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conversa com a presidente

Setembro e outubro: o que comemorar

Suicídio. As taxas vêm subindo, com
aumento significativo de doenças mentais e sofrimento psíquico durante a
pandemia. Precisamos aproveitar to-

das as oportunidades para que os adolescentes recebam a
ajuda necessária.
Em outubro, temos nossa campanha de combate à sífilis
congênita. Esse flagelo vem aumentando progressivamente
e representa um enorme desafio. A pandemia novamente
colaborou com a diminuição das consultas de pré-natal, levando a um aumento do risco de infecções congênitas.
Ainda em outubro, temos várias datas comemorativas relevantes: no dia 2 o Dia Internacional da Não-violência, o dia 10
é o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas e, em 1924,
foi instituído o 12 de outubro como o Dia da Criança, que trata
da importância dos seus direitos e da luta contra o abuso infantil. O Dia do Professor, em 15 de outubro, homenageia esse
profissional importante para a sociedade brasileira.
Nós, pediatras, devemos desempenhar papel fundamental nos esforços de prevenção e combate à obesidade, à sífilis congênita,
ao suicídio, à violência contra crianças
e adolescentes e esforços em prol da
segurança nas escolas. Somos muito
relevantes ao suspeitar, detectar, tratar e acompanhar essas situações, que
representam grandes riscos de adoecimento físico e mental.
Além de celebrar o Dia da Criança
com presentes e brincadeiras, devemos
Arquivo
pessoal
Arquivo
pessoal

Em setembro e outubro temos as campanhas da SPSP e
as datas comemorativas, que conversam entre si, apontando para vários fins em comum.
Em setembro, temos nossa campanha de combate à
obesidade infantil, condição que se tornou uma pandemia
global. A adoção de estilos de vida saudáveis pelas famílias
pode resultar na redução de muitas doenças crônicas e condições nas quais a obesidade é mais prevalente.
No dia 21 de setembro é comemorado o Dia do Adolescente. O que sabemos sobre os adolescentes: não são mais
crianças, mas ainda não são adultos; se não recebem amor,
atenção e segurança de suas famílias, vão procurar em outro lugar; são muito interessados em novas formas de fazer
as coisas; prestam mais atenção no presente e pouco no futuro; sentem-se “estranhos” e acreditam que não se encaixam; quando estressados, comportam-se de forma infantil; buscam modelos
para si mesmos e querem ser capazes
e necessários.
Precisamos estar treinados para
atender adolescentes. Eles merecem
pediatras capacitados, que sejam autênticos com eles e os tratem com respeito e apreço.
O dia 10 de setembro foi instituído
como o Dia Mundial de Prevenção ao

Renata D. Waksman • Presidente
presidencia@spsp.org.br
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enfatizar a importância da proteção da
gestante, do feto, da criança e do adolescente, seus direitos e a qualidade de
vida para seu pleno desenvolvimento.

l

conversa com o diretor

Comunicação com o associado
Como Secretária Geral da Sociedade de Pediatria de São
Paulo, uma das minhas atribuições é facilitar a comunicação entre a SPSP e o associado. Nosso objetivo tem sido, em
todas as gestões, dinamizar cada vez mais a comunicação
eletrônica e estimular o associado a entrar em contato conosco, expondo suas necessidades e dúvidas para que possamos conhecê-lo melhor e entender suas demandas. Além
disso, por meio de nossas redes sociais, podemos receber
sugestões e, dessa forma, melhorar nosso trabalho.
Nosso portal na internet é constantemente atualizado
para facilitar a navegação e incorporar novas funcionalidades, sempre procurando manter um visual bonito e agradável. Por meio dele, o associado confere as notícias sobre a
Pediatria e a SPSP, além de ter acesso à nossas ações voltadas para a educação continuada, como a agenda de cursos e eventos, os documentos científicos, os cursos online,
nossas publicações e a novidade: a sessão de vídeos e podcasts. No período de janeiro a agosto de 2022, nosso portal
teve uma média mensal de 100 mil visualizações de página
(114 mil só em agosto), sendo a agenda de cursos, o Pediatra Atualize-se e os fascículos de Recomendações as páginas
mais visitadas.

l

Nossas newsletters informam sobre cursos e eventos. Este
boletim, além de ser mais um veículo de comunicação entre
a SPSP e os associados, funciona também como um arquivo histórico da associação. Estamos no Twitter, Facebook,
YouTube e Instagram para divulgar notícias e artigos com
agilidade, facilitar o acesso do associado e promover interatividade com o público. São mais de 22 mil seguidores no
Facebook e mais de 12 mil no Instagram.
A Secretaria Geral também cuida da estrutura de RH da
SPSP, que conta com uma equipe unida e bem organizada
que forma nossa base de sustentação e permite que todas
as nossas atividades – administrativas e científicas – sejam realizadas com sucesso.

Secretária Geral da SPSP. Coordenadora
do Programa de Reanimação Neonatal
da Sociedade Brasileira de Pediatria.
Professora do Departamento de Pediatria
da EPM-Unifesp.
diretoria@spsp.org.br

Arquivo pessoal

Maria Fernanda B. de Almeida

conversa com o associado

Pediatria: minha verdadeira missão
Morei toda minha infância e adolescência em São José dos
Campos e foi nessa cidade linda que nasceu o sonho de ser
médica, o que creio ser minha missão de vida. Saí de casa
aos 17 anos para fazer cursinho pré vestibular em São Paulo
e morei em um pensionato de freiras. Entrei na tão sonhada
faculdade aos 18 anos e nunca mais voltei para casa.
Foram seis anos de Medicina, dois anos de Pediatria e dois
anos de Endocrinologia Pediátrica. A Pediatria é a minha
paixão, uma especialidade incrível – é completa, é uma arte
dentro da Medicina. É possível conhecer, seguir, interferir (ou
não) na formação do ser de maneira completa. Na Endocrinologia, exerço a Medicina mágica que modifica a conformação corporal, que acompanha seres saudáveis, síndromes e
patologias crônicas, como diabetes, hipotireoidismo, alteração de puberdade, alteração de crescimento, entre outras.
Já trabalhei em pronto socorro, ambulatórios, hospitais e
centros cirúrgicos com recém-nascidos, mas é no consultório
que me realizo de verdade e faço a diferença como médica.
Peço diariamente ao meu anjo da guarda que esteja comigo e que eu plante nas famílias a sementinha da saúde

física e mental. Que eu seja luz na vida dessas pessoas.
Que eu exerça a minha missão com coragem, determinação
e persistência.
Essa sou eu, querendo fazer a Medicina diferente, minha
verdadeira missão, que eu acredito que seja a Medicina preventiva. Hoje moro na cidade de Santos e faço do meu consultório a minha segunda casa.
Me mantenho sempre atualizada com os cursos da SPSP.
Amo os eventos da Regional Baixada Santista e também os
cursos e jornadas online.

Residência em Pediatria pelo Hospital
Público Estadual de SP. Endocrinologia
Pediátrica pelo Hospital da Criança HCFMUSP. TEP pela SBP. Nutrição Infantil pela
Universidade de Boston.
jumartinsr@hotmail.com

Arquivo pessoal

Juliana M. Rodrigues Godoy
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campanhas spsp

Outubro Verde e o desafio da sífilis congênita
A campanha Outubro Verde: combate à sífilis congênita foi lançada em 2016 com o objetivo de levantar a discussão sobre a situação
da da doença no Estado de São Paulo (e no Brasil), que representa
um enorme desafio aos médicos pediatras. "Há um esforço conjunto
dos médicos que atuam com a gestante e o nacituro e esse trabalho
tem surtido efeito. Mas não podemos esmorecer, uma vez que há
uma falha no diagnóstico da doença e, com isso, há chance de advir
danos que podem ser até irreversíveis. Se previamente diagnosticada e adequadamente tratada, a sífilis congênita não leva a qualquer
alteração ou disfunção. Mas, se ignorada, pode levar a sequelas irreversíveis no bebê e até causar a morte. Por isso, é fundamental que
se discuta permanentemente essa moléstia tão antiga, mas que, nos
dias atuais, continua tão presente”, alerta Claudio Barsanti, coordenador das campanhas da SPSP.
Participe do Encontro com o Especialista – Prevenção e Tratamento da Sífilis Congênita pela campanha Outubro Verde.
O evento será no dia 18 de outubro, ao vivo pela plataforma Zoom da SPSP, com o objetivo de atualizar sobre a situação
da sífilis em gestante e sífilis congênita no Estado de São Paulo e mostrar o impacto das estratégias implantadas nos
últimos anos. Mais informações e inscrições clique aqui.

Novembro Prateado e a defesa dos direitos
A campanha Novembro Prateado – Direitos das Crianças e Adolescentes: somos todos iguais visa discutir todos os aspectos legais
de proteção infantojuvenil, inclusive do nascituro, divulgando a importância do tema a todos que atuam com a faixa etária pediátrica,
não só o pediatra, mas professores, educadores, cuidadores e outros
profissionais, para que tenham conhecimento de alguns direitos basilares da criança e do adolescente. "Precisamos demonstrar para toda
a sociedade que as crianças e os adolescentes são menores apenas
em tamanho, em idade e em experiência, mas nunca menores nos
seus direitos. Com a campanha, queremos mostrar a realidade de que
esses direitos são desconhecidos por muitos e destacar que há uma
necessidade – uma obrigação – de que a sociedade em geral tenha
ideia desses direitos, mais em especial as entidades de classe que envolvem pessoas que trabalham diretamente com essa faixa etária. Os
direitos precisam ser conhecidos para que possam ser respeitados",
ressalta Claudio Barsanti, coordenador das campanhas da SPSP. Ele
lembra que qualquer pessoa que desconfie que uma criança ou adolescente esteja sofrendo violência deve denunciar. Por isso, a campanha é direcionada a todos que atuam com pequenos e jovens e à população em geral, pois zelar pelo bem deles é dever de todos.

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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l

Lactente
sibilante

Eventos na Baixada Santista

Atualizar pediatras, pneumologistas
pediátricos e residentes de Pediatria
sobre o desafio em relação ao diagnóstico e manejo correto dos lactentes
sibilantes foi o objetivo do Café da Manhã com o Professor realizado no dia
27 de agosto. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento Científico (DC) de Pneumologia da SPSP, o evento, transmitido ao
vivo pela plataforma Zoom da SPSP, foi
coordenado por Marina Buarque de Almeida, presidente do DC de Pneumologia da SPSP, e contou com a participação de Tânia Quintella, membro do
DC de Pneumologia da SPSP e Albin
Eugênio Augustin, vice-presidente do
DC de Pneumologia da SPSP. Assista
à gravação deste encontro no portal
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

l

aconteceu

aconteceu

Atualização
em São José
do Rio Preto
No dia 3 de setembro foi realizado o
Café da Manhã com o Professor – Atualização em Pediatra, organizado pela
Diretoria de Cursos e Eventos e a SPSP
- Regional São José do Rio Preto. O
evento online promoveu a atualização científica relacionada ao dia a dia
do pediatra. Coordenado por Jorge
Selem Haddad Filho, presidente da
Regional, o Café contou com a participação de Lilian dos Santos Rodrigues
Sadeck, membro do Departamento
Científico (DC) de Neonatologia da
SPSP, Tadeu Fernando Fernandes,
membro do DC de Pediatria Ambulatorial e Cuidados Primários da SPSP,
Tania Quintella, membro do DC de
Pneumologia da SPSP, e Cristina Helena Targa Ferreira, presidente do DC
de Gastroenterologia da Sociedade
Brasileira de Pediatria.

No dia 27 de agosto, a SPSP - Regional Baixada Santista
e o Departamento de Pediatria da Associação Paulista de
Medicina (APM) de Santos, realizaram a Jornada de Imunizações na Baixada Santista 2022. O evento foi dirigido
a pediatras e residentes de Pediatria e discutiu os benefícios da vacinação, mostrando a importância da mobilização e do conhecimento do pediatra sobre o assunto, principalmente com a queda da cobertura vacinal na infância
e adolescência. Em 17 de setembro, a SPSP - Regional Baixada Santista realizou o 1º Congresso de Pediatria da Baixada Santista (foto), no Hotel Parque Balneário, em Santos (SP). Voltado para pediatras e residentes de Pediatria,
o evento promoveu atualização em temas novos, como o
marketing médico e o uso de mídias sociais, além de assuntos relevantes na saúde
da criança e do adolescente, desde a importância da triagem de doenças, nutrição,
tratamento de infecções respiratórias e distúrbios gastrintestinais, assim como o
acompanhamento da saúde mental infantil e a contracepção na adolescência.

l

aconteceu

Doenças reumáticas na infância
Reconhecer as principais manifestações clínicas e alterações laboratoriais das
doenças reumáticas na infância e adolescência foi o objetivo do Café da Manhã com
o Professor com o tema Reumatologia Pediátrica no consultório do pediatra, que
aconteceu no dia 13 de agosto. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e
o Departamento Científico (DC) de Reumatologia da SPSP, o evento online foi coordenado por Gleice Clemente Souza Russo, presidente do DC de Reumatologia da SPSP,
e contou com a participação de Ana Paula Sakamoto, secretária do DC de Reumatologia da SPSP, Luciana Martins de Carvalho, professora colaboradora do Departamento de Pediatria – Serviço de Reumatologia Pediátrica do Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto – USP, e Melissa Mariti Fraga, responsável pelo ambulatório de Dor da
Reumatologia Pediátrica da Escola Paulista de Medicina/Unifesp. A gravação deste
encontro está disponível no portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

l

aconteceu

Paralisia cerebral
Organizada pelos Comitês de Ayurveda e de Pediatria Integrativa do Consórcio
Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN), em parceria com o All India Institute of Ayurveda e o Hospital Cruz Verde, a conferência A experiência de Ayurveda na
Neuropediatria: paralisia cerebral, realizada em 12 de setembro, mostrou como um
sistema médico antigo pode contribuir com terapêuticas da Pediatria moderna. O
evento online contou com a participação de Renata Waksman, presidente da SPSP,
Ricardo Ghelman, presidente do Núcleo de Estudo de Medicina Integrativa da Criança e do Adolescente da SPSP, e Saul Cypel, presidente do Departamento Científico de
Neurologia e Neurocirurgia da SPSP. A conferência destacou o cenário atual da paralisia cerebral no Brasil e a importância da visão individualizada do paciente e de sua
qualidade de vida. Acesse a gravação no canal do CABSIN, no YouTube (clique aqui).
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aconteceu

l

Agosto pela amamentação
Confira as atividades pela campanha Agosto Dourado: juntos pela amamentação. No dia 6 de agosto aconteceu o Café da Manhã com o Professor com o tema
Atualização em aleitamento materno e a Semana Mundial da Amamentação, com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento Científico (DC) de Aleitamento Materno da SPSP. O evento online atualizou pediatras e público em geral sobre novidades em aleitamento materno e discutiu os objetivos da Semana Mundial
da Amamentação de 2022. Em 18 de agosto foi realizada a live Amamentação e saúde
mental: da livre demanda ao desmame, com organização da Diretoria de Cursos e
Eventos, Núcleo de Estudos de Saúde Mental e DC de Aleitamento Materno da SPSP.
O evento, disponível no Instagram da SPSP, abordou o manejo da amamentação e
desmame para uma boa constituição psíquica, nutricional e imunológica. No dia 30
de agosto aconteceu a live via Zoom com o tema O que você gostaria de saber sobre
aleitamento materno que ainda não responderam, com organização da Diretoria de
Cursos e Eventos e o DC de Aleitamento Materno da SPSP. Voltado para pediatras,
estudantes de Pediatria, alunos das ligas de Puericultura, profissionais de saúde e
público geral, o evento esclareceu dúvidas dos participantes. O Café com o Professor
e a live via Zoom estão disponíveis no portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Confira os vídeos e podcasts de
atualização científica na página
inicial do portal da SPSP.
l

aconteceu

Neurologia Pediátrica
No dia 13 de setembro foi realizado o Encontro com o Especialista com o tema Assimetrias cranianas e cranioestenoses. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e
o Departamento Científico (DC) de Neurologia e Neurocirurgia da SPSP, o objetivo foi
promover atualização científica na área de Neurologia Pediátrica. Coordenado por
Saul Cypel, presidente do DC de Neurologia e Neurocirurgia da SPSP, o evento online
contou com Carlos Takeuchi e Nelci Zanon Collange, respectivamente vice-presidente e membro do DC de Neurologia e Neurocirurgia da SPSP, Kohiro Nishikuni, chefe
da Neurocirurgia Pediátrica do Hospital do Servidor Público Estadual-SP, Taisa Davaus Gasparetto, especialista em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Giselle Coelho, neurocirurgiã pediátrica do Hospital Infantil Sabará, e Mauricio Yoshida, membro
especialista da Associação Brasileira de Cirurgia Craniomaxilofacial. Acesse a gravação deste evento no portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

aconteceu

Setembro
Laranja

Arquivo SPSP

l

No dia 10 de setembro aconteceu o
Café da Manhã com o Professor com o
tema Atualização na obesidade infantil:
avanços e novos conceitos, pela campanha Setembro Laranja: combate à
obesidade infantil. Com organização
da Diretoria de Cursos e Eventos e o
Núcleo de Estudos (NE) da Obesidade Infantil da SPSP, o evento abordou
a avaliação da composição corpórea
e obesidade, a microbiota intestinal e
repercussões no eixo cérebro intestinal
na genêse da obesidade infantil e novas
perspectivas farmacológicas na terapêutica da obesidade infantil. Assista
à gravação deste encontro no portal
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Associado SPSP tem
acesso gratuito aos
eventos gravados no
portal SPSP Educa.

www.spspeduca.org.br

JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA
Cinquentenário da SPSP
7 e 8 de outubro de 2022

Royal Tulip JP • Ribeirão Preto/SP
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l

vai acontecer

l

vai acontecer

Raquitismo

Doença meningocócica

No dia 15 de outubro acontecerá o
Café da Manhã com o Professor com o
tema Raquitismo e suas várias faces.
Organizado pela Diretoria de Cursos e
Eventos e os Departamentos Científicos
de Endocrinologia, Nefrologia e Ortopedia da SPSP, o evento será híbrido,
transmitido ao vivo a partir da sede da
SPSP, em São Paulo. Inscrições até 11
de outubro, às 17h00, no site SPSP Educa (www.spspeduca.org.br). As inscrições são gratuitas, porém obrigatórias,
para os associados da SPSP (presencial
ou virtual). Para participação online,
os associados podem inscrever-se até
uma hora antes do início do evento.

Atualizar sobre a epidemiologia e prevenção da doença meningocócica é o objetivo do Encontro com o Especialista que será realizado no dia 25 de outubro, pela
plataforma Zoom da SPSP. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento Científico de Infectologia da SPSP, o evento é gratuito para os associados
da SPSP. Inscrições online para não associados até 20 de outubro, 17h00, pelo portal
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br). Associados podem inscrever-se até 25 de outubro, 19h00. O link para o evento será enviado somente para os inscritos.

l

vai acontecer

Kawasaki e
monkeypox
No dia 15 de outubro, a SPSP - Regional Jundiaí realizará o Café da Manhã
com o Professor com o tema Atualização
pós-pandemia: Kawasaki e Monkeypox,
com Saulo Duarte Passos e Márcia Borges Machado. O evento acontecerá no
auditório da Faculdade de Medicina de
Jundiaí e tem como objetivo retomar as
atualizações com os pediatras da região
em duas patologias atuais. Informações: regionaljundiai.spsp@gmail.com
ou (11) 99128-5724. Inscrições gratuitas
no local do evento.

l

vai acontecer

Reanimação neonatal
No dia 28 de outubro será realizado o Curso Teórico-Prático de Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde - Diretrizes 2022. O objetivo é ensinar a realizar/
auxiliar nos procedimentos de reanimação em recém-nascidos pré-termo tardios,
de termo e pós-termo (idade gestacional de 34 semanas ou mais), conforme as diretrizes do PRN-SBP de 2022. O curso tem carga horária de oito horas – das 8h00 às
18h15 – com duas aulas teóricas e cinco aulas práticas com manequins. O evento
acontecerá na sede da SPSP, em São Paulo. Inscrições online até 25 de outubro pela
plataforma SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

l

vai acontecer

Micronutrientes: como, quando
e quais suplementar
No dia 29 de outubro, acontecerá o Café da Manhã com o Professor com o tema
Micronutrientes nos primeiros anos de vida: como, quando e quais devemos suplementar. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento Científico
(DC) de Nutrição da SPSP, o evento visa atualizar os pediatras na área de nutrição
infantil. O encontro será realizado na sede da SPSP, em São Paulo, e é gratuito para
os associados da SPSP. Inscrições online até 25 de outubro pelo portal SPSP Educa
(www.spspeduca.org.br).

SAVE THE DATE
16º Fórum Paulista de

PREVENÇÃO DE ACIDENTES
E COMBATE À VIOLÊNCIA
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Realização:
Sociedade de Pediatria de São Paulo e Câmara Municipal de São Paulo

26 DE NOVEMBRO DE 2022 • EVENTO HÍBRIDO
PEDIATRA INFORME-SE
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EVENTO

vai acontecer

Espiritualidade

kiankhoon | depositphotos.com

PRESENCIAL

l

8h30 ÀS 17h30 • AL. SANTOS, 85 • SÃO PAULO, SP

Aulas serão gravadas e disponibilizadas
para aquisição no portal SPSP Educa
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
• Dislipidemia e resistência insulínica na obesidade infantil:
o que monitorar?

Abordar a espiritualidade da criança e do adolescente nas várias áreas
de atuação da Pediatria é o objetivo
do Café da Manhã com o Professor que
acontecerá em 22 de outubro. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos
e o Núcleo de Estudos (NE) da Espiritualidade da Criança e do Adolescente da
SPSP, o evento será transmitido ao vivo
pela plataforma Zoom da SPSP. Inscrições até 22 de outubro, às 8h00, no site
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).
As inscrições são gratuitas, porém obrigatórias, para pediatras, acadêmicos
e outros profissionais de saúde. O link
será enviado por e-mail somente para
os inscritos.

• Epidemiologia da nutrição infantil pós Covid-19:
uma nova transição nutricional?
l

• Alergia à proteína do leite de vaca – do diagnóstico à
tolerância: como conduzir a orientação dietética
• Marcadores nutricionais na prática clínica do consultório
pediátrico
• Prescrição de bióticos em Pediatria: quais são as evidencias?
• Interpretação das curvas de crescimento do pré-termo pós
alta: o que precisamos saber?

Aproveite o primeiro prazo de inscrições
com DESCONTO até 14 de outubro

WWW.SPSPEDUCA.ORG.BR
PEDIATRA INFORME-SE
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vai acontecer

Hepatologia
Pediátrica
No dia 12 de novembro acontecerá
o Café da Manhã com o Professor com
o tema Atualização em Hepatologia Pediátrica. Organizado pela Diretoria de
Cursos e Eventos e o Departamentos
Científico (DC) de Hepatologia da SPSP,
o evento é voltado para pediatras e gastropediatras e será transmitido ao vivo
pela plataforma Zoom. Inscrições até 8
de novembro para não associados no
site SPSP Educa (www.spspeduca.org.
br). As inscrições são gratuitas, porém
obrigatórias, para os associados da
SPSP, que podem inscrever-se até 12 de
novembro, 8h00.

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

Local

Evento

Informações

Hotel JP
Ribeirão Preto, SP

Jornada de Atualização em Pediatria – 50 anos SPSP

www.meetingeventos.com.br

18 de outubro
Live Zoom
			

Encontro com o Especialista
Prevenção e tratamento da sífilis congênita – Outubro Verde

www.spsp.org.br

25 de outubro
Live Zoom
			

Encontro com o Especialista
Atualização em doença meningocócica

www.spsp.org.br

28 de outubro
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso de Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde – Diretrizes 2022

www.spsp.org.br

19 de novembro
		

Hotel Radisson Paulista
São Paulo, SP

3ª Jornada de Nutrição da SPSP
Nutrição no consultório pediátrico: como conduzir?

www.spsp.org.br

26 de novembro
		

Evento híbrido
Câmara Municipal de São Paulo (SP)

16º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes
e Combate à Violência Contra Crianças e Adolescentes

www.spsp.org.br

Encontro com o Especialista
Atualização em alergia alimentar – Emergências e diagnóstico diferencial

www.spsp.org.br

7 e 8 de outubro
		

30 de novembro
Live Zoom
			

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

15 de outubro

Endocrinologia/Nefrologia/Ortopedia Raquitismo e suas várias faces

Mesa-redonda

www.spsp.org.br

Informações

15 de outubro

Infectologia

SPSP - Regional Jundiaí: Atualização pós-pandemia: Kawasaki e monkeypox

www.spsp.org.br

22 de outubro

Espiritualidade

A espiritualidade da criança nas várias áreas de atuação do pediatra

www.spsp.org.br

29 de outubro

Nutrição

Micronutrientes nos primeiros anos de vida: como, quando e quais devemos suplementar

www.spsp.org.br

12 de novembro

Hepatologia

Atualização em Hepatologia Pediátrica

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: 3 e 4 de dezembro de 2022.

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

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

