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Chegamos ao final de 2022. 
Cada novo ano que se anuncia, como outros tantos, traz a 

alegria das conquistas coletivas ou pessoais, nunca em linha 
reta, com avanços e recuos, atalhos e desvios. Traz, também, 
os desejos irrealizados, esperanças frustradas, voos cancela-
dos pelas tempestades sociais.

Passamos por uma pandemia avassaladora e temos a 
ciência nos dando soluções, pessoas se comportando com 
sabedoria, outras com tolices. De acordo com Isaac Asimov, 
escritor e bioquímico norte-americano - nascido na Rússia, 
o aspecto mais triste de tudo isso é que a ciência reúne o 
conhecimento mais rapidamente do que a sociedade reúne 
sabedoria.

É tempo de rever expectativas frustra-
das, ideais que foram silenciados, atuali-
zar estratégias, retomar lutas que foram 
adiadas.

E temos muitos desafios a serem en-
frentados em 2023, alguns reais, presen-
tes, que merecem ações imediatas. Mui-
tos inadiáveis, sem solução há tempos. 
Temos que despertar para as transfor-
mações que a realidade exige.

Não é só nos abraçarmos (agora po-
demos fazer isso!) e formular votos de 
feliz ano novo. Mas lutar para que nos-

sas crianças e adolescentes se convertam na maior priori-
dade do Brasil.

Que a saúde, a educação, a justiça e a segurança ocupem 
todas as agendas do ano. Que o investimento na primeira 
infância seja visto como a única política capaz de projetar o 
Brasil na modernidade.

Nossa Sociedade de Pediatria de São Paulo inclui mais de 
7 mil pediatras e mais de 700 residentes. Temos que olhar 
para trás, mas nos lançarmos para a frente. “Ainda que che-
guemos a viver cem anos, nunca deixaremos de aprender” 
(provérbio persa).

Nossa mensagem de final de ano deve ter:
Votos de realizações, sucessos, metas 

cumpridas, trabalho em equipe. “Não 
temos que ser fortes, mas flexíveis” 
(provérbio chinês) e “se queremos ir 
rápido, vamos sozinhos; para ir longe, 
iremos em grupo” (provérbio africano).

Permeados por muito esforço, com-
prometimento, orgulho e resiliência.

Tudo isso temperado com felicidade, 
respeito mútuo e muita dedicação!

E, de acordo com a sabedoria popular: 
“Não há problemas, apenas oportunida-
des de crescimento” (Dena Weinberg, 
esposa de rabino).

ANO XXXVIII  •  No 226  •  NOV/DEZ 2022

Votos de realizações, felicidades 
e oportunidades de crescimento

Renata D. Waksman • Presidente
presidencia@spsp.org.br
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Acompanhe e apoie as campanhas da SPSP: Dezembro Vermelho e Janeiro Dourado • Página 3

Jornada de Atualização em Pediatria comemora os 50 anos da SPSP • Página 5
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Participar de uma gestão liderada por uma mulher tem 
sido um grande orgulho. Uma entidade do porte da Socie-
dade de Pediatria de São Paulo, com a grande maioria de 
associadas mulheres médicas, nos faz sentir representadas 
no mais amplo sentido da palavra. Mais intenso se torna 
esse sentimento nesta gestão, como referência na Comissão 
de Ensino que abraça a formação de futuros pediatras, ce-
nário importante do ensino médico do nosso país.

A Comissão de Ensino da SPSP tem sido grande protago-
nista nas atividades, buscando agregar pediatras e futuros 
pediatras junto a esta sociedade médica. Com o período 
epidemiológico que vivenciamos, muitas das programações 
previstas precisaram ser suspensas, mas sempre nos manti-
vemos atentos às reivindicações dos Programas de Residên-
cia Médica do Estado de São Paulo.

Em 2022, realizamos uma reunião com nossa presidente, 
Renata Waksman, e a Comissão Estadual de Residência Mé-
dica (CEREM), neste ato representada por Paulo Fernando 
Constâncio de Souza. Nela, manifestamos nosso apoio às di-
versas necessidades e demandas emanadas por este órgão 
e nos comprometemos a realizar, em 2023, um evento que 

envolvesse os supervisores e médicos residentes do Estado, 
fortalecendo, assim, os laços entre ambas as entidades.

Destacamos, ainda, a pujança da nossa SPSP nas inúmeras 
publicações, jornadas e congressos pensando em subsidiar 
não somente pediatras, mas também médicos residentes, 
supervisores e preceptores na sua formação e atualização, 
acreditando na garra e na energia dessa nova geração que, 
em futuro próximo, manterá a força e relevância da SPSP em 
prol da Pediatria, das crianças e dos adolescentes, que são o 
nosso motivo de ser e existir.

Ana Cristina Ribeiro Zöllner
2ª secretária da SPSP. Coordenadora 

da Comissão de Ensino da SPSP. 
Coordenadora do Internato do Curso de 
Medicina da Universidade Santo Amaro. 

diretoria@spsp.org.br

Sempre acreditei que o médico deve ter uma visão geral 
do paciente, dentro do contexto clínico, psíquico e social. 
Por tal motivo escolhi a Pediatria que, como especialidade, 
acredito que engloba esses três aspectos.

Tive minha formação pediátrica no Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP com uma 
visão terciária da Medicina, mas após o término da residên-
cia, passei a atuar na saúde básica e no consultório, lugares 
em que me senti mais feliz e realizado para ajudar os pacien-
tes. O atendimento clínico de urgência também é uma pai-
xão, pois o raciocíno clínico rápido é muito atrativo.

Logo após o término da residência me associei à SPSP, pois 
acredito que o coletivo é importante em uma especialidade, 
ajudando na defesa profissional e estimulando a educação 
médica continuada. O associativismo pediátrico, sempre sa-
lutar, deve constantemente pensar nos pediatrias de forma 
UNA, independente de estarem no interior ou na capital, mas 
procurando, em todos os momentos, entender as diferenças 
de realidade desses dois universos.

Tive a honra de ser presidente da SPSP - Regional Ribeirão 

Preto e sempre valorizei a união dos pediatrias com ativi-
dades culturais e científicas, estabelecendo continuamente 
uma conexão com outras Regionais da SPSP e, também, com 
a Diretoria Executiva.

Vejo com muita esperança a especialidade pediátrica e a 
SPSP, que mostrou o seu valor durante a pandemia, procu-
rando fazer com que o pediatra estivesse sempre capacitado 
para abordagem e conhecimento da covid-19.

Penso que onde houver uma criança e uma família buscan-
do auxilio e amparo, o PEDIATRA 
SEMPRE ESTARÁ PRESENTE!

Abraçando a formação de futuros pediatras

O pediatra sempre estará presente
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Valdir Vitor dos Santos 
Tìtulo de Especialista em Pediatria. 

Presidente da SPSP - Regional Ribeirão Preto 
(2016-2019). Certificado PGPN 2017 Boston 

University School of Medicine.
drvvsantos@gmail.com

l conversa com o diretor

l conversa com o associado
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Dezembro Vermelho 
e os acidentes

www.spsp.org.br/campanhas_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: 

No último mês no ano, a SPSP promove a campanha De-
zembro Vermelho – Prevenção de acidentes na infância e 
adolescência, tema importante, uma vez que os acidentes 
estão entre as principais causas de morbidade e mortali-
dade na faixa etária pediátrica no mundo. O pediatra tem o 
papel fundamental de alertar pais, familiares e responsáveis 
sobre situações de risco para bebês, crianças e adolescentes 
e, dessa forma, orientá-los para que possam evitar situações 
perigosas. Por conhecer as fases de desenvolvimento e as 
particularidades de ambiente, costumes, cultura e situação 
econômica da população que atende, o pediatra torna-se 
vital em uma campanha de educação sobre segurança. "O 
acidente é previsível e pode ser evitado. Cabe a nós, médicos 
e outros profissionais de áreas que atuem com a faixa etária 
pediátrica, verificar o comportamento de crianças e adoles-
centes no dia a dia, analisar os riscos relacionados e, a partir 
disso, criar mecanismos de prevenção e proteção para que 
os acidentes não ocorram, porque, quando ocorrem, podem 
levar a sequelas ou cicatrizes que nunca serão curadas", enfa-
tiza Claudio Barsanti, coordenador das Campanhas da SPSP.

l campanhas spsp

A campanha Janeiro Bronze – Cuidados com as crianças 
no verão busca alertar a comunidade médica e a popula-
ção em geral sobre a importância da prevenção dos efeitos 
imediatos da exposição solar – queimaduras, brotoejas, in-
fecções de pele e dermatoses, por exemplo – como também 
dos efeitos silenciosos do sol em médio e longo prazo, como 
lesões pigmentadas (pintas), que podem apresentar um cur-
so benigno ou não ao longo da vida. Os pediatras têm papel 
importante em relação aos cuidados que as crianças devem 
ter durante o verão, não só por fazerem o acompanhamento 
desde o momento do nascimento até a adolescência, mas 
também por serem os principais orientadores dos bons 
hábitos de saúde, higiene e proteção durante a infância. "A 
campanha Janeiro Bronze destaca o verão e a proteção da 
pele de crianças e adolescentes, mas também aborda os cui-
dados com a hidratação e com a alimentação nessa época. 
Janeiro é o momento de diversão das crianças, seja em casa, 
na praia, no clube, no parque. Portanto, é preciso ter a de-
vida atenção com os fatores de risco ligados à estação mais 
quente do ano", afirma Claudio Barsanti, coordenador das 
Campanhas da SPSP.

Janeiro Dourado e os 
cuidados na estação 
mais quente do ano

http://www.spsp.org.br/campanhas_spsp
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No dia 15 de outubro, a SPSP - Regional de Jundiaí realizou o Café da Manhã com 
o Professor com o tema Atualização pós-pandemia: Kawasaki e Monkeypox. A dire-
toria da Regional escolheu duas patologias atuais para retomar as atividades cien-
tíficas com os pediatras, residentes e graduandos de Medicina de Jundiaí e região. 
O evento foi coordenado por Stela Maria Tavolieri de Oliveira, Rosa Estela Gazeta e 
Ana Paula A. P. Bertozzi, respectivamente presidente, vice-presidente e membro da 
SPSP - Regional de Jundiaí, e contou com a participação de Saulo Duarte Passos, 
membro dos Departamentos Científicos de Infectologia e Pneumologia da SPSP, 
e Márcia Borges Machado, doutora em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medi-
cina de Jundiaí.

O Programa de Reanimação Neona-
tal SBP/SPSP, juntamente com a Dire-
toria de Cursos e Eventos da SPSP, rea-
lizou quatro cursos na sede da SPSP. 
Em 21 de setembro, aconteceu o Curso 
de Reanimação Neonatal para Profis-
sionais de Saúde – Diretrizes 2022, com 
27 participantes. No dia 30 de setem-
bro, foi a vez do o  Curso de Reanima-
ção Neonatal para Médicos – Diretrizes 
2022, com 26 participantes. Outro Cur-
so de Reanimação Neonatal para Pro-
fissionais de Saúde – Diretrizes 2022 foi 
realizado em 28 de outubro, também 
com 27 participantes. Em 9 de novem-
bro, aconteceu o  Curso de  Transporte 
do Recém-Nascido de Alto Risco, com 9 
participantes. E o Curso de Reanimação 
Neonatal para Médicos – Diretrizes 2022, 
com 13 participantes, foi realizado em 
18 de novembro. Todos foram coorde-
nados por Mandira Daripa Kawakami e 
Silvia Heloisa M. Loffredo. Interessado 
nos cursos do PRN? Entre em conta-
to: prn@spsp.org.br ou (11) 3284-0308.

Reanimação 
neonatal

Atualização em Jundiaí
l aconteceu l aconteceu

No dia 15 de outubro aconteceu 
o Café da Manhã com o Professor com 
o tema Raquitismo e suas várias faces. 
O evento foi organizado pela Diretoria 
de Cursos e Eventos e os Departamen-
tos Científicos (DCs) de Endocrinolo-
gia, Nefrologia e Ortopedia da SPSP. 
Com cordenação de Louise Cominato, 
presidente do DC Endocrinologia, o 
Café contou com Hamilton Cabral de 
Meneses Filho, médico assistente da 
Unidade de Endocrinologia do Institu-
to da Criança do HC-FMUSP, Guido Co-
lares Neto, endocrinologista pediátrico 
do Hospital Infantil Darcy Vargas - SP, 
Maria Helena Vaisbish, membro do DC 
de Nefrologia Pediátrica da Sociedade 
Brasileira de Nefrologia, e Miguel Akka-
ri,  presidente do DC de Ortopedia da 
SPSP. Acesse a gravação no portal SPSP 
Educa (www.spspeduca.org.br).

Raquitismo
l aconteceu

Abordar a espiritualidade da criança e do adolescente nas diversas áreas de atua-
ção da Pediatria foi o objetivo do Café da Manhã com o Professor que aconteceu no 
dia 22 de outubro. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e o Núcleo de 
Estudos (NE) Espiritualidade da Criança e do Adolescente da SPSP, o evento foi coor-
denado por Lélia Cardamone Gouvêa, presidente do NE Espiritualidade da Criança e 
do Adolescente da SPSP, e contou com a participação de Alexandre Serafim, Aida de 
Fátima T. Barbosa Gouvêa e Paola Rossa, respectivamente vice-presidente, secretária 
e membro do NE Espiritualidade da Criança e do Adolescente da SPSP, Renata D. Wa-
ksman, presidente da SPSP, Cintia Fernandes, especialista em Cuidados Integrativos 
pela Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, e José Roberto Rezende, diretor 
do Serviço de Pediatria Clínica do Hospital do Servidor Público Estadual. A gravação 
está disponível no portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Espiritualidade da criança
l aconteceu

Outubro Verde
l aconteceu

No dia 18 de outubro aconteceu o En-
contro com o Especialista com o tema Pre-
venção e tratamento da sífilis congênita, 
pela campanha Outubro Verde: combate 
à sífilis congênita. Com organização da 
Diretoria de Cursos e Eventos e o Grupo 
de Trabalho (GT) Prevenção e Tratamen-
to da Sífilis Congênita da SPSP, o evento 
atualizou os pediatras sobre a situação da 
sífilis em gestantes e a sífilis congênita no 
Estado de São Paulo e sobre o impacto 
das estratégias implantadas nos últimos 
anos. Coordenado por  Lilian dos Santos 
R. Sadeck, coordenadora do  GT Preven-
ção e Tratamento da Sífilis Congênita da SPSP, o encontro contou com Maria Regina 
Bentlin e Carmen Silvia Bruniera Domingues, membros do Departamento Científi-
co de Neonatologia da SPSP. Assista à gravação deste envento no portal SPSP Edu-
ca (www.spspeduca.org.br).

http://www.spspeduca.org.br
http://www.spspeduca.org.br
http://www.spspeduca.org.br
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Nutrição no consultório pediátrico: como conduzir? foi o tema da 3ª Jornada de Nu-
trição em Pediatria, que aconteceu no Hotel Radisson, em São Paulo (SP), no dia 19 
de outubro. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento Cientí-
fico de Nutrição da SPSP, o evento promoveu a atualização científica na área de Nu-
trição Pediátrica e registrou 88 participantes. Coordenada por Rubens Feferbaum, 
membro do Departamento Científico (DC) de Nutrição da SPSP, a Jornada contou 
com representantes dos DCs da SPSP, como Rosana Tumas, Tulio Konstantyner, 
Carlos Alberto Nogueira de Almeida, Fernanda Ceragioli Oliviera e Mário Cícero 
Falcão, presidente, vice-presidente, secretário e membros do DC de Nutrição, res-
pectivamente, Louise Cominato, presidente do DC de Endocrinologia, Mauro Sérgio 

Toporovski, membro do DC de Gas-
troenterologia, Tadeu Fernando Fer-
nandes, membro do DC de Pediatria 
Ambulatorial e Cuidados Primários, e 
Lilian dos Santos R. Sadeck, membro 
do DC de Neonatologia. As três edi-
ções da Jornada de Nutrição em Pe-
diatria estão disponíveis nos Eventos 
Gravados da plataforma SPSP Educa 
(www.spspeduca.org.br).

Nutrição Pediátrica

Nos dias 7 e 8 de outubro, a SPSP realizou a Jornada de Atualização em Pediatria 
- 50 anos da SPSP. O evento aconteceu em Ribeirão Preto (SP) e comemorou os cin-
quenta anos de fundação da Sociedade de Pediatria de São Paulo, celebração que 
estava programada para acontecer em 2020, mas foi adiada devido à pandemia. Or-
ganizada pela Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP, a Jornada discutiu temas de 
grande relevância atual na Pediatria, como a síndrome inflamatória multissistêmica 
pediátrica, doenças alérgicas, vacinas, crianças e adolescentes sob risco, obesida-
de, entre outros. Sob coordenação de Lilian dos Santos R. Sadeck e Hany Simon Jr, 
diretores de Cursos e Eventos da SPSP, o evento contou com 263 participantes, a 
maioria do interior do Estado de São Paulo. "A Jornada foi excelente não só por ser 
um momento de confraternização, no qual pudemos finalmente celebrar os 50 anos 
(+2) da nossa SPSP, mas também por ter promovido grande atualização científica, 
por meio de palestras excelentes ministradas pelos membros dos nossos Departa-
mentos Científicos. Além disso, na noite de sexta, desfrutamos de um coquetel em 
um ambiente extremamente agradável, no qual os colegas puderam conversar e tro-
car opiniões. Nosso objetivo foi atingido, pois conseguimos uma grande participação 

de pediatras do interior do Estado e, 
inclusive, de outros locais do Brasil e 
todos saíram mais ricos deste nosso 
evento. Depois de tanto tempo sem 
possibilidade de nos encontrarmos 
pessoalmente, ter esses dias de con-
fraternização e troca de conhecimen-
to foi muito bom. E seguimos com o 
compromisso de realizar, a cada ges-
tão, uma jornada de atualização em 
Pediatria em alguma cidade do inte-
rior de São Paulo", comentou Lilian.

Jornada dos 50 anos da SPSP

l aconteceu

l aconteceu

A 16ª edição do Fórum Paulista de 
Prevenção de Acidentes e Combate à 
Violência Contra Crianças e Adolescen-
tes da SPSP aconteceu em 26 de no-
vembro, na Câmara Municipal de São 
Paulo e pelo Facebook da SPSP e site 
da TV Câmara. Realizado pelo Núcleo 
de Estudos da Violência contra Crianças 
e Adolescentes da SPSP e a Câmara Mu-
nicipal de São Paulo, o evento faz parte 
da campanha da SPSP Novembro Pra-
teado – Direitos das Crianças e Adoles-
centes: somos todos iguais. Desde sua 
primeira edição, o Fórum tem oferecido 
espaço para refletir sobre as principais 
estratégias na suspeita, identificação e 
abordagem das situações de risco dos 
eventos intencionais (violências) e não 
intencionais (acidentes) relacionados 
às crianças e adolescentes. Acesse o Fa-
cebook da SPSP para assistir ao evento.

Fórum contra 
a violência

l aconteceu

Promover atualização sobre a epide-
miologia e prevenção da doença me-
ningocócica foi o objetivo do Encontro 
com o Especialista que aconteceu em 25 
de outubro. Organizado pela Diretoria 
de Cursos e Eventos e o Departamento 
Científico (DC) de Infectologia da SPSP, 
o evento foi coordenado por  Eitan N. 
Berezin, presidente  do DC  de Infecto-
logia da SPSP, e teve a participação de 
Helena Keico Sato e Silvia Bardella Ma-
rano, membros do  DC  de Infectologia 
da SPSP, e  Daniel Jarovsky, secretário 
do DC de Imunizações da SPSP. Assista 
à gravação no SPSP Educa.

Doença 
meningocócica

l aconteceu

http://www.spspeduca.org.br
https://www.facebook.com/sociedadespsp
https://www.facebook.com/sociedadespsp
http://www.spspeduca.org.br/
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Micronutrientes
No dia 29 de outubro foi realizado, na 

sede da SPSP, o Café da Manhã com o 
Professor com o tema  Micronutrientes 
nos primeiros anos de vida: como, quan-
do e quais devemos suplementar. Com 
organização da Diretoria de Cursos e 
Eventos e Departamento Científico (DC) 
de Nutrição da SPSP, o evento foi coor-
denado por Tulio Konstantyner e Fer-
nanda Luisa Ceragioli Oliveira, respec-
tivamente  vice-presidente e membro 
do DC de Nutrição da SPSP, e contou 
com a participação de Rosana Tumas, 
presidente do DC de Nutrição da SPSP. 
O encontro abordou a necessidade de 
micronutrientes para o adequado cres-
cimento e desenvolvimento da criança. 
A gravação está disponível no portal 
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br). 

Atualizar pediatras, médicos e profissionais de saúde 
sobre a magnitude dos acidentes automobilísticos como 
problema de saúde pública no Brasil e reforçar as ações 
para prevenção é o objetivo do Encontro com o Especialista 
que será realizado no dia 13 de dezembro, pela campanha 
Dezembro Vermelho - Prevenção de acidentes na infân-
cia e adolescência. Organizado pela Diretoria de Cursos e 
Eventos e o Departamento Científico de Segurança Infantil 
da SPSP, o evento é gratuito para os associados da SPSP e 
terá transmissão ao vivo pela plataforma Zoom. Inscrições 
online para não associados até 9 de dezembro, 17h00, pelo 
portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br). Associados 
podem inscrever-se até 13 de dezembro, 19h30. 

Acidentes automobilísticos

l aconteceu

l vai acontecer

l vai acontecer

No dia 7 de dezembro será realizado o Curso de Reanimação Neonatal para Profis-
sionais de Saúde - Diretrizes 2022. O objetivo é ensinar a realizar/auxiliar nos proce-
dimentos de reanimação em recém-nascidos pré-termo tardios, de termo e pós-ter-
mo (idade gestacional de 34 semanas ou mais), conforme as diretrizes do PRN-SBP 
de 2022. O curso acontecerá na sede da SPSP, em São Paulo, das 8h00 às 18h15, 
com duas aulas teóricas e cinco aulas práticas com manequins. Inscrições online até 
2 de dezembro pela plataforma SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Reanimação neonatal

A SPSP comemorou o Mês da Prematuridade (Novembro Roxo) com dois eventos. 
No dia 5 de novembro aconteceu o Café da Manhã com o Professor com o tema De-
safios na nutrição do pré-termo, com organização da Diretoria de Cursos e Eventos 
e o Departamento Científico (DC) de Neonatologia da SPSP. O evento, coordenado 
por Jamil Pedro de Siqueira Caldas, vice-presidente do DC de Neonatologia da SPSP, 
contou com a participação de Paulo Roberto Pachi e Lilian dos Santos R. Sadeck, 
membros do DC de Neonatologia da SPSP, José Simon Camelo Jr, professor associa-
do do Departamento de Puericultura e Pediatria da FMRP-USP, Rubens Feferbaum, 
membro do DC de Nutrição da SPSP, e Myrian Maria Andreotti Favaro, fonoaudióloga 
do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher - CAISM/Unicamp. A gravação está 
disponível no portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br). No dia 9 de novembro, a 
SPSP - Regional Baixada Santista e o Serviço de Pediatria da Santa Casa de Santos 
organizaram o Simpósio da Prematuridade – A jornada do prematuro: da UTI neonatal 
até o acompanhamento no consultório. O evento, realizado em Santos, foi coordena-
do por Maria Heloiza T. Ventura e Gláucia Veiga Correa, respectivamente presiden-
te e vice-presidente da Regional, Josiane Quintiliano de Castro, médica pediatra e 
neonatologista da UTI Neonatal da Santa Casa de Santos, e a enfermeira Fernanda 
Martins, contando com a participação de Alex Macedo, diretor técnico da Santa Casa 
de Santos, Janice Santos, interlocutora do Grupo de Vigilância Epidemiológica XXV 
- Santos, Luisa Volpato Castilho, psicóloga na Santa Casa de Santos, e Pollyana Mar-
tins, especialista na prevenção e controle de Infecção Hospitalar pela UNIFESP.

Novembro Roxo
l aconteceu

Hepatologia
Promover atualização em temas im-

portantes da Hepatologia Pediátrica 
foi o objetivo do Café da Manhã com o 
Professor que aconteceu no dia 12 de 
novembro. O evento, que contou com 
32 participantes presentes, foi organi-
zado pela Diretoria de Cursos e Even-
tos e  o Departamento Científico (DC) 
de Hepatologia da SPSP. Coordenado 
por  Adriana Maria Alves de Tomma-
so,  presidente do DC de Hepatologia 
da SPSP, o encontro teve a participação 
de  Regina Sawamura,  vice-presidente 
do DC de Hepatologia da SPSP,  Irene 
Kazue Miura, médica do Grupo de He-
patologia e Transplante Hepático do 
Hospital Menino Jesus e Sírio Libanês, 
Elisa de Carvalho, chefe do Serviço de 
Gastroenterologia e Hepatologia do 
Hospital da Criança de Brasília, Mª Ân-
gela B. Brandão, professora associa-
da do Departamento de Pediatria e da 
Pós-Graduação em Saúde da Criança 
e do Adolescente da FCM/UNICAMP, 
e Gilda Porta, médica do Grupo de He-
patologia e Transplante Hepático do 
Hospital Menino Jesus e Sírio Libanês. 
Assista à gravação no portal SPSP Edu-
ca (www.spspeduca.org.br). 

l aconteceu

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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22 a 25 de março de 202322 a 25 de março de 2023
Centro de Convenções Frei Caneca • São Paulo

Apoio:Apoio:

4º CONGRESSO PAULISTA e 4º CONGRESSO PAULISTA e 
2° CONGRESSO SUL-AMERICANO de2° CONGRESSO SUL-AMERICANO de

Urgências e Urgências e 
EmergênciasEmergências
PediátricasPediátricas

Trabalhos científicos: prazo para envio encerra em 28 de janeiro de 2023Trabalhos científicos: prazo para envio encerra em 28 de janeiro de 2023

www.emergenciaspediatricas.org.brwww.emergenciaspediatricas.org.br
Acesse o site oficial do evento e faça sua inscrição!Acesse o site oficial do evento e faça sua inscrição!

Realização:
Sociedade de Pediatria de São PauloSociedade de Pediatria de São Paulo
Coorganização Científica:
Sociedad Latinoamericana de Emergencias PediátricasSociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas

Secretaria executiva: 
Ekipe de Eventos

41 3022-1247
ekipe@ekipedeeventos.com.br

American Academy of Pediatrics
Children’s National Hospital 

Sociedade Brasileira de Pediatria
Associação Brasileira de Medicina de Emergência

Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado

Haverá transmissão online de todas as salas. O congressista assistirá da mesma forma 
como se estivesse presente, ou seja, deverá escolher os temas de seu interesse. 

No ato da inscrição marque a opção de como deseja assistir ao evento.

EVENTO PRESENCIAL OU EVENTO PRESENCIAL OU ONLINEONLINE

http://www.emergenciaspediatricas.org.br
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AGENDA DE CURSOS E EVENTOS
Eventos com realização da SPSP em 2022

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

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.

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

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.

Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS) SBP/SPSP

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

 Data Local Evento Informações 

www.spsp.org.br

 Data Local Evento Informações 

Eventos com realização da SPSP em 2023

Cursos e eventos com apoio da SPSP • 2023
 Data Local Evento Informações 

 23 a 25 de março Rua Augusta, 1600 - São Paulo/SP Projeto Gêmeos Neonatologia 2023: Desafios atuais na assistência ao recém-nascido de risco www.caepp.com

 13 de dezembro Live Zoom Encontro com o Especialista www.spsp.org.br           
   Acidentes automobilísticos – Dezembro Vermelho

 7 de dezembro Sede da SPSP Curso de Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde – Diretrizes 2022 www.spsp.org.br           
  São Paulo, SP 

Associado SPSP tem acesso gratuito aos 
eventos gravados no portal SPSP Educa. Estão 
disponíveis online as aulas do Café da Manhã com 
o Professor desde 2017, além dos Encontros com 
o Especialista e as lives realizadas pela SPSP de 
2020 a 2022. 

Participantes do evento ao vivo têm acesso às 
edições da Jornada de Nutrição em Pediatria.

www.spspeduca.org.br
PORTAL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DA
SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO

mailto:prn%40spsp.org.br?subject=
http://www.spsp.org.br/pals
http://emergenciaspediatricas.org.br
https://www.caepp.com/projeto-gemeos-em-neonatologia
http://www.spsp.org.br/eventos
http://www.spsp.org.br/eventos

