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Há pouco mais de três anos, quando lançamos a chapa 
Renovação, Integração e Experiência, pleiteando condu-
zir uma nova gestão da SPSP, nos sentimos orgulhosos de 
ter a possibilidade de atuar pelos colegas de São Paulo. 
De podermos continuar oferecendo uma educação con-
tinuada de ponta e de perseguirmos, incessantemente, a 
defesa da Pediatria, dos pediatras e dos direitos das crian-
ças e dos adolescentes.

Conscientes da honra e, sobretudo, da responsabilida-
de, avaliamos essa possibilidade, ponderando se, em sen-
do eleitos, conseguiríamos realizar as ações necessárias 
para manter a nossa Sociedade como verdadeiro exem-
plo de associação médica. 

Alertados e sabedores dos esforços que deveriam ser 
empreendidos – ao menos, nos imaginávamos sabedo-
res –, temerosos, mas não acovardados, o nosso grupo 
se lançou neste desafio. Arregaçamos as mangas e tra-
balhamos, juntos, Diretoria Executiva, todas as demais 
diretorias, Regionais, Departamentos Científicos, Núcleos 
e Grupos de Trabalho, funcionários, colaboradores, apoia-
dores e associados, em uma jornada extenuante, mas ex-
tremamente prazerosa.

Comecei a respirar e admirar a SPSP desde os meus pri-
meiros passos na Residência, mais de 30 anos atrás. Tinha 
– e tenho – enorme admiração pelos que a conduziram, 
pelo que é enquanto nos representa, pela imponência de 
uma Sociedade livre e pujante.

Imaginava saber o que a nossa SPSP significava, o que 
representava; mas, estava enganado! Após esses três 
anos, passei a entender apenas um mínimo do muito que 
a nossa Sociedade é, e representa.

Abaixo, um pouco do que entendo sermos, SPSP e to-
dos nós pediatras:

Somos Pediatras; Somos Pessoas

Somos Pessoas; não Somos Perfeitos

Somos, por vezes, Prostração, mas, Sempre Paixão: 
paixão por sermos pediatras e paixão por nossas crianças 
e adolescentes

Somos Proteção; Somos Potência

Somos Professores; entretanto, nossos pequeninos nos 
fazem, muitas vezes, Sermos Principiantes

Somos Pletora na defesa das crianças e dos 
adolescentes, Sendo Poderosos, enquanto juntos e 
intensos nessa busca

Somos Ponderados; contudo, Sabemos Postular

Somos Pranto e preocupação na dor e no sofrimento 
dos que cuidamos; mas, Somos Prazer no prezar de 
nossos queridos pacientinhos

Somos Passado para Sermos 
Presente e para continuarmos sendo 
protagonistas no futuro

Somos Pediatras; somos a SPSP!

O que é ser Pediatra
O que é ser SPSP

| Conversa com o Presidente

com a palavra: 
regionais spsp
O que representaram os três anos 
de gestão. Págs. 6 e 7

Continua na página 2.
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a casa do pediatra
| Conversa com o Diretor

Considero a SPSP a casa do pediatra. Um local onde o 
pediatra pode encontrar meios para se atualizar, capacitar 
e discutir assuntos que o afligem no dia a dia de sua pro-
fissão. Para isso, existe um número expressivo de pessoas 
– médicos, profissionais de especialidades com interface 
com a Pediatria e os funcionários – que se dedicam e 
trabalham com muito prazer, compartilhando e concre-
tizando o sonho de ter uma Sociedade forte e que possa 
atender a todos os colegas do Estado.

A atual gestão proporcionou ampliar o rol das ações 
desenvolvidas pela SPSP. A disponibilidade de cursos e 
eventos, realizados na sede da SPSP e nas Regionais, foi 
incrementada – lembrando que os cursos e eventos pre-
senciais sempre serão indispensáveis, pois permitem um 
compartilhamento do conhecimento mais rico. Foram 
realizados varios fóruns que resultaram em documentos 
científicos disponibilizados aos pediatras. Pensando tam-
bém nas novas possibilidades de transmitir o conheci-
mento, nesta gestão ampliou-se a educação a distância 
com o desenvolvimento da plataforma SPSP Educa, um 
sonho perseguido há muito tempo e que, com a coo-
peração da Diretoria, nossos funcionários e parceiros, 

tornou-se realidade. A educação 
a distância permite ampliar a di-
vulgação do conhecimento mes-
mo para os pediatras com pouca 
disponibilidade de tempo ou locomoção.

Reforçamos as campanhas já existentes e criamos 
novas campanhas de interesse público, voltadas para a 
melhor atenção às crianças e adolescentes, com ampla 
divulgação na mídia. Esta gestão também ofereceu um 
suporte ético-jurídico em situações que ocorrem nas vá-
rias áreas de atuação do pediatra.     

Sinto-me honrada de ter participado da gestão 2016-
2019, pois ao avaliar esses três anos vejo o quanto avan-
çamos, graças ao esforço conjunto de todos: membros 
das Diretorias, membros dos Departamentos Científicos, 
funcionários e parceiros. Espero que nossos associados 
concordem com isso, pois todo esse empenho é exata-
mente para que eles sintam que a SPSP é de todos nós!

Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck
1º vice-presidente da SPSP. 

diretoria@spsp.org.br

Continuação da página 1.

| Conversa com o Presidente

Certamente faltou citar muitas definições, adjetivos e 
atributos, mas, assim mesmo deve ser. Uma especialida-
de e sua Sociedade vivas, que se oxigenam, se modificam 
e se renovam, a cada momento, pela energia de seus 
personagens, trará sempre uma nova e mais abrangente 
definição.

Hoje, ao final desta gestão, temos a certeza de que não 
olvidamos esforços para fazermos o melhor.

O nosso muito obrigado a todos que permitiram que o 
sonho de estarmos à frente da SPSP se realizasse.

O nosso muito obrigado aos que votaram em nossa 
chapa, por acreditarem em nossas propostas. 

O nosso muito obrigado aos que não votaram em 
nós, por nos mostrarem que alguns pontos deveriam 
ser alterados.

O nosso muito obrigado a todos que cederam muito de 
seu tempo e participaram das ações da SPSP.

O nosso muito obrigado aos nossos familiares que, 
muitas vezes, foram privados de nossa convivência, devi-
do às atribuições impostas.

E, em especial, o nosso muito obrigado aos pediatras 
associados da SPSP que, por sua participação, permitem 
que a nossa Sociedade seja um exemplo a ser seguido.

Um abraço,

Claudio Barsanti
Presidente

presidencia@spsp.org.br

O que é ser Pediatra. O que é ser SPSP
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compartilhar conhecimento

em contato com o pediatra

| Conversa com o Diretor

Em 1993 reunimos um grupo de pediatras na cidade de 
Franca para organizar a 1ª Jornada Francana de Pediatria 
(JFP) e fundar o Departamento de Pediatria do Centro 
Médico de Franca. A seguir, passamos a organizar anual-
mente a JFP, além de realizar inúmeras reuniões cien-
tíficas, discussões de casos clínicos, cursos de imersão 
(PALS e Reanimação Neonatal) e também reuniões de 
defesa profissional. Em 1996 foi criada a SPSP - Regional 
Franca, que deu continuidade a esse trabalho.

Como diretor-presidente da SPSP - Regional Franca, 
participei de várias comissões da SPSP e reuniões de pla-
nejamento estratégico, além de colaborar com a Direto-
ria de Departamentos Científicos (2004-2006), Diretoria 
de Cursos e Eventos (2010-2013), Diretoria de Regionais 
(2013-2016) e Diretoria Executiva na gestão atual.

Durante esses 26 anos, pude conhecer grandes profis-
sionais, excelentes pessoas e, principalmente, fazer boas 
amizades. A nossa SPSP, que vai completar no próximo 
ano os seus primeiros 50 anos de vida, sempre foi forma-
da por profissionais dedicados e abnegados. O objetivo 
de todos vem sendo difundir conhecimento científico 
para a promoção de boas práticas da Medicina e para 
melhorar as condições de saúde e segurança das crian-

ças brasileiras.
A gestão que se encerra agora 

em maio, presidida por Claudio 
Barsanti, na qual eu tive a honra 
de participar, se caracterizou pela seriedade nas contas 
e pela luta contínua em transmitir informações essen-
ciais para os pediatras do nosso Estado. O colega que 
está habituado a ler o nosso boletim Pediatra Informe-
-se sabe da luta incessante em compartilhar conheci-
mento, pois são inúmeros eventos, nas mais variadas 
cidades do Estado.

Quero finalizar agradecendo a todos os membros da 
atual diretoria pelo convívio agradável em nossas reu-
niões e decisões estratégicas. Quero também parabeni-
zar o nosso presidente pelo hábil comando da diretoria 
e pelo grande sucesso na organização do III Congresso 
Paulista de Urgências e Emergências Pediátricas, reali-
zado em maio de 2018, e do 15º Congresso Paulista de 
Pediatria, agora em março.

Marcelo Pinho Bittar
2º vice-presidente da SPSP. 

diretoria@spsp.org.br

É um dever da Secretaria Geral da SPSP cuidar da sua 
infraestrutura, em especial da equipe de funcionários 
da sede, para proporcionar o atendimento atencioso 
aos associados e a execução das ações planejadas pe-
los membros das diversas diretorias, comissões, depar-
tamentos e grupos de trabalho da SPSP. Nesta gestão, 
o crescente volume de trabalho levou à necessidade 
da contratação de mais colaboradores, com atividades 
específicas, sob a gerência administrativa da nossa que-
rida Adriana, que atualmente conta com Fabiana, Fabio, 
Lorran, Lucas, Marli, Paloma, Rafael, Társis e Thiego. A 
eles agradecemos, com muito carinho, a dedicação ao 
trabalho diário na concretização das ações da nossa 
SPSP. 

Outra atividade da Secretaria Geral é a responsabilida-
de pela comunicação com os 7.754 associados (número 
de março de 2019). Essa comunicação inclui, além deste 
boletim bimestral Pediatra Informe-se, o portal da SPSP 
na internet (www.spsp.org.br), atualizado quase que 
diariamente com notícias da capital e das 14 Regionais, 

cursos e eventos com inscri-
ções realizadas via portal, aulas 
gravadas, campanhas mensais, 
publicações, cursos online, par-
ticipação da SPSP na mídia e também disponibilização 
de links para outros sites específicos vinculados à SPSP. 
A partir do nosso portal – que conta, atualmente, com 
85 mil acessos mensais – são derivadas as newsletters 
enviadas por e-mail aos associados, e as postagens di-
vulgadas para os 21 mil seguidores da página da SPSP 
no Facebook. 

Assim, é um prazer colaborar com o crescimento da 
Sociedade de Pediatria de São Paulo, sempre estimulan-
te nas diversas gestões, em especial nesta de 2016-2019, 
sob a presidência confiante e segura de Claudio Barsanti 
junto às diretorias e comissões da SPSP.

Maria Fernanda Branco de Almeida
Secretária Geral da SPSP. 

diretoria@spsp.org.br

| Conversa com o Diretor
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Somos pediatras!

regionais ativas

| Conversa com o Diretor

Com essa afirmação simples, assumimos a responsabi-
lidade de participar da Diretoria da SPSP, com a confian-
ça dos colegas do Estado de São Paulo. O pediatra é um 
orientador, responsável por qualificar o desenvolvimento 
de um adulto capaz numa sociedade que se pretende seja 
mais justa. A realização dessa tarefa exige competência, 
compromisso, lealdade, disponibilidade, vontade e tempo.

O pediatra é dos poucos profissionais que atuam em 
todos os níveis de atenção à saúde. Cabe a nós a valoriza-
ção da especialidade.

Participar da SPSP em várias áreas: Defesa Profissional, 
Relações Comunitárias, Emergências e, atualmente, Di-
retoria Executiva, trouxe uma importante experiência e a 
força para continuar em plena atividade.

A gestão 2016-2019 valorizou as áreas mais importantes 
em assistência, ensino e pesquisa em Pediatria. Buscamos 
auscultar as dificuldades e aspirações de todos os cole-
gas. Acompanhando a evolução científica, através dos 
Departamentos e Regionais, evidenciamos uma grande 
determinação dos pediatras em valorizar nossa atividade.

Enfrentamos dificuldades econômicas e sociais no País, 
adversidade para exercer a boa prática da Pediatria, mas 
nunca esmorecemos. Continuamos firmes em manter a 
hegemonia do pediatra em relação à saúde da criança.

Discutimos remuneração, multiplicidade de empregos, 

jornadas exaustivas de trabalho, 
realidade do mercado, políticas 
públicas, formação e distribuição 
dos médicos, legislação, recupe-
ração da relação médico-paciente e as expectativas dos 
pediatras. Esse foi nosso compromisso, que ainda tem 
inúmeras metas a serem alcançadas.

Assim como navegar é preciso, ser pediatra é preciso. É 
nas tormentas que se forjam bons marinheiros e pediatras. 
Agradeço a todos colegas que nos prestigiaram, confiaram 
em nós, elaboraram críticas sempre construtivas. Fica uma 
agradável sensação de dever cumprido, porém com dis-
posição de continuar na luta pela valorização da Pediatria.

Foi um privilégio participar da luta pelo reconhecimen-
to da especialidade Emergências Pediátricas. Todos, sem 
exceção, já trabalharam em um serviço de emergências e 
essa foi a razão do reconhecimento da área de atuação. 
Em breve teremos o primeiro concurso de título.

Aprendi, como secretário da Diretoria, que todas as es-
pecialidades pediátricas são igualmente importantes e de-
vem trabalhar sinergicamente.

Somos pediatras!

Sulim Abramovici
1º Secretário da SPSP. 
diretoria@spsp.org.br

Não é a primeira vez que participo da Diretoria Execu-
tiva da SPSP, o que realmente muito me orgulha e me dá 
prazer. Muito gratificante assumir um cargo (2º Secretá-
rio), principalmente tendo como parceiro um amigo com-
petente como Sulim Abramovici (1º Secretário).

Numa diretoria onde todos são muito atuantes, cola-
borar com as decisões em nossas reuniões mensais fica 
fácil, tendo no comando Claudio Barsanti, um presidente 
presente, literalmente falando, que participa ativamente 
junto às Regionais e que se dedica quase que exclusi-
vamente à nossa Sociedade. Muitas decisões tomadas e 
quase todas concretizadas. 

A participação de todos os Departamentos da SPSP 
foi fundamental para agregar. Apesar de atravessarmos 
um momento difícil em todos os sentidos, notamos um 
grande número de colegas em cursos presenciais, mo-
mento de confraternização e aprendizado com renoma-
dos professores. 

Nesta gestão foram realizados inúmeros eventos signifi-
cativos, iniciamos várias e importantes campanhas preven-

tivas, atualizamos o portal da SPSP 
na Internet e também nossos ou-
tros veículos de comunicação no 
mundo digital. Ressalto, uma vez 
mais, o sucesso do excelente III Congresso Paulista de Ur-
gências e Emergências Pediátricas, além do grandioso  15º 
Congresso Paulista de Pediatria, agora em março. 

Minha trajetória junto à SPSP vem de longa data. Lem-
bro quando o amigo e colega Tadeu Fernando Fernandes 
me procurou, “intimando” – a convite da matriz – a iniciar 
a SPSP - Regional Campinas. Foi o começo de grandes 
oportunidades, chegando a assumir a Diretoria das Regio-
nais na gestão 2010-2013. 

Aproveito a oportunidade para sugerir à próxima Direto-
ria dar continuidade e participação ativa aos pediatras do 
interior do Estado.

Fábio Eliseo F. Álvares Leite
2º Secretário da SPSP. 
diretoria@spsp.org.br

| Conversa com o Diretor
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junto a outras entidades

estabilidade financeira

| Conversa com o Diretor

Acredito que a SPSP tem sido exitosa em suas finali-
dades – e muito me orgulho de fazer parte disto –, das 
quais destaco:

• Congregar médicos e outros profissionais que atuam 
em benefício da criança e do adolescente, promovendo, 
protegendo e recuperando sua saúde, assegurando sua 
dignidade e integridade e minimizando seu sofrimento 
físico, psíquico e social.

• Congregar médicos pediatras na utilização, divulga-
ção e estímulo do desenvolvimento do progresso médi-
co-científico e na defesa desta atividade profissional, nos 
aspectos éticos, sociais e econômicos.

• Contribuir para o aperfeiçoamento dos conhecimen-
tos relativos à Pediatria e suas áreas de atuação, capaci-
tação e habilitação, organizando e promovendo eventos 
como reuniões regulares, cursos de atualização, jorna-
das, encontros, seminários, simpósios, conferências, 
congressos e atividades afins, estimulando a participa-
ção dos associados nestes eventos e mantendo publica-
ções especializadas a serem disponibilizadas para seus 
associados quites com suas obrigações associativas.

• Promover a melhoria dos padrões da assistência à 

infância e à adolescência em 
nosso meio e das condições de 
trabalho e exercício profissional 
dos associados da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo.

 Participo da Diretoria da SPSP desde 2001, tendo 
ocupado o cargo de presidente no triênio 2013-2016. 
A gestão de Claudio Barsanti aprimorou as ferramentas 
que nossa Sociedade necessita para cumprir suas finali-
dades. Sinto-me honrado por ter sido convidado por ele 
para disto participar e poder contribuir para tal aprimo-
ramento.

 Entre tantos destaques da gestão que se encerra, fo-
ram relevantes as ações junto a outras entidades, tan-
to as governamentais (em particular com o judiciário) e 
não governamentais (como outras associações médicas 
de especialidade), também destinadas à promoção do 
bem-estar das crianças e dos adolescentes.

Mário Roberto Hirschheimer
1º Tesoureiro da SPSP. 
diretoria@spsp.org.br

A Sociedade de Pediatria de São Paulo significa meu 
lar acadêmico. 

Moro fora da capital e exerço a Pediatria Clínica em 
meu consultório. A educação continuada que encontro 
no portal da SPSP e os eventos científicos que ocorrem 
aqui na SPSP - Regional Baixada Santista me mantém 
atualizada e segura de que ofereço o que tem de mais 
recente e moderno para meus pacientes.

Ter participado da Diretoria Executiva com colegas ex-
perientes, que conduzem nossas reuniões mensais com 
ética e objetividade, foi, para mim, um aprendizado de 
organização, colaboração e respeito.

O destaque da minha gestão, como segunda tesou-

reira, foi conseguirmos – apesar 
das dificuldades com patrocínios 
e parcerias – garantir uma situa-
ção financeira estável e equili-
brada para nossa Sociedade, permitindo a realização de 
cursos presenciais e online, assim como a publicação 
de revistas e livros dos diferentes Departamentos Cien-
tíficos. 

A realização do 15º Congresso Paulista de Pediatria fe-
chará com chave de ouro nossa gestão!

Glaucia Veiga Corrêa
2º Tesoureira da SPSP. 
diretoria@spsp.org.br
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Desde a primeira reunião, no início da gestão, houve um comprometimento 
e entrosamento muito grande por parte de todos. E, durante a gestão, tivemos 
um estímulo enorme por parte da Diretoria da SPSP para promovermos eventos 
científicos, inclusive com a participação de diretores proferindo palestras 
enriquecedoras. Agradecemos aos pediatras de São José do Rio Preto e região 
pelo apoio que têm nos dado. E, principalmente, à Diretoria da SPSP, na figura 
de Claudio Barsanti, que não mediu esforços para que os eventos tivessem 
boa repercussão na área médica. Jorge Selem Haddad Filho e Bruna Fernanda 
Zilioli Floriano, SPSP - Regional São José do Rio Preto.

Para nós, a SPSP - Regional Franca 
é motivo de grande orgulho. Con-
seguimos realizar nossa Jornada de 
Pediatria e o Café da Manhã com 
o Professor, estimulando os cole-
gas da nossa região a se manterem 
atualizados. Também trabalhamos 
com os alunos da Liga de Pediatria 
de nossas universidades, envolven-
do nossos futuros colegas com o 
compromisso de atualização contí-
nua e divulgando nossa especialida-
de. Agradecemos a confiança que 
depositaram em nós e aproveita-
mos para parabenizar a todos pelo 
excelente trabalho nesta gestão. Al-
berto da Silva Costa Filho e Andréa 
Cristina Junqueira Souza, SPSP - 
Regional Franca.

A gestão 2016-2019 da SPSP, através de sua presidência, deu início a um novo ciclo de posicionamento da 
nossa Sociedade frente aos principais assuntos voltados a atenção das crianças e dos pediatras. A presença 
marcante nos principais meios de comunicação, a criação de calendário anual de campanhas voltadas a divulgar 
e discutir temas de relevância da Pediatria, a atenção especial aos custos operacionais da SPSP e incentivos 
para que um maior número de pediatras participasse ativamente do dia a dia de nossa entidade foram marcas 
de importância maior deixadas como legado que, certamente, serão incrementadas nas próximas gestões. 
Eduardo Bicas Franco e Nadja Guazzi Arenales Alves, SPSP - Regional Botucatu.

A  gestão 2016-2019 representou um marco na  melhoria do  relacionamento inte-
rior-capital. Antonio Ananias Filho e Sandra Rosal Elias, SPSP - Regional Piracicaba.

Com muita felicidade encerramos 
nossa participação no triênio 2016-
2019 pela SPSP - Regional Soroca-
ba. Agradecemos ao nosso amigo e 
presidente Claudio Barsanti e a todos 
da SPSP pela oportunidade e apoio. 
Assim, trouxemos grandes nomes da 
Pediatria para nossa região e fortale-
cemos a educação continuada. Mais 
importante, abordamos temas fun-
damentais como a judicialização na 
saúde e as agressões sofridas pelos 
pediatras na sua prática. Dessa for-
ma, enfatizamos o quão importante 
é o fortalecimento da nossa relação 
com os pais no desenvolvimento de 
uma boa prática. Fábio Cesar Bozelli 
e André Pacca Luna Mattar, SPSP - 
Regional Sorocaba.

A gestão que se encerra teve como destaque maior e mais ágil intercâmbio 
de informações entre a Diretoria e as diversas Regionais, que puderam estar 
mais integradas no trabalho de defender os interesses da Pediatria paulista. 
Nesses três anos nossa Regional continuou com seu trabalho de levar aos 
associados da região encontros de informação científica. Osvaldo Saraiva 
Marques Junior e Aparecido Nórcia, SPSP - Regional Presidente Prudente.

A gestão 2016-2019 representou a oportunidade de encontrar grandes 
amigos altruístas que buscam enobrecer, tornar ética, digna e justa nossa 
missão, acompanhando desde o nascimento o crescimento e o desenvol-
vimento da criança. Nesses três anos a SPSP - Regional Jundiaí atualizou 
o pediatra da sua região através de nossos Serões mensais na Faculdade 
de Medicina de Jundiaí. Foram muito produtivos, sempre com o compa-
recimento exemplar de muitos pediatras, professores, residentes e alunos 
de Medicina. Com nosso esforço e dedicação homenageamos o nobre 
professor pioneiro, fundador da nossa Regional, José Hugo de Lins Pessoa. 
Que o professor Saulo Duarte Passos, incentivador e divulgador do conhe-
cimento pediátrico, continue nos apoiando. Meu agradecimento a toda 
diretoria da SPSP, capitaneada pelo magnífico Claudio Barsanti, que nos 
apoiou e dignamente representou nossa profissão. Aderbal Tadeu Mariotti 
e Paulo Tarcísio Pontes Nogueira, SPSP - Regional Jundiaí.



INFORME-SE 7

baixada santista

maríliaribeirão 
preto

grande abc

taubaté campinas

mogi das cruzes

A gestão 2016-2019 mostrou 
que as Regionais estão fortes. 
Procuramos destacar a força do 
interior ao atualizar, reciclar e unir 
o pediatra de nossa região através 
de eventos científicos e sociais, 
integrando e formando, mas, 
também, socializando. Obrigado, 
Claudio Barsanti, por  acreditar 
em nosso trabalho. Valdir Vitor 
dos Santos e Renato Zorzo, SPSP 
- Regional Ribeirão Preto.

Participar da SPSP - Regional Baixada Santista foi uma oportunidade única de 
crescimento profissional e pessoal. Pudemos realizar diversos eventos de atua-
lização para os pediatras, residentes de Pediatria e estudantes de Medicina, bar-
racas de praia para alertar a população sobre a obesidade infantil, a importância 
da alimentação adequada na infância e sobre a prematuridade. O melhor foi 
poder contar com o engajamento dos pediatras da nossa região, que compa-
receram nos eventos e aulas. Muito obrigada pelo apoio! Maria Heloiza Torres 
Ventura e Adriana Guimarães Amaral, SPSP - Regional Baixada Santista.

A  gestão 2016-2019 teve uma 
característica fundamental de 
aproximação da Diretoria com o 
interior do Estado, inclusive com a 
presença do presidente aqui em nossa 
Regional. É algo que gostaríamos 
que tivesse continuidade, pois é 
importante estreitar relações. Nesta 
gestão, outro ponto importante 
foi que a SPSP se fez presente 
em grandes e polêmicos temas 
abordados pela mídia. Essas são 
ações que precisam ser incentivadas. 
Mário do Carmo Martini Bernardo e 
Paulo Eduardo de Araújo Imamura, 
SPSP - Regional Marília.

Assim como nas gestões pregressas, houve uma continuidade 
no trabalho de descentralização e apoio à diretoria de nossa 
Regional, fortalecendo-a junto aos pediatras de nossa abrangência. 
As necessidades foram levadas à Diretoria Executiva e resolvidas em 
sua maioria. O fortalecimento da especialidade através da residência 
médica também é um ponto a ser destacado pela gestão capitaneada 
por Claudio Barsanti entre 2016 e 2019. Henrique George Naufel e 
Rosana Chieffe Monteiro, SPSP - Regional Mogi das Cruzes.

A SPSP é reconhecida no Grande 
ABC como uma entidade que se 
preocupa com educação médica de 
qualidade e tenta suprir necessidades 
que surgem de última hora, como 
no caso da febre amarela, em 2018. 
A APM de Santo André homenageou 
a SPSP - Regional Grande ABC em 
duas ocasiões porque a Pediatria foi 
a especialidade que mais realizou 
eventos de atualização. Nesta gestão 
aprimoramos a comunicação entre 
SPSP e pediatras, promovemos 
educação continuada de excelência 
e reafirmamos um compromisso 
ético, engajado e atualizado com 
a nova Pediatria. Tão importante 
quanto a educação continuada 
foram os laços de amizade criados 
entre os colegas. Com certeza essa 
parceria marca a história e planta uma 
semente para as próximas gerações 
de pediatras e crianças. Nós temos 
imensa satisfação em ter participado 
da reestruturação e crescimento da 
SPSP - Regional Grande ABC. Maria 
de Fátima Gomes Pereira e Renata 
Rodrigues Aniceto, SPSP - Regional 
Grande ABC.

A gestão que se encerra deu continuidade ao processo de abertura e 
descentralização da SPSP. Claudio Barsanti esteve lado a lado com as Re-
gionais e nos visitou, aqui em Campinas, em duas ocasiões: na Jornada 
de Pediatria Ambulatorial e no Café da Manhã com o Professor. Além de 
proferir excelentes palestras, reuniu-se conosco para avaliar as necessida-
des da Regional. A Diretoria de Cursos e Eventos nos apoiou em todos os 
eventos e aproximou as Regionais da sede, culminando, em 2019, com o 
15º Congresso Paulista de Pediatria. Foi mais um triênio de crescimento e 
fortalecimento da SPSP e suas Regionais. Esperamos que a nova gestão dê 
continuidade a esse processo de aproximação e incentivo às Regionais e à 
especialidade para a qual tanto trabalhamos. Tadeu Fernando Fernandes e 
Walter Pazinatto, SPSP - Regional Campinas.

Na gestão 2016-2019 a educação 
continuada foi, sem dúvida, uma im-
portante ação da diretoria comanda-
da por Claudio Barsanti. A segunda, 
e também fundamental, ação foi 
na defesa profissional, com a pre-
sença do presidente da SPSP nas 
Regionais ministrando palestras so-
bre essa importante área que nem 
sempre recebe o devido valor. Nós, 
da SPSP - Regional Taubaté, só te-
mos a agradecer e congratular o es-
forço incansável de toda a Diretoria 
Executiva, bem como todos os co-
legas que se dedicaram com afinco, 
compromisso e ética nas diferentes 
funções e responsabilidade dentro 
da SPSP, lutando pela grandeza de 
nossa entidade e com orgulho de 
todos os pediatras do Estado de São 
Paulo. Caro Claudio, missão cumpri-
da. Nós, pediatras, esperamos contar 
com sua incansável dedicação e luta 
pela Pediatria. Ciro João Bertoli e 
Cláudio Ribeiro Aguiar, SPSP - Re-
gional Taubaté.
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“A SPSP esteve presente em impor-
tantes reuniões, negociações e movi-
mentos em prol da defesa profissio-
nal do pediatra”, destaca Paulo Tadeu 
Falanghe, diretor de Defesa Profissio-
nal da SPSP. Em conjunto com a As-
sociação Paulista de Pediatria, a SPSP 
participou de atividades envolvendo 
honorários, condições de trabalho e 
violência em ambiente de trabalho e 
atuou no Conselho de Especialidades 
sobre Saúde Suplementar e sobre o 
SUS - Sistema Único de Saúde. Tam-
bém participou na Frente Democráti-
ca em Defesa do SUS e em encon-
tros na Agência Nacional de Saúde 
Suplementar sobre Atendimento Am-
bulatorial em Puericultura, incluindo 
três visitas à ANS no Rio de Janeiro. 
“Organizamos o Fórum para Discus-
são do Atendimento Ambulatorial em 
Puericultura e estivemos presentes 
em fóruns e reuniões da Sociedade 
Brasileira de Pediatria sobre defe-
sa profissional”, comenta Falanghe. 
Além disso, a SPSP criou uma Cam-
panha Institucional de Puericultura e, 
recentemente, participou de Reunião 
Plenária da APM sobre Telemedicina. 
Dada a importância do assunto, no 
último dia 14 de fevereiro, a SPSP pro-
moveu um fórum (foto) sobre a re-
solução nº 2.227/2018 do Conselho 
Federal de Medicina sobre Telemedi-
cina e Teleconsultas. “No Brasil, mais 
de 80% dos médicos trabalha com o 
paciente via tecnologia, mostrando 
uma realidade que deve ser regula-
mentada. E uma boa regulamentação 
não pode ser colocada de cima para 
baixo, é preciso ouvir quem pratica”, 
afirma o diretor de Defesa Profissio-
nal da SPSP. O evento foi transmitido 
ao vivo e está disponível no portal da 
SPSP. 

A Diretoria de Publicações, ao longo do tem-
po, tem procurado fortalecer a disponibilização 
de informações científicas, que possam contri-
buir para atualizar e instrumentalizar o pediatra 
em suas atividades práticas junto à criança e ao 
adolescente, por meio de suas diversas linhas 
de publicação: Revista Paulista de Pediatria, 
livros da série Atualizações Pediátricas, Recomen-
dações e Atualize-se. “Na gestão 2016-2019, embo-
ra todas as publicações tenham avançado muito, 
sempre com o apoio da Diretoria, merecem des-
taque os avanços alcançados pela Revista Paulista 
de Pediatria em sua trajetória na busca de cada vez 
mais qualidade e visibilidade nacional e internacional. 
Nesse sentido, a evolução crescente de seus índices 
de impacto tem fortalecido ainda mais essa trajetória, 
colocando-a em segundo lugar dentre as revistas de 
Pediatria da América Latina”, afirma Cléa R. Leone, diretora 
de Publicações da SPSP. Em relação à série Atualizações 
Pediátricas, sete livros foram elaborados pelos diversos De-
partamentos Científicos – lançados no 15º Congresso Paulista de Pediatria –, 
com foco em aspectos práticos da consulta pediátrica. “Dessa forma, as pu-
blicações da SPSP têm mantido um canal de comunicação científica contínua 
com o pediatra, que se renova e modifica a cada nova gestão”, finaliza Cléa.

“Com o propósito de manter o excelente trabalho que vinha sendo reali-
zado ao longo das gestões anteriores, mantivemos os modelos de cursos 
consagrados, como o Café da Manhã com o Professor e os Cursos Online, 
que são sucessos científicos e de público. Além disso, oferecemos apoio a 
diversos cursos e jornadas pediátricas realizadas nas 14 Regionais da SPSP”, 
comenta Hany Simon Júnior, diretor de Cursos e Eventos da SPSP. A sede e 
as Regionais organizaram e realizaram 233 eventos e ações durante a gestão 
2016-2019, tanto em prol do pediatra como das crianças e adolescentes e 
da comunidade. Foram atividades teórico-práticas, cafés da manhã, cafés 
da tarde, congressos, cursos online, encontros com o especialista, serões, 
fóruns, jornadas, simpósios e reuniões, além dos cursos do Programa de 
Reanimação Neonatal. Destaque para o 1º Congresso Sul-Americano, 2º 
Congresso Brasileiro e 3º Congresso Paulista de Urgências e Emergências 
Pediátricas (foto), realizado em maio de 2018, em São Paulo, que reuniu 
quase três mil congressistas, o segundo maior público de pediatras, ficando 
atrás somente do Congresso Brasileiro de Pediatria. “E, é claro, o 15º 

Congresso Paulista 
de Pediatria, que 
no momento do 
fechamento desta 
edição (início de 
março) já contava 
com mais de dois 
mil inscritos”, ressalta 
Hany Simon Júnior.

publicações

cursos e eventos

defesa 
profissional

Arquivo SPSP

Arquivo SPSP
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A gestão 2016-2919, sempre atenta à formação dos futuros pediatras por meio dos Programas de Residência Mé-
dica, promoveu encontros com supervisores dos Programas, bem como com médicos residentes, visando agregar 
todos os envolvidos e fortalecer os laços com os futuros pediatras. Durante esse período, vivenciamos a publicação, 
em 29 de dezembro de 2016, da Resolução nº 1 da Comissão Nacional de Residência Médica/Ministério da Educa-
ção e Cultura, tornando obrigatória a duração de três anos dos Programas de Residencia Médica a partir de 2019, o 
que causou grande angústia e ansiedade. Diante da situação, fez-se necessária a presença e atuação da Comissão 
de Ensino e Pesquisa da SPSP, que reuniu-se com os supervisores dos Programas. “Encontros extremamente ricos 
impulsionaram o debate no Estado de São Paulo, com reflexo no cenário nacional, com discussões junto à Socieda-
de Brasileira de Pediatria, CNRM e Conselho Federal de Medicina”, conta Ana Cristina Ribeiro Zöllner, coordenadora 
do Programa de Residência Médica da SPSP. Em 2019 iniciam-se todos os Programas com duração de três anos e 
a SPSP colocou-se a disposição para auxiliar na educação continuada dos médicos residentes e dos supervisores e 
preceptores envolvidos, de acordo com as necessidades individuais ou coletivas que pudessem surgir na implantação 
dos programas. “Outra questão retomada por esta gestão foi a importância das Ligas de Pediatria dentro das escolas 
médicas. Incentivada por alunos da Liga de Pediatria do curso de Medicina da Faculdade Santa Marcelina, a Diretoria 
da SPSP retomou essa discussão, colocando a pauta no 15º Congresso Paulista de Pediatria”, destaca Ana.

“Nesta gestão destaco a criação do calendário de campanhas – doze ações, 
uma em cada mês do ano – sobre questões importantes relacionadas às crian-
ças e adolescentes”, comenta Renata Dejtiar Waksman, diretora executiva de 
Departamentos Científicos e Grupos de Trabalho da SPSP. Foi criado o Núcleo 
dos Direitos dos Nascituros, Crianças e Adolescentes, que trabalhou com vários 
assuntos dentro do tema, inclusive organizando uma das doze campanhas – 

Novembro Prateado: direitos das crianças e adolescentes - so-
mos todos iguais! – e interagindo com o Núcleo de Estudos da 
Violência Doméstica contra a Criança e o Adolescente (NEVDCA). 
“O NEVDCA, por sua vez, segue realizando anualmente o Fórum 
Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra 
Crianças e Adolescentes e lançou, no final de 2018, a segunda 

edição do Manual de Atendimento às Crianças e Adolescentes 
Vítimas de Violência,  em parceria com o Conselho Federal de 
Medicina e a Sociedade Brasileira de Pediatria”, ressalta Renata. 
Também em 2018 aconteceu o lançamento do livro Efeitos do 
álcool na gestante, no feto e no recém-nascido. O livro é re-
sultado da dedicação do Grupo de Trabalho Efeitos do Álcool 
na Gestante, no Feto e no Recém-nascido com o objetivo de 
oferecer orientação sobre a Síndrome Alcoólica Fetal.

Os Departamentos Científicos (DCs) da SPSP correspondem 
às áreas de atuação das especialidades pediátricas da SPSP 
e contam com a colaboração de dezenas de colegas que 

elaboram a grade científica de educação continuada da SPSP, suas publicações 
e documentos científicos. “Durante a gestão 2016-2019 houve grande incentivo 
à participação interdisciplinar dos DCs nessas atividades e, sobretudo, nas 
campanhas temáticas institucionais de muito sucesso e repercussão na 
sociedade civil”, destaca Rubens Feferbaum, diretor de Departamentos Científicos 
da SPSP. Realizamos a atualização cadastral dos membros dos diversos DCs, 
o que permitiu maior agilidade na comunicação e participação nas reuniões 
científicas. “Os associados que queiram participar podem inscrever-se no DC 
de sua especialidade através do site da SPSP. Contamos com a sua colaboração 
para fortalecer ainda mais nossa sociedade!”, finaliza Feferbaum.

departamentos científicos 
e grupos de trabalho

ensino e pesquisa: residência médica

reanimação 
neonatal 
em são paulo

De acordo com Mandira Daripa 
Kawakami e Sílvia Heloísa Moscatel 
Loffredo, coordenadoras do Progra-
ma de Reanimação Neonatal (PRN) 
da SBP/SPSP, no período de 2016 a 
2019 o PRN formou 103 novos ins-
trutores em nove Regionais da SPSP 
para atuação no Estado de São Pau-
lo, totalizando 265 instrutores. 

Foram realizados:
• 953 Cursos de Reanimação Neona-

tal, com aprovação de 4.556 médi-
cos e 3.926 profissionais de saúde; 

• 130 Cursos de Reanimação do Pre-
maturo na Sala de Parto, com 1.095 
médicos e enfermeiros aprovados;

• 67 Cursos de Transporte do Re-
cém-nascido de Alto Risco, com 
aprovação de 490 médicos e enfer-
meiros.
Foram 10.077 médicos e profissio-

nais de saúde aprovados em 1.150 
cursos do PRN no triênio 2016-2019.

Arquivo SPSP
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campanhas da spsp
Durante o mês de fevereiro, a SPSP promoveu a cam-

panha Fevereiro Safira – Primeiros mil dias: pelo futuro 
das crianças. Os mil dias correspondem às 40 semanas 
de gestação (270 dias) somadas aos dois primeiros anos 
de vida (730 dias), um período fundamental para que a 
criança possa atingir o seu potencial máximo de cresci-
mento e desenvolvimento na vida adulta.

“A escolha desse período da vida se deve ao crescimen-
to acelerado, tanto físico quanto do sistema nervoso – 
cerca de 80% do cérebro se desenvolve nessa fase – e 
a importância dos nutrientes e estímulos adequados que 
favoreçam a saúde e o desenvolvimento cognitivo e emo-
cional da criança para a fase adulta”, explica Rubens Fefer-
baum, presidente do Departamento de Nutrição da SPSP 
e coordenador da campanha.

De acordo com Claudio Barsanti, presidente da SPSP, 
dentro desse período é possível impactar na redução da 
mortalidade e danos ao crescimento e neuro-desenvolvi-
mento futuro da criança. “Pode-se também evitar as de-
nominadas doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 
durante a fase de vida adulta”, esclarece. Ele diz que nes-
sa fase, mecanismos epigenéticos, que podem alterar a 
estrutura do DNA, determinam o aparecimento dessas 
doenças. Assim, evitar a subnutrição e a obesidade nesse 
período da vida é crucial na prevenção das DCNT.

Segundo Feferbaum, a SPSP conta com uma série de 
núcleos de trabalho que estudam temas específicos da 
criança e do adolescente. A perspectiva é divulgar o Gru-
po Interdisciplinar dos Mil Dias à comunidade pediátrica e 
colaborar com os gestores de saúde pública e sociedade 
civil na implementação de ações que possam contribuir 
na formação do capital humano e qualidade de vida futu-
ra da criança. “Os Departamentos Científicos e Grupos de 
Trabalho da SPSP estão comprometidos com esta realiza-
ção, pois o assunto é de grande interesse da população e 
dos pediatras da nossa Sociedade”, destaca.

Para Barsanti, as intervenções básicas propostas no pe-
ríodo dos primeiros mil dias consistem, portanto, em as-
segurar à mulher controle 
de saúde no pré-natal e 
nutrição adequada 
durante a gestação 
e lactação.

No Brasil, segundo o DATA-
SUS, de um total de aproxi-
madamente três milhões 
de nascimentos por ano, 
cerca de 11% nascem pre-
maturos. Estes bebês irão 
necessitar, muito frequen-
temente, de internação 
em UTI Neonatal para re-
ceberem cuidados espe-
cializados, administrados 
por uma equipe multiprofis-
sional. Esses dados justificam 
a campanha Março Lilás: atenção ao cuidado do bebê 
prematuro, criada em 2017.

Durante o mês de março deve-se intensificar a capa-
citação das equipes multiprofissionais – neonatologistas, 
enfermeiros, fisioterapeutas, fonoterapeutas, psicólogos, 
nutricionistas e assistentes sociais – na prestação dos 
cuidados especializados que o prematuro e sua família 
necessitam, não só durante a internação, mas também 
durante o acompanhamento após a alta hospitalar. A 
SPSP preparou uma programação especial a fim de que 
as orientações adequadas cheguem aos profissionais e 
aos pais ou cuidadores de prematuros. Faça parte dessa 
campanha! Acesse nosso site para mais informações.

O profissional de saúde, especialmente o pediatra, é 
considerado a principal e mais confiável fonte de informa-
ção sobre a importância da vacinação. Com a crescente 
disponibilidade de novas vacinas e frequentes mudanças 
dos calendários vacinais é necessária a atualização per-
manente do pediatra. Por isso  a SPSP lançou a campanha 
Abril Azul – Eu cuido, eu confio, eu vacino. 

Um dos objetivos da campanha é conscientizar o pro-
fissional de saúde do seu papel fundamental na manuten-
ção da confiança e credibilidade das vacinas, habilitando-
-o a enfrentar a questão da hesitação ou recusa vacinal de 
forma ética e segura. Outro objetivo é o de apoiar, através 
de informação, ações que promovam o alcance das imu-
nizações à nossa população. É obrigação da comunidade 
científica esclarecer as dúvidas da sociedade, inclusive en-
fatizando o impacto proporcionado pelos 
programas de imunização na prevenção 
de doenças e todos os 
desfechos associados a 
elas, como sequelas, 
hospitalizações e mortes. 
Participe dessa iniciativa 
para que possamos 
proteger ao máximo 
nossa comunidade!
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calendário eleitoral
Processo eleitoral da SPSP para o triênio 2019-2022

 → 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)

votação eletrônica
 → Primeira tela: identificação do associado pelo CPF e 
senha enviada por e-mail

 → Segunda tela: cadastro de senha definitiva e 
confirmação de dados pessoais

 → Terceira tela: orientações antes de escolher e registrar 
o voto

 → Quarta tela: escolha da chapa de São Paulo
 → Quinta tela: caso seja do interior, escolha da chapa da 
sua Regional

 → Sexta tela: confirmação das escolhas
 → Sétima e última tela: comprovante de votação

A Comissão Eleitoral homologou a chapa candidata à Diretoria da SPSP (2019-2022) “SOMOS PEDIATRAS”, após ve-
rificadas e aprovadas as condições de elegibilidade de cada candidatura. Confira os nomes dos candidatos à Diretoria 
Executiva e às Diretorias Regionais da chapa inscrita.

somos pediatras
Presidente: Sulim Abramovici
1º Vice-presidente: Renata Dejtiar Waksman
2º Vice-presidente: Claudio Barsanti
Secretário Geral: Maria Fernanda B. de Almeida
1º Secretário: Ana Cristina Ribeiro Zollner
2º Secretário: Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck
1º Tesoureiro: Mário Roberto Hirschheimer
2º Tesoureiro: Paulo Tadeu Falanghe

Diretorias Regionais

Baixada Santista
Presidente: Glaucia Veiga Correa
Vice-presidente: Mirian Pereira da Silva Valente
Botucatu
Presidente: Eduardo Bicas Franco
Vice-presidente: Nadja Guazzi Arenales Alves
Campinas
Presidente: Cesar Augusto Amin Sanged
Vice-presidente: Jose Spin Neto
Franca
Presidente: Alberto da Silva Costa Filho
Vice-presidente: Andrea Cristina Junqueira Souza
Grande ABC
Presidente: Silvia Guiguer
Vice-presidente: Estela Maris Koutny

chapa candidata à gestão 2019-2022

Eleições SPSP

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

Jundiaí
Presidente: Aderbal Tadeu Mariotti
Vice-presidente: Paulo Tarcisio Pontes Nogueira
Marília
Presidente: Camila Dall Antonia Santiago
Vice-presidente: Mario do Carmo Martini Bernardo
Mogi das Cruzes
Presidente: Henrique George Naufel
Vice-presidente: Rosana Chieffe Monteiro
Piracicaba
Presidente: Antonio Ananias Filho
Vice-presidente: Sandra Rosal Elias Ferranciu
Presidente Prudente
Presidente: Osvaldo Saraiva Marques Junior
Vice-presidente: Aparecido Norcia
Ribeirão Preto
Presidente: Valdir Vitor dos Santos
Vice-presidente: Renato Augusto Zorzo
São Jose do Rio Preto
Presidente: Jorge Selem Haddad Filho
Vice-presidente: Lilian Beani
Sorocaba
Presidente: Fabio Cesar Bozelli
Vice-presidente: Andre Pacca Luna Mattar
Taubaté
Presidente: Ciro Joao Bertoli
Vice-presidente: Claudio Ribeiro Aguiar
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23 a 25 de maio de 2019

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.

Agenda de cursos e eventos
 Data Local Evento Informações Pontos

Cursos e eventos com realização da SPSP • 2019

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

 Datas: 6 e 7 de abril, 20 e 21 de julho, 19 e 20 de outubro Informações: http://centrotreinamento.socesp.org.br

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

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

 Data Local Evento Informações Pontos

Cursos e eventos com apoio da SPSP • 2019
 16 a 18 de maio Gêmeos Neonatologia  - S.Paulo (SP) Gêmeos Neonatologia – Melhores práticas na unidade neonatal  www.caepp.com.br         *

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

 23 a 25 de maio Universidade Anhembi Morumbi 15º Congresso Brasileiro de Adolescência  www.sbp.com.br           *
  São Paulo, SP  www.spsp.org.br

 Doenças epilépticas metabólicas e lipofuscinoses ceroides neuronais Saul Cypel e Maria Luiza Manreza www.aulaspediatriasp.com.br  1

 Tosse crônica na criança: investigação e tratamento Sonia Mayumi Chiba e Fabíola Villac Adde www.aulaspediatriasp.com.br  1

 Doença de Gaucher  Gilda Porta e Lilian dos Santos R. Sadeck www.aulaspediatriasp.com.br  1

 26 de abril Sede da SPSP Curso Teórico-prático de Reanimação do Prematuro na Sala de Parto www.spsp.org.br           *
  São Paulo, SP

 Sífilis Congênita: ainda um grande desafio Carmen Silvia B. Domingues e Lilian dos Santos R. Sadeck www.aulaspediatriasp.com.br  1

 Doença de Pompe  Clarissa Bueno e Marco Antônio Veloso de Albuquerque www.aulaspediatriasp.com.br  1

Realização:
Sociedade Brasileira de Pediatria

Sociedade de Pediatria de São Paulo

 Data Tema Mesa-redonda Local Pontos

 30 de março Neonatologia Cuidados com o RN prematuro: minimizando os riscos  Sede da SPSP (São Paulo)  *

15º Congresso  Brasileiro
de Adolescência

Universidade Anhembi Morumbi • R. Casa do Ator, 275 • São Paulo • SP

Obesidade infantil: 
além do peso

Café da Manhã
com o Professor

Sede da SPSP • São Paulo (SP)

4 de maio

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

 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         *

 25 de maio UNICID - São Paulo (SP) IV Simpósio de Infectologia Pediátrica do Hospital Infantil Darcy Vargas simposiodeinfectologiadarcyvargas.com      *

 VRS e influenza: diagnóstico e prevenção Renato de Ávila Kfouri e Lilian dos Santos R. Sadeck www.aulaspediatriasp.com.br  1

 4 de maio Nutrição Obesidade infantil: além do peso  Sede da SPSP (São Paulo)  *

 18 de maio Meliá Jardim Europa - São Paulo (SP) III Hot Topics em Pediatria – Nutrição na prática clínica pediátrica www.eventosilsi.com         *


