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Em ucraniano: As crianças estão aqui. 
Essa mensagem, que chamou a atenção, estava escrita 

no teto de uma escola, que mesmo assim foi bombardeada 
cruelmente na invasão da Rússia à Ucrânia.

Segundo boletim do Fundo das Nações Unidas para a In-
fância (Unicef), um mês de guerra na Ucrânia levou ao des-
locamento de 4,3 milhões de crianças e adolescentes – mais 
da metade da população estimada no país de 7,5 milhões. 
Isso inclui mais de 1,8 milhão que cruzaram a fronteira 
para países vizinhos e 2,5 milhões que agora estão desloca-
dos internamente na Ucrânia.

A guerra causou um dos deslocamentos de crianças e 
adolescentes em larga escala mais rápidos desde a Segun-
da Guerra Mundial. Não estão computados ainda os nú-
meros de mortos e feridos. Segundo o Unicef: “Esse é um 
marco sombrio que pode ter consequências duradouras 
para as próximas gerações. A segurança e o bem-estar de 
crianças e adolescentes e seu acesso a serviços essenciais 
estão sob ameaça de uma violência terrível e ininterrupta”.

Como pediatra, faço uma pequena homenagem à Janusz 
Korczak, escritor e radialista polonês-judeu, pediatra e de-
fensor dos direitos da criança, popular na Polônia antes da 
guerra. Em 1911-12, tornou-se diretor de um orfanato em 
Varsóvia, administrando-o baseado nos direitos e na dig-
nidade da criança. Em 1940, junto com 350 mil judeus da 
cidade, foi forçado a viver no Gueto de Varsóvia. Em 1942, 
o orfanato tinha cerca de 200 crianças vivendo em condi-
ções adversas e em número cada vez maior. Em agosto de 
1942, durante a “Grande Deportação” do Gueto, os nazistas 
voltaram sua atenção para os orfanatos, “limpando-os” um 
a um. Como Korczak escreveu em seu Diário do Gueto: “A 
cidade está lançando crianças no meu caminho, como pe-
quenas conchas do mar - e eu simplesmente sou bom para 
elas. Não pergunto de onde vêm, nem por quanto tempo 
ou para onde estão indo - para o bem ou para o mal.”

No último momento, recebeu a oferta de um salvo condu-
to, o qual rejeitou com desprezo. Para apaziguar as crianças, 
tinha lhes dito que sairiam em excursão e que elas, confian-
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tes, o seguiriam sem choro ou protesto. Recusou-se a aban-
doná-las e, quando foram selecionadas para a deportação, 
acompanhou-as até o campo de extermínio, entrando com 
elas nas câmaras de gás, onde também foi executado.

Os alemães e seus colaboradores assassinaram cerca de 
1,5 milhão de crianças judias e ciganas, além de alemãs 
com deficiências físicas ou mentais. Nos guetos, as crian-
ças morriam de inanição e eram vítimas de procedimen-
tos atrozes. As autoridades alemãs eram indiferentes, pois 
consideravam a maioria das crianças dos guetos improdu-
tiva e, portanto, “consumidores inúteis de comida”.

Por que recordar tudo isso? 
Para não esquecer e jamais repetir!
E o mundo atual? Segundo relatório da Organização das 

Nações Unidas, os anos da pandemia foram marcados por 
aumento da fome no mundo, sendo na África o aumen-
to mais significativo. As crianças do Brasil também estão 
vulneráveis: além de serem vítimas de abuso, violência, 
bullying e discriminação, sofrem de desnutrição. Segundo 
levantamento da Fundação Abrinq, no Brasil, cerca de 18,8 
milhões de crianças passarão fome nos próximos anos.

Outra preocupação para nós pediatras: o Unicef já obser-
vou uma redução na cobertura vacinal para imunizações de 
rotina, incluindo sarampo e poliomielite. Isso pode levar 
rapidamente a surtos de doenças evitáveis 
por vacina, especialmente em áreas su-
perlotadas e carentes.

Os fatos parecem  pessimistas. Po-
rém, nós sempre enfrentamos com 
determinação essas questões e nos 
fortalecemos para continuar a luta 
em defesa das crianças e adolescentes. 
Nós, pediatras do Estado de São Paulo 
e do Brasil, não podemos nos descurar 
desses enormes desafios. Atingem 
diretamente nossos corações e 
nos encorajam a lutar contra 
esses absurdos e injustiças.

“As crianças e os adolescentes precisam urgentemente de paz e proteção. 
Eles precisam de seus direitos preservados”.
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Processo eleitoral da SPSP para 
o triênio 2022-2025.

 ´ 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)

Calendário

Mantenha suas informações cadastrais atualizadas, pois elas são a garantia 
de seu voto. Clique aqui para alterar seus dados.

Etapas da votação eletrônica
O associado apto a votar recebeu e-mail e SMS com a senha provisória 
no dia 17 de abril.
Primeiro passo: 
Identificação do associado pelo CPF e senha provisória enviada por e-mail.
Segundo passo: 
Cadastro de senha definitiva e confirmação de dados pessoais.
Terceiro passo: 
Orientações antes de escolher e registrar o voto.
Quarto passo: 
Escolha da chapa de São Paulo.
Quinto passo: 
Caso seja do interior ou litoral, escolha da chapa da sua Regional.
Sexto passo: 
Confirmação das escolhas.
Sétimo e último passo: 
Comprovante de votação.

O período de votação das eleições da SPSP 
acontece ao mesmo tempo em que a SBP: 

de 25 a 29 de abril

Associado SPSP 
FIQUE ATENTO

São duas eleições diferentes, portanto o 
associado de São Paulo votará duas vezes

Confira com atenção os comunicados de cada uma das entidades

https://www.sbp.com.br/area-do-associado/
https://www.sbp.com.br/area-do-associado/
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Na gestão 2019-2022 foram realiza-
das três edições do Fórum Paulista de 
Prevenção de Acidentes e Combate à Violên-
cia contra Crianças e Adolescentes, organi-
zadas pelo Núcleo de Estudos da Vio-
lência Doméstica contra a Criança e o 
Adolescente da SPSP. Desde o primeiro 
evento, em 2006, o Fórum representa 
um espaço para a discussão e reflexão 
de estratégias para identificar, enca-
minhar e prevenir situações de risco 
para violência e acidentes em nível do-
méstico, na escola e na rua, destacando 
o papel dos profissionais das áreas da 
infância e juventude e da mídia.

Sempre em busca do aperfeiçoa-
mento de conhecimento e ajuda na 
prática clínica, foram lançados na pla-
taforma de Cursos Online da SPSP seis 
novos cursos 100% gratuitos na gestão 
2019-2022.

A SPSP e suas Regionais organizaram e realizaram 219 eventos e ações durante 
a gestão 2019-2022, tanto em prol do pediatra como das crianças e adolescentes e 
da comunidade. Foram atividades teórico-práticas, cafés da manhã, cursos online, 
encontros com o especialista, fóruns, jornadas, lives, webinars e simpósios, além 
dos cursos de reanimação neonatal. Em 2020, devido à pandemia da covid-19, os 
encontros de educação continuada aconteceram de forma virtual e os principais 
eventos da SPSP – Jornada de Atualização em Pediatria, 4º Congresso Paulista de Urgên-
cias e Emergências Pediátricas e o 16º Congresso Paulista de Pediatria – foram adiados 
para manter a possibilidade da participação presencial e da confraternização entre 
colegas. Confira a página de eventos no portal da SPSP.

Na gestão 2019-2022, o Programa de Reanimação 
Neonatal (PRN) da SBP/SPSP realizou 888 cursos de 
reanimação neonatal com aprovação de 3.420 médi-
cos e 2.577 profissionais de saúde, além de 170 cursos 
de reanimação do prematuro para 1.023 médicos e 
enfermeiros e 96 cursos de transporte do recém-nas-
cido de alto risco para 604 profissionais de saúde. In-
teressados em participar dos cursos realizados pela 
SPSP em hospitais na capital e demais cidades do 
Estado de São Paulo podem entrar em contato pelo 
e-mail prn@spsp.org.br.

O evento comemorativo dos 50 anos da 
SPSP – a Jornada de Nutrição em Pedia-
tria: novos conceitos e caminhos futuros – 
aconteceu de forma virtual no final de 
2020. Um encontro inicialmente pen-
sado para ser presencial que, devido à 

pandemia do novo coronavírus, foi transformado em evento online, o que aumen-
tou ainda mais o alcance da Jornada, chegando a pediatras de vários Estados do 
Brasil, não só de São Paulo. Esse sucesso levou à realização da 2ª Jornada de Nutrição 
em Pediatria – Hot topics nutrológicos no consultório pediátrico: como conduzir?, realizada 
no final de 2021, também de forma virtual. As duas edições da Jornada estão dispo-
níveis na plataforma SPSP Educa com acesso gratuito para os associados SBP/SPSP 
e para os participantes do evento ao vivo. Clique aqui e assista.

Criada em 2018, a plataforma SPSP 
Educa chegou para facilitar o acesso do 
pediatra à educação médica continua-
da oferecida pela Diretoria de Cursos e 
Eventos em conjunto com os Departa-
mentos Científicos, Núcleos de Estu-
do e Grupos de Trabalho da SPSP. Por 
meio dela, o associado pode inscrever-
-se para os cursos e lives e, também, 
acessar os eventos realizados pela 
SPSP. Acesse: www.spspeduca.org.br.

No dia 12 de outubro de 2020, a Socie-
dade de Pediatria de São Paulo com-
pletou 50 anos. Para comemorar a 
data, seriam realizados dois grandes 
eventos presenciais, mas essa proposta 
acabou sofrendo modificações devi-
do à pandemia do novo coronavírus. 
A SPSP celebrou a data dando conti-
nuidade ao trabalho pelo incentivo à 
educação pediátrica continuada, pela 
intransigente defesa dos direitos da 
criança e do adolescente e pela defesa 
e valorização da profissão de pediatra.

Confira com atenção os comunicados de cada uma das entidades

Cursos e eventos

PORTAL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DA
SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO

https://www.spsp.org.br/2021/12/04/15o-forum-paulista-de-prevencao-de-acidentes-e-combate-a-violencia-contra-criancas-e-adolescentes/
https://www.spsp.org.br/2021/12/04/15o-forum-paulista-de-prevencao-de-acidentes-e-combate-a-violencia-contra-criancas-e-adolescentes/
https://www.spsp.org.br/2021/12/04/15o-forum-paulista-de-prevencao-de-acidentes-e-combate-a-violencia-contra-criancas-e-adolescentes/
https://www.aulaspediatriasp.com.br/
https://www.spsp.org.br/eventos/
mailto:prn@spsp.org.br
https://spspeduca.org.br/eventos-gravados
http://www.spspeduca.org.br
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A Diretoria de Publicações lançou cinco novos livros da série Atualizações Pediátri-
cas, em parceria com a Editora Atheneu. Os fascículos de Recomendações continuam 
sendo produzidos e estão disponíveis em sua versão eletrônica no portal da SPSP. 
O boletim Pediatra Atualize-se manteve sua periodicidade bimestral e seu objetivo de 
oferecer atualização rápida. Todas essas publicações têm artigos de autoria dos De-
partamentos Científicos, Núcleos de Estudo e Grupos de Trabalho. Assim, a SPSP 
oferece mais uma forma de atualização científica aos pediatras associados.

O blog Pediatra Orienta, lançado em 
2013, continua divulgando informa-
ção científica de forma simples, clara e 
objetiva a fim de orientar pais e mães 
sobre seus filhos e sobre a Pediatria. 
Todo conteúdo é produzido pelos De-
partamentos Científicos, Núcleos de 
Estudo e Grupos de Trabalho da SPSP. 
O blog publicou 149 artigos em 2020 e 
2021 e teve mais de 116 mil acessos nes-
se mesmo período.

A SPSP continuou ampliando sua 
atuação nas mídias sociais. Está no 
Twitter, Facebook, YouTube e Insta-
gram para divulgar notícias, ações e 
artigos com maior agilidade, facilitar o 
acesso do associado e promover intera-
tividade com o público. São mais de 22 
mil seguidores no Facebook e mais de 
10 mil no Instagram.

Durante a gestão 2019-2022, a Revista Paulista de Pediatria (RPPed) continuou se 
destacando no índice de citações da Scopus, o CiteScore, que acompanha as citações 
recebidas pelos periódicos nacionais e internacionais em tempo quase real. Essa evo-
lução indica o aumento de citações dos artigos publicados na Revista e demonstra o 
trabalho sério e de qualidade de todo o corpo editorial, revisores e autores. A RPPed 
está posicionada como a segunda revista de maior impacto na área de saúde da crian-
ça e do adolescente entre os periódicos científicos de Pediatria da América Latina. 
O conselho editorial e a secretaria editorial da RPPed vêm trabalhando de maneira 
contínua, intensa e entusiasmada desde 2004 e alcançando patamares de reconheci-
mento importantes, começando por sua indexação na plataforma SciELO em 2007 e 
na MedLine/PubMed em 2013 e 2014. Outros indexadores importantes, como Scopus, 
Embase, Lilacs, IMLA, DOAJ e Redalyc, reconheceram a RPPed. Em 2020 aconteceu a 
aprovação no Web of Science, um dos maiores indexadores de periódicos científicos 
em nível global, o que dá à Revista um selo de qualidade e proporciona o aumento de 
sua visibilidade. Também em 2020 aconteceu o início da publicação em fluxo con-
tínuo e, no final de 2021, a RPPed passou a aceitar apenas submissões em inglês. A 
equipe da Revista Paulista de Pediatria comemora a evolução da publicação e agradece o 
empenho e dedicação de todos os envolvidos, com destaque para as Diretorias Execu-
tivas da SPSP – atual e passadas – que têm oferecido apoio irrestrito à Revista. 

Revista Paulista de Pediatria

Educação continuada na forma de publicações

https://www.spsp.org.br/publicacoes/livros/
https://www.spsp.org.br/publicacoes/livros/
http://www.pediatraorienta.org.br
https://twitter.com/sociedadespsp
https://pt-br.facebook.com/sociedadespsp
https://www.youtube.com/channel/UCsVYjoZOuNxzUxMDgF_tAxg
https://www.instagram.com/sociedadespsp
https://www.instagram.com/sociedadespsp
http://www.rpped.com.br/
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Em 2019, a SPSP realizou, em sua 
sede, o II Encontro do Núcleo de Ligas 
Acadêmicas da SPSP, organizado pela 
Diretoria de Cursos e Eventos e o Nú-
cleo de Ligas Acadêmicas de Pediatria 
da SPSP. Voltado para preceptores e 
professores de Ligas Acadêmicas de 
Pediatria do Estado de São Paulo, além 
de graduandos ligantes de Pediatria, 
o encontro disseminou conhecimento 
com o objetivo de crescimento con-
junto por meio da discussão de casos 
clínicos. Foram discutidos temas de 
relevância para o acadêmico de Medi-
cina, principalmente aquele em quem 
já desperta a vontade de ser especialis-
ta em Pediatria.

Continuaram ativas e desempenhando seu importante papel as campanhas pe-
renes da SPSP criadas na gestão 2016-2019. Todas elas trouxeram à tona assuntos 
fundamentais para a Pediatria, a SPSP e seus associados, para as crianças e adoles-
centes e para a comunidade como um todo durante a pandemia da covid-19, mo-
mento em que a faixa etária pediátrica foi duramente afetada pelo isolamento so-
cial, a adaptação ao ensino a distância, a falta do 'normal' e a insegurança e estresse 
de pais e cuidadores. As campanhas são mais uma forma da SPSP contribuir com a 
discussão de situações e problemas importantes para que juntos – médicos, profis-
sionais de saúde e educação, familiares e toda a sociedade – possam estar atentos 
e propor ações, procurando sempre o maior benefício possível para as crianças e 
adolescentes.

Em 2014, a SPSP levantou a bandei-
ra contra a Síndrome Alcoólica Fetal e 
promoveu diversas ações no sentido de 
alertar sobre os riscos da ingestão de 
álcool durante a gravidez. A campanha 
#gravidezsemalcool continua ativa, 
com ações do Núcleo de Estudos dos 
Efeitos do Álcool na Gestante no Feto 
e no Recém-nascido da SPSP. Acesse a 
página da SAF no portal da SPSP.

Na gestão 2019-2022 foram publica-
das 533 entrevistas com os especialis-
tas da SPSP em diferentes veículos de 
comunicação do Estado de São Paulo 
e do País. Destas, 206 foram sobre a 
pandemia da covid-19. Fique por den-
tro dos assuntos mais comentados na 
página SPSP na Mídia.

Como parte das ações da campanha Agosto Dourado: 
juntos pela amamentação e pela Semana Mundial de 
Aleitamento Materno (SMAM) de 2021, o Departamen-
to Científico de Aleitamento Materno da SPSP criou um 
e-book sobre a história de 30 anos da SMAM. A propos-
ta da publicação é oferecer informações mais completas 
e objetivas sobre as Semanas Mundiais, com links para 
documentos e referências bibliográficas sobre o assun-
to, além de ser uma fonte de inspiração para divulgar as 
iniciativas que visam proteger, promover e apoiar o alei-
tamento materno. Acesse no portal da SPSP.

Campanhas da SPSP
Ligas 
acadêmicas

SPSP na mídia

Aleitamento materno

Os Departamentos Científicos (DCs), Grupos de Trabalho (GTs) e Núcleos de Estu-
dos (NEs) têm a finalidade de assessorar a Diretoria da SPSP por meio de pareceres, 
normas ou recomendações, redigir documentos científicos e realizar atividades e 
cursos relacionados à respectiva área de atuação. Na gestão 2019-2022, houve a rees-
truturação dos DCs, GTs e NEs para atender ao estatuto. Atualmente, a SPSP conta 
com 35 DCs, 16 NEs e dois GTs. Foram criados oito NEs: A Criança e o Adolescente 
com Deficiência, Bioética, Depressão entre Crianças e Adolescentes, Espiritualida-
de da Criança e do Adolescente, Medicina Integrativa da Criança e do Adolescente, 
Prática de Atividade Física e Esportes na Infância e Adolescência, Saúde Mental e 
Telemedicina. E foi criado um novo GT: Notícias Falsas. Todos eles trabalharam con-
tinuamente: desde 2020, foram publica-
dos 103 documentos científicos, dos quais 
37 foram artigos especiais sobre covid-19.

Assessoria científica

https://www.spsp.org.br/campanhas_spsp/
https://www.spsp.org.br/campanhas_spsp/
https://www.spsp.org.br/saf/
https://www.spsp.org.br/category/spsp-na-midia/
https://www.spsp.org.br/2021/08/19/30-anos-de-historia-semana-mundial-de-aleitamento-materno/
https://www.spsp.org.br/departamentos/
https://www.spsp.org.br/departamentos/
https://www.spsp.org.br/departamentos/documentos-cientificos/
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Cuidados paliativos e 
prematuridade

No dia 5 de março aconteceu o Café da Manhã com o Professor com o tema Os cuidados 
paliativos e prematuridade, pela campanha Março Lilás – Atenção ao cuidado do bebê 
prematuro. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento 
Científico (DC) de Neonatologia da SPSP, o evento abordou 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 aten-
de. Foram discutidos aspectos relacionados ao prematuro no limite da viabilidade, ao 
prematuro portador de doenças crônicas e aqueles com malformações. Coordenado 
por Maria Regina Bentlin, presidente do DC de Neonatologia da SPSP, o Café con-
tou com a participação de Celso M. Rebello, vice-presidente do DC de Neonatologia, 
Marina Moraes de Barros, secretária do DC de Neonatologia, Claudio Reingenheim, 
médico da Unidade Neonatal do Hospital Israelita Albert Einstein, Jussara de Lima e 
Souza, pediatra com área de atuação em Neonatologia e Medicina Paliativa, e Maria 
Augusta Bento Cicaroni Gibelli, membro dos DCs de Neonatologia e Cuidados Palia-
tivos e da Dor da SPSP. Acesse a gravação do evento no portal SPSP Educa.

No dia 9 de abril aconteceu o Café da 
Manhã com o Professor com o tema Imu-
nizações: iniciativas e valorização, pela 
campanha Abril Azul – Confiança nas 
vacinas: eu cuido, eu confio, eu vacino. 
Com organização da Diretoria de Cur-
sos e Eventos e os Departamentos Cien-
tíficos (DCs) de Infectologia e Imuniza-
ções da SPSP, o evento foi coordenado 
por Eitan N. Berezin, presidente do DC 
de Infectologia, e Marco Aurélio Sáfa-
di, presidente do DC de Imunizações, 
e contou com a participação de Helena 
Keiko Sato, coordenadora do Progra-
ma Estadual de Imunização da SES-SP, 
Maria Isabel de Moraes Pinto, chefe do 
Laboratório de Pesquisas da Disciplina 
de Infectologia Pediátrica da Unifesp, e 
Melissa Palmieri, membro dos DCs de 
Infectologia Pediátrica, Imunizações e 
Pediatria Legal da SPSP. Acesse a gra-
vação do evento no portal SPSP Educa.

Dificuldades da parentalidade 
nos primeiros mil dias

Dificuldades da parentalidade nos primeiros mil dias: do pré-natal aos dois anos de vida. Este 
foi o tema do webinar realizado no dia 17 de fevereiro pela campanha Fevereiro Safi-
ra – Primeiros mil dias: pelo futuro das crianças da SPSP. Organizado pela Diretoria 
de Cursos e Eventos e o Departamento Científico (DC) de Nutrição da SPSP, o evento 
trouxe informações referentes às dificuldades da parentalidade do recém-nascido, 
desde o pré-natal até os dois primeiros anos de vida da criança. Coordenado por Ru-
bens Feferbaum, presidente do DC de Nutrição e coordenador do Grupo de Trabalho 
Mil Dias pelo Futuro das Crianças da SPSP, o webinar 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; Patricia Salmona, presidente do DC de Genética da SPSP, Vera da Penha M. 
Ferrari Rego Barros, membro do DC de Saúde Mental da SPSP; Regis Ricardo Assad, 
vice-presidente do DC de Pediatria Ambulatorial da SPSP; Sulim Abramovici, pre-
sidente da SPSP; e Saul Cypel, presidente do DC de Neurologia e Neurocirurgia da 
SPSP. A gravação do evento está disponível no SPSP Educa.

Em 19 de março aconteceu o Café da 
Manhã com o Professor – Infecções virais no 
recém-nascido e na criança. Com organi-
zação da Diretoria de Cursos e Eventos 
e os Departamentos Científicos (DCs) 
de Imunizações e Infectologia da SPSP, 
o evento atualizou os pediatras sobre as 
infecções virais no recém-nascido e na 
criança em relação à epidemiologia dos 
vírus Sincicial Respiratório, Influen-
za A e B e Sars-CoV-2, enfatizando a 
prevenção. Coordenado por Lilian dos 
Santos R. Sadeck, diretora de Cursos 
e Eventos da SPSP, o encontro online 
contou com a participação de Marcelo 
Otsuka, vice-presidente do DC de In-
fectologia, Daniel Jarovsky, secretário 
do DC de Imunizações, Marco Aurélio 
Sáfadi, presidente do DC de Imuniza-
ções, e Renato Ávila Kfouri, vice-presi-
dente do DC de Imunizações da SPSP. 
Acesse a gravação do evento no portal 
SPSP Educa.

Infecções 
virais

Imunização

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, 2021 e 2022. 
Participantes do evento ao vivo têm acesso às duas edições da 
Jornada de Nutrição em Pediatria.
www.spspeduca.org.br

http://www.spspeduca.org.br
http://www.spspeduca.org.br
http://www.spspeduca.org.br
http://www.spspeduca.org.br
http://www.spspeduca.org.br
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Pela campanha Abril Azul – Confiança nas vacinas: eu cuido, eu confio, eu vacino, 
será realizada, no dia 25 de abril, a live pelo Instagram da SPSP com o tema Mitos e 
verdades sobre a vacinação da criança e adolescente. Organizado pela Diretoria de Cursos 
e Eventos e os Departamentos Científicos de Infectologia e Imunizações da SPSP, o 
objetivo do evento é chamar a atenção de pais, mães e responsáveis de bebês, crianças 
e adolescentes quanto à importância e confiança nas vacinas. O evento será gratuito 
e aberto ao público geral. Porém, para receber o aviso da live por e-mail é necessário 
se cadastrar e fazer a inscrição no SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Mitos e verdades sobre 
vacinação

Apendicite

Discutir aspectos do dia a dia da Pe-
diatria, de acordo com as faixas etárias 
das crianças, enfatizando os aspectos 
mais prevalentes é o objetivo do Café da 
Manhã com o Professor com o tema O dia 
a dia do pediatra no dia a dia da criança. 
O evento está marcado para o dia 14 de 
maio e é organizado pela Diretoria de 
Cursos e Eventos e o Departamento 
Científico de Pediatria Ambulatorial e 
Cuidados Primários da SPSP. Inscri-
ções online até 10 de maio (17hs) pelo 
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br). 
Associado SPSP: as inscrições são gra-
tuitas, porém obrigatórias.

No dia 12 de maio, será realizado o 
Encontro com o Especialista com o tema 
Apendicite. Organizado pela Diretoria 
de Cursos e Eventos e o Departamen-
to Científico de Clínica Cirúrgica da 
SPSP, o evento visa discutir o tema 
para ajudar o pediatra a suspeitar do 
diagnóstico, encaminhando mais pre-
cocemente o paciente ao cirurgião pe-
diátrico. Para os associados da SPSP o 
evento é gratuito, porém as inscrições 
são obrigatórias e podem ser feitas até 
9 de maio (17hs) pelo portal SPSP Edu-
ca (www.spspeduca.org.br).

Dia a dia 
do pediatra

No dia 21 de maio, será realizado o Café da Manhã com 
o Professor com o tema Transplante de medula óssea em Pe-
diatria. O evento é organizado pela Diretoria de Cursos 
e Eventos e o Departamento Científico de Oncologia 
da SPSP e visa atualizar os pediatras sobre o tema. O 
evento é gratuito para associados SPSP, mas as inscri-
ções são obrigatórias e podem ser feitas até 17 de maio 
(17hs) pelo SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Transplante de medula óssea

Pela campanha Maio Amarelo – Depressão entre crianças e adolescentes: pare, 
observe, acolha, será realizado, no dia 25 de maio, o Encontro com o Especialista com o 
tema Impasses na construção da sexualidade: o árduo caminho do adolescente em direção à vida 
adulta. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Núcleo de Estudos (NE) da 
Depressão em Crianças e Adolescentes da SPSP, o evento irá abordar situações de im-
passes e riscos na construção da sexualidade do adolescente, com consequências que 
podem tanto oferecer risco real à vida, como comprometer o exercício da identidade 
adulta, oferecendo subsídios à identificação e ao encaminhamento dessas questões. 
Inscrições online até 20 de maio (17hs) pelo SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).  
Associado SPSP: as inscrições são gratuitas, porém obrigatórias.

Adolescência: impasses na 
construção da sexualidade

JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA
Cinquentenário da SPSP

7 e 8 de outubro de 2022
Royal Tulip JP  •  Ribeirão Preto/SP

https://www.spspeduca.org.br/produto/mitos-e-verdades-sobre-a-vacinacao-da-crianca-e-adolescente---abril-azul-instagram
http://www.spspeduca.org.br
http://www.spspeduca.org.br
http://www.spspeduca.org.br
http://www.spspeduca.org.br
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AGENDA DE CURSOS E EVENTOS
Cursos e eventos com realização da SPSP • www.spsp.org.br

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

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

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

Cursos do Programa de Reanimação Neonatal da SBP-SPSP

Nossos sites: 
www.spspeduca.org.br

www.aulaspediatriasp.com.br
www.pediatraorienta.org.br

www.rpped.com.br

8

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.

PALS - SBP/SPSP • Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS) • www.spsp.org.br/pals

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

 22 a 25 de março Centro de Convenções Frei Caneca 4º Congresso Paulista e 2° Congresso Sul-Americano emergenciaspediatricas.org.br           *
  São Paulo, SP de Urgências e Emergências Pediátricas

 Casos clínicos no diagnóstico diferencial do bebê e criança hipotônica Saul Sypel www.aulaspediatriasp.com.br  *

 14 de maio Pediatria Ambulatorial O dia a dia do pediatra no dia a dia da criança www.spsp.org.br  *

Café da Manhã Virtual com o Professor 2022 • www.spsp.org.br
 Data Tema Mesa-redonda Informações Pontos

 Data Local Evento Informações Pontos
Eventos em 2022

 7 e 8 de outubro Hotel JP Jornada de Atualização em Pediatria – 50 anos SPSP www.meetingeventos.com.br           *
  Ribeirão Preto, SP 

www.spsp.org.br

 Data Local Evento Informações Pontos

Cursos e eventos com apoio da SPSP • 2022

 13 e 14 de maio Evento híbrido XXIX Encontro Internacional de Neonatologia da Santa Casa de São Paulo https://pbsfeducacional.com.br/cursos        *

 Data Local Evento Informações Pontos
Eventos em 2023

 25 de abril Live Instagram Mitos e verdades sobre a vacinação da criança e adolescente – Abril Azul www.spsp.org.br           *
   

 2 e 3 de junho Hotel Grand Mercure Vila Olímpia XVIII Fórum Internacional de Sepse https://www.forumsepse.com.br/        *

 21 de maio Oncologia Transplante de medula óssea em Pediatria www.spsp.org.br  *

 12 de maio Ao vivo - Zoom Encontro com o Especialista – Apendicite www.spsp.org.br           *
   

 25 de maio Ao vivo - Zoom Encontro com o Especialista – Impasses na construção da sexualidade: www.spsp.org.br           *
   o árduo caminho do adolescente em direção à vida adulta – Maio Amarelo

http://emergenciaspediatricas.org.br
http://www.aulaspediatriasp.com.br
https://www.spsp.org.br/eventos/
http://www.meetingeventos.com.br
https://pbsfeducacional.com.br/cursos/xxix-encontro-internacional-de-neonatologia-da-santa-casa-de-sao-paulo/
https://www.spsp.org.br/eventos/
https://www.forumsepse.com.br/
https://www.spsp.org.br/eventos/
https://www.spsp.org.br/eventos/
https://www.spsp.org.br/eventos/

