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Cursos e eventos

Re-certificação

Nutrologia e prevenção contra a violência

Leia sobre o Certificado de
Atualização Profissional.
Página 2

O I Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica e o I Fórum Paulista de
Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra Crianças e
Adolescentes são os primeiros grandes eventos da SPSP no ano. Confira.
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Infectologia

Editorial

Vacina contra rotavírus
A nova vacina contra o rotavírus
será incluída no Calendário de
Vacinação e
estará disponível
em todos os
Centros de Saúde
do País a partir de
março. Leia mais.
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Cursos on-line

Sexualidade na
adolescência
O curso on-line Sexualidade e
Contracepção na Adolescência
é uma ótima oportunidade de
atualização profissional, assim
como os outros
cursos virtuais
oferecidos pela
SPSP. Saiba
mais.
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Atuação da SPSP
no fortalecimento da Pediatria

A

lgumas prioridades precisam ser
identiﬁcadas, para que o planejamento das ações da SPSP no decorrer deste ano corresponda às necessidades dos Pediatras.
É preciso intensiﬁcar cada vez mais
as atividades de educação continuada, facilitando a participação de todos, frente à
obrigatoriedade de obtenção do Certiﬁcado de Atualização Proﬁssional, processo
que se inicia este ano. A esse respeito, este
número do Boletim contém as informações relativas aos Simpósios Internacionais que serão realizados em São Paulo,
além dos cursos disponíveis on-line e as
demais atividades descritas na Agenda de
Cursos e Eventos. São oportunidades para
que, além da atualização do conhecimento, sejam obtidos os créditos necessários à
re-certiﬁcação proﬁssional.
A introdução da vacina contra o rotavírus no Calendário de Vacinação, que
estará disponível em todos os Centros de
Saúde do País a partir de março, deverá
se constituir numa ação de prevenção de
doença de grande impacto sobre a mortalidade de crianças, em especial de menores
de 5 anos, em nosso meio. Por esse motivo, foi o tema de atualização escolhido
nesta edição. No artigo correspondente,
você poderá obter as informações mais
importantes sobre essa vacina, inclusive
quanto ao esquema de indicação e as pre-

cauções que deverão ser tomadas na sua
administração.
Este ano também será caracterizado
pela introdução de várias inovações na
área administrativa da SPSP, como programas informatizados, que irão aprimorá-la
e agilizar os serviços disponíveis aos associados.
A Revista Paulista de Pediatria, dando
continuidade ao seu processo de indexação na Scielo, deverá ter seu número de
páginas aumentado a partir de março, disponibilizando maior número de artigos e,
conseqüentemente, de temas disponíveis.
O site da SPSP também terá várias mudanças, que serão introduzidas progressivamente a partir do próximo mês. Não
deixe de conferir.
Enﬁm, retomam-se as atividades e,
com elas, o ritmo que tem caracterizado
nossa gestão. Sempre mantendo o nosso
compromisso de atuar por uma Pediatria
mais justa para as nossas crianças e adolescentes e por um exercício proﬁssional
mais digno para os Pediatras.
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