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| Conversa com o Presidente

os verdadeiros
super-heróis
Intolerância: a palavra que espelha o que temos, tristemente, assistido nos últimos tempos em nosso País.
Intolerância com as minorias, com as maiorias, com as
questões de gênero, com as preferências partidárias,
com as escolhas religiosas, com as paixões futebolísticas, enfim, com qualquer assunto em que se possa
expor o maniqueísmo e restringir todas as discussões
aos extremos de um único bem e de um único mal.
Ledo engano! Por meio desses radicalismos chegamos a situações de extrema e irracional agressividade,
como a que afligiu toda a nossa sociedade quando
assistimos à covarde agressão a um candidato à presidência. Do todo o ocorrido que, mais uma vez e infelizmente, macula a imagem do nosso Brasil, cabe destacar aspectos que devem ser resgatados em relação à
nossa profissão: a dedicação, a precisão e a habilidade
técnica dos médicos que, prontamente, atenderam o
ferido e salvaram a vida de um ser humano.
Não importam as questões ideológicas envolvidas, o
que muito chamou a atenção foi a divulgação, por toda
a imprensa – escrita, virtual e televisiva – que enalteceram a excelência do atendimento médico prestado.
Atenção prestada em uma Santa Casa de uma cidade
do interior mineiro, que resgatou a importância dessas
instituições seculares de atenção filantrópica, conduzida por heróis anônimos que permitem que seja dada
uma atenção digna a seus pacientes. Raríssimas são
as vezes em que se divulgam notícias que destacam o

sucesso das intervenções médicas; pelo contrário, se
apresentam apenas fatos e notícias que tentam atribuir
a nós, médicos, a responsabilidade de todos os desvios
da saúde de nosso País.
Enquanto cidadãos e eleitores estamos à procura
de um super-herói que possa corrigir todos os nossos
problemas, como os existentes na segurança, na educação e na saúde de nosso País. Dificilmente seremos
vitoriosos. Entretanto, como cidadãos e pacientes,
como ficou demonstrado nesse episódio, tenho a plena convicção de que existem verdadeiros super-heróis
exercendo a Medicina.
Super-heróis que têm de se defender de acusações
infundadas feitas diariamente por jornais e revistas de
alcance nacional. Publicações estas que, por meio de
uma análise rasa de números e de pesquisas incompletas, fazem afirmações falaciosas e atribuem todas as
mazelas da saúde aos médicos.
Super-heróis que veem alguns de seus órgãos de classe
divulgarem resultados de exames de ordem para a imprensa leiga, trazendo pavor à população sem se preocuparem
em tomar as medidas que realmente seriam efetivas.
Continua na página 2.
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Super-heróis que assistem a declarações de representantes de órgãos de outras classes, que atribuem
um suposto aumento nos casos de erro médico à proliferação de escolas de Medicina, sem destacar que o
aumento de ações judiciais contra médicos também
se deve à proliferação de maus profissionais no campo do Direito que, por meio de promessas enganosas,
conduzem pacientes e seus familiares a verdadeiras
aventuras jurídicas.
Super-heróis como os que salvaram a vida do candidato gravemente ferido e que não se preocuparam
em entregar os louros da brilhante condução clínico-cirúrgica a outra instituição que detém todos os meios
possíveis para a atenção médica.
Super-heróis que, fora dos grandes centros urbanos,
atendem, diagnosticam e tratam com primazia seus
pacientes, muitas vezes sem que lhes sejam dadas as
mínimas condições de atendimento.
Super-heróis também dos grandes centros urbanos,
atuando em extremos, se expondo a riscos e agressões físicas e psicológicas, mas que, mesmo vitimados, não desistem.
Super-heróis que buscam, incansavelmente, a cura
de seus enfermos e que sofrem quando não conseguem. E que, se não conseguem curar, fazem de tudo
para diminuir o sofrimento de seus pacientes e de
seus próximos. Super-heróis estes que, muitas vezes,
somente podem trazer o alívio e o conforto de um
abraço amigo e que sempre levam uma palavra de
amor e de esperança aos que estão sofrendo, nunca
os abandonando.
Super-heróis anônimos e desconhecidos que, ao sair
todas as manhãs para o seu mister, acreditam que podem contribuir para uma saúde melhor de seu povo.

Super-heróis que não esmorecem, mesmo diante de
todos os descalabros da saúde pública.
Super-heróis que não querem ser vistos como super-heróis e que, dessa forma, mais o são, por entenderem que apenas estão cumprindo uma vocação, um
chamado que não se transmuta em um simples ato
ou responsabilidade, mas sim se transforma em uma
entrega total e eterna.
Como bons médicos, desconhecidos e anônimos,
continuarão a exercer a sua nobre profissão como um
verdadeiro sacerdócio, acreditando, ao contrário do
que disse Millôr Fernandes, que não poderemos simplesmente permanecer “condenados à esperança”.
Como Sociedade de Pediatria de São Paulo estamos
fazendo a nossa parte: continuamos lutando, incessantemente, pela defesa dos direitos das crianças e dos
adolescentes. Assim, batalhamos por uma Pediatria
de excelência e, em consequência, pela melhoria das
condições de trabalho de todos nós, pediatras.
Parabéns a todos os pediatras!
Parabéns a todos os médicos do Brasil!
Um abraço,

Claudio Barsanti
Presidente
presidencia@spsp.org.br

Salvi Cruz
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SPSP discute direitos sexuais e
reprodutivos dos adolescentes
Arquivo SPSP

O grande desafio dos especialistas é integrar
os conhecimentos médico-científicos,
jurídicos e de gestão à sensibilidade ética e
humanitária em uma única abordagem
A SPSP promoveu, no dia 29 de agosto, o Fórum Direitos Sexuais e Reprodutivos dos Adolescentes - atividade
sexual abaixo de 14 anos, organizado pela Diretoria de
Cursos e Eventos e o Departamento de Adolescência da
SPSP. O evento teve como objetivo discutir fontes fundamentais que inter-relacionam a obrigação legal e os aspectos éticos e nuances no atendimento do adolescente, com coordenação de Claudio Barsanti, presidente da
SPSP, e Maria Ignez Saito, membro do Departamento de
Adolescência da SPSP.
“A SPSP sempre esteve e estará presente em eventos nos
quais este assunto é debatido, trazendo seu entendimento
e suas contraposições”, afirmou Barsanti na abertura do Fórum. Ele diz que, a partir da resolução que considera atividade sexual abaixo dos 14 anos como estupro de vulnerável,
permanecem inúmeras dúvidas que afligem os médicos.
Maria Ignez ressaltou que os direitos sexuais e reprodutivos
dos adolescentes sempre apresentam questões polêmicas
que suscitam novas discussões envolvendo aspectos éticos e legais. “O Fórum propõe ampliar a discussão entre
as áreas de saúde e justiça, com eventuais mudanças que
possam trazer maior tranquilidade para pais, educadores,
médicos e para os próprios adolescentes, visando a preservação de conquistas históricas relacionadas ao exercício
da sexualidade deste último grupo”, comentou.
Mário Roberto Hirschheimer, membro do Departamento de Bioética da SPSP e do Núcleo de Estudos da Violên-

cia Contra a Criança e o Adolescente da SPSP, enfatizou
que o grande desafio dos especialistas é integrar os conhecimentos médico-científicos, jurídicos e de gestão à
sensibilidade ética e humanitária em uma única abordagem. “Devemos nos pautar em um atendimento ético, no
sentido de agir no melhor interesse do paciente”, avaliou.
Ampliando o debate
O Fórum recebeu importantes participações para ampliar o debate sobre o tema: o desembargador Fernando
Torres Garcia, presidente da Seção Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo; o advogado Franco Mantone Junior,
membro do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados
do Brasil - SP; as assessoras técnicas da Coordenação
Geral de Saúde de Adolescentes e Jovens, Gracielly Alves Delgado e Ana Sudária Lemos Serra, representando
o Ministério da Saúde; e a presidente da Associação de
Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo - Sogesp, Rossana
Pulcineli Vieira Francisco.

parceria SPSP e sogesp
Além deste Fórum, SPSP e Sogesp estão juntas em outras ações, como a campanha Outubro
Verde - Combate à Sífilis Congênita (veja na página 5). A SPSP participou do XXIII Congresso
Paulista de Obstetrícia e Ginecologia da Sogesp, realizado em agosto último, no qual Lilian do
Santos R. Sadeck, vice-presidente da SPSP e presidente do Departamento de Neonatologia da
SPSP, apresentou palestra no curso pré-congresso Prematuridade: intervenções para diminuir
sequelas e na mesa-redonda Cuidados pré-natais e prematuridade. Nesse mesmo Congresso,
a Sogesp distribuiu aos congressistas o folheto produzido pela SPSP (à direita) sobre o Programa de Reanimação Neonatal, informando os obstetras e ginecologistas sobre a importância
de ter pediatras e profissionais de saúde treinados em reanimação neonatal na sala de parto.
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vai acontecer
santo andré

aconteceu no abc
No dia 2 de agosto, a SPSP - Regional Grande ABC realizou evento
com o tema Nutrição Infantil de 0 a
5 anos, com palestra de Tadeu Fernando Fernandes (foto à direita), do
Departamento de Pediatria Ambulatorial e Cuidados Primários da SPSP.
O encontro foi realizado na Associação Paulista de Medicina (APM) de
Santo André, com a presença de 72 pediatras. No dia 21 de agosto aconteceu
o encontro sobre Marcos do Desenvolvimento Neuropsicomotor/TDHA, em
parceria com a APM de Santo André e palestra da neurologista infantil Roberta
Caramico, com 82 participantes.
E, para comemorar o Dia do Pediatra, a Regional organizou o tradicional jantar, em Santo André, no dia 9 de agosto (foto abaixo). Cerca de 100 pediatras
participaram da confraternização,
que contou com a palestra Atuação
da SPSP - Regional Grande ABC na
Pediatria, ministrada pela vice-diretora presidente da Regional, Renata Rodrigues Aniceto, mostrando o
crescimento da Regional e o trabalho da equipe nas gestões 2013-2016
e 2016-2019. O presidente da SPSP,
Claudio Barsanti, participou do jantar.

Confira o próximo evento da SPSP
- Regional Grande ABC, organizado em conjunto com a Associação
Paulista de Medicina (APM) de Santo
André:
• 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.

| Regional

jornada em
botucatu

Arquivo SPSP

| Regional

No dia 4 de agosto aconteceu, na
Unimed de Botucatu, a I Jornada de
Pediatria de Botucatu. Uma realização da SPSP - Regional de Botucatu
com apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria, o encontro contou
com 63 participantes. “Como primeiro evento oficial da Regional, a
Jornada correspondeu às expectativas do público, bem como dos
patrocinadores e dos vários palestrantes, trazendo como resultado
a consolidação da importância dos
cuidados primários em Pediatria, sobretudo do incentivo ao aleitamento
materno como principal fonte nutricional nos primeiros meses de vida”,
comentou Eduardo Bicas Franco,
diretor-presidente da SPSP - Regional Botucatu.
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vai acontecer em taubaté,
bauru, piracicaba e campinas
Confira abaixo os eventos programados para as Regionais do interior do Estado:
• A SPSP - Regional Taubaté terá, no dia 24 de outubro, o Encontro com o Especialista com o tema
Alimentação complementar e o uso de suplementação vitamino-mineral. O evento será realizado no
Anfiteatro do Hospital Regional do Vale do Paraíba.
CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR
• No dia 27 de outubro acontece o Café da Manhã
com o Professor na SPSP - Regional Botucatu, no Centro de Estudos do
Hospital Unimed Bauru. O tema é Alimentação infantil: nuances, novidades
e alergias agudas.
• A Associação Paulista de Medicina de Piracicaba receberá, no dia 9 de novembro, o Encontro com o Especialista com o tema Dilemas nutricionais.
Esse evento é realizado pela SPSP - Regional Piracicaba.
• No dia 10 de novembro é a vez da SPSP - Regional Campinas realizar o
Café da Manhã com o Professor, no Anfiteatro da Sociedade de Medicina
e Cirurgia de Campinas. O tema do encontro é Puericultura passo a passo.
Mais informações sobre a programação de cada evento no portal da SPSP
(www.spsp.org.br).

José Carlos Baptistela

| Regional

Arquivo SPSP

| Regional

| Acontece

setembro laranja

outubro
verde

Arquivo SPSP

| Acontece

Aconteceu em 11 de agosto, na sede da SPSP, o Fórum de Debates sobre
Prevenção da Obesidade Infantil: visão dos especialistas, evento que dá início
às atividades da campanha Setembro Laranja - Combate à obesidade infantil.
O Fórum foi coordenado pelo presidente da SPSP, Claudio Barsanti, e pelo presidente do Departamento Científico de Nutrição da SPSP, Rubens Feferbaum,
e abordou temas como epidemiologia da obesidade no Brasil, prevenção da
obesidade infantil, alimentação saudável na escola e publicidade de alimentos
dirigida às crianças, entre outros. Feferbaum destaca a importância da iniciativa: “O encontro une a visão dos departamentos da SPSP envolvidos com a
questão e coloca nossas propostas como ações integradas na prevenção da
obesidade infantil no Estado, para nortear as políticas públicas de saúde e educação com medidas adequadas ao problema. “A abordagem deve ser multidisciplinar e no evento tivemos a oportunidade de reunir pediatras de várias áreas
de atuação, além da área jurídica, para encontrar os melhores caminhos para
enfrentar esse grande desafio, que vem tomando proporções cada vez maiores”, afirmou Lilian dos Santos R. Sadeck, vice-presidente da SPSP. A promotora
de justiça Luciana Bergamo, que atua na Promotoria da Infância e Juventude
da Capital - Setor de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos, participou do
evento e salientou que a SPSP vem colaborando sobremaneira com o trabalho
do Ministério Público. “No caso específico da obesidade infantil, instaurei um
inquérito civil para apurar a questão em meados de 2017, pois recebemos um
relatório da CPI da Assembleia Legislativa de São Paulo que propunha uma
série de medidas direcionadas ao governador do Estado. Este ano, felizmente,
o inquérito redundou em uma lei que inclui a disciplina de educação alimentar
e nutricional no currículo escolar”, comentou.
Para o presidente da SPSP, os pediatras e os profissionais que trabalham com
a faixa etária pediátrica estão na linha de frente para detectar crianças acima
do peso ou sob maior risco de desenvolver o problema, por isso o evento
representou um importante espaço de troca de ideias e experiências sobre o
assunto. “A partir das discussões realizadas neste Fórum será elaborado, em
conjunto, um manifesto que contemple as demandas por informação, conhecimento, orientação e condutas para o enfrentamento da obesidade infantil”,
concluiu Barsanti.

Em 2016, a SPSP instituiu o Outubro Verde como o mês de Combate à Sífilis Congênita, junto com a
Coordenação Estadual de DST/Aids
de São Paulo, Sociedade Brasileira de
Infectologia e a Sogesp - Associação
de Obstetrícia e Ginecologia de São
Paulo, para ampliar o debate sobre o
tema e propor ações conjuntas em
busca da eliminação da doença, ou
seja, ter uma incidência menor que
0,5 por mil nascidos vivos. Os números são alarmantes: no Brasil, em
2010, tivemos uma taxa de 2,4 por
mil nascidos; em 2016 chegou em
6,8. O Ministério da Saúde vem fazendo campanha desde 2007, quando instituiu o Dia Nacional de Combate à Sífilis Congênita, marcado
para ocorrer anualmente, sempre no
terceiro sábado do mês de outubro.
“No entanto, não está dando resultado, por isso as sociedades de classe
estão se mobilizando e unindo forças para eliminar uma doença que
poderia ser facilmente prevenível se
tivesse um bom acompanhamento
no pré-natal”, afirma Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck, vice-presidente da SPSP e presidente do Departamento de Neonatologia da SPSP.
Em 2018, junto com a Coordenação
Estadual de DST/Aids de São Paulo e
a Sogesp, a SPSP está direcionando a
campanha para profissionais de saúde – pediatras e obstetras – e público
leigo através de informações audiovisuais, mostrando a importância da
doença e a facilidade de diagnóstico
e tratamento na gestante, além de
falar de prevenção. “São vídeos curtos que serão divulgados nos meios
de comunicação da SPSP e Sogesp,
além da Secretaria Estadual de Saúde”, finaliza Lilian.
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experiências
com a
amamentação

qualidade do sono e a
sala de aula
© Vadymvdrobot | Depositphotos.com

| Aconteceu

Durante o mês de agosto foram
realizadas, por todo o País, ações
institucionais, governamentais e sociais pelo Agosto Dourado, mês do
aleitamento materno. Os pediatras
do Departamento de Aleitamento
Materno da SPSP realizaram diversas atividades, com destaque para
os textos publicados diariamente
no blog Pediatra Orienta da SPSP,
contando as vivências, dificuldades,
caminhos e aprendizados de cada
membro do Departamento com o
aleitamento materno. Visite o blog:
www.pediatraorienta.org.br. Vale a
pena conferir e compartilhar!

No portal da SPSP:

A percepção da qualidade do sono, independentemente da quantidade de
horas dormidas e do tempo de estudo fora da escola, foi associada com a
dificuldade de assimilação do conteúdo abordado em sala de aula percebida
pelo aluno adolescente. Foi o que concluíram pesquisadores da Universidade
Federal de Pernambuco, em Recife (PE), que avaliaram 481 jovens com idade
entre 14 e 19 anos, de ambos os sexos, estudantes de 15 escolas da rede pública
estadual de ensino médio da cidade de Caruaru (PE). O estudo foi publicado
na Revista Paulista de Pediatria de setembro de 2018. Com uma prevalência
de 54,1% de participantes do sexo feminino, o estudo mostrou que 44,1% dos
adolescentes relataram dificuldade de assimilação do conteúdo abordado em
sala, 77,1% dormiam menos de 8 horas e 28,9% tinham uma percepção da qualidade do sono ruim. Os jovens que estudavam pelo menos uma hora por dia
fora da sala de aula tinham menos chances de ter dificuldade de assimilação do
conteúdo abordado na escola. Já os entrevistados que relataram ter uma percepção da qualidade de sono ruim tinham mais chances de ter dificuldade de
assimilação do assunto abordado em sala, independentemente do sexo, idade,
turno, tempo de estudo fora da sala de aula e quantidade de horas dormidas.
Um resultado preocupante do estudo foi que quase metade dos adolescentes relatou sentir dificuldade de assimilação do conteúdo abordado na aula, o
que merece ser investigado com mais detalhes a fim de esclarecer melhor o
significado e a origem dessas dificuldades. Os pesquisadores destacam a necessidade de maior atenção à percepção da qualidade do sono e ao tempo de
estudo fora da sala de aula dos adolescentes, visando uma melhor assimilação
dos conteúdos. Pesquisas com uma abordagem qualitativa com aqueles que
relataram sentir dificuldades de assimilação podem ser interessantes para agir
pontualmente nos motivos específicos que estão acarretando tais dificuldades.

novos cursos online spsp
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. Em 25 de outubro, também às 20 horas, será feita a transmissão do curso Sífilis Congênita: ainda um grande desafio, que vai contemplar
a epidemiologia, a prevenção durante a gestação e a abordagem neonatal da doença. E no dia 22 de novembro, às 20
horas, acontece a transmissão do curso Doença de Pompe, que visa atualizar sobre o sinais e sintomas clínicos da doença
nas suas diversas apresentações, métodos diagnósticos para uma rápida identificação e tratamento disponível. Após a
transmissão ao vivo os cursos gravados ficarão disponíveis em www.aulaspediatriasp.com.br pelo período de um ano.
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Divulgação

| Vai acontecer

| Vai acontecer

| Vai acontecer

reanimação neonatal
No dia 19 de outubro será realizado o Curso Teórico
Prático de Reanimação do Prematuro na Sala de parto, voltado para médicos e enfermeiros. Com carga
horária de oito horas – com duas aulas teóricas e quatro aulas práticas com manequins – o curso visa ensinar a reanimar o prematuro com idade gestacional
inferior a 34 semanas em sala de parto, conforme as
novas diretrizes da SBP 2016. O evento será realizado
na sede da SPSP das 8h00 às 18h15. Inscrições online
até 11 de outubro pelo site www.spspeduca.org.br.
No dia 23 de novembro é a vez do Curso Teórico Prático de Transporte do
Recém-Nascido de Alto Risco - Diretrizes 2018, exclusivo para médicos e enfermeiros. O objetivo é capacitar a realizar o transporte intra e inter-hospitalar
do recém-nascido de alto risco de modo eficiente e seguro, de acordo com as
novas diretrizes de 2018 da Sociedade Brasileira de Pediatria. A carga horária é
de oito horas, com uma aula teórica e quatro aulas práticas com incubadora e
manequins. O evento também acontece na sede da SPSP das 8h00 às 17h30.
Inscrições online até 14 de novembro pelo site www.spspeduca.org.br.

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

prematuros
extremos:
desafios
nutricionais
Atualizar os pediatras e neonatologistas sobre os avanços e os desafios da nutrição dos recém-nascidos
prematuros extremos é o objetivo
do próximo Café da Manhã com o
Professor, que acontece na sede da
SPSP, em São Paulo, no dia 27 de outubro, das 8h30 às 12h00. O evento
com o tema Desafios nutricionais em
recém-nascidos prematuros extremos é organizado pela Diretoria de
Cursos e Eventos e o Departamento
de Neonatologia da SPSP. Informações e inscrições na plataforma SPSP
Educa: www.spspeduca.org.br.

| Vai acontecer

JORNADA DE ALERGIA E
IMUNOLOGIA no consultório
Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e do Departamento de
Alergia e Imunologia da SPSP, será realizada, no dia 10 de novembro, a Jornada
de Alergia e Imunologia no Consultório. Serão discutidos temas como alergia
alimentar, alergia alimentar x imunodeficiência, asma, sibilância na infância e
alergia a vacinas, com apresentação de casos clínicos. O evento acontecerá
na sede da SPSP, em São Paulo. Informações e inscrições na plataforma SPSP
Educa: www.spspeduca.org.br.

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

Associado!
Está recebendo as
notícias e eventos
da SPSP por
e-mail? Em caso
negativo entre em
contato com a
SPSP para atualizar
seu cadastro!

15º CONGRESSO
PAULISTA DE PEDIATRIA
23 a 26 de março de 2019
Centro de Convenções Frei Caneca • São Paulo • SP

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

Data

Local

Evento

Informações

4 de outubro
		

APM Santo André
Santo André, SP

Infecção Urinária
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

*

24 de outubro
		

Hospital Regional Vale da Paraíba
Taubaté, SP

Encontro com Especialista – Alimentação Complementar e o Uso de
Suplementação Vitamino-Mineral | SPSP - Regional Taubaté

(11) 4990-0366

*

10 de novembro
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Jornada de Alergia e Imunologia no Consultório

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 e eventos com realização da SPSP • 2019

Data
23 a 26 de março
		

Local

Evento

Informações

Centro de Convenções Frei Caneca
São Paulo, SP

15º Congresso Paulista de Pediatria

www.spsp.org.br

Pontos

Pontos
*

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

Tema

Mesa-redonda

Local

27 de outubro

Neonatologia

Desafios nutricionais em recém-nascidos prematuros extremos

Sede da SPSP (São Paulo)

Pontos
*

27 de outubro

Nutrição

Alimentação infantil: nuances, novidades e alergias agudas

Hospital Unimed Bauru – Regional Botucatu

*

10 de novembro

Pediatria Ambulatorial

Puericultura passo a passo

Soc. Med. Cir. de Campinas – Regional Campinas

*

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 ceroides 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

5 e 6 de outubro

CAEPP - São Paulo (SP)

Fórum de Alergia Alimentar na Criança e no Adolescente do Instituto da Criança

www.caepp.com.br		

Pontos
*

1 a 3 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 dezembro

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

