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Pediatras: desafios, guerras e batalhas
“Navegar é preciso”.
Ser pediatra é preciso.
Nas tormentas forjamse os bons marinheiros,
assim como nas tormentas
da Pediatria, forjam-se
os bons pediatras.

Arquivo pessoal

Aproxima-se o fim de nosso mandato como presidente da SPSP. Como pediatra, considero a maior honra que obtive em minha carreira e procurei representar o pensamento dos
colegas de São Paulo. Falo em nome de todos os que participaram dessa jornada – membros da diretoria e colaboradores – e, principalmente, dos pediatras em sua luta diária.
Reconhecemos que nosso papel foi de fundamental importância nessa tormentosa trajetória durante a pandemia que assolou o mundo. Além do desenvolvimento científico e
atualização das diversas especialidades da Pediatria, buscamos foco em proteção da faixa
etária pediátrica, principalmente aqueles em situações de vulnerabilidade. Participamos
de projetos e campanhas na mídia, sempre em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Atuamos contra o uso de drogas ilícitas e lícitas, como álcool e tabaco. Nessas batalhas, destacamos (desculpem a expressão) a discussão com “idiotas” – alguns contrários à
vacinação pediátrica, outros sugerindo castigos físicos como método de educação.
Através de nossos Departamentos Científicos de Imunizações e Infectologia, dentre
outros, travamos longos e desgastantes embates com o absurdo grupo de defensores do
antivacinismo. Nos últimos meses, após a aprovação regulatória da vacina pediátrica pela
Anvisa, a população tem sido novamente exposta a outro risco tão ou mais perigoso que
o Sars-CoV-2, denominado infodemia. A Unesco classificou a avalanche de notícias falsas
sobre a pandemia como capazes de colocar vidas em risco, a “desinfodemia”, e a Organização das Nações Unidas alertou para as informações falsas e não confiáveis que estão se
espalhando pelo mundo, que também denominou de “desinfodemia”. Assim como a covid-19, a desinfodemia precisa ser energicamente combatida por todos e, em especial, pelos pediatras em defesa do exercício da boa Medicina. Fomos instigados a criar um Grupo
de Trabalho de combate às notícias falsas para enfrentar essa praga. Ainda não ganhamos
a batalha. Restam alguns que não reconhecem o prejuízo, mas a história vai encarregar-se
de menosprezá-los.
Continuamos nossa luta com desafios: a abordagem da desnutrição crescente em nosso
País, o bullying nas escolas, a discriminação racial e de gênero. E a sempre discutível decisão de segurança na volta às escolas. Mantivemos posição firme em todas as questões.
Uma recente preocupação foi a Telemedicina. Criamos um Núcleo de Estudos para discutir pontos favoráveis e desfavoráveis para atuação segura dos pediatras.
Saúde e educação: essa dupla indissociável é a base para que as crianças de hoje formem os
adultos do futuro. Cabe a nós, pediatras, sermos um dos responsáveis por esse patrimônio.
Repito aqui o que disse em minha posse, parafraseando o poeta: “Navegar é preciso”. Ser
pediatra é preciso. Nas tormentas forjam-se os bons marinheiros, assim como nas tormentas da Pediatria, forjam-se os bons pediatras.
Somos Pediatras!

Sulim Abramovici • Presidente
presidencia@spsp.org.br
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Pandemia: adaptação e reinvenção
para a gestão 2022-2025 em maio deste ano, é fundamental
que já estejamos preparando esses dois grandes e importantes eventos de forma que sejam presenciais.
Acreditamos que, se ocorrer uma melhora na situação da
pandemia, a partir do segundo semestre deste ano estaremos organizando nossas atividades de forma híbrida, com
uma parte dos participantes presentes na sede, mas alcançando pediatras em vários outros lugares do Estado e do País
de forma virtual. Assim, mantemos as duas coisas boas dos
eventos: a confraternização entre colegas e a possibilidade
para aqueles que não podem estar presentes de atualizarem-se
e participarem atráves do chat.

Lilian dos Santos R. Sadeck

Diretora de Cursos e Eventos da SPSP.
Médica-assistente do CTIN 1 do Instituto
da Criança do Hospital das Clínicas FMUSP.
diretoria@spsp.org.br

Arquivo pessoal

Começo este texto com a esperança de que, em 2022, possamos retornar com nossas atividades presenciais. Desde
2020, tivemos que nos adaptar e nos reinventar para poder
manter os cursos e eventos da SPSP durante a pandemia.
Desenvolvemos rapidamente uma plataforma para que pudéssemos realizar nossos Cafés com o Professor, Encontros
com o Especialista e demais eventos de forma virtual. E esse
novo formato dos cursos mostrou uma maior abrangência de
público, pois pudemos alcançar outros Estados e mais pediatras, não só durante os eventos, mas também pelos acessos às
gravações através da plataforma SPSP Educa.
A covid-19 nos fez adiar o 4º Congresso Paulista e 2º Congresso Sul-Americano de Urgências e Emergências Pediátricas de 2021
para 2022 e, novamente, devido ao recrudescimento da pandemia pela variante Ômicron, para março de 2023. Queremos
muito que esse evento seja presencial, especialmente pelos
Cursos Práticos, uma das principais atrações do Congresso e
que não têm condições de serem realizados de forma virtual.
Também tivemos que transferir o Congresso Paulista de Pediatria, que deveria ocorrer em 2023 e agora está agendado
para 2024. Apesar das eleições e da mudança da Diretoria

Poderia haver outra opção que não a Pediatria?
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Me especializei em Oncologia Pediátrica e fiquei um pouco
“de mal" da especialidade. Estudar fora me fez querer voltar
pouco a pouco para a Pediatria Geral, através de experiências
que me traziam sempre de volta a esse caminho.
Hoje posso dizer que pude concretizar dois sonhos de infância: sou pediatra geral e professora na Faculdade de Medicina
de Jundiaí (FMJ). Me sinto uma pessoa extremamente privilegiada, que ganhou um grande presente: o poder de acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de uma criança, que é
algo sem preço. E, junto aos alunos, a possibilidade de inspirá-los e estimulá-los a se apaixonar
pela Pediatria me fortalece cada
vez mais nas minhas escolhas.

Ana Paula A. P. Bertozzi

TEP pela SBP e especialização em
Oncologia Pediátrica pelo GRAACC-UNIFESP.
Professora da FMJ e médica do Centro
Médico do ICr/HCFMUSP.
bertozzianap@gmail.com

Arquivo pessoal

Por que escolheu Pediatria? Toda vez que essa pergunta me
vem à cabeça, encontro a resposta na pergunta seguinte: poderia haver outra opção que não a Pediatria? Como boa filha
de médico – pai ginecologista e obstetra, que trabalhava muito e duramente – meus passeios nos fins de semana eram na
maternidade. Enquanto meu pai passava visita, eu aguardava
no corredor do “berçário”, onde os recém-nascidos ficavam
todos de “charutinho” e a família esperava ansiosamente do
outro lado para conhecer o recém-chegado. Se aprendemos
com os exemplos, posso dizer que o do meu pai foi o meu
maior e mais marcante.
Na faculdade pude perceber o quão apaixonante é a Pediatria. Tive o privilégio de ter professores espetaculares, com
um amor à profissão estampado nos olhos. Minha professora
mais querida e para sempre lembrada foi Hedda A. Pena, que
me fez enxergar como a Pediatria é especial. Ter a oportunidade de estudar e fazer residência no Instituto da Criança, em
São Paulo, me traz um profundo sentimento de gratidão. Tive
grandes mestres que me orientaram a conduzir a vida médica
sempre pautada pela ciência, pela pesquisa, pelas boas práticas e, principalmente, pela ética.
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Informação, envolvimento e atuação:
acompanhe e apoie as campanhas da SPSP
A campanha Fevereiro Safira - Primeiros mil dias: pelo futuro das crianças
tem o objetivo de conscientizar a comunidade médica e a população sobre a
importância dos cuidados com o bebê nessa fase, que compreende os 270 dias
de gestação somados aos dois primeiros anos de vida (730 dias). Esse período é
fundamental para que a criança possa atingir o seu potencial máximo de crescimento e desenvolvimento. “Durante os mil dias é possível impactar na redução da mortalidade e danos ao crescimento e neurodesenvolvimento futuro da
criança. Pode-se, também, impactar nas denominadas doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT) durante a vida adulta, como a síndrome metabólica –
caracterizada por diabetes, dislipidemia e hipertensão arterial – e, ainda, em
alguns tipos de neoplasias. Atuar na contraposição a mecanismos que podem
conduzir ao desenvolvimento dessas doenças e outras, como a subnutrição e
a obesidade, durante os mil dias é crucial na prevenção das DCNT”, ressalta Claudio Barsanti, coordenador das campanhas da SPSP. Ele lembra que,
com o abrandamento das restrições relacionadas à pandemia, temos de volta
a possibilidade de utilizar os serviços de saúde, de estar presentes com os pacientes para oferecer os esclarecimentos e orientações tanto do ginecologista/
obstetra no pré-natal, como do pediatra no crescimento e desenvolvimento
saudável da criança.

o

A campanha Março Lilás - Atenção ao cuidado do bebê prematuro busca informar e capacitar equipes médicas sobre os
cuidados e desafios relacionados aos bebês prematuros não só
durante a internação, mas também durante o acompanhamento
após a alta hospitalar. “Existem cuidados que devem ser dirigidos especificamente ao bebê prematuro, pois há riscos que são
inerentes (ou maiores) a essa população. Dessa forma, diante do
aumento na incidência de prematuros e da importância de se ter
um atendimento/seguimento adequado, a SPSP destacou esse
tema como uma de suas campanhas”, explica Claudio Barsanti, coordenador das campanhas da SPSP. A volta das consultas
presenciais traz a possibilidade da prevenção. "O incremento do
acompanhamento do pré-natal, a realização das consultas com
esclarecimento de dúvidas, solicitação de exames e tratamento
de eventuais moléstias que se apresentam reduz o risco de um
parto prematuro e diminui, certamente, a possibilidade de várias comorbidades que podem se manifestar durante a vida da
criança", finaliza Barsanti.

Acesse a página das campanhas no portal da SPSP e confira os documentos científicos
publicados, os artigos para o público em geral no blog Pediatra Orienta e os eventos realizados:

www.spsp.org.br/campanhas_spsp
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3

Documentos
científicos
Mantenha-se atualizado no portal
da SPSP (www.spsp.org.br) com os documentos científicos produzidos pelos Departamentos Científicos (DCs),
Grupos de Trabalho (GTs) e Núcleos de
Estudo (NEs) da SPSP. Abaixo os mais
recentes:
• Vacinação contra a covid-19 em
crianças e adolescentes: após a aprovação de duas vacinas para a faixa
etária pediátrica, há motivos para
hesitação? (DCs Infectologia e Imunizações)
• Posicionamento sobre a liberação
temporária do uso da vacina pneumocócica conjugada 13-valente para
a dose de reforço na rotina pediátrica no Estado de São Paulo (SPSP e
SBIm-SP)
• Uso abusivo do GH e grupos de risco
(DC Endocrinologia)
• Síndrome de Turner e tratamento
com hormônio de crescimento recombinante humano (rhGH) (DC Endocrinologia)
• Amamentação: o que aconteceu em
tempos de covid-19 (DC Aleitamento
Materno)
• Aconselhamento breve ou intervenção breve sobre álcool, tabaco e outras drogas no consultório, nas escolas e na família (NE Combate ao Uso de
Drogas por Crianças e Adolescentes)

Atualizações Pediátricas:
novos livros
O Dia a Dia do Pediatra
DC de Pediatria Ambulatorial e
Cuidados Primários
Aleitamento Materno
na Era Moderna
Vencendo Desafios
DC de Aleitamento Materno

Saiba mais:
www.spsp.org.br

4

Pediatra Informe-se

Fotoproteção e vitamina D
Sol, fotoproteção e vitamina D. Este foi o tema do webinar realizado no dia 26 de janeiro pela campanha Janeiro Bronze - Cuidados com as crianças no verão. Organizado pela Diretoria de
Cursos e Eventos e o Departamento Científico (DC) de Dermatologia da SPSP, o evento teve como objetivo atualizar pediatras sobre a necessidade da exposição solar e as medidas de prevenção da
superexposição. Coordenado por Selma Hélène, presidente do DC de
Dermatologia da SPSP e coordenadora da campanha Janeiro Bronze,
o webinar contou com a participação de Carolina Contin Proença, médica assistente no Setor de Dermatologia Pediátrica da Santa Casa
de São Paulo, e Luciana de Paula Samorano Lima, membro do DC de
Dermatologia da SPSP. Assista à gravação do evento em www.spspeduca.org.br.

Situações clínicas específicas nos
primeiros mil dias
No dia 5 de fevereiro aconteceu o Café da Manhã com o Professor com o tema Mil dias
e situações clínicas específicas, pela campanha Fevereiro Safira - Primeiros mil dias:
pelo futuro das crianças. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento Científico (DC) de Nutrição da SPSP, o evento teve como objetivo atualizar os pediatras sobre as situações clínicas específicas relacionadas aos primeiros
mil dias do recém-nascido. Coordenado por Rubens Feferbaum, presidente do DC
de Nutrição da SPSP, o evento online contou com a participação de Corintio Mariani
Neto, membro da Comissão Nacional de Aleitamento Materno da Febrasgo, Lilian
dos Santos Rodrigues Sadeck, membro do DC de Neonatologia da SPSP, e Patricia
Salmona, presidente do DC de Genética da SPSP. Acesse a gravação deste Café da
Manhã com o Professor no portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Nota técnica SPSP e SOPERJ
O Departamento Científico de Infectologia da SPSP, em conjunto com a Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro (SOPERJ), preparou a nota técnica
Aulas presenciais em cenário de circulação da variante Ômicron. O documento traz pontos-chaves para uma escola mais segura durante a retomada das aulas. Clique aqui
para acessar o documento em PDF.

Acesse www.aulaspediatriasp.com.br e confira o
curso online gratuito oferecido pela SPSP:
Casos clínicos no diagnóstico diferencial
do bebê e criança hipotônica.

Assembleia geral
ordinária/extraordinária
O presidente da Associação de Pediatria de São Paulo convoca os senhores associados para a Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária a ser realizada no dia 12 de
março de 2022, na sua sede, às 9h00 em primeira chamada, com a presença mínima
da metade dos associados, ou às 10h00 em segunda chamada, com qualquer número de associados, nos termos do estatuto social em vigor, a fim de deliberarem sobre:
• Situação da eleição da Diretoria Executiva para o Triênio 2022/2025;
• Situação da eleição para os cargos de Diretor-Presidente e Vice-Diretor-Presidente das Representações Regionais;
• Aprovação das contas dos anos-calendário 2019, 2020 e 2021;
• Outros assuntos de interesse da Associação.
Diante da importância e da relevância dos assuntos a serem tratados, pede-se a
presença de todos. Mais detalhes no portal da SPSP (www.spsp.org.br).

Curso sobre adolescência
A SPSP e a divisão farmacêutica da Bayer lançaram um Curso sobre Adolescência para
ajudar pais, mães e cuidadores a conversarem com seus adolescentes. São oito aulas
– chamadas de “Pílulas do Conhecimento” – com cerca de 20 minutos de duração,
ministradas por médicos do Departamento
Científico de Adolescência da SPSP. Entre os
temas estão a transformação do corpo, primeira menstruação, métodos contraceptivos,
gravidez, saúde digital, educação financeira,
entre outros. As aulas ficarão disponíveis no
canal do YouTube da Bayer Brasil. Confira no
portal da SPSP (www.spspeduca.org.br).

Parecer técnico
do Cremesp

O Conselho Regional de Medicina
do Estado de São Paulo emitiu parecer técnico sobre vacinação pediátrica contra covid-19. A nota técnica foi
aprovada em reunião virtual da Câmara Técnica de Vacinação e Imunização
do Cremesp realizada em 27 de janeiro
último, sob a coordenação de Paulo T.
Falanghe (conselheiro responsável do
Cremesp e diretor de Defesa Profissional da SPSP). Mário R. Hirschheimer, 1º tesoureiro da SPSP, coordenou
a reunião com a participação de Eitan
N. Berezin e Helena K. Sato, do Departamento Científico de Infectologia
da SPSP, e Marco Aurélio P. Sáfadi,
Melissa Palmieri e Renato A. Kfouri do
Departamento Científico de Imunizações da SPSP. Também participaram
os conselheiros do Cremesp: Everaldo
P. Cunha, Mário Mosca Neto e Paula
Yoshimura Coelho. Confira no portal
da SPSP: www.spspeduca.org.br.

Na edição 97 de Recomendações
abordamos os seguintes temas:
Infecções externas nasais: como prevenir?
Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial

Aspiração silenciosa durante as mamadas
Departamento Científico de Pneumologia

Responsabilidade do pediatra com
os genes da criança
Departamento Científico de Genética

CLIQUE PARA ACESSAR O FASCÍCULO E OUVIR O PODCAST
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Parentalidade
nos primeiros
mil dias

Trazer informações referentes às dificuldades da parentalidade do recém-nascido desde o pré-natal até os dois
primeiros anos de vida da criança é o
objetivo do webinar com o tema Dificuldades da parentalidade nos primeiros mil
dias: do pré-natal aos 2 anos de vida, pela
campanha Fevereiro Safira – Primeiros mil dias: pelo futuro das crianças.
Organizado pela Diretoria de Cursos e
Eventos e o Departamento Científico
de Nutrição da SPSP, o evento acontece no dia 17 de fevereiro, ao vivo pelo
Zoom. O webinar é gratuito para o público geral e pediatras, mas é necessário fazer a inscrição online no site SPSP
Educa (www.spspeduca.org.br).

Cuidados paliativos e
prematuridade
Pela campanha Março Lilás – Atenção ao cuidado do bebê prematuro , será realizado, no dia
5 de março, o Café da Manhã Virtual com o Professor
com o tema Os cuidados paliativos e prematuridade.
Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos
e o Departamento Científico de Neonatologia
da SPSP, o objetivo do evento é abordar os cuidados paliativos em Neonatologia com foco nos
prematuros, visando não só o alívio da dor física, mas também o apoio emocional
e social ao paciente, à sua família e à equipe que os atende. Serão discutidos aspectos relacionados ao prematuro no limite da viabilidade, ao prematuro portador de
doenças crônicas e aqueles com malformações. Inscrições online até 1 de março (17hs)
pelo portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Infecções virais no
recém-nascido e na criança
No dia 19 de março, será realizado o Café da Manhã Virtual com o Professor com
o tema Infecções virais no recém-nascido e na criança. Organizado pela Diretoria de
Cursos e Eventos e os Departamentos Científicos de Imunizações e Infectologia
da SPSP, o evento visa atualizar os pediatras sobre as infecções virais no recém-nascido e na criança em relação à epidemiologia dos vírus Sincicial Respiratório,
Influenza A e B e Sars-Cov-2, enfatizando a prevenção. Inscrições online até 15 de
março (17hs) pelo portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

EVENTO
2022
JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA
Cinquentenário da SPSP

7 e 8 de outubro de 2022

Royal Tulip JP • Ribeirão Preto/SP

www.jornadaspsp.org.br/atualizacao
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ORGULHO DE SER PEDIATRA

Chapa candidata à
gestão 2022-2025
A Comissão Eleitoral homologou a chapa candidata à Diretoria da SPSP (2022-2025) “ORGULHO DE SER PEDIATRA”,
após verificadas e aprovadas as condições de elegibilidade de
cada candidatura. Confira ao lado os nomes para a Diretoria
Executiva e as Diretorias Regionais da chapa inscrita.

Presidente: Renata Dejtiar Waksman
1º Vice-presidente: Sulim Abramovici
2º Vice-presidente: Claudio Barsanti
Secretário Geral: Maria Fernanda B. de Almeida
1º Secretário: Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck
2º Secretário: Ana Cristina Ribeiro Zollner
1º Tesoureiro: Aderbal Tadeu Mariotti
2º Tesoureiro: Paulo Tadeu Falanghe
Diretorias Regionais
• Baixada Santista
Presidente: Maria Heloiza Torres Ventura
Vice-presidente: Glaucia Veiga Correa

Calendário Eleitoral

• Botucatu
Presidente: Eduardo Bicas Franco
Vice-presidente: Nadja Guazzi Arenales Alves

Processo eleitoral da SPSP para o triênio
2022-2025

• Campinas
Presidente: José Spin Neto
Vice-presidente: Cesar Augusto Amin Sanged

´ 17 de abril: início do processo eletrônico de
votação
´ 25 de abril às 00h00: início da votação
´ 29 de abril às 17h00: encerramento do
Processo Eleitoral
´ 2 de maio (72 horas após apuração):
conclusão do Processo Eleitoral, oficial e
definitivo
´ Maio de 2022: posse da nova Diretoria (em
local e horário a ser definido)
Atenção: O período de votação da SPSP
coincide com o período de votação da
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP):
de 25 a 29 de abril.

Somente associados em
dia com suas anuidades
até 1 de fevereiro de
2022 poderão votar!
Associado!
Atualize seu e-mail e telefone para
receber a senha para votação.

• Franca
Presidente: Andrea Cristina Junqueira Souza
Vice-presidente: Alberto da Silva Costa Filho
• Grande ABC
Presidente: Silvia Guiguer Araujo de C. Carvalho Chaim
Vice-presidente: Estella Maris Koutny
• Jundiaí
Presidente: Stela Maria Tavolieri de Oliveira
Vice-presidente: Rosa Estela Gazeta
• Marília
Presidente: Camila Dall Antonia Santiago
Vice-presidente: Mario do Carmo Martini Bernardo
• Mogi das Cruzes
Presidente: Henrique George Naufel
Vice-presidente: Juliana Del Grossi Moura
• Piracicaba
Presidente: Antonio Ananias Filho
Vice-presidente: Sandra Rosal Elias Ferranciu
• Presidente Prudente
Presidente: Osvaldo Saraiva Marques Junior
Vice-presidente: Armênio Alcântara Ribeiro
• Ribeirão Preto
Presidente: Renato Augusto Zorzo
Vice-presidente: Thiago Santos Hirose
• São José do Rio Preto
Presidente: Jorge Selem Haddad Filho
Vice-presidente: Lilian Beani
• Sorocaba
Presidente: Fabio Cesar Bozelli
Vice-presidente: Andre Pacca Luna Mattar
• Vale do Paraíba
Presidente: Carolina dos Santos Scarpa
Vice-presidente: Adriana de Oliveira Ribeiro dos Santos
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Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde como medida de
prevenção e contenção do novo coronavírus, a SPSP está priorizando a realização de eventos virtuais.
CONFIRME A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ABAIXO NO PORTAL DA SPSP: WWW.SPSP.ORG.BR

AGENDA DE CURSOS E EVENTOS
Eventos em 2022
Data

Local

Evento

Informações

Pontos

17 de fevereiro
Ao vivo - Zoom
			

Dificuldades da parentalidade nos primeiros “mil dias”:
do pré-natal aos 2 anos de vida – Fevereiro Safira

www.spsp.org.br

*

7 e 8 de outubro
		

Hotel JP
Ribeirão Preto, SP

Jornada de Atualização em Pediatria – 50 anos SPSP

www.meetingeventos.com.br

*

Local

Evento

Informações

Centro de Convenções Frei Caneca
São Paulo, SP

4º Congresso Paulista e 2° Congresso Sul-Americano
de Urgências e Emergências Pediátricas

emergenciaspediatricas.org.br

Eventos em 2023
Data
22 a 25 de março
		

Pontos
*

Café da Manhã Virtual com o Professor 2022 • www.spsp.org.br
Data

Tema

Mesa-redonda

Informações

Pontos

5 de março

Neonatologia

Os cuidados paliativos e prematuridade – Março Lilás

www.spsp.org.br

*

19 de março

Imunizações/Infectologia Infecções virais no recém-nascido e na criança

www.spsp.org.br

*

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

Coordenação

Endereço

Casos clínicos no diagnóstico diferencial do bebê e criança hipotônica

Saul Sypel

www.aulaspediatriasp.com.br

Pontos
*

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.
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.

PALS - SBP/SPSP • Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS) • www.spsp.org.br/pals
Confira no portal da SPSP (www.spsp.org.br/pals) informações sobre o curso Pediatric Advance Life Support (PALS) voltado para médicos, acadêmicos de Medicina (a partir do 6º ano) e enfermeiros formados.
Próximas datas: 14 e 15 de maio de 2022.

CURSOS COM APOIO OU REALIZAÇÃO SPSP/SBP = DESCONTOS PARA ASSOCIADOS SPSP/SBP

Associado SPSP tem acesso gratuito aos eventos gravados no portal SPSP
Educa. Estão disponíveis online as aulas do Café da Manhã com o Professor de
2017 a 2021, além dos Encontros com o Especialista e as lives realizadas pela SPSP
em 2020 e 2021.
Participantes do evento ao vivo têm acesso às duas edições da Jornada de
Nutrição em Pediatria.
www.spspeduca.org.br
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Sociedade de Pediatria de São Paulo
Rua Maria Figueiredo, 595 • 10º andar • CEP 04002-003 • São Paulo, SP
Fone: 11 3284-0308 • 11 3284-9809
www.spsp.org.br
pediatria@spsp.org.br
@sociedadespsp nas redes sociais

PORTAL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DA
SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO

Nossos sites:
www.spspeduca.org.br
www.aulaspediatriasp.com.br
www.pediatraorienta.org.br
www.rpped.com.br

(*) Formulário enviado para pontuação na CNA

Cursos e eventos com realização da SPSP • www.spsp.org.br

