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conversa com a presidente

Expectativas da prática pediátrica

Arquivo
pessoal
Arquivo
pessoal

Melhorar a nossa prática exige criatividade, acompanhar as
Também não é considerado o design da prática pediátrica
mudanças, manter atualização constante, renovar os conhe– incluindo localização, espaço físico, funcionários, agendacimentos. Porém, praticar a Medicina do século 21 usando a
mento, fluxo de pacientes, gerenciamento de informações,
do 20 só poderá gerar frustrações.
alocação de tempo, pacientes e contatos com prestadores
Além de tópicos tradicionais, como crescimento e desende serviços fora do consultório. A interdependência de todos
volvimento saudáveis e prevenção de lesões, espera-se dos
esses aspectos da prática exige que eles sejam redesenhapediatras gerais que forneçam serviços preventivos de saúde
dos juntos.
oral, saúde mental, triagem auditiva e visual – e são também
Da mesma forma que a consideração das novas morbidasolicitados a abordar morbidades, como obesidade, distúrdes catalisou uma resposta às necessidades psicossociais
bios de comportamento, depressão, comportamentos de risdas crianças pelos pediatras nos anos finais do século 20,
co na adolescência e violência.
o reconhecimento dos determinantes sociais e ambientais
As crianças estão, cada vez mais, correndo riscos de terem
poderia estimular uma resposta semelhante dos pediatras
problemas de saúde que são precipitados ou exacerbados
contemporâneos.
por fatores sociais, comunitários e ambientais.
Vamos pensar mais a sério sobre tudo isso? Não chegou a
Os riscos relacionados ao acesso a cuidados e recursos de
hora de um olhar mais atento para os jovens pediatras?
saúde, moradia, segurança alimentar e de renda, educação,
emprego e segurança afetam desproReferências consultadas:
porcionalmente crianças carentes, amSchor EL. Great Expectations: The Chalpliando as desigualdades.
lenge to Pediatric Practice in the 21st
Vivemos em uma sociedade que afirCentury. July 18, 2017. Disponível em: htma valorizar a infância, enquanto permitps://www.lpfch.org/publication/greatte o abuso, encarceramento, subjugação,
-expectations-challenge-pediatric-pracsegregação e exploração de crianças.
tice-21st-century
Já passou da hora de uma grande reSatcher D, Kaczorowski J, Topa D (2005).
formulação no treinamento e nas práThe Expanding Role of the Pediatriticas pediátricas. Muito se tem escrito
cian in Improving Child Health in the
sobre educação pediátrica e, embora
21st Century. Pediatrics. 115. 1124-8.
tenha havido algumas modificações ao
10.1542/peds.2004-2825C.
Disponível
longo das últimas décadas, a maioria foi
em:
https://www.researchgate.net/
modesta. Será que não há visão ou vonpublication/7916058_The_Expanding_
tade de fazer as mudanças fundamentais
Role_of_the_Pediatrician_in_Improving_
Renata D. Waksman • Presidente
presidencia@spsp.org.br
necessárias?
Child_Health_in_the_21st_Century
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conversa com o diretor

Defesa profissional e atualização científica
É fato que toda a equipe que compõe uma nova Diretoria
na Sociedade de Pediatria de São Paulo tem novos sonhos,
novas metas e, também, novos desafios. Além disso, um
novo comando significa uma forma distinta de condução.
Entretanto, persitiremos na busca dos mesmos objetivos e
ideais de nossas diretorias anteriores: a defesa da Pediatria,
dos pediatras, da saúde e dos direitos das crianças e dos
adolescentes, sempre na direção do aperfeicoamento constante dos pediatras.
As gestões mudam, mas nunca se deixa para trás os dois
pilares de sustentação da SPSP: a defesa profissional e a
atualização científica, tanto dos jovens pediatras como dos
colegas que têm uma longa história de formação.
Infelizmente, percebemos que, atualmente, a mídia tem
abordado com recorrência o assunto maus profissionais
médicos. Nós, enquanto profissionais de saúde e sociedade
de especialidade médica, temos a preocupação de mostrar
para todos que existem bons e maus profissionais em todas
as áreas e que não se pode generalizar, muito menos permitir que nossa população se sinta insegura pela disseminação
da ideia de que precisar de médico hoje em dia é um perigo.

l

É importante ressaltar que a SPSP tem seu foco voltado para
a educação continuada do pediatra e, como não poderia
deixar de ser, para as discussões não só relacionadas à formação profissional, mas também à formação ética.
Como 2º vice-presidente, presidente do Núcleo de Estudos dos Direitos da Criança e do Adolescente e coordenador
das campanhas institucionais da SPSP, espero continuar
contribuindo com nossa entidade.
Estamos com vocês, pediatras de São Paulo!
Continuem participando e contando com a SPSP!

Arquivo pessoal

Claudio Barsanti

2º vice-presidente da SPSP. Coordenador
das campanhas da SPSP. Presidente do
Núcleo de Estudos dos Direitos da
Criança e do Adolescente
diretoria@spsp.org.br

conversa com o associado

Pediatra: especialista em relacionamento
As escolhas são complexas e difíceis aos 17 anos, idade
em que ingressei na graduação. Durante essa trajetória, mulheres fortes, pediatras, nortearam minha opção. A Pediatria
esclareceu todas as perspectivas e dúvidas sobre minhas
aptidões. A paixão pela criticidade, situações de urgência
e emergência e tratamento de pacientes crônicos e dependentes de dispositivos e tecnologia me encaminhou para a
Terapia Intensiva Pediátrica. A principal prioridade sempre
foi a qualidade assistencial, mas, diante do número elevado
de pacientes que necessitavam de leitos especializados, ampliar o alcance de atuação era praticamente uma obrigação.
A Gestão Médica chegou em 2018, envolvendo a Neonatologia, Pediatria e adultos. Vivi os desafios impostos duramente
pela pandemia da covid-19: habilitação de novos leitos de
terapia intensiva, capacitação de equipes, fortalecimento
dos elos multiprofissionais, perdas, ganhos e, sobretudo,
crescimento pessoal e profissional.
A Pediatria, assim como a Clínica Médica, é a base da Medicina. O pediatra é um grande especialista em relacionamento médico-paciente e suas famílias, e no fortalecimento de
laços de confiança e respeito e mediação de conflitos. Expert

em zelar pela saúde, prevenção de doenças, incentivar alimentação saudável desde o nascimento e hábitos de vida.
Ao longo do tempo, mudanças nos aspectos sociais e
econômicos tornaram obrigatória a atualização constante
sobre humanização, diversidade, novas doenças e tratamentos e autonomia do paciente. A Sociedade de Pediatria de
São Paulo tem papel fundamental na valorização do médico
pediatra por meio do acesso às atualizações, guidelines, incorporação tecnológica e formação de novas lideranças que
possam perpetuar sua relevante missão.

TEP e TETIP. Gestora médica das Unidades
de Terapia Intensiva e diretora de Serviços
Médicos da Santa Casa de São Paulo. Médica
plantonista do Hospital Infantil Sabará.
gutajunq@gmail.com

Arquivo pessoal

Maria Augusta Junqueira Alves
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campanhas spsp

Agosto Dourado pelo aleitamento materno
Desde a sua fundação, a SPSP realiza ações de incentivo ao aleitamento materno e a campanha Agosto Dourado: juntos pela amamentação
é mais uma iniciativa para proteger, promover e apoiar esse ato de amor
e de saúde. O principal objetivo da campanha é sensibilizar para a importância da amamentação, para que ela seja reconhecida como fundamental para o desenvolvimento infantil. As ações da SPSP pela campanha buscam envolver não só pediatras, mas profissionais de saúde e a
sociedade como um todo. A Organização Mundial da Saúde traçou como
meta alcançar o ano de 2025 com pelo menos 50% de aleitamento exclusivo até os seis meses de vida. Certamente a SPSP abraça esse propósito
e visa, inclusive, contribuir para que essa meta seja superada. “Sabemos
que muitas doenças crônicas, alergias ou alterações orgânicas podem
ser evitadas ou terem os riscos reduzidos graças ao aleitamento materno.
Mas, os benefícios não param por aí, pois a amamentação tem aspectos
psicológicos importantes, uma vez que fortalece o vínculo mãe e bebê.
Ou seja, é um grande benefício não apenas no presente, mas por toda a
vida. É fundamental estimular a amamentação não só como um ato de
amor, mas como um ato de saúde", destaca Claudio Barsanti, coordenador das campanhas da SPSP.

Setembro Laranja e o combate à obesidade
Conscientizar a comunidade médica e a população em geral sobre a importância de práticas alimentares saudáveis em casa e nas escolas, bem
como estimular a prática de atividades físicas visando a melhoria da qualidade de vida das crianças, suas famílias e as comunidades nas quais estão
inseridas é o objetivo da campanha da SPSP Setembro Laranja: combate
à obesidade infantil, problema que, atualmente, é cada vez mais prevalente na faixa etária pediátrica nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. "A obesidade infantil traz sérios riscos à saúde da criança e do adolescente e está relacionada com o desenvolvimento de doenças metabólicas
que, uma vez instaladas, podem ser acompanhadas e cuidadas, mas não
podem mais ser evitadas. Dessa forma, a consulta médica deve sempre
abordar o tema, com a apresentação dos riscos e fatores relacionados à
obesidade, além de orientação para uma alimentação saudável. Isso é fundamental para que se evite novos casos de obesidade e, consequentemente, repercussões tardias e graves na saúde futura do adulto. Precisamos
estar atentos, principalmente agora, considerando a pandemia que levou
a um risco aumentado de condições de sobrepeso relacionadas não só a
uma diminuição de atividade física, mas também a uma maior ingesta de
alimentos, muitos deles mais calóricos e não adequados para uma dieta
ideal", alerta Claudio Barsanti, coordenador das campanhas da SPSP.

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

Alerta: crianças não estão
sendo vacinadas

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:
• Pediatra Atualizado: Puericultura (NE
da Espiritualidade da Criança e do
Adolescente)
• Espiritualidade no cuidado ao paciente infanto-juvenil (NE da Espiritualidade da Criança e do Adolescente)
• Pediatra Atualizado: A Pediatria e a
educação inclusiva (NE da Criança e
o Adolescente com Deficiência)
• Fenômeno do I-doser - as “drogas sonoras” (DC Otorrinolaringologia)
• Campanha Abril Azul – Confiança nas
vacinas: eu cuido, eu confio, eu vacino (DCs Infectologia e Imunizações)
• O exercício físico para a criança de 0 a
12 meses de idade (NE da Prática de
Atividade Física e Esportes na Infância e Adolescência)

As crianças devem tomar todas
as vacinas que constam do nosso
PNI (Programa Nacional de Imunizações), que são seguras, eficazes
e protegem contra graves doenças.
Nós, pediatras, devemos estar cientes de como essas doenças, preveníveis por imunização completa, ainda
são implacáveis. Temos que fazer
a coisa certa para nossas crianças
e adolescentes, visando um bem
maior para a nossa comunidade – não só brasileira, mas global. Todos devem estar
com as vacinas em dia ou atualizar suas carteiras de imunizações antes que passemos a reviver as tragédias dessas doenças, que ocorreram num passado não tão
distante assim. Leia o artigo completo Alerta para os pediatras: crianças não estão
sendo vacinadas!, da presidente da SPSP, Renata Waksman – clique aqui.

l

aconteceu

Weekend de
reabilitação
Aconteceu, nos dias 30 e 31 de junlo, o evento Weekend de Reabilitação
Multiprofissional, em São José dos
Campos. Organizado pelo Hospital
Municipal de José Carvalho de Florence, a SPSP - Regional Vale do Paraíba e
a Prefeitura de São José dos Campos,
o encontro presencial orientou pais
sobre a reabilitação de seus filhos com
doenças neurológicas no ambiente
doméstico e passou orientações aos
pediatras sobre o encaminhamento
de crianças com doenças neurológicas
ao neurologista e psiquiatra infantil.
O evento foi coordenado por Carolina dos Santos Scarpa, presidente da
SPSP - Regional Vale do Paraíba.

belchonock | depositphotos.com

Documentos
científicos

l

revista paulista de pediatria

Confira artigos da RPPed
A Revista Paulista de Pediatria se dedica à publicação de pesquisa de qualidade metodológica relacionada à temas sobre a saúde da criança e do adolescente.
Indexada no Web of Science em 2020, a RPPed mantém os artigos disponíveis na
íntegra por meio de acesso livre e gratuito. Confira abaixo artigos disponibilizados
no SciELO recentemente. Acesse o site da RPPed: www.rpped.com.br.
• Exposição de pacientes da emergência pediátrica a exames de imagem, na atualidade e em tempos de covid-19: uma revisão integrativa
• Energia, nutrientes e fontes alimentares em lanches de adolescentes e jovens
adultos
• Contato pele a pele e amamentação no momento do parto: desejos, expectativas e experiências de mulheres
• Risco potencial de danos cerebrais e de alterações de desenvolvimento em
crianças expostas ao SARS-CoV-2 no período pré-natal: uma revisão sistemática
• Avaliação da capacidade funcional e da qualidade de vida de crianças e adolescentes em tratamento e pós-tratamento oncológico
• Atualização sobre crianças “minimamente verbais” com transtorno do espectro
do autismo
• Características clínicas de transtorno do déficit de atenção em crianças e adolescentes: associação com qualidade de vida e aspectos comportamentais
• Fatores associados à obesidade abdominal em crianças matriculadas na rede
pública de ensino, Barbacena, Minas Gerais
• Isolamento social e seu impacto no desenvolvimento de crianças e adolescentes: uma revisão sistemática
• Instrumentos para avaliação da sonolência diurna excessiva em crianças e adolescentes brasileiros: revisão sistemática
• Acurácia das curvas internacionais de crescimento na avaliação do estado nutricional de crianças e adolescentes: uma revisão sistemática
• Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica: análise de uma série de casos
• A epidemiologia da covid-19 pediátrica no Brasil: uma atualização
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Aprendizagem da criança
No dia 7 de junho aconteceu o Encontro com o Especialista com o tema Saúde,
educação & aprendizagem, pela campanha Junho Púrpura – Distúrbios de aprendizagem: conhecer, perceber, enfrentar. Com organização da Diretoria de Cursos e
Eventos e o Núcleo de Estudos (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, presidente do NE de Desenvolvimento e Aprendizagem da SPSP, o
evento online contou com a participação de Fernando Lamano Ferreira, Sulene Pirana, Adriana M. de Barros Pires, Luiz Guilherme A. Florence e Mariana Facchini Granato,
membros do NE de Desenvolvimento e Aprendizagem da SPSP; Márcia Keiko Uyeno
Tabuse e Rosa Maria Graziano, respectivamente presidente e membro do Departamento Científico (DC) de Oftalmologia da SPSP; Larissa de F. Rezende Mauro, pediatra de desenvolvimento e comportamento no Baobá - Centro de Desenvolvimento e
Comportamento Infantil; e Romar William C. Dellapiazza, secretário do DC de Neurologia da SPSP. Assista à gravação no portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

l

aconteceu

Risco das drogas
No dia 2 de julho aconteceu o Café da Manhã com o Professor com o tema Informando sobre os riscos das drogas, em especial o cigarro eletrônico, pela campanha
Julho Branco: com consciência, sem drogas. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e o Núcleo de Estudos (NE) de Combate ao uso de Drogas por Crianças
e Adolescentes da SPSP, o evento informou a área médica e educacional sobre o
risco das drogas, em especial o cigarro eletrônico. Coordenado por João Paulo B. Lotufo, presidente do NE de Combate ao uso de Drogas por Crianças e Adolescentes da
SPSP, o evento online contou com a participação da jornalista Izilda Alves, editora da
seção “Metrópole em Foco contra as Drogas”, na rádio Trianon AM, Stella Martins, especialista em Dependência Química pela UNIAD/UNIFESP, e Denise Swei Lo, membro
do NE de Combate ao uso de Drogas por Crianças e Adolescentes da SPSP. A gravação do evento pode ser acessada no portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

aconteceu

Cuidados
paliativos
pediátricos
No dia 25 de junho aconteceu o Café
da Manhã com o Professor com o tema
Cuidados paliativos pediátricos – A
criança com condições clínicas complexas. Com organização da Diretoria
de Cursos e Eventos e o Departamento
Científico (DC) de Cuidados Paliativos
da SPSP, o evento abordou os principais desafios no cuidado da criança
com condições clínicas complexas e
sua família. Coordenado por Silvia Maria de Macedo Barbosa, chefe da Unidade de Dor e Cuidados Paliativos do
Instituto da Criança do Hospital das
Clínicas da FMUSP, o evento, realizado
via Zoom, contou com a participação
de Poliana Cristina Carmona Molinari, paliativista pediátrica do Hospital
Beneficência Portuguesa, Rita Tiziana Verardo Polastrini, enfermeira da
Unidade de Dor e Cuidados Paliativos
do Instituto da Criança do Hospital
das Clínicas - FMUSP, e Ana Cristina
Pugliese de Castro, pós-graduação
Lato Sensu em Cuidados Paliativos
pelo Instituto de Ensino e Pesquisa
do Hospital Sírio-Libanês. A gravação
deste Café da Manhã com o Professor
está disponível no portal SPSP Educa
(www.spspeduca.org.br).

Na edição 98 de Recomendações
abordamos os seguintes temas:
Prevenção do sangramento nasal
Otorrinolaringologia

Alimentação na primeira infância e
repercussões na saúde oral
Saúde Oral

Causas de lacrimejamento e fotofobia na criança
Oftalmologia

CLIQUE PARA ACESSAR O FASCÍCULO E OUVIR O PODCAST
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Amamentação

vai acontecer

Reumatologia Pediátrica

Confira dois eventos pela campanha
Agosto Dourado: juntos pela amamentação. No dia 18 de agosto acontecerá a live Amamentação e saúde
mental: da livre demanda ao desmame.
Organizado pela Diretoria de Cursos
e Eventos, Núcleo de Estudos (NE) de
Saúde Mental e o Departamento Científico (DC) de Aleitamento Materno, o
evento será transmitido via Instagram.
Promover atualização e esclarecer dúvidas de alunos das Ligas de Puericultura de universidades de Medicina e de
interesse dos profissionais de saúde
que trabalham com aleitamento materno é o objetivo da live O que você
gostaria de saber sobre aleitamento
materno que ainda não responderam.
Organizado pela Diretoria de Cursos
e Eventos e o DC de Aleitamento Materno da SPSP, o evento acontecerá
no dia 30 de agosto, com transmissão
pela plataforma Zoom da SPSP. As
duas lives são gratuitas e abertas ao
público em geral, mas é necessário
fazer a inscrição online no portal SPSP
Educa (www.spspeduca.org.br) para
receber o aviso do evento por e-mail.

l

igor vetushko | depositphotos.com

klanneke | depositphotos.com

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 de agosto às 9hs pelo portal SPSP Educa
(www.spspeduca.org.br).

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 que
será realizado no 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).

l
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l

vai acontecer

Jornada da Baixada Santista
No dia 27 de agosto, será realizada a Jornada de Imunizações da Baixada Santista
2022. Organizado pela SPSP - Regional Baixada Santista e Departamento de Pediatria
da APM Santos, o evento visa discutir os benefícios da vacinação, mostrando a importância da mobilização e do conhecimento do pediatra sobre o tema, principalmente
com a queda da cobertura vacinal na infância e adolescência. As inscrições são gratuitas, porém obrigatórias, pelo (13) 99789-8990 ou cientifico@apmsantos.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

6

MAIO/JUNHO 2022

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

Já conferiu o programa da Jornada? Veja abaixo as conferências:
Dia 7 de outubro:
Conferência: Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (sim-p) na covid-19
Conferência: Atualização em vacinas
Mini conferência: Acidentes com escorpiões e aranhas
Dia 8 de outubro:
Conferência: Resistência bacteriana e novos antibióticos
Conferência: Prematuridade tardia. Repercussões em curto e longo prazo
Mini conferência: Prevenção e tratamento da anemia ferropriva
Acesse e fique por dentro de todas as novidades!

www.jornadaspsp.org.br/atualizacao
Aproveite o segundo prazo de inscrições com DESCONTO até 26 de setembro
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
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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

Evento

Informações

18 de agosto
Live Instagram
			

Local

Amamentação e saúde mental: da livre demanda ao desmame

www.spsp.org.br

27 de agosto
		

Jornada de Imunizações da Baixada Santista 2022

www.spsp.org.br

30 de agosto
Live Zoom
			

O que você gostaria de saber sobre aleitamento materno que ainda não responderam

www.spsp.org.br

7 e 8 de outubro
		

Jornada de Atualização em Pediatria – 50 anos SPSP

www.meetingeventos.com.br

Auditório APM Santos
Santos, SP

Hotel JP
Ribeirão Preto, SP

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

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 e eventos com apoio da SPSP • 2022
Data

Local

Evento

Informações

19 de agosto

Amcham do Brasil

VIII Jornada de Pediatria

http://clinkids.com.br/

23 e 24 de setembro

YouTube

II Simpósio Brasileiro de Cuidados Paliativos Pediátricos

https://doity.com.br

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.
PORTAL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DA
SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO

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

