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| Conversa com o Presidente

mais um grande evento!
A SPSP, fundada em 1970, completou ano passado quarenta e oito anos de trabalho focada na defesa da Pediatria
e dos pediatras, na busca contínua e na promoção de uma
assistência digna à infância e à adolescência, sem deixar
de manter como um de seus principais alicerces, a promoção de uma educação continuada de excelência. Nesse
tempo, nossa Sociedade se aperfeiçoou em seus serviços,
modernizando a forma como oferece seus cursos, eventos e publicações. A construção de plataformas digitais e
a realização de cursos online, com as possibilidades de
acessos concomitante e posterior, amplificou os meios de
informação, criando instrumentos relevantes para a atualização e capacitação do pediatra de São Paulo e do Brasil.
Na esteira de nosso compromisso com o contínuo aprimoramento científico, o 15º Congresso Paulista de Pediatria (CPP), que acontece entre os dias 23 e 26 de março
próximos, sintetiza, de forma única, os objetivos de nossa
entidade. Profissionais experientes e talentosos da Diretoria
de Cursos e Eventos, dos Departamentos Científicos e Grupos de Trabalho da SPSP estudaram e criaram, com muito
empenho, uma programação científica que contemplará
temas atuais e relevantes de todas as áreas da nossa especialidade, para oferecer aos congressistas uma extraordinária oportunidade de aprimoramento profissional.
Na verdade, a construção desta 15ª edição do evento
que se consolida como um dos principais acontecimentos da Pediatria do Brasil já começara no encerramento
do último Congresso, em 2016. Discutimos os acertos,
avaliamos críticas e traçamos os caminhos para um encontro ainda mais grandioso e brilhante. Inspirados pelo
sucesso do III Congresso Paulista de Urgências e Emergências Pediátricas, realizado em maio de 2018 e que reuniu o segundo maior público de pediatras em um evento
no Brasil, escolhemos novamente o Centro de Convenções do Shopping Frei Caneca para descortinar mais um
espetáculo científico que ficará na memória de todos os
seus participantes. A localização e a ótima estrutura de

serviços do local, aliadas à logística e à facilidade de acesso pelos participantes, além da proximidade à vasta rede
hoteleira e a serviços gastronômicos de referência, bem
como os elogios recebidos pelos congressistas do evento
científico anterior, determinou a repetição de sua escolha.
Serão 30 conferências, 15 miniconferências, 15 painéis com relator e debatedores, 15 mesas-redondas, 15
colóquios, apresentação oral dos 30 temas livres melhor
pontuados e três sessões de apresentação de pôsteres
comentados. Além disso, durante o 15º CPP serão lançados sete livros da série Atualizações Pediátricas da SPSP:
Cuidados Paliativos na Prática Pediátrica; Dermatologia
Pediátrica; Infectologia nas Emergências Pediátricas; Medicina do Sono em Pediatria; Pneumologia Pediátrica no
Consultório; Puericultura Passo a Passo e Reumatologia
Pediátrica. Todos cuidadosamente elaborados pelos Departamentos Científicos da SPSP, trazendo textos e discussões atualizadas para todos os temas contemplados.
Aproveito este editorial para ressaltar e agradecer o trabalho das Comissões Organizadora, Científica e de Temas
Livres pelo esforço e incansável dedicação para a construção de mais um evento de sucesso que, seguramente,
enobrecerá ainda mais nossa Pediatria.
O sucesso só será completo com a participação efetiva
de todos os congressistas. Desejamos que atuem ativamente, edificando mais um encontro de destaque da Pediatria
do País.
Será uma honra recebê-los no
15° Congresso Paulista de Pediatria!

Claudio Barsanti
Presidente
presidencia@spsp.org.br
Salvi Cruz
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| Pediatria em Movimento

campanhas da spsp
Durante o mês de dezembro passado, a SPSP promoveu a campanha Dezembro Vermelho: prevenção de
acidentes na infância e adolescência, um tema de grande importância entre pediatras, uma vez que os acidentes
estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade na faixa etária pediátrica.
Segundo Tania Maria Russo Zamataro, presidente do
Departamento de Segurança da Criança e do Adolescente da SPSP e coordenadora do Dezembro Vermelho, a
campanha tem o objetivo de alertar a população sobre
os principais acidentes que crianças e adolescentes sofrem, bem como os ambientes em que ocorrem e como
preveni-los. “Uma observação à parte: o termo ‘acidentes’
está dando lugar a ‘injúrias não intencionais’, uma vez que
o primeiro dá a falsa noção de que o evento ocorreu de
forma aleatória. Esses eventos são previsíveis e preveníveis”, afirma Tania.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, em
2011, mais de 630 mil crianças com menos de 15 anos
morreram por acidentes no mundo e milhares de crianças
sobreviveram com diferentes graus de sequelas. No Brasil,
os acidentes são a principal causa de morte de crianças
e adolescentes de um a 14 anos. Acidentes de trânsito
(primeira causa de óbito), afogamentos, quedas, sufocação, queimaduras, envenenamentos, acidentes por armas
de fogo são as principais causas, apresentando pequenas
diferenças em relação às faixas etárias.
Para Tania, a SPSP, por meio da campanha, reforça o
conceito de prevenção, chamando a atenção da população para essa que é a forma mais eficaz de diminuir as
mortes e/ou sequelas dos acidentes no Brasil. “Colocar
esse assunto em discussão é fundamental não só entre os
pediatras, mas entre toda a sociedade, pois determinadas
orientações podem e devem ser transmitidas por médicos e outros profissionais da saúde durante o atendimento de crianças e adolescentes”, ressalta Claudio Barsanti,
presidente da SPSP.

Janeiro Bronze: cuidados com as crianças no verão é a
campanha promovida em janeiro pela SPSP, uma vez que
a exposição ao sol nessa época do ano pode trazer sérias
complicações à saúde, como desidratação, queimaduras,
envelhecimento precoce, entre outros problemas.
A coordenadora da campanha e presidente do Departamento de Dermatologia da SPSP, Silmara Cestari, esclarece que o objetivo é, principalmente, divulgar informações
para a sociedade a respeito dos cuidados com a saúde e
a pele das crianças durante o verão, orientando sobre a
necessidade de prevenção da desidratação, queimadura
solar e desenvolvimento de câncer de pele no futuro.
Para Claudio Barsanti, presidente da SPSP, o tema da
campanha em janeiro é bastante oportuno, inclusive por
ser período de férias escolares, além das temperaturas
elevadas. “Os cuidados nesse período devem ser redobrados em relação à hidratação, à alimentação, ao vestuário
e ao tempo de exposição ao sol”, orienta o Barsanti. Silmara ressalta que o papel dos pediatras é importante, não
só por fazerem o acompanhamento desde o momento
do nascimento até a adolescência, mas também por serem os principais orientadores dos bons hábitos de saúde,
higiene e proteção durante a infância.

E vem aí o Fevereiro Safira - Primeiros mil dias
pelo futuro das crianças! Em seguida Março Lilás
- Atenção ao cuidado do bebê prematuro. Apoie e
divulgue nossas campanhas, participe de nossas ações.

EXPEDIENTE: Diretoria Executiva - Presidente: Claudio Barsanti 1º Vice-Presidente: Lilian SR Sadeck 2º Vice-Presidente: Marcelo P Bittar Secretário Geral: M Fernanda B Almeida 1º Secretário: Sulim Abramovici 2º Secretário: Fábio EFA Leite 1º Tesoureiro: Mário R Hirschheimer 2º Tesoureiro: Glaucia V Corrêa Diretoria Publicações: Cléa R Leone (Diretora), Ruth Guinsburg (Editora Chefe Revista Paulista de Pediatria), Sonia RTS Ramos (Editora Associada Revista Paulista de Pediatria) Amélia MN Santos, Antonio C Pastorino, Antonio A Barros
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Pediátrica) Diretoria Patrimônio: Lélia C Gouvêa (Diretora), Hamilton H Robledo, Eraldo S Fiore Diretoria Defesa Profissional: Paulo T Falanghe, José HL Pessoa (Diretoria Executiva) Diretoria Departamentos Científicos e Grupos de Trabalho: Renata D Waksman (Diretora),
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Fátima R Fernandes, Rogerio Pecchini (Membros) Comissão Relações Comunitárias: Conceição AM Ségre, Fátima R Fernandes, José HL Pessoa, João PB Lotufo, Sergio AB Sarrubbo, Sulim Abramovici Comissão Comunicação Eletrônica: Ana CR Zöllner, Maria FB Almeida,
Renata D Waksman, Yechiel M Chencinski Conselho Consultivo: Clea R Leone, Clóvis F Constantino, Fabio A Lopez, José HL Pessoa, Mario R Hirschheimer, Claudio Barsanti Conselho Fiscal: Benjamin I Kopelman, Jayme Murahovschi, Julio Toporovski Comissão Sindicância:
Claudio Leone, Clóvis F Constantino, João TA Carvalhaes, José HL Pessoa, Maria MS Vilela Assessores Presidência: Claudio Leone, Clóvis F Constantino, Conceição AM Ségre, Fabio A Lopez, Fátima R Fernandes, João CR Barros, Marco AP Sáfadi Diretores-presidentes e vice
Regionais - Baixada Santista: Maria Heloiza T Ventura, Adriana G Amaral Botucatu: Eduardo B Franco, Nadja G Arenales Alves Campinas: Tadeu F Fernandes, Walter Pazinatto Franca: Alberto S Costa Filho, Andréa C Junqueira Souza Grande ABC: Maria de Fátima G Pereira,
Renata R Aniceto Jundiaí: Aderbal T Mariotti, Paulo TP Nogueira Marília: Mário CM Bernardo, Paulo EA Imamura; Mogi das Cruzes: Henrique G Naufel, Rosana C Monteiro Piracicaba: Antonio Ananias Fº, Sandra R Elias; Presidente Prudente: Osvaldo S Marques Jr, Aparecido
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| Publicações SPSP

Atualizações pediátricas

Novas publicações da série em parceria com a Editora Atheneu
Lançamento no 15º Congresso Paulista de Pediatria

Cuidados Paliativos na Prática Pediátrica

Coordenação: Silvia Maria de Macedo Barbosa, Ivete Zoboli e Simone Brasil O. Iglesias

Obra construída a partir da experiência de profissionais
envolvidos no cuidado à criança e ao adolescente com doenças graves limitantes e
ameaçadoras da vida, e suas famílias. O livro
aborda o cuidado sob a ótica física, psicológica, social e espiritual, oferecendo conteúdo técnico com inspiração e contribuindo
para o aprendizado do cuidado integral humanizado e de qualidade às crianças, aos
adolescentes e suas famílias.

Dermatologia Pediátrica
Coordenação: Silmara Cestari

Quando encaminhar ao dermatologista é
uma decisão que requer conhecimento das
dificuldades diagnósticas e terapêuticas das
doenças da pele. O livro tem como foco
principal o pediatra geral e aborda as dermatoses de maior ocorrência na prática diária do consultório e os principais diagnósticos diferenciais que devem ser pesquisados
e descartados antes de fechar um diagnóstico definitivo e iniciar uma terapêutica.

Infectologia nas Emergências Pediátricas
Coordenação: Silvia Regina Marques e Eitan Berezin

As doenças infecciosas podem ter apresentações variadas, de leves à graves, dependendo do agente
infeccioso e da resposta imunológica do hospedeiro e a conduta pronta e adequada vai beneficiar o
paciente. O livro contém temas relacionados aos quadros febris, conduta nas infecções das vias aéreas
superiores e inferiores, manejo inicial das infecções graves, vacinas, doenças infecto-contagiosas, entre outros, e busca auxiliar o pediatra no pronto-socorro com informações acessíveis e claras.

Medicina do Sono em Pediatria

Coordenação: Beatriz Neuhaus Barbisan, Cristiane Fumo dos Santos e
Emiliana Holzhausen Gonçalves da Motta

O bebê que não dorme, o adolescente que
dorme demais, a criança que ronca e para
de respirar, o menino que perambula pela
casa dormindo, a criança que range os dentes, os distúrbios de aprendizado e de comportamento. Estes, entre outros, são tópicos
frequentes na clínica pediátrica geral e o livro visa levar aos colegas uma leitura leve e
prática, sem perder em atualidade científica.

Puericultura passo a passo

Coordenação: Cátia Regina Branco da Fonseca e Tadeu Fernando
Fernandes

Os autores pretendem auxiliar médicos, pediatras e estudantes e residentes de Pediatria, no atendimento de Puericultura no contexto de mundo atual, sem
esquecer da base da Puericultura e do atendimento ambulatorial à criança desde lactente, pré-escolar e escolar, incluindo a fase tão
importante da adolescência. O livro também
aborda o último trimestre do pré-natal como
o momento oportuno de primeira conversa
com a mãe e com os apoios que ela terá
para o cuidado com a criança.

Pneumologia Pediátrica no Consultório

Coordenação: Sonia Mayumi Chima, Alfonso Eduardo Alvarez e Lenisa Scarpel de M. Bolonetti

O livro contempla atualização científica em numerosas
doenças do trato respiratório que se destacam por elevadas prevalências como a asma, a bronquiolite viral aguda,
a sibilância recorrente em lactentes, as bronquites, tuberculose, entre outras, e também
aborda doenças de menor prevalência,
como a fibrose cística, discinesia ciliar, malformações pulmonares e outras tantas. Um
livro de Medicina baseada em evidências,
permitindo compreensão e atualização nas
principais doenças do trato respiratório.

Reumatologia Pediátrica

Coordenação: Adriana Maluf Elias Sallum, Melissa M. Fraga e Lucia
Maria de Arruda Campos

As doenças de origem reumatológica devem ser lembradas como diagnóstico diferencial em diversas situações comuns na Pediatria geral e
é fundamental que o estar atento à essas
possibilidades. O diagnóstico precoce e o
pronto tratamento adequado terão impacto direto no prognóstico. Baseado nesses
aspectos, o livro aborda casos clínicos voltados para a interpretação dos sintomas e
ampliação do raciocínio diagnóstico.
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| Revista Paulista de Pediatria

aconteceu:
baixada
santista

pais de asmáticos: qual
qualidade de vida?

Arquivo SPSP

photomim | depositphotos.com

Aconteceu na Praia do Boqueirão,
na Praia Grande, no dia 24 de novembro passado, a Barraca de Praia
da Prematuridade, com o apoio da
SPSP - Regional Baixada Santista e
o Hospital Municipal Irmã Dulce. O
evento contou com a presença de
profissionais de saúde e familiares
de bebês prematuros. As palestras
abordaram a importância da amamentação, cuidados de higiene com
os bebês, introdução alimentar, técnicas para o bebê canguru e exercícios físicos para as gestantes. No encerramento foi realizada uma aula de
ginástica bem animada (foto acima).
No dia 27 de novembro a Regional realizou evento sobre prematuridade na Santa Casa de Santos, com
o apoio da APM Santos. O encontro
contou com a presença de 90 profissionais de saúde que fazem a assistência aos prematuros na região.
De acordo com Maria Heloiza Torres Ventura, diretora-presidente da
SPSP - Regional Baixada Santista, as
aulas ministradas tiveram o objetivo
de mostrar os dados epidemiológicos da região, falar da importância
do aleitamento materno e dos bancos de leite humano, melhorar a assistência médica e de enfermagem
para os prematuros e divulgar os dados sobre a monitorização cerebral
dos prematuros, que já está sendo
feita em três hospitais da Baixada
Santista. “Tivemos ainda uma roda de
discussão entre pediatras e obstetras
para mostrar o que cada serviço está
fazendo para melhorar a assistência
no pré-parto e nos cuidados perinatais”, disse Maria Heloiza.
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A asma pode trazer uma condição estressante não apenas para o paciente, mas
também para seus cuidadores. A forma
como a família enfrenta a doença influencia diretamente na adesão ao tratamento
pelas crianças. Nesse sentido, estudo publicado na Revista Paulista de Pediatria de
dezembro de 2018, teve como objetivo
avaliar os níveis de qualidade de vida de
pais/cuidadores de crianças com asma
em comparação com um grupo controle
e subgrupos, conforme classificação da gravidade da doença. Pesquisadores da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre (RS),
avaliaram 101 pais/cuidadores de crianças com asma e crianças clinicamente
saudáveis e com asma em remissão. Os resultados apontam que a qualidade
de vida dos cuidadores de crianças com asma persistente está em níveis menores do que a de pais de crianças saudáveis ou com asma em remissão. Na
avaliação da qualidade de vida por gravidade da doença, os resultados apontam
diferenças expressivas entre pais de crianças saudáveis ou com asma em remissão e os demais níveis de gravidade da doença (asma leve, moderada e grave).
Diferentemente do esperado, pais de crianças com asma grave foram os que
apresentaram níveis de qualidade de vida mais aceitáveis em comparação aos
demais – essas crianças possuem Asma Grave Resistente ao Tratamento e estão vinculadas ao programa de tratamento específico, com melhor controle da
doença. De acordo com os pesquisadores, é de extrema importância que cada
vez mais estudos clínicos abordem este assunto, pois a qualidade de vida dos
responsáveis por crianças com asma pode interferir de maneira direta ou indireta
no tratamento e cuidados. Com base em informações encontradas em outros
estudos, os autores acreditam que seja alta a necessidade desses responsáveis
também receberem acompanhamento psicológico, em virtude do desgaste que
a doença proporciona, podendo ser tão prejudicial a eles quanto aos pacientes.

| Revista Paulista de Pediatria

visibilidade em alta
Em 26º lugar, a Revista Paulista de Pediatria é destaque na
versão 2018 do Google Scholar Metrics, em uma lista formada
por 100 títulos em língua portuguesa. Essa versão abrange artigos publicados entre 2013 e 2017 e inclui citações de todos os artigos indexados a partir
de julho de 2018. O Google Scholar Metrics possibilita uma avaliação da visibilidade e influência de artigos de publicações acadêmicas, através de uma lista das
100 melhores publicações em vários idiomas, ordenadas por suas métricas de
h-index e h-mediana de cinco anos. A Revista também vem se destacando no
índice de citações da Scopus, o CiteScore, que acompanha as citações recebidas
pelos periódicos nacionais e internacionais em tempo quase real. O CiteScore
aumentou 20% em dezembro/2018 em comparação com o índice consolidado
do ano de 2017, subindo de 0,83 para 1,08; em janeiro já estava em 1,12, o que
indica o aumento de citações dos artigos publicados. Tal evolução demonstra o
trabalho sério e de qualidade de todo o corpo editorial, revisores e autores.

Arquivo SPSP

| Aconteceu

| Vai acontecer

combate à violência e
prevenção de acidentes

cursos de
reanimação
neonatal

Aconteceu no dia 4 de dezembro, em São Paulo, a 12“ edição do Fórum
Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência Contra Crianças
e Adolescentes, organizado pela SPSP e seu Núcleo de Estudos da Violência
Contra Crianças e Adolescentes. De acordo com Claudio Barsanti, presidente da SPSP, o programa do evento foi elaborado cuidadosamente para atingir
as exigências do público específico que tem acompanhado todas as edições
do Fórum desde 2006. “Com a integração de várias entidades, esse encontro
permitiu um aprimoramento, dadas as incontáveis experiências e informações
compartilhadas. Esperamos que todo esse conhecimento seja utilizado em benefício de nossas crianças e adolescentes”, afirmou Barsanti. Além da presença
de renomados especialistas da SPSP, o evento contou com palestra do representante do Ministério Público (MP), Eduardo Dias de Souza Ferreira (foto),
que mostrou a visão do MP quanto à regulamentação do trabalho de crianças
e adolescentes em propagandas nas mídias. Ele ressaltou que o Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) foi fruto de um debate muito intenso
que ocorreu no Brasil à partir de 1976, por ocasião de uma CPI de extermínio
de menores. Ferreira também
falou em sua palestra sobre
o trabalho que vem sendo
realizado pelo MP com o intuito de proteger crianças e
adolescentes de exposições
nas mídias, bem como os desafios que têm sido enfrentados nesse sentido. Em breve
as palestras do Fórum estarão
disponíveis em nosso portal
(www.spsp.org.br).

Confira a programação de cursos
do Programa de Reanimação Neonatal SBP/SPSP a serem realizados
na sede da SPSP, em São Paulo, nos
próximos meses:
• 15 de fevereiro: Curso Teóricoprático de Reanimação Neonatal
para Médicos - inscrições online
até 8 de fevereiro
• 15 de março: Curso Teóricoprático de Reanimação Neonatal
para Profissionais de Saúde inscrições online até 8 de março
• 26 de abril: Curso Teórico-prático
de Reanimação do Prematuro
na Sala de Parto (para médicos e
enfermeiros) - inscrições online
até 18 de abril
• 17 de maio: Curso Teóricoprático de Transporte do RecémNascido de Alto Risco – Diretrizes
2018 (exclusivo para médicos e
enfermeiros) - inscrições online
até 10 de maio
As inscrições podem ser feitas no
portal www.spspeduca.org.br. Mais
informações com Brunom no telefone (11) 3284-9809.

| Vai acontecer

calendário eleitoral SPSP: triênio 2019-2022
Com a publicação do Edital de Convocação no portal da SPSP (www.spsp.org.br), em dezembro de 2018, teve início
o processo eleitoral da SPSP para o triênio 2019-2022. Esta eleição será a segunda na história pelo processo eletrônico.
Informações detalhadas estão sendo publicadas no portal da SPSP. Confira o calendário do processo eleitoral:
• 2 a 31 de janeiro: prazo para requerer o registro da(s) chapa(s)
• 10 de fevereiro: prazo para Comissão Eleitoral verificar a elegibilidade dos candidatos inscritos
• 11 de fevereiro: divulgação da(s) chapa(s) registrada(s)
• 18 de abril: início do processo eletrônico de votação
• 26 de abril às 00h00: início da votação
• 30 de abril às 17h00: encerramento do Processo Eleitoral
• 3 de maio (72 horas após apuração): conclusão do Processo Eleitoral, oficial e definitivo
• Maio de 2019: posse da nova Diretoria (em local e horário a ser definido)

Para que sua participação no Processo Eleitoral da SPSP seja um sucesso,
ATUALIZE SEU E-MAIL!
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Programação Científica

24 a 26 de março

15º CONGRESSO PAULISTA DE PEDIATRIA
Conferências

Painéis

Resistência antimicrobiana: o que fazer?
Uso de cosméticos na infância e na adolescência
Anemia falciforme: urgências no pronto-socorro
Enfrentando a obesidade infantil: consenso dos especialistas
da SPSP
Triagem metabólica: quando solicitar e como interpretar
Dificuldades da vida contemporânea: da autoagressão ao
suicídio
Abordagem inicial do choque séptico
Síndromes de hipotonia neonatal: o que pensar
Situação de leitos para cardiopatia congênita no Estado de SP
Efeitos do álcool na gestante, no feto e no recém-nascido
Conferência do presidente do Congresso
Bronquiolite viral aguda: estado de arte
Dois pais e duas mães: os novos modelos familiares na
consulta pediátrica
Quando pensar em doença inflamatória intestinal
Cuidados domiciliares em paciente crônico
Repercussão oftalmológica do uso de smartphones e outras
telas na infância
Como o cérebro da criança jovem aprende
O paradoxo da proteína na saúde e na doença
Humanização como fator de segurança no atendimento da
criança
Aspectos éticos no atendimento ginecológico da adolescente
O que há de novo: asma na infância e na adolescência
Eventos ameaçadores de vida: brue
Câncer: é possível 100% de cura?
Influência do estresse tóxico e da adequada intervenção para
o desenvolvimento infantil
Desmistificando a primeira consulta odontológica
Depressão na infância e adolescência: quando suspeitar
Insônia comportamental
Doença renal crônica: diagnóstico precoce
Distúrbios da deglutição
Decisões de fim de vida em pacientes pediátricos

Ele não fala e não responde ao chamado: é autismo?
Respirador oral
Recrudescimento da tuberculose: diferentes formas - como
reconhecer
Recusa vacinal e antivacinismo: como enfrentar
Assimetrias cranianas
Lactente sibilante e asma
Refluxo gastroesofágico x doença do refluxo
Sono alterado: quando dormir se transforma numa batalha
Infecção materna por arbovírus: repercussões sobre o feto
e recém-nascido
Ética, bioética e comunicação digital entre médico e paciente
Na epidemia da deficiência de vitamina D - visão tripartite
Acne neonatal, infantil e adolescente
Câncer no adolescente: desafios na abordagem
Sífilis congênita: definição de caso, diagnóstico e tratamento
Drogas: uso e abuso e o aleitamento materno (álcool,
tabaco, narguilé)

Miniconferências

Colóquios

Hemograma em Pediatria: desafios na interpretação frente a
doenças emergentes
Prevenção do vírus respiratório sincicial
Obesidade e puberdade - qual a relação
Gripe: mitos e verdades sobre a vacina
Aleitamento materno no século XXI
Alergia e vacinas
Hipertensão arterial sistêmica: novas diretrizes
Quando pensar em doença reumática autoimune
Cuidados paliativos em cardiopatia congênita
Aconselhamento breve sobre álcool e drogas na consulta
pediátrica
Atraso puberal: como abordar e quando se preocupar
Tosse crônica: como investigar
Vida sexual do adolescente: autonomia do menor e sigilo
médico
Acidentes mais prevalentes na infância
Tráfico de menores: o que pode ser feito

Abordagem da criança com infecção de vias aéreas de
repetição
Abordagem da criança com infecção urinária
Hemangioma: quando intervir?
Queimadura
Cuidados paliativos em paciente com doença
neuromuscular
Síncope em Pediatria
Choro excessivo, irritabilidade e vômitos
Puberdade precoce
Anemia ferropriva não responsiva a tratamento: como
conduzir
Diagnóstico diferencial de olho vermelho
Febre sem sinais de localização
Distúrbios alimentares: importância e diagnóstico precoce
Hematúria
Dor em membros inferiores
Abuso infantil

15 sessões de apresentação oral de temas livres

Três sessões de pôsteres comentados
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Mesas-redondas
Vacinação: as lições aprendidas
Baixa estatura: constitucional, genética e no pequeno para
idade gestacional
Desafios na manutenção da amamentação
Crimes virtuais e cyberbullying
Dificuldades em Hematologia Pediátrica
Pneumonias: o que mudou?
Distúrbios do sono
Transtornos alimentares na adolescência
Afecções do quadril
Alterações oculares
Principais problemas dermatológicos em Pediatria
Seguimento do recém-nascido pré-termo extremo
Atividades físicas competitivas na infância e adolescência
Disforia de gênero
Vasculites

www.paulistapediatria.com.br
Acesse o site e faça sua inscrição!

Confira no site do Congresso:
Programação
científica
completa

Resumo dos
temas livres
aprovados

Dinâmica dos
cursos précongresso

Informações
gerais sobre o
evento

Prazos para
inscrições
com desconto

Cursos pré-congresso • 23 de março de 2019 • Sábado
Curso

Horário

Duração

Puericultura passo a passo: cozinha experimental, aleitamento materno, crescimento e desenvolvimento infantil

08h00 às 18h00

8 horas

Reanimação neonatal

08h00 às 18h00

8 horas

Dermatoses: qual é o seu diagnóstico? Qual é a sua conduta?

08h00 às 12h00

4 horas

Desafios da alergia alimentar na prática pediátrica

08h00 às 12h00

4 horas

Exames hematológicos na urgência: aliados ou complicadores? Quando se preocupar?

08h00 às 12h00

4 horas

Manejo clínico da lactação

08h00 às 12h00

4 horas

Medicina do adolescente: o que fazer, quando fazer e como fazer

08h00 às 12h00

4 horas

Otorrinolaringologia: dificuldades diagnósticas

08h00 às 12h00

4 horas

Abordagem de via aérea na emergência

08h00 às 12h00

4 horas

Reconhecimento e tratamento dos distúrbios de ritmo cardíaco

14h00 às 18h00

4 horas

Armadilhas clínicas, laboratoriais e de imagem em Nefrologia Pediátrica

14h00 às 18h00

4 horas

Curso teórico-prático de polissonografia: o que é, usos e interpretação

14h00 às 18h00

4 horas

Diagnóstico por imagem em Emergências Pediátricas

14h00 às 18h00

4 horas

Pontos fundamentais no desenvolvimento da criança: o que não deixar passar

14h00 às 18h00

4 horas

Queixas frequentes no consultório de situações que exigem orientação nutricional pelo pediatra

14h00 às 18h00

4 horas

Teoria e prática: violência doméstica contra crianças e adolescentes

14h00 às 18h00

4 horas

Os cursos estão disponíveis exclusivamente para os participantes do Congresso!
Vagas limitadas • Garanta já a sua!

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 • 2019

Data

Local

Evento

Informações

15 de fevereiro
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso Teórico-prático de Reanimação Neonatal para Médicos

www.spsp.org.br

*

15 de março
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso Teórico-prático de Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde

www.spsp.org.br

*

23 a 26 de março
		

Centro de Convenções Frei Caneca
São Paulo, SP

15º Congresso Paulista de Pediatria

www.spsp.org.br

*

26 de abril
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

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

www.spsp.org.br

*

www.sbp.com.br
www.spsp.org.br

*

23 a 25 de maio
São Paulo, SP
15º Congresso Brasileiro de Adolescência
				

Pontos

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

Tema

Mesa-redonda

Local

23 de fevereiro

Evento interdisciplinar

Mil dias na prática clínica

Sede da SPSP (São Paulo)

Pontos
*

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

Palestrante(s)

Endereço

Doença de Pompe		

Clarissa Bueno e Marco Antônio Veloso de Albuquerque

www.aulaspediatriasp.com.br

Pontos
1

Sífilis Congênita: ainda um grande desafio

Carmen Silvia B. Domingues e Lilian dos Santos R. Sadeck

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Doença de Gaucher		

Gilda Porta e Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Tosse crônica na criança: investigação e tratamento

Sonia Mayumi Chiba e Fabíola Villac Adde

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Diagnóstico diferencial da mucopolissacaridose I

Ana Maria Martins e Claudio Barsanti

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Doenças epilépticas metabólicas e lipofuscinoses ceroides neuronais

Saul Cypel e Maria Luiza Manreza

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)
www.manoleeducacao.com.br/sbppediatria

Curso 100% online: aulas com membros dos Departamentos Científicos da SBP. Carga horária: 360 horas. Pontuação para Pediatria: 10 pontos

Cursos e eventos com apoio da SPSP • 2019
Data

Local

Evento

Informações

Pontos

6 de junho

H.I. Albert Einstein - São Paulo (SP)

VII Simp. Int. de Especialidades Pediátricas | VI Simp. de Imunizações em Pediatria https://www.einstein.br/ensino		

*

11 a 14 de setembro

Maksoud Plaza - São Paulo (SP)

22º Simpósio Internacional de Neonatologia

*

www.meetingeventos.com.br		

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Associados da SPSP/SBP
Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS) • Sociedade de Cardiologia de São Paulo
Datas: 23 e 24 de fevereiro, 6 e 7 de abril, 20 e 21 de julho.

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

15º Congresso Brasileiro
de Adolescência
Realização:
Sociedade Brasileira de Pediatria
Sociedade de Pediatria de São Paulo

23 a 25 de maio de 2019
São Paulo • SP

Café da Manhã
com o Professor
Mil dias na prática clínica

23 de fevereiro
Sede da SPSP • São Paulo (SP)

Sociedade de Pediatria de São Paulo
Rua Maria Figueiredo, 595 • 10º andar • 04002-003 • São Paulo, SP
Fone: 3284-0308 • 3284-9809
www.spsp.org.br • pediatria@spsp.org.br.
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(*) Formulário enviado para pontuação na CNA

Agenda de cursos e eventos

