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Temos visto imagens chocantes que destacam a grave si-
tuação das crianças do povo Yanomami: esquálidas, desnu-
tridas crônicas em um nível incomparável ao que se vê no 
restante do Brasil.

Em 2021, o periódico norte-americano The Guardian in-
formou que aproximadamente 27 mil Yanomami viviam em 
uma reserva do tamanho de Portugal. Nos últimos anos, o 
território tem sofrido a invasão de milhares de garimpeiros 
(aumento de 30% em 2020), devastando áreas densamente 
florestadas, contaminando rios e peixes com mercúrio, levan-
do à falta de comida, ao aumento nos casos de doenças infec-
ciosas, como malária, pneumonia, enterite, covid-19 e outros 
vírus que, associados ao tradicional descaso com a saúde  
indígena, têm levado a mais mortes entre os Yanomamis.

Estudo de 2019 do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) revelou 
que a desnutrição crônica em menores 
de cinco anos acometia oito em cada 10 
crianças Yanomami, 81,2% estavam com 
baixa estatura para a idade, 48,5% com 
baixo peso e 67,8% com anemia.

A desnutrição grave não é mais tão 
frequente nas formas em que os pedia-
tras “mais vividos” viam: marasmo ou 
kwashiorkor. Ainda ocorrem em menores 
de cinco anos nos países de baixa renda, 
mas não em escala tão assustadora como 
temos visto nas crianças Yanomami.

O desnutrido crônico apresenta fadi-
ga, diarreia, absorção comprometida de 
macronutrientes, mudanças na micro-

biota, irritabilidade e apatia. Alterações imunes aumentam 
a chance de infecções mais graves. Insuficiência hepática, 
cardíaca e/ou respiratória aumentam a taxa de mortalidade. 
Com tratamento, a maioria dos adultos pode se recuperar to-
talmente. Crianças, entretanto, podem ter efeitos em longo 
prazo, como atraso do desenvolvimento e queda permanen-
te do crescimento.

Temos a obrigação de ver e pensar no que está aconte-
cendo – o povo Yanomami é vítima de vários crimes: miséria, 
fome, exploração e esquecimento.

De acordo com Cristina Albuquerque, do UNICEF Brasil (2019): 
“O Brasil saiu de um cenário de desnutrição crônica infantil para 
um cenário de aumento acelerado do sobrepeso. Mesmo as-
sim, ainda há grupos vulneráveis que sofrem com o aumento 

do quadro de desnutrição, como no caso 
das crianças indígenas. Precisamos estu-
dar como mitigar essa situação e gerar 
ações nas políticas públicas.”

Publicações consultadas:
UNICEF alerta sobre desnutrição crônica de 
crianças ianomâmis. Disponível em: https://
www.unicef.org/brazil/comunicados-de-im-
prensa/unicef-alerta-sobre-desnutricao-cro-
nica-de-criancas-ianomamis
Yanomami beset by violent land-grabs, hun-
ger and disease in Brazil. Disponível em: 
https://www.theguardian.com/global-deve-
lopment/2021/may/17/yanomami-
brazil-violence-land-grabs-hunger-disease
Bhutta ZA et al. Severe childhood malnutri-
tion. PMID: 28933421 PMCID: PMC7004825 DOI: 
10.1038/nrdp.2017.67. Disponível em: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28933421
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Os pediatras terão que rever e 
aprender sobre a desnutrição grave?
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O início de uma nova gestão da Diretoria de Publicações 
nos estimula a reavaliar os caminhos seguidos por nossas 
diversas linhas de publicação ao longo do tempo, para me-
lhor disponibilizar as informações científicas mais atuais, 
recomendações, além de novas condutas na assistência ao 
paciente pediátrico.

Dentre nossas linhas de publicação, a Revista Paulista de 
Pediatria continua sua trajetória de cada vez maior qualida-
de, traduzida pelo crescimento contínuo de seu citescore. 
Esses resultados são obtidos pela dedicação da editora che-
fe, Ruth Guinsburg, e dos demais editores, que muito têm 
contribuído para a obtenção desses resultados.

Os livros da Série Atualizações Pediátricas, produzidos pe-
los Departamentos Científicos da SPSP, têm sido muito va-
lorizados pelos pediatras, com algumas edições esgotadas 
logo após seu lançamento. Novos livros já se encontram em 
produção e novas séries estão programadas.

Nossas demais linhas de publicação – Recomendações e 
Pediatra Atualize-se – que têm sido fontes frequentes de con-
sulta na prática diária da Pediatria, continuarão, mas algumas 
modificações serão introduzidas, sempre visando disponibi-
lizar a informação de forma mais objetiva e de fácil acesso.

Nessa trajetória da Diretoria de Publicações, nossa produ-
ção científica tem sido possível pelo apoio e contribuição de 
nossos editores e dos membros dos Departamentos Cientí-
ficos na produção dos textos. Mas, o resultado final tem sido 
possível pela atuação da Paloma, coordenando todas essas 
ações e garantindo as conexões nesse complexo sistema.

A produção contínua do novo conhecimento, cada vez 
mais volumosa atualmente, necessita da renovação cons-
tante dos meios de comunicação científica em sua divulga-
ção. Nesse sentido, a Diretoria de Publicações tem procu-
rado rever, modificar e atualizar 
suas linhas de publicação para 
garantir a divulgação desses 
conteúdos.

Cléa Rodrigues Leone
Diretora de Publicações da SPSP. 

Professora associada do
Departamento de Pediatria da Faculdade

de Medicina da USP. 
diretoria@spsp.org.br

Escolhi uma área de atuação não muito convencional den-
tro da Pediatria, a adolescência, e me encanto todos os dias 
com a sagacidade e o brilho nos olhos dos pacientes nessa 
fase da vida tão cheia de transformações físicas e psicológi-
cas. Acredito que a Hebiatria é uma das áreas que mais tem 
demandado atenção nos últimos tempos, devido aos avanços 
cada vez mais rápidos da sociedade em que vivemos. Vício em 
games, exposição nas redes sociais, abuso de telas, depres-
são, ansiedade, automutilação, ideação suicida, distúrbios ali-
mentares, uso precoce de álcool, cigarro eletrônico e drogas, 
sexo desprotegido, gravidez precoce, aumento das ISTs são 
apenas alguns dos temas que merecem muita atenção.

Fiz faculdade e residência de Pediatria na PUC Campinas 
e, durante esse período, já percebi que gostaria de cuidar de 
adolescentes de forma integral. Na residência em Hebiatria, 
na USP, tive a grande oportunidade de fazer um estágio no 
tratamento de álcool e drogas, em Harvard. Fiz especialização 
em Psicanálise na Adolescência na UNICAMP e douturado em 
tema voltado para a adolescência na USP.

Creio que, como muitos médicos hebiatras, tive que mos-
trar a importância de nossa especialidade, que até há pouco 

tempo não era muito conhecida. Foram várias palestras em 
escolas e faculdades, assim como postagens quase que diá-
rias num Instagram voltado para o adolescente (@clinicapieri).

Hoje, coordeno o ambulatório de Hebiatria na PUC Campi-
nas, dou aula de Pediatria e Hebiatria na São Leopoldo Man-
dic e tenho uma clínica multidisciplinar voltada para adoles-
centes, onde atendemos pacientes até os 24 anos de idade, 
quando o cérebro termina de se formar.

Vejo com muita esperança a Hebiatria, assim como a SPSP, 
que tem ajudado a propagar os bons cuidados físicos, psicoló-
gicos e sociais nessa faixa etária, 
que merece tanta atenção na era 
digital em que vivemos.

Informações científicas atuais

A sagacidade e o brilho da adolescência
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Médica pediatra e hebiatra. Residência em 
Hebiatria e doutorado pela USP.

mairapieri1@gmail.com

l conversa com o diretor

l conversa com o associado
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prindo todas as normas e diretrizes. Em breve divulgaremos 
a data nos meios de comunicação da SPSP. O outro evento 
já está em andamento, sob coordenação de nossa vice-pre-
sidente, Paula Yoshimura Coelho, com o título Orientando o 
Futuro - A arte de cuidar. Voltado para crianças e adolescentes 
que estudam em escolas públicas (municipais, estaduais e 
federais), o objetivo é divulgar conhecimentos de suporte bá-
sico de vida, ensinar cuidados e prevenções de acidentes (do-
mésticos e em ambiente público) dentro das competências 
e capacidades próprias das diferentes faixas etárias, prevenir 
comportamentos perigosos ou inadequados, principalmente 
nas interações interpessoais e mídias sociais, através da rea-
lização de palestras, aulas práticas e simulações ministradas 
por pediatras, preferencialmente jovens. Ou seja, temos mui-
to trabalho a ser realizado!

O GT está aberto a novos membros? Como o interessado 
pode participar?

Fundamental ressaltar que nosso GT está em plena estrutu-
ração, ou seja, está aberto a novos membros. Quem tiver inte-
resse em participar pode enviar e-mail para a SPSP com um 
mini currículo. Havendo a possibilidade, esse colega será in-
tegrado ao GT. Ressalto que temos vários pediatras da capital, 
portanto seria muito importante para o grupo que pediatras 
jovens do interior e do litoral participassem. 

Qual considera ser o maior desafio para o pediatra nos 
dias de hoje?

Sempre penso no pediatra como um super-herói. Nós, pe-
diatras, temos que conhecer aspectos relacionados ao cres-
cimento e desenvolvimento, às imunizações e vacinas, ali-
mentação e nutrição e também conhecer e tentar estabelecer 
todos os diagnósticos importantes. Ao mesmo tempo, temos 
que entender todas as especialidades médicas, da Dermato-
logia à Pneumologia, da Gastroenterologia à Endocrinologia e 
sermos um misto de médico, psicólogo e amigo. Além de tudo 
isso, penso que o maior desafio do pediatra hoje é ser um 
profissional humanizado, com consciência social e com perfil 
proativo junto às famílias e comunidades onde estão inseri-
das. É nesse sentido que o GT pretente atuar, ajudando o pe-
diatra jovem a se transformar em um 
profissional completo e habilitado 
para as necessidades do atendi-
mento às crianças e aos adoles-
centes do século 21.
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l pediatria em movimento

Em 2022 a SPSP criou o Grupo de Trabalho (GT) Pediatra Jo-
vem. Conheça mais sobre o novo grupo nesta entrevista com 
seu presidente, Marcelo Silber. 

O que motivou a criação do GT Pediatra Jovem?
Em conversas com a presidente da SPSP, Renata Waksman, 

percebemos que a participação de jovens pediatras formados 
há 10 anos (ou menos) na SPSP era pequena. Vários estão con-
tribuindo nos Departamentos Científicos, mas a grande maio-
ria de jovens associados está fora da participação do dia a dia. 
Isso ocorre, muitas vezes, devido à enorme carga de trabalho. 
Mas, por outro lado, e isso vale para todas as sociedades de 
especialidades médicas, os jovens não encontram canais para 
manifestar suas preocupações específicas.  

Quais os objetivos do GT Pediatra Jovem?
O objetivo é aproximar a SPSP das pautas desse profissional. 

Por exemplo, quais são as condições de trabalho do jovem que 
faz múltiplos plantões em Unidades de Pronto Atendimento 
(UPAs), em UTIs Pediátricas e Neonatais e, muitas vezes, na 
sala de parto, além de jornadas em clínicas privadas? A SPSP 
quer proporcionar a esses colegas um canal para que suas 
percepções de atuação sejam ouvidas, para colocar a pauta 
do pediatra que está formado há poucos anos em discussão 
e promover ajuda. Também queremos prestar assessoria em 
questões jurídicas e de remuneração, além do apoio científico 
específico, focado na atuação do jovem profissional. E quere-
mos ser os pioneiros a ajudar o pediatra jovem a formatar seu 
consultório particular dentro da conformidade legal, tributária 
e biológica que a lei e as boas práticas médicas exigem. 

Qual será a forma de atuação do GT? 
Vamos nos utilizar de todos os canais que a SPSP oferece 

em termos de divulgação científica: eventos presenciais e vir-
tuais, documentos científicos em plataformas digitais e as mí-
dias sociais. Também vamos propor outras formas de atuação, 
visto a grande excepcionalidade deste grupo, amplificando a 
participação e a presença do pediatra na comunidade. Inte-
gração com as Ligas de Pediatria das diferentes faculdades de 
Medicina, aproximação das residências médicas de Pediatria 
do Estado de São Paulo, difusão de estudos na área da saúde 
da criança e do adolescente, ações preventivas de promoção 
de saúde na comunidade são alguns exemplos. Queremos 
contribuir para a formação de profissionais humanizados, 
com consciência social e perfil proativo saindo da SPSP e par-
ticipando ativamente, tanto em nível de graduação como na 
formação global do pediatra.

Há alguma atividade programada?
Temos duas atividades programadas. Uma delas é o Café 

da Manhã com o Professor - Do sonho à realidade: a formata-
ção do consultório do pediatra jovem, com a participação de 
um contador, um pediatra advogado e uma enfermeira espe-
cializada. O evento visa ajudar não só o jovem, mas também 
o pediatra que já tem consultório, para que veja se está cum-

Grupo de Trabalho Pediatra Jovem

Marcelo Silber
Pediatra e Neonatologista 

pela FMUSP. Mestre em 
Perinatologia pelo Hospital 

Israelita Albert Einstein. Diretor 
da Associação Interamericana 

de Otorrinolaringologia 
Pediátrica.  

departamentos@spsp.org.br
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Associado! 

Mantenha seu 
cadastro atualizado 
para receber 
todas as nossas 
comunicações. 
Clique aqui.

l aconteceu l aconteceu

A Revista Paulista de Pediatria se dedica à publicação de pesquisa de qualida-
de 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.

• Movement assessment battery for children-second edition: adequação teórica do 
modelo do instrumento de avaliação motora
• Triagem do desenvolvimento neuropsicomotor e socioemocional em crianças 
menores de 24 meses na região do semiárido brasileiro
• Avaliação neurológica, cognitiva e de aprendizagem de escolares nascidos pre-
maturos
• Repercussões metabólicas e nutricionais da doença hepática em crianças: como 
minimizá-las?
• Vigilância à saúde e desenvolvimento de crianças com síndrome congênita Zika 
vírus: revisão integrativa da literatura
• Ciclo menstrual em adolescentes: percepção das adolescentes e influência da 
idade de menarca e excesso de peso
• Cuidados paliativos pediátricos e no fim de vida: uma revisão sistemática da 
avaliação econômica em saúde
• Hábitos prévios de atividade física influenciam o comportamento de crianças 
durante o distanciamento social por covid-19?
• Avaliação da terapia renal substitutiva em crianças e adolescentes no estado do 
Amazonas, Brasil
• Consumo de grupos alimentares e fatores associados em crianças de 6 a 23 meses

Confira artigos da RPPed
l revista paulista de pediatria

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:
• Terminologia médica e o uso de epô-

nimos em algumas condições genéti-
cas (DC Genética)

• Importância do aleitamento materno 
para o prematuro (DC Aleitamento 
Materno)

• Espiritualidade na adolescência 
como fator protetor (NE Espirituali-
dade da Criança e do Adolescente)

• Déficit de crescimento na infância 
– Quando encaminhar para o espe-
cialista ou quando pensar em uma 
investigação mais específica (DC En-
docrinologia)

• Hormônio de crescimento recombi-
nante humano: o que saber antes de 
prescrever (DC Endocrinologia)

• Abordagem do uso de hormônio do 
crescimento recombinante humano 
na fase de transição (DC Endocrino-
logia)

• Vacinação de crianças contra co-
vid-19 (DC Infectologia)

• Baixa estatura idiopática (DC Endo-
crinologia)

• Monkeypox – Entenda a doença e a 
situação epidemiológica (DC Infecto-
logia)

• Pediatra Atualizado: Cirurgia plástica 
mamária atrapalha a amamentação? 
(DC Aleitamento Materno) 

Documentos 
científicos O Programa de Reanimação Neonatal SBP/SPSP, juntamente com a Diretoria de 

Cursos e Eventos da SPSP, realizou o Curso de Reanimação Neonatal para Profissio-
nais de Saúde – Diretrizes 2022, em 7 de dezembro último, com 19 participantes (foto 
abaixo). O evento foi coordenado por Mandira Daripa Kawakami e Silvia Heloisa M. 
Loffredo, com organização da Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP e Programa de 
Reanimação Neonatal SBP/SPSP. Interessados nos cursos do PRN podem entrar em 
contato pelo e-mail prn@spsp.org.br ou pelo telefone (11) 3284-0308.

Reanimação neonatal
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l aconteceu

Alergia 
alimentar

l aconteceu

No dia 13 de dezembro aconteceu o 
Encontro com o Especialista com o tema 
Acidentes automobilísticos, pela campa-
nha Dezembro Vermelho – Prevenção de 
acidentes na infância e adolescência. 
Com organização da Diretoria de Cursos e 
Eventos e o Departamento Científico (DC) 
de Segurança da Criança e do Adolescen-
te da SPSP, o evento atualizou pediatras, 
médicos de outras especialidades e pro-
fissionais de saúde sobre a magnitude 
dos acidentes automobilísticos como 
problema de saúde pública no Brasil, 
além de reforçar as ações de prevenção. 
Coordenado por Tania Zamataro, presi-
dente do DC de Segurança da Criança e 
do Adolescente da SPSP, o encontro teve 
como moderadora Renata Waksman, presidente da SPSP, e contou com a participa-
ção de Sarah Saul e Regina Carnaúba, respectivamente vice-presidente e membro do 
DC de Segurança da Criança e do Adolescente da SPSP. A gravação está disponível no 
portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Atualizar os pediatras sobre as emer-
gências relacionadas à alergia alimen-
tar e seu tratamento, além de cons-
cientizar a respeito de situações de 
sobreposição com imunodeficiências 
primárias foi o objetivo do  Encontro 
com o Especialista com o tema Atuali-
zação em alergia alimentar – Emergên-
cias e diagnóstico diferencial, que acon-
teceu em 30 de novembro. Organizado 
pela Diretoria de Cursos e Eventos e o 
Departamento Científico (DC) de Aler-
gia e Imunologia da SPSP, o evento foi 
coordenado por  Tim Markus Muller e 
Vera Esteves V. Rullo, respectivamente 
presidente e vice-presidente do DC de 
Alergia e Imunologia da SPSP, e contou 
com a participação de Joaquina Maria 
Correa Bueno, especialista em Alergia e 
Imunologia pela Associação Brasileira 
de Alergia e Imunologia, Pérsio Roxo Jr. 
e Lucia Maria Guirau, respectivamente 
secretário e membro do DC de Alergia 
e Imunologia da SPSP. Os 101 partici-
pantes assistiram a apresentações de 
casos clínicos em emergências em aler-
gia alimentar e à palestra que discutiu 
alergia alimentar e imunodeficiência. A 
gravação está disponível na plataforma 
SPSP Educa.

Dezembro Vermelho

Confira os livros mais recentes da Série Atualizações Pediátricas, em parceria com a Editora Atheneu, mais uma forma de atua-
lização científica que a SPSP oferece aos pediatras associados. Informações sobre as publicações pelo telefone (11) 3284-0308 
ou e-mail atendimento@spsp.org.br.

l aconteceu

Atualizações Pediátricas: últimos lançamentos

Confira os vídeos e podcasts 
de atualização científica 

na página inicial do 
portal da SPSP.

http://www.spspeduca.org.br
http://www.spspeduca.org.br/
https://www.spsp.org.br/publicacoes/livros/
mailto:atendimento%40spsp.org.br?subject=
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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: 

alla-serebrina | depositphotos.com

l vai acontecer

A campanha Fevereiro Safira – Pri-
meiros mil dias: pelo futuro das crian-
ças tem como objetivo conscientizar 
a comunidade médica e a população 
sobre a importância dos cuidados com 
o bebê nessa fase, que compreende os 
270 dias de gestação somados aos dois 
primeiros anos de vida, período funda-
mental para que a criança possa atingir 
o seu potencial máximo de crescimen-
to e desenvolvimento. No dia 11 de fe-
vereiro será realizado o Café da Manhã 
com o Professor – Além dos mil dias: do 
consultório aos programas de assistên-
cia à gestante e criança, organizado 
pela Diretoria de Cursos e Eventos e o 
Núcleo de Estudos Mil Dias da SPSP. O 
objetivo é avaliar o impacto do plane-
jamento familiar e dos programas de 
saúde na infância sobre os mil dias e além. O evento terá transmissão ao vivo pela 
plataforma Zoom e é gratuito para os associados da SPSP, que podem inscrever-se 
até 11 de fevereiro, 9h00, pelo portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br). Outra 
ação pela campanha acontecerá no dia 28 de fevereiro: a live via Zoom com o mes-
mo tema e objetivo, com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e do Núcleo 
de Estudos Mil Dias da SPSP. As inscrições são gratuitas, porém obrigatórias, até 28 
de fevereiro às 19h30. O link para o evento será enviado por e-mail somente para 
os inscritos.

Fevereiro Safira

Com o apoio da Sociedade Brasilei-
ra de Salvamento Aquático (Sobrasa), 
a SPSP lançou a campanha Não se afo-
gue, com o objetivo de alertar a popu-
lação sobre situações de risco que po-
dem levar ao afogamento. Clique aqui 
e confira a mensagem da campanha, 
que utiliza as letras iniciais do tema  
– NÃO SE AFOGUE – para informar so-
bre aspectos importantes que podem 
evitar afogamentos. Tania Zamataro, 
presidente do Departamento Científi-
co de Segurança da Criança e do Ado-
lescente da SPSP, gravou um podcast 
ressaltando a campanha e alertando 
para as situações de risco para afoga-
mento – clique aqui e ouça. Participe 
dessa ação e compartilhe!

Campanha 
Não se afogue

l acontece

l vídeo

Rubens Feferbaum, presidente do 
Núcleo de Estudos Mil Dias da SPSP, 
gravou um vídeo destacando a cam-
panha Fevereiro Safira – Primeiros 
mil dias: pelo futuro das crianças que, 
este ano, terá seu foco voltado para o 
planejamento familiar, programas de 
atendimento à gestante e ao bebê e 
consequências desse período no futu-
ro da criança. Clique aqui e assista!

Primeiros mil dias
Participou de 
eventos da SPSP? 
Clique aqui e 
imprima seu 
certificado.

http://www.spsp.org.br/campanhas_spsp
http://www.spspeduca.org.br
https://www.spsp.org.br/2023/01/31/campanha-nao-se-afogue/
https://www.spsp.org.br/2023/02/01/podcast-nao-se-afogue-com-tania-zamataro/
https://www.spsp.org.br/2023/01/31/video-mil-dias-com-rubens-feferbaum/
https://www.spsp.org.br/eventos/certificado/
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 7h45 - 18h30 HABILIDADES NA EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA 20 Centro de Convenções Frei Caneca 

 8h00 - 18h30 ESPECIALIDADES NA EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA  20 Centro de Convenções Frei Caneca

 8h00 - 18h30 ABORDAGEM DA VIA AÉREA INFANTIL – VIA AÉREA E VIA AÉREA DIFÍCIL 24 Centro de Convenções Frei Caneca

 7h45 - 16h30 URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS COM SIMULAÇÃO REALÍSTICA  48 Centro de Simulação Realística - Albert Einstein

 7h45 - 16h15 ULTRASSOM POINT-OF-CARE EM EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA: WORKSHOP  20 Centro de Convenções Frei Caneca

 7h00 - 19h00 PALS REFRESH 28 Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo

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

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

Urgências e Urgências e 
EmergênciasEmergências
PediátricasPediátricas

28 de fevereiro vence o terceiro prazo de inscrições com desconto!28 de fevereiro vence o terceiro prazo de inscrições com desconto!

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

Cursos pré-congresso • Dia 22 de marçoCursos pré-congresso • Dia 22 de março
 Horário Curso Vagas Local Horário Curso Vagas Local

É obrigatória a inscrição no Congresso para participar. Garanta sua vaga!

http://www.emergenciaspediatricas.org.br
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AGENDA DE CURSOS E EVENTOS
Eventos com realização da SPSP em 2023

  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: 11 e 12 de fevereiro; 1 e 2 de abril; 22 e 23 de julho de 2023.

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

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

 28 de fevereiro Ao vivo - Zoom Além dos mil dias: do consultório aos programas de assistência à gestante e criança www.spsp.org.br          
   Fevereiro Safira

Café da Manhã Virtual com o Professor 2023
 Data Tema Mesa-redonda Informações 
 11 de fevereiro Mil Dias - Fevereiro Safira Além dos mil dias: do consultório aos programas de assistência à gestante e criança www.spsp.org.br  

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

