
parte dos nossos eventos na nova sede própria, sem os
custos adicionais com aluguel de espaço. Paralelamente,
tivemos a necessidade de realizar alguns ajustes internos

adequando nossos prestadores
de serviço a essa nova e enxuta
realidade.
Nosso maior desafio, neste
momento, está em nos aproximarmos cada vez mais
dos pediatras para atrairmos novos associados. Para isso
contamos com o trabalho dos membros de toda a nossa
Diretoria atuando na capital e nas 14 regionais ao longo
do nosso Estado.
Aproveito a oportunidade para convidar os colegas pediatras a visitarem nosso portal e participarem dos nossos cursos e eventos. Se um dia estiverem em São Paulo,
nas proximidades do bairro Paraíso, convido a visitarem
nossa sede para um cafezinho amigo.

Arquivo pessoal

estabilidade financeira

Gláucia Veiga Corrêa
Formada pela Faculdade de Medicina de Vassouras com residência
médica em Pediatria e Terapia Intensiva Pediátrica no Hospital Santa
Marcelina.2ª tesoureira da SPSP.
diretoria@spsp.org.br

| Conversa com o Associado

Quando entrei na faculdade já pensava na Pediatria
como especialidade.
Passando pelos anos de Medicina, aprendendo toda a
teoria de todas as áreas, cheguei a pensar em Cardiologia.
Ginecologia e Obstetrícia me interessou também.
Durante o sexto ano na enfermaria infantil, percebi as
crianças que, mesmo internadas e com acesso, viam as
coisas mais leves, inclusive brincando – algo que talvez
até acelere sua recuperação. Ao enxergar com os olhos
desse mundinho me encantei e não tive mais dúvida: a
Pediatria é meu caminho!
No entanto, ao entrar na Pediatria descobri que a especialidade vai muito além da criança. É cuidar da mãe, do
pai, da família. Desde assistir a criança mais grave, salvando sua vida, até acalmar a mãe preocupada com a coloração das fezes de seu bebê.
Muitas vezes é orientar os familiares sobre a criança que
está com um certo comportamento por reação a algo
que ela não consegue perceber ou tem dificuldade para

expressar. É a observação, a percepção do que não foi dito, é empatia.
Infelizmente, nos dia atuais,
com Google, internet e grupos de mães, o papel do pediatra não é valorizado como deveria. O conhecimento
que é do especialista às vezes parece estar banalizado.
A Pediatria evolui constantemente e a Sociedade de
Pediatria de São Paulo – com os cursos e eventos de
atualização, a troca de informações entre os colegas, as
publicações científicas e os informativos – com certeza
contribui para que possamos exercer a Medicina com
mais eficiência.

Arquivo pessoal

por que pediatria?

Renata Brener Wisnia

Formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Residência no
Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. Pediatra concursada na
Prefeitura de São Paulo. Membro do Comitê de Mortalidade Materno
Infantil - Prefeitura de São Paulo. Atende em consultório particular.
renatabrener@yahoo.com.br
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AMAMENTAÇÃO É A BASE DA VIDA
SEMANA MUNDIAL DE AMAMENTAÇÃO 2018

Amamentar vai além de nutrir
o corpo do bebê. Estudos
mostram sua importância na
promoção à saúde, nas questões
de alimentação, imunidade,
prevenção de doenças,
promoção do vínculo, reduzindo
a frequência de doenças de
ordem bio-psico-físico-sociais.

Em 2018 temos a 27ª Semana Mundial de Amamentação, comemorada de 1 a 7 de agosto. Além disso, neste
ano estamos comemorando o nosso segundo Agosto
Dourado. Isso quer dizer que teremos um mês inteirinho
dedicado à informação e à sensibilização a respeito do
aleitamento materno.
E o tema, mais uma vez, diz muito do que é o nosso
conceito: Amamentação é a base da vida.
A WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) reforça, como foco para este ano, que a amamentação previne
a fome e a desnutrição em todas as suas formas, garante
a segurança alimentar para crianças, mesmo em tempos
de crise, com baixo custo, sem nenhum prejuízo adicional à economia doméstica, contribuindo para se atingir
as metas de desenvolvimento sustentável da Organização
Mundial de Saúde (OMS).
Não podemos deixar de associar a essas metas o aleitamento materno desde a sala de parto, exclusivo e em livre-demanda até o 6º mês, estendido até dois anos ou mais.
A base da vida
Mas além dessas propostas, justas e de alcance universal, vale refletir sobre o que seria a base da vida e em que a
amamentação poderia contribuir a mais na saúde infantil.
O aleitamento materno não começa só após o parto.
Esse é um conceito que deve ser transmitido sempre que
possível a toda população, de todos os cantos do mundo,
para todas as idades, para todos os gêneros, independentemente da situação sócio-econômica-cultural.
Amamentar vai além de nutrir o corpo do bebê. Estudos
mostram a importância do aleitamento materno na promoção à saúde, nas questões de alimentação (nutrição),
imunidade, prevenção de doenças (infectocontagiosas,
diabetes, obesidade, leucemia, entre outras), promoção
do vínculo, reduzindo a frequência de doenças de ordem
bio-psico-físico-sociais.

A amamentação também protege a saúde materna,
promovendo, após o parto, o retorno do útero ao seu tamanho normal de forma mais suave e rápida, favorecendo o emagrecimento, prevenindo o câncer de mama, de
útero, diabetes tipo 2, depressão pós-parto, entre muitas
outras doenças e condições.
A OMS, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira
de Pediatria recomendam, para atingir esses objetivos, um
pré-natal adequado, além de uma consulta com o pediatra a partir da 32ª semana de gestação para orientações
gerais (vacinação, alimentação materna), abordando a
escolha do hospital, os tipos de parto, a importância do
clampeamento oportuno de cordão, do contato pele-a-pele e da amamentação já na sala de parto, do alojamento conjunto e qualquer outra informação que o casal e a
família julgarem importante.
Na Puericultura (acompanhamento com consultas periódicas desde 5 a 10 dias após o parto, para a orientação
e promoção à saúde do bebê, sua mãe e família), não
podem faltar as conversas a respeito do aleitamento materno. Amamentar pode ser natural, mas não é simples
e muito menos fácil. Requer informação, uma rede de
apoio segura e acolhimento.
Atualmente, não há como não levar em conta a importância da internet e das redes sociais como base, tanto
para a transmissão da informação, através de sites éticos,
seguros, bem como do acolhimento e troca de experiências, que correm nos grupos de mães e mídias sociais.
Com toda essa estrutura segura e focada na importância
da informação, sensibilização e acolhimento dos profissionais de saúde que lidam com lactantes e seus familiares,
abrangendo a sociedade como um todo, podemos, de
forma eficaz e irreversível, fortalecer a saúde das crianças,
desde a sua base, da sua raiz: a amamentação.
Relator: Dr. Moises Chencinski, presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da SPSP.
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vai acontecer
santo andré

aconteceu em santos

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 no anfiteatro “A” da FMJ, têm o objetivo de
aperfeiçoar os conhecimentos relativos à especialidade e defender a
melhoria dos padrões de assistência
à infância e adolescência na região.

reanimação neonatal em lins
No dia 23 de junho
aconteceu, no Hospital
Unimed Lins, o Curso de
Reanimação
Neonatal
para Médicos e também
para Profissionais de Saúde. Uma iniciativa da Unimed Lins, que procurou o
diretor-presidente da SPSP
- Regional Marília, Mário C.
Martini Bernardo, que também é instrutor do Programa de Reanimação Neonatal SBP/SPSP. Por ter hospital próprio, a Unimed considerou importante treinar pediatras e profissionais
de enfermagem para melhorar a assistência ao récem-nascido na região. Foram
formados três grupos de treinandos: um de médicos (com oito inscritos) e dois
de enfermagem (com seis inscritos em cada um). “Eu e mais dois instrutores –
Daniele C. Garbellini e Edson K. Suzuki, todos de Marília – realizamos o curso
de acordo com as novas diretrizes. Foi excelente. Os participantes gostaram e
tiveram bom aproveitamento”, comentou Mario Bernardo. As despesas com
o evento ficaram por conta da Unimed Lins. “A meu ver, é um exemplo a ser
seguido, pois mostra o interesse em atender bem seus clientes”, finalizou o
diretor-presidente da Regional.

| Regional

aconteceu no abc
No início de maio, a SPSP - Regional Grande ABC, junto com
a Associação Paulista de Medicina de Santo André, realizou
encontro de atualização científica com o tema imunizações,
abordando vacinas pneumocócicas, vacinas meningocócicas
A, C, W, Y e B e vacina da varicela. O evento contou com a participação de 38 pediatras.
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| Regional

Arquivo SPSP

Confira os eventos da SPSP - Regional Grande ABC, organizados em
conjunto com a Associação Paulista
de Medicina de Santo André:
• 21 de agosto
Desenvolvimento
neuropsicomotor/TDHA
(19h30 - 22h)
• 29 de setembro
Curso de alergia
(8h - 14h)
• 4 de outubro
Infecção urinária/Enurese
(19h30 - 22h)
Os eventos acontecem na APM
Santo André. Inscrições com Adriana
no telefone (11) 4990-0366.

No dia 9 de junho, a SPSP - Regional Baixada Santista realizou evento com o
tema A era digital na atividade médica e o ato médico com suas repercussões
jurídicas, com palestras de Claudio Barsanti, presidente da SPSP, e Mônica Lopez Vazquez, vice-coordenadora do Grupo de
Trabalho Direitos do Nascituro, das Crianças e dos
Adolescentes da SPSP. O
evento foi realizado na Associação Paulista de Medicina de Santos, com a
presença de 35 pediatras.

Arquivo SPSP

| Regional

| Acontece

| Aconteceu

setembro laranja

contra as
drogas

No dia 11 de agosto a Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento
Científico de Nutrição da SPSP realiza o Fórum de Debates sobre Prevenção
da Obesidade Infantil: visão dos especialistas da SPSP, atividade que dá início
à campanha Setembro Laranja - Combate à obesidade infantil. Dentro da
conferência Epidemiologia da obesidade no Brasil e no Estado de São Paulo
acontecem duas mesas redondas: o consultório pediátrico e a prevenção da
obesidade infantil e a criança e a prevenção da obesidade no contexto social.
Essa parte do evento é aberta a pediatras e profissionais de saúde e acontece
na parte da manhã. Após o almoço, uma reunião fechada com membros da
Diretoria e dos Departamentos Científicos da SPSP dá início a um grupo de
discussão que tem como objetivo analisar o que foi apresentado na conferência e elaborar a visão da SPSP na prevenção da obesidade infantil, o que
servirá de base para a campanha no mês de setembro.

Ativa desde 2016 e de modo perene, a campanha Julho Branco - Com
consciência, sem drogas continua.
Em novembro de 2016, o presidente
da SPSP, Claudio Barsanti, o coordenador do Grupo de Combate ao Uso
de Drogas por Crianças e Adolescentes, João Becker Lotufo, e Mônica Lopez Vazquez, do Grupo de Direito do
Nascituro, das Crianças e dos Adolescentes da SPSP, fizeram reunião
com o então governador do Estado
de São Paulo, Geraldo Alckmin, para
avaliar a possibilidade de aumento
do ICMS para bebidas alcoólicas; a
proibição da venda em postos de gasolina e perto de escolas; e aumento
da fiscalização e punição para quem
vende ou oferece para menores de
18 anos. A luta e as sugestões de leis
continuaram ativas. Confira no portal
da SPSP novas ideias para a criação
de leis que diminuam o acesso dos
jovens à bebida alcoólica.

| Aconteceu

Maio amarelo, contra a depressão
O Café da Manhã com o
Professor - Depressão entre
crianças e adolescentes: pare,
observe, acolha, realizado em
26 de maio na Sede da SPSP,
está disponível na íntegra – e
gratuitamente – na plataforma
SPSP Educa:
www.spspeduca.org.br.
Divulgue!
Arquivo SPSP

A SPSP lançou este ano a campanha Maio Amarelo - Depressão entre
crianças e adolescentes: pare, observe, acolha. Em uma ação integrada entre departamentos da SPSP diretamente envolvidos com o tema, a campanha
pretende atuar em vários níveis e instâncias para que possa oferecer os meios
necessários para a detecção, acolhimento, prevenção e tratamento da depressão e das situações de risco que ela determina. Dessa forma, em 26 de maio,
na sede da SPSP, aconteceu o Café da Manhã com o Professor, que debateu a
situação atual das crescentes manifestações de quadros depressivos na infância
e adolescência (foto). Houve participação muito ativa dos presentes, com várias
sugestões e ideias. Ao final do encontro ficou definido: a criação de um núcleo
de atenção à depressão infantil, sob coordenação de Vera Ferrari Rego Barros, presidente do Departamento de Saúde Mental da SPSP;
abrir espaço para o tema depressão na infância e adolescência na próxima edição do Fórum Paulista de Prevenção
de Acidentes e Combate à Violência da SPSP; e realizar uma
jornada com o tema, em 2018, evento que refletirá os resultados do trabalho do núcleo recém-criado. Vera finalizou o
evento afirmando que a campanha contra a depressão na
faixa etária pediátrica é perene. “O próximo passo é reunir
informações e estatísticas para pensarmos em propostas e
ações efetivas, que alcancem aqueles que estão no dia a
dia das crianças e adolescentes”, comentou.
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formação de
instrutores

cursos online

Arquivo SPSP

No dia 6 de junho foi realizado, na
sede da SPSP, em São Paulo, o Curso
de Formação de Instrutores no Transporte do Recém-nascido de Alto
Risco - Diretrizes 2018, com a habilitação de 14 neonatologistas, entre
coordenadores dos Pólos Regionais
e membros do Grupo Executivo do
Programa de Reanimação Neonatal PRN SBP-SPSP (foto abaixo).

Arquivo SPSP

No dia 29 de junho, também na
sede da SPSP, aconteceu o Curso
de Formação de Instrutores de Reanimação do Recém-nascido ≥ 34
semanas em Sala de Parto, com a
formação de oito pediatras do Estado de São Paulo: cinco da capital e
três do interior (Sorocaba, Barretos e
Ribeirão Preto) - foto abaixo.

No dia 4 de outubro, às 20
horas, acontece a transmissão
ao vivo – com interação por
chat com os espectadores – do
novo curso online Doença de
Gaucher. O objetivo é atualizar
os pediatras sobre o diagnóstico e tratamento da Doença de
Gaucher, enfatizando as novas
abordagens. Após a transmissão ao vivo o curso gravado ficará disponível em www.aulaspediatriasp.com.br.
No mesmo site estão disponíveis outros seis cursos online, confira:
• Tosse crônica na criança: investigação e tratamento. O curso visa atualizar o
pediatra no diagnóstico diferencial da tosse crônica, assim como na abordagem terapêutica e alertar para os diagnósticos de encaminhamento ao especialista. Também aborda o manejo da tosse aguda, relacionada às IVAS.
• 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.
• Diagnóstico das doenças epilépticas metabólicas e as lipofuscinoses ceroides
neuronais. O curso faz apresentação e discussão do diagnóstico das doenças
epilépticas metabólicas e as lipofuscinoses ceroides neuronais.
• Calendário de vacinas da SBP: o que mudou em 2017? O objetivo é atualizar
os pediatras sobre as recentes mudanças no calendário de imunizações.
• Mitos e verdades sobre a vacinação contra HPV. O curso faz uma revisão das
evidências científicas em relação à segurança, efetividade e impacto das vacinas contra o vírus HPV.
• Novas recomendações da vacina febre amarela. Visa atualizar pediatras sobre as recomendações de uso da vacina febre amarela no Brasil e no mundo.
Os cursos podem ser acessados no site www.aulaspediatriasp.com.br e ficam disponíveis por um ano a partir da data de estreia.

Estão disponíveis online as aulas do Café da Manhã com o
Professor de 2017 e 2018, além das palestras do 11º Fórum
Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência.
Acesse: www.spspeduca.org.br.

| Revista Paulista de Pediatria

Rpp em Segundo na América Latina
A Revista Paulista de Pediatria (RPP) subiu no ranking como publicação de relevância entre os periódicos científicos de Pediatria da América Latina. De acordo com o índice Scopus (base de dados bibliográficos que rastreia e analisa informações sobre pesquisas, fornecendo um importante panorama da produção científica mundial), referente ao ano de
2017, a RPP é a segunda revista de impacto da América Latina em saúde da criança e subiu,
pela primeira vez, do quartil de impacto 3 para o 2. Esse crescimento foi possível graças
ao trabalho do Corpo Editorial da Revista, Diretoria Executiva da SPSP, autores e revisores,
que oferecem seu conhecimento em favor da qualidade e credibilidade da informação.
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Divulgação

| Aconteceu

| Vai acontecer

| Vai acontecer

aprimoramento em
nutrologia pediátrica

jornada de
uti neonatal
e pediátrica

Nos dias 24 e 25 de agosto será realizado o Curso de Aprimoramento em
Nutrologia Pediátrica – CANP, uma realização da Sociedade de Pediatria de São
Paulo em conjunto com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Com organização
da Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP, o curso tem como objetivo disseminar conhecimentos relativos à nutrição na faixa etária pediátrica (crianças e
adolescentes), auxiliando na prevenção e/ou redução dos distúrbios nutricionais mais comuns no Brasil, como anemia ferropriva, deficiência de vitaminas,
obesidade entre outros. Para melhor aproveitamento do curso é necessária a
leitura prévia da apostila que pode ser adquirida na Fundação SBP, com Alexa:
alexa.souza@sbp.com.br. O evento
acontece na sede da SPSP, em São
Paulo, e as inscrições online podem ser feitas até 17 de agosto no
site www.spspeduca.org.br.

| Vai acontecer

reanimação neonatal
No dia 17 de agosto será realizado o Curso-Teórico
Prático de Reanimação Neonatal para Médicos, voltado para médicos, em especial pediatras, que atendem
o recém-nascido ao nascimento. O curso tem carga
horária de 8 horas, com duas aulas teóricas e quatro
aulas práticas com manequins e visa ensinar a realizar/
auxiliar nos procedimentos de reanimação em recém-nascidos prematuros tardios, a termo e pós-termo,
conforme as novas diretrizes da SBP 2016. O evento
será realizado na sede da SPSP das 8h00 às 18h15.
Inscrições online até 10 de agosto pelo site www.spspeduca.org.br.
No dia 21 de setembro será realizado o Curso-Teórico Prático de Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde, voltado para enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem e fisioterapeutas que atendem o recém-nascido na
sala de parto. O curso também tem carga horária de 8 horas, com duas aulas
teóricas e quatro aulas práticas com manequins e visa ensinar profissionais de
saúde a realizar/auxiliar nos procedimentos de reanimação em recém-nascidos prematuros tardios, a termo e pós-termo, conforme as novas diretrizes da
SBP 2016. O evento será realizado na sede da SPSP das 8h00 às 18h15. Inscrições online até 14 de setembro pelo site www.spspeduca.org.br.

| Vai acontecer

aleitamento materno
Dentro das atividades da campanha Agosto Dourado, será realizado, no dia
31 de agosto, o Café da Tarde com o Professor com o tema aleitamento materno. O evento acontece na sede da SPSP, em São Paulo, das 14h às 17h30.
Informações e inscrições no portal da SPSP (www.spsp.org.br).

A 27ª Jornada de UTI Neonatal e
Pediátrica da Maternidade Sinhá Junqueira e a 10ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da SPSP acontecem
nos dias 17 e 18 de agosto. Organizadas pela SPSP e pela Fundação Maternidade Sinhá Junqueira, os eventos
têm como tema a experiência norte-americana e as novas perspectivas
na terapia intensiva, com foco no
aprofundamento científico que colocará em discussão as novas práticas
na Medicina Intensiva na perspectiva
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 condicionadas
à existência de vagas). Acesse: www.
sinhajunqueira.com.br/utineonatal e
garanta sua presença no evento.

15º CONGRESSO

PAULISTA DE

PEDIATRIA

23 a 26 de março
de 2019
Centro de Convenções Frei Caneca
São Paulo • SP
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7

Cursos e eventos com realização da SPSP • 2018

Data

Local

Evento

Informações

Pontos

17 de agosto
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso Teórico-Prático de Reanimação Neonatal para Médicos

www.spsp.org.br

*

17 e 18 de agosto
		

Hotel Mont Blanc
Ribeirão Preto, SP

27ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da Maternidade Sinhá Junqueira
e 10ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da SPSP

(16) 3623-9399
www.sinhajunqueira.com.br/utineonatal

*

21 de agosto
		

APM Santo André
Santo André, SP

Desenvolvimento Neuropsicomotor/TDHA
SPSP - Regional Grande ABC

(11) 4990-0366

*

24 e 25 de agosto
		

Sede da SPSP
Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica – CANP
São Paulo, SP		

alexa.souza@sbp.com.br
www.spsp.org.br

*

21 de setembro
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso Teórico-Prático de Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde

www.spsp.org.br

*

29 de setembro
		

APM Santo André
Santo André, SP

Curso de Alergia
SPSP - Regional Grande ABC

(11) 4990-0366

*

4 de outubro
		

APM Santo André
Santo André, SP

Infecção Urinaria
SPSP - Regional Grande ABC

(11) 4990-0366

*

19 de outubro
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

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

www.spsp.org.br

*

23 de novembro
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso Teórico-Prático de Transporte do Recém-Nascido de Alto Risco
Diretrizes 2018

www.spsp.org.br

*

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

Palestrante(s)

Endereço

Doença de Gaucher		

Gilda Porta e Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck

www.aulaspediatriasp.com.br

Pontos
1

Tosse crônica na criança: investigação e tratamento

Sônia Mayumi Chiba e Fabíola Villac Adde

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Doenças epilépticas metabólicas e lipofuscinoses ceróides neuronais

Saul Cypel e Maria Luiza Manreza

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Diagnóstico diferencial da mucopolissacaridose I

Ana Maria Martins e Claudio Barsanti

www.aulaspediatriasp.com.br

1

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

Renato Kfouri e Marco Aurélio Sáfadi

www.aulaspediatriasp.com.br

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

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

Evento

Informações

Pontos

18 de agosto

Auditório Nestlé - São Paulo (SP)

IV Jornada de Pediatria

www.clinkids.com.br

*

12 a 15 de setembro

Maksoud Plaza Hotel - São Paulo (SP) 4º Congresso Internacional Sabará de Saúde Infantil

ensinosabara.org.br/4congresso		

*

1 de novembro

Fecomercio - São Paulo (SP)

XII Curso de Atualização em Pediatria da Escola Paulista de Medicina – UNIFESP

www.pediatria.unifesp.br

*

22 a 24 de
novembro

Centro de Convenções
Ribeirão Preto (SP)

III Congresso de Pediatria
19º Jornada de Pediatria da Unimed Ribeirão Preto

(16) 3514-1112
jornadas.unimedribeirao.com.br

*

Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS) • Sociedade de Cardiologia de São Paulo
Datas: 1 e 2 de setembro

Informações: http://centrotreinamento.socesp.org.br

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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(*) Formulário enviado para pontuação na CNA

Agenda de cursos e eventos

