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conversa com a presidente

O pediatra e o futuro: novos desafios?

Arquivo
pessoal
Arquivo
pessoal

Como pediatras, sempre tivemos a responsabilidade de
e suas complicações associadas representam um grande fator
cuidar e proteger nossas crianças de traumas, violências, inde risco de morbimortalidade. E como atuar com as famílias?
fecções, doenças ambientais, obesidade, desnutrição e exploInformar, orientar, traçar planos e estratégias de prevenção e
ração. Para conseguirmos alcançar isso, estamos cercados de
de abordagem e fazer os pais reconhecerem e lidarem com os
desafios que têm sido enfrentados e oportunidades que têm
fatores estressores (deles e percebidos por eles).
sido alcançadas, no seu tempo:
6. Estudos de novas drogas e dispositivos: pesquisas ainda
1. Acompanhamento e cuidados: uma boa formação em Pesão complicadas dos pontos de vista prático e ético.
diatria nos capacita a realizar atendimento empático e ético,
7. E no futuro? Computadores e robôs prestarão cuidados
a nos comunicar, saber monitorar, identificar os pacientes de
e ensino? E as nanotecnologias? São desafios e questões que
risco e interpretar exames. Precisamos de atualização consteremos que lidar – mas não por agora.
tante e conhecer os principais indicadores e fatores de risco
Nossos recursos financeiros são limitados. Mas temos oupara alcançar intervenções efetivas.
tros recursos, mesmo com a dificuldade de acesso em áreas
2. Continuidade de acompanhamento até a chamada “idageográficas distantes, um atendimento de qualidade por um
de de transição” ao abordar as necessidades médicas, psicosprofissional preparado faz toda a diferença.
sociais e educacionais de adolescentes e jovens adultos. EsVárias novidades surgirão e terão papéis proeminentes no
ses cuidados devem ser nossa responsabilidade, ao estarmos
futuro. Com a pandemia, pudemos testemunhar algumas mupreparados para atender essa faixa da
danças, como o atendimento por telepopulação.
medicina, menor procura de atendimen3. Diagnósticos pré e perinatal: protos de rotina, diminuição da procura por
gressos na epidemiologia pré-natal para
imunizações...
identificar malformações congênitas, no
Com o passar do tempo como será a
reconhecimento de neonatos de alto risprática da Pediatria? Será diferente? Terá
co e a triagem neonatal ampliada, permimelhorias?
tindo a detecção e tratamento precoces
O mais importante é continuarmos a
de doenças graves.
contribuir de forma positiva na vida das
4. Prevenção de trauma: já conhececrianças e adolescentes.
mos os números de mortalidade e sobrecarga em termos de anos potenciais de
Publicação consultada e atualizada:
vida perdidos por essa causa. Esforços
Corno A F. Great Challenges in Pediatrics.
devem ser empreendidos na prevenção
Front Pediatr. 2013; 1: 5. Published online
de todos os níveis de traumatismo.
2013 Mar 7. doi: 10.3389/fped.2013.00005.
Renata D. Waksman • Presidente
presidencia@spsp.org.br
5. Estilo de vida da família: a obesidade
PMCID: PMC3860869. PMID:24400252.
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conversa com o diretor

Ser pediatra é preciso

l

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. Participaremos de projetos
e campanhas na mídia, sempre em defesa dos direitos da
criança e do adolescente.
Repito aqui o que disse em minha posse, em 2019, 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.
Desejo à nossa atual presidente, Dra. Renata Waksman, sucesso em sua nova missão.

Sulim Abramovici

1º vice-presidente da SPSP. Presidente
da SPSP na gestão 2019-2022.
diretoria@spsp.org.br

Arquivo pessoal

Inicia-se o mandato 2022-2025 da Diretoria da SPSP, entidade que procura representar o pensamento dos pediatras
do Estado de São Paulo. As diretorias que nos antecederam
sempre foram contundentes em afirmar e defender a ideia de
que o médico pediatra é um orientador, com a responsabilidade de qualificar o desenvolvimento de um ser em crescimento, para que este se torne um adulto capaz para viver
numa sociedade que se pretende seja mais justa.
Continuarei participando de um grupo especial e criativo.
Quando um grupo pode ser chamado de criativo? Entre os
fatores individuais destaca-se a forte motivação para a atividade idealizadora e realizadora. As habilidades individuais, a
correção profissional, dedicação e confiança recíproca, respeito pela ética, solidariedade e supremacia pela arte e ciência, acima de tudo.
Quanto às características do grupo: a concentração de
energia, afinidade cultural, capacidade de encontrar recursos
e associar afetividade com profissionalismo.
Reconhecemos que nosso papel é de fundamental importância nessa tormentosa trajetória durante a pandemia que
assolou e ainda preocupa o mundo.

conversa com o associado

Pediatria: seguindo o exemplo de casa
Seguramente tive o exemplo de casa na escolha da minha
profissão. Meu pai é pediatra – atua até hoje, com 85 anos – e
sempre foi uma inspiração para mim, não só por ser médico,
mas por ter conquistado a admiração de tantas pessoas ao
longo da carreira. Além disso, sempre gostei e tive facilidade
em lidar com crianças, o que ajudou bastante.
Entrei na Faculdade de Medicina do ABC com a ideia fixa
de fazer Pediatria e, durante o curso, me apaixonei também
pela Infectologia. No fim, acabei unindo as duas coisas: fiz
residência em Pediatria no Instituto da Criança do Hospital
das Clínicas da FMUSP, onde também fiz a especialização em
Infectologia Pediátrica. Nessa fase da minha formação, tive
o privilégio de ser orientado pelo Dr. Pedro Takanore Sakane, outra referência em minha carreira. Atualmente trabalho
como pediatra geral, infectologista pediátrico e com controle
de infecção hospitalar em hospitais da região do ABC.
Hoje em dia, vejo a Pediatria com um misto de orgulho e
preocupação. Orgulho pelo que ela se tornou e por ser tão
importante na saúde física e mental das crianças e adolescentes, além das especializações que ela oferece e a quantidade enorme de conhecimento que proporciona para os

médicos atualmente.
Preocupação com a dificuldade na formação de bons médicos que observamos no momento atual e a impossibilidade
de acesso de muitas crianças em nosso país a uma Medicina
de qualidade. Os avanços na Neonatologia e demais áreas de
atuação da Pediatria nos últimos anos são, de fato, impressionantes, mas, infelizmente, essa Medicina de ponta chega
de forma extremamente desigual à nossa população infantil
e adolescente.
A SPSP tem prestado um trabalho fantástico na promoção
e divulgação da Medicina baseada em evidência, o que deve ser
um pilar fundamental no exercício da Pediatria.

TEP e Área de atuação em Infectologia
Pediátrica pela SBP. Coordenador médico do
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do
Hospital Christovão da Gama e Hospital da
Mulher, em Santo André.
carlos.quadros@yahoo.com.br

Arquivo pessoal

Carlos Augusto Aguiar Quadros

EXPEDIENTE: Diretoria Executiva - Presidente: Renata D Waksman; 1º Vice-presidente: Sulim Abramovici; 2º Vice-presidente: Claudio Barsanti; Secretário Geral: M Fernanda B Almeida; 1º Secretário: Ana CR Zollner; 2º Secretário: Lilian SR Sadeck; 1º Tesoureiro: Aderbal T Mariotti; 2º Tesoureiro: Paulo T Falanghe.

Diretoria Executiva Regionais - Baixada Santista: Maria HT Ventura, Glaucia V Correa; Botucatu: Eduardo B Franco,
Nadja GA Alves; Campinas: José Espin Neto, Cesar AA Sanged; Franca: Andréa CJ Souza, Alberto S Costa Fº; Grande ABC: Silvia GACC Chain, Estella Maris Koutny; Jundiaí: Stela Mª T Oliveira, Rosa E Gazeta; Marília: Camila DA Santiago, Mário CM Bernardo; Mogi das Cruzes: Henrique G Naufel, Juliana DF Moura;
Piracicaba: Antonio Ananias Fº, Sandra RE Ferranciu; Presidente Prudente: Osvaldo S Marques Jr, Armênio A Ribeiro; Ribeirão Preto: Renato A Zorzo, Thiago S Hirose; S. José do Rio Preto: Jorge S Haddad Fº, Lilian Beani; Sorocaba: Fábio C Bozelli, André PL Mattar; Taubaté: Carolina S Scarpa, Adriana OR Santos.
Pediatra Informe-se - ISSN 2448-4474. Publicação bimestral da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Rua Maria Figueiredo, 595, 10º andar, Paraíso • São Paulo (SP) • Cep: 01419-000 • (11) 3284-0308 • www.spsp.org.br • pediatria@spsp.org.br. Jornalista Responsável: Paloma Ferraz (MTB 46219). Editora:
Lucia Fontes (lucia@spsp.org.br). Edição eletrônica. Permitida a reprodução desde que citada a fonte.

PEDIATRA INFORME-SE

2

MAIO/JUNHO 2022

l

campanhas spsp

Junho Púrpura e os distúrbios de aprendizagem
O principal objetivo da campanha Junho Púrpura – Distúrbios de aprendizagem: conhecer, perceber, enfrentar é ajudar os pediatras a identificar e
orientar as famílias sobre os distúrbios de aprendizagem e problemas de desenvolvimento em crianças, assim como levar informações as famílias, escolas, professores e demais profissionais que atuam com essa faixa etária. Estamos saindo de um momento mundial de mudanças substanciais em todos os
aspectos da vida, seja dos adultos ou das crianças. O isolamento e distanciamento social, a adaptação ao ensino a distância e a falta do ‘normal’ – mesmo nesta retomada das atividades – somados à insegurança e ao estresse de
pais e cuidadores são fatores importantes para o aumento de distúrbios de
aprendizado na faixa etária pediátrica. “Nós, pediatras, precisamos estar atentos a qualquer pequena modificação no comportamento das crianças, para
que elas não se tornem uma bola de neve. Profissionais que lidam com a faixa
etária pediátrica precisam estar atentos à sua evolução e desenvolvimento e,
enquanto participantes desse processo, ao perceber qualquer alteração, são
obrigados a avaliar, questionar e encaminhar. Quanto mais cedo for feito o
diagnóstico, melhor será a condução do caso, com boas chances de minimizar
os efeitos do distúrbio, se não curar”, alerta Claudio Barsanti, coordenador das
campanhas da SPSP.

Julho Branco e o combate às drogas
Julho Branco: com consciência, sem drogas, campanha promovida pela
SPSP desde 2016, visa conscientizar profissionais de saúde e a comunidade
sobre os efeitos nocivos do consumo de drogas lícitas e ilícitas por crianças
e adolescentes. A SPSP tem a visão de que o combate eficaz às drogas passa
obrigatoriamente pelos consultórios dos especialistas. Com o preparo adequado do pediatra, pretende-se instituir um aconselhamento obrigatório sobre o tema, ou seja, um tempo específico da consulta voltado à abordagem
da questão, favorecendo uma intervenção preventiva e até curativa. "Por não
entenderem o risco, muitas vezes crianças e adolescentes iniciam o uso de
drogas por indicação de falsos amigos ou pessoas mal-intencionadas. Mas,
outras vezes, elas se espelham nos pais, consumindo drogas lícitas, como
bebidas alcoólicas e cigarros, achando que não tem perigo. No entanto, esse
início é perigoso, pois pode levar a danos à saúde, algumas vezes de forma
irreversível, além de poder se constituir na porta de entrada do consumo de
outras drogas de repercussão e danos ainda mais graves", alerta Claudio Barsanti, coordenador das Campanhas da SPSP. "Pediatras precisam estar preparados para abordar e orientar sobre essa questão, auxiliando, inclusive, a
conscientizar pais e cuidadores em relação ao problema, enfatizando que, na
prevenção, o diálogo é fundamental. Vale lembrar que as escolas também são
muito importantes nesse processo”, afirma Barsanti.

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

www.spsp.org.br/campanhas_spsp
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aconteceu
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aconteceu

Apendicite

Vacinação: mitos e verdades

No dia 12 de maio aconteceu o Encontro com o Especialista com o tema
Apendicite. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento Científico (DC) de Clínica Cirúrgica da SPSP, o evento discutiu o tema
para ajudar o pediatra a suspeitar do
diagnóstico, encaminhando mais precocemente ao cirurgião pediátrico.
Coordenado por José Roberto de S.
Baratella, presidente do DC de Clínica Cirúrgica da SPSP, o evento online
contou com a participação de Marcelo
Iasi, assistente do Serviço de Cirurgia
Pediátrica da Santa Casa de São Paulo, Miguel José Francisco Neto, médico
radiologista pela Universidade de São
Paulo – USP, e Sulim Abramovici, presidente da SPSP (2019-2022). A gravação
está disponível no portal SPSP Educa
(www.spspeduca.org.br).

Mitos e verdades sobre a vacinação da criança e adolescente foi o tema da live via
Instagram realizada no dia 25 de abril pela campanha Abril Azul – Confiança nas
vacinas: eu cuido, eu confio, eu vacino. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e os Departamentos Científicos (DCs) de Infectologia e Imunizações da SPSP, o
evento chamou a atenção de pais, mães e responsáveis de bebês, crianças e adolescentes para a importância e a confiança nas vacinas. Coordenada por Eitan N.
Berezin, presidente do DC de Infectologia da SPSP, a live contou com a participação
de Melissa Palmieri, membro dos DCs de Infectologia, Imunizações e Pediatria Legal
da SPSP, e Marcelo Otsuka, vice-presidente do DC de Infectologia da SPSP. Acesse o
Instagram da SPSP e assista: www.instagram.com/sociedadespsp.

l

aconteceu

Transplante de
medula óssea
No dia 21 de maio aconteceu o Café
da Manhã com o Professor com o tema
Transplante de medula óssea em Pediatria. Com organização da Diretoria
de Cursos e Eventos e o Departamento
Científico (DC) de Oncologia da SPSP,
o evento atualizou pediatras, hematopediatras e oncopediatras sobre o
assunto. Coordenado por Flavio Augusto Vercillo Luisi, presidente do DC
de Oncologia da SPSP, o evento online
contou com a participação de Juliana
Folloni Fernandes, coordenadora do
Serviço de Transplante de Medula Óssea do ITACI/USP, Adriana Seber, coordenadora das equipes de Transplante
de Medula Óssea do GRAACC/UNIFESP
e Hospital Samaritano, e Luis Guilherme Darrigo Junior, médico assistente
do Serviço de Transplante de Medula
Óssea Pediátrico do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. Assista
à gravação do evento no portal SPSP
Educa (www.spspeduca.org.br).

l

aconteceu

Dia a dia do pediatra
No dia 14 de maio aconteceu o Café da Manhã com o Professor com o tema O dia a dia
do pediatra no dia a dia da criança. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e
o Departamento Científico (DC) de Pediatria
Ambulatorial e Cuidados Primários da SPSP,
o evento discutiu aspectos do dia a dia da
Pediatria de acordo com as faixas etárias das
crianças, enfatizando os aspectos mais prevalentes. Coordenado por Adriana Monteiro de
Barros Pires, presidente do DC de Pediatria
Ambulatorial e Cuidados Primários da SPSP, o
evento online contou com a participação de Tadeu Fernando Fernandes, Regis Ricardo Assad e Natalia Tonon Domingues, todos membros do DC de Pediatria Ambulatorial e Cuidados Primários da SPSP. A gravação pode ser acessada na plataforma
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

l

aconteceu

Transporte do RN de alto risco
Capacitar médicos, estudantes de 5º e 6º ano de Medicina,
profissionais de nível superior e técnicos de enfermagem – incluindo profissionais do SAMU – a realizar o transporte intra e inter-hospitalar do recém-nascido de alto risco de modo eficiente
e seguro, de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de
Pediatria foi o objetivo do Curso Teórico Prático de Transporte do
Recém-Nascido de Alto Risco realizado em 27 de maio, na sede
da SPSP. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP e o Programa
de Reanimação Neonatal SBP/SPSP e coordenação de Mandira Daripa Kawakami
e Silvia Heloisa M. Loffredo, o evento contou com nove participantes. Interessados
nos 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 ou telefone
(11) 3284-0308.
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aconteceu

l

aconteceu

Adolescência e sexualidade

Anquiloglossia

No dia 25 de maio aconteceu o Encontro com o Especialista com o tema Impasses na construção da sexualidade: o árduo caminho do adolescente em direção à vida
adulta, pela campanha Maio Amarelo – Depressão entre crianças e adolescentes:
pare, observe, acolha. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e o Núcleo
de Estudos (NE) da Depressão em Crianças e Adolescentes da SPSP, o evento abordou situações de impasses 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 destas questões quando surgem no contexto do acompanhamento do
adolescente. Coordenado por Vera Ferrari Rego Barros, presidente do NE da Depressão em Crianças e Adolescentes da SPSP, o evento online contou com a participação
de Cristiane da Silva Geraldo Folino, membro do NE da Depressão em Crianças e
Adolescentes da SPSP, Andrea Hercowitz, membro do Departamento Científico de
Adolescência e do NE dos Direitos da Criança e do Adolescente da SPSP, e Theo Lerner, membro do NE de Estudos sobre Violência e da Comissão de Ginecologia Infanto-Puberal da SPSP. Assista à gravação no SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

No dia 4 de junho
aconteceu o Café da
Manhã com o Professor
com o tema Odontologia Neonatal – um olhar
transdisciplinar sobre
a anquiloglossia. Com
organização da Diretoria de Cursos e Eventos
e o Núcleo de Estudos
(NE) de Saúde Oral da SPSP, o evento
visou facilitar aos profissionais que lidam com o recém-nascido ou a criança a diagnosticá-los e acompanhá-los
em seu desenvolvimento. Coordenado
por Cristina G. Del Conte, presidente
do NE de Saúde Oral da SPSP, o evento
online contou com a participação de
Doris Rocha Ruiz, doutora em Ciências
pela Disciplina de Pediatria Neonatal e
Terapia Intensiva Pediátrica da FMUSP,
Adriana Cátia Mazzoni, capacitadora
oficial da Avaliação do Freio Lingual
pelo Ministério da Saúde, e Mary Odette Silva, especialista em Distúrbios da
Comunicação Humana pela UNIFESP.
A gravação está disponível no portal
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

l

aconteceu

Junho Púrpura:
eventos pela campanha
Confira os eventos pela campanha Junho Púrpura – Distúrbios de aprendizagem: conhecer,
perceber, enfrentar. No dia 28 de maio aconteceu o Café da Manhã com o Professor – Desenvolvimento e aprendizagem do bebê prematuro. Com
organização da Diretoria de Cursos e Eventos e o
Núcleo de Estudos (NE) de Desenvolvimento e
Aprendizagem da SPSP, o evento levou aos pediatras conhecimento sobre o desenvolvimento de
crianças prematuras. Coordenado por Renata C. Di
Francesco, presidente do NE de Desenvolvimento
e Aprendizagem da SPSP, o evento online contou
com a participação de Adriana M. de Barros Pires, Fernando Lamano Ferreira, Luiz
Guilherme A. Florence, Mariana Facchini Granato e Sulene Pirana, membros do NE de
Desenvolvimento e Aprendizagem da SPSP; Larissa de F. Rezende Mauro, pediatra de
desenvolvimento e comportamento no Baobá – Centro de Desenvolvimento e Comportamento Infantil; Márcia Keiko Uyeno Tabuse, Marcelo Alexandre A. Cavalcante
Costa e Rosa Maria Graziano, respectivamente presidente, vice-presidente e membro
do Departamento Científico (DC) de Oftalmologia da SPSP; e Saul Cypel e Romar William C. Dellapiazza, presidente e secretário do DC de Neurologia da SPSP.
No dia 7 de junho aconteceu o Encontro com o Especialista com o tema Saúde,
educação & aprendizagem. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e o
NE de Desenvolvimento e Aprendizagem da SPSP, o evento divulgou aos professores e pais os principais sinais de alerta referente aos problemas que podem interferir no aprendizado da criança. Coordenado por Renata C. Di Francesco, o evento
online contou com a participação de Adriana M. de Barros Pires, Fernando Lamano Ferreira, Luiz Guilherme A. Florence, Mariana Facchini Granato, Sulene Pirana,
Larissa de F. Rezende Mauro, Márcia Keiko Uyeno Tabuse, Rosa Maria Graziano e
Romar William C. Dellapiazza. Assista à gravação dos dois eventos no portal SPSP
Educa (www.spspeduca.org.br).
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Emergências
psiquiátricas
Aconteceu, no dia 8 de junho, o evento Emergências psiquiátricas na infância e adolescência, da SPSP – Regional
Baixada Santista. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP e a
Regional Baixada Santista, o evento presencial teve como objetivo promover a
melhora da assistência para as crianças
e adolescentes com doenças psiquiátricas, com a visão do especialista em Psiquiatria Infantil. Coordenado por Maria
Heloiza Torres Ventura e Glaucia Veiga
Correa, respectivamente presidente e
vice-presidente da SPSP – Regional Baixada Santista, o evento contou com a
participação de Bruno Reis, psiquiatra
infantil responsável pela Psiquiatria da
Santa Casa de Santos.

l

vai acontecer

l

vai acontecer

Riscos das drogas

Aleitamento
materno

Pela campanha Julho Branco: com
consciência, sem drogas, será realizado, no dia 2 de julho, o Café da Manhã
com o Professor com o tema Informando sobre os riscos das drogas, em especial o cigarro eletrônico. Organizado
pela Diretoria de Cursos e Eventos e o
Núcleo de Estudos (NE) de Combate ao
uso de Drogas por Crianças e Adolescentes da SPSP, o objetivo do evento é
informar profissionais da área médica
e educacional sobre os riscos das drogas, em especial o cigarro eletrônico. As inscrições são gratuitas, porém obrigatórias, até 2 de julho (8hs) pelo portal SPSP Educa
(www.spspeduca.org.br).

Atualizar sobre novidades em aleitamento materno e discutir os objetivos
da Semana Mundial da Amamentação
de 2022 é o objetivo do Café da Manhã
com o Professor que acontecerá no dia
6 de agosto, pela campanha Agosto
Dourado: juntos pela amamentação.
Organizado pela Diretoria de Cursos e
Eventos e o Departamento Científico
(DC) de Aleitamento Materno da SPSP,
o evento é gratuito para os associados da SPSP, mas é necessário fazer
a inscrição online no site SPSP Educa
(www.spspeduca.org.br). Os associados podem inscrever-se até as 8hs do
dia 6/08.

l

Reumatologia Pediátrica
No dia 13 de agosto, será realizado o Café da Manhã com o Professor com o tema
Reumatologia Pediátrica no consultório do pediatra. Organizado pela Diretoria de
Cursos e Eventos e o Departamento Científico (DC) de Reumatologia da SPSP, o
evento visa reconhecer as principais manifestações clínicas e alterações laboratoriais das doenças reumáticas na infância e adolescência. As inscrições são gratuitas,
porém obrigatórias, para os associados da SPSP até 13/08 às 9hs pelo portal SPSP
Educa (www.spspeduca.org.br).

l

Confira os cursos
online gratuitos
oferecidos pela SPSP:
aulaspediatriasp.com.br

vai acontecer

vai acontecer

Lactente sibilante
Atualizar pediatras, pneumologistas pediátricos e residentes de Pediatria sobre
o desafio em relação ao diagnóstico e manejo correto dos lactentes sibilantes é o
objetivo do Café da Manhã com o Professor do dia 27 de agosto. Organizado pela
Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento Científico (DC) de Pneumologia da
SPSP, o evento tem inscrições gratuitas, porém obrigatórias, para os associados da
SPSP até 27/08, às 8hs, pelo portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

4º CONGRESSO PAULISTA e 2° CONGRESSO SUL-AMERICANO DE

Urgências e Emergências Pediátricas
M 22 a 25 de março de 2023

Centro de Convenções Frei Caneca • São Paulo (SP)

Realização: Sociedade de Pediatria de São Paulo

PEDIATRA INFORME-SE
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JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA
Cinquentenário da SPSP
7 e 8 de outubro de 2022
Royal Tulip JP • Ribeirão Preto/SP

As inscrições para a Jornada estão reabertas!
Mantivemos o mesmo valor de 2020 para você comemorar
conosco os 50 anos da SPSP!
Acesse e fique por dentro de todas as novidades!

www.jornadaspsp.org.br/atualizacao
Aproveite o primeiro prazo de inscrições com DESCONTO até 1 de agosto
Realização:
Sociedade de Pediatria de São Paulo
+55 11 3284.0308
www.spsp.org.br
pediatria@spsp.org.br
PEDIATRA INFORME-SE

Secretaria Executiva:
Meeting Eventos
+55 11 3849.0379
www.meetingeventos.com.br
info@meetingeventos.com.br
7
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CONFIRME A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ABAIXO NO PORTAL DA SPSP: WWW.SPSP.ORG.BR

AGENDA DE CURSOS E EVENTOS
Eventos com realização da SPSP em 2022
Data
7 e 8 de outubro
		

Local

Evento

Informações

Hotel JP
Ribeirão Preto, SP

Jornada de Atualização em Pediatria – 50 anos SPSP

www.meetingeventos.com.br

Eventos com realização da SPSP em 2023
Data
22 a 25 de março
		

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

Café da Manhã Virtual com o Professor 2022
Data

Tema

Mesa-redonda

Informações

2 de julho

Combate ao uso de drogas

Informando sobre os riscos das drogas, em especial o cigarro eletrônico – Julho Branco

www.spsp.org.br

6 de agosto

Aleitamento materno

Atualização em aleitamento materno e a Semana Mundial da Amamentação - Agosto Dourado

www.spsp.org.br

13 de agosto

Reumatologia

Reumatologia Pediátrica no consultório do pediatra

www.spsp.org.br

27 de agosto

Pneumologia

Lactente sibilante

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 Cypel

www.aulaspediatriasp.com.br

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.

Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS) SBP/SPSP
Confira em 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: 20 e 21 de agosto; 17 e 18 de setembro; 3 e 4 de dezembro 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, além dos
Encontros com o Especialista e as lives realizadas pela SPSP.
Participantes do evento ao vivo têm acesso às duas edições da Jornada de Nutrição
em Pediatria.
www.spspeduca.org.br

www.spsp.org.br

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
PEDIATRA INFORME-SE
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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

