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O cuidado diferenciado às crianças em relação aos 
adultos é relatado na Idade Antiga (até 476 d.C.) no Papiro 
de Ebers, do Egito antigo, e por Hipócrates e Aristóteles, 
da Grécia antiga. Entretanto, só na Idade Moderna (1454 
a 1789) as crianças começaram a merecer cuidados dis-
tintos dos de adultos como políticas de Estado. Em 1762, 
o filósofo suíço Rousseau escreveu “Do Contrato Social”, 
criando a concepção moderna de infância, e o médico 
suíço Ballexserd criou o termo “Puericultura”.

No Brasil, em 1923, Carlos Chagas estabeleceu medidas 
de profilaxia de doenças transmissíveis próprias da infân-
cia e de orientação alimentar para crianças. O Departa-
mento Nacional da Criança foi instituído em 1940, crian-
do postos de Puericultura e serviços de pré-natal.

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 
1988, em seu artigo 227, assegura à criança e ao ado-
lescente, com absoluta prioridade, seus direitos, regula-
mentados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 
em 1990.

O Ministério da Saúde, por meio do Caderno de Aten-
ção Básica 33 – Saúde da Criança, de 2012, faz recomen-
dações de ações de Puericultura e a consulta de Puericul-
tura é prevista no Rol de Procedimentos da ANS (RN 387, 
anexo III, em vigor desde janeiro de 2016).

O pediatra, como especialista em pessoas na fase de 
crescimento e desenvolvimento, tem, portanto, o dever 
de zelar e orientar o exercício dos direitos dessas pessoas, 
atuando em todos os níveis de atenção à saúde, embasa-
do em jurisprudência recente e em vigor.

A Puericultura contemporânea tem enormes desafios, 
entre eles o de assegurar que crianças nasçam, cresçam 
e permaneçam sadias para que se tornem adultos sau-
dáveis e produtivos. Se a boa Medicina cuida da pessoa 
como um todo, a boa Pediatria precisa cuidar da pessoa 
para a vida toda.

O pediatra deve estar preparado para exercer uma espe-

cialidade complexa, incorporando áreas de conhecimen-
to emergentes como:

• Epigenética, que estuda como o código genético se 
expressa por influência dos fatores que interferem na ex-
pressão dos genes sem alterar a sequência de DNA;

• Genômica nutricional, que estuda as diferenças na 
resposta aos alimentos baseadas em características ge-
néticas e os efeitos dos alimentos na expressão genética;

• Neurociência, que estuda as bases biológicas do com-
portamento e como experiências vividas pelas crianças 
nos primeiros tempos de vida têm um impacto na cons-
trução, natureza e extensão de suas capacidades adultas.

A criança brasileira tem o direito à Assistência Médica 
qualificada e eficaz assegurado pela Constituição Fede-
ral, sendo dever do Estado e da Sociedade prover meca-
nismos para que os recursos direcionados à saúde sejam 
otimizados em seu benefício.

Por tudo isso, a Sociedade de Pediatria de São Paulo 
tem de continuar a dar suporte técnico-científico atualiza-
do, além de lutar por remuneração justa e condições de 
trabalho dignas para que os pediatras exerçam seu dever 
de defender os direitos das crianças, considerando que, 
para o Estado e para a Sociedade, é mais vantajoso pagar 
bem um bom pediatra do que gastar mal para remediar.

Um abraço fraterno do

Mário Roberto Hirschheimer
Presidente

pediatria@spsp.org.br
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convite ao congresso
Conversa com o Diretor

Muito gratificante participar da Diretoria de Cursos e 
Eventos da SPSP. Uma equipe ativa e participativa tendo à 
frente a competente Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck.

Como ex-Diretor das Regionais da SPSP, e lembrando 
que uma das prioridades desta diretoria é a descentrali-
zação para melhor atender nossos colegas do interior, 
abracei o convite pensando, uma vez mais, naqueles que 
não têm oportunidade de se deslocar até a capital para 
participar de nossas atividades de atualização científica.

Vários foram os eventos durante esta gestão: cursos 
teórico-práticos, cursos on-line, jornadas de Pediatria, o 
Congresso de Urgências e Emergências Pediátricas e tan-
tos outros de excelente nível e com ótima participação 
dos pediatras.

Com a inauguração da nossa nova sede, na rua Maria 
Figueiredo, em São Paulo, ganhamos mais espaço, facili-
tando assim nossos projetos Encontro com o Especialista 
e Café da Manhã com o Professor, nossas reuniões de di-
retoria e departamentos, deixando uma porta ainda maior 
para atender nossos associados.

Com a proximidade do 14º Con-
gresso Paulista de Pediatria, que 
será realizado em São Paulo, nas 
dependências do Expo Center 
Norte, no período de 12 à 15 de março, reforço o convite 
a todos os colegas para que participem deste grande e 
excelente evento.

Tive a oportunidade de participar da Programação Cien-
tífica do Congresso e enfatizo que não foram poupados 
esforços para que este seja um dos eventos mais marcan-
tes da SPSP em prol da reciclagem e atualização nessa 
difícil especialidade que é a Pediatria.

Espero contar com a presença de todos, entendendo que 
os verdadeiros beneficiados sempre serão nossas crianças 
e adolescentes, nossos pequenos e frágeis pacientes.

Fábio Eliseo Fernandes Álvares Leite
Formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá (MG). Ex-Diretor das 

Regionais da SPSP. Membro da Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP. 
Atual membro da Câmara Técnica de Pediatria do CREMESP.  

diretoria@spsp.org.br
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Publicação bimestral da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Alameda Santos, 211, 5º andar, conj. 511 • São Paulo (SP) • Cep: 01419-000 • (11) 3284-0308 • www.spsp.org.br • pediatria@spsp.org.br. Editor: Luiz Laerte Fontes (MT-SP 8346). Reportagens: Lucia Fontes (lucia@spsp.
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o pediatra e a família
Conversa com o Associado

Se perguntassem a qualquer paciente, dentre todos os  
médicos com quem ele já teve contato, qual se recordaria 
com mais facilidade, tenho certeza que a imensa maioria 
responderia o seu pediatra ou o pediatra de seu filho. Acre-
dito que a especialidade médica mais próxima do pacien-
te e de sua família é a Pediatria. Cabe a este profissional 
acompanhar o desenvolvimento do bebê para criança e 
desta para a adolescência até tornar-se adulto. A ideia é 
fazer com que a criança chegue a fase adulta com saúde e 
habilidades intelectuais e físicas plenas para a sua vivência.

Em decorrência desse longo período de convivência, 
cria-se um vínculo médico afetivo importante com as fa-
mílias. Nos tempos modernos significa paciente, mãe, pai, 
avós. Nem sempre essa relação é fácil. A formatação da 
família tem mudado e, junto com as transformações, au-
mentaram os desafios do pediatra em lidar diariamente 
com os relacionamentos atuais: pais com filhos de vários 
casamentos, pais separados etc. Hoje, a probabilidade é 
muito maior das crianças crescerem em lares onde am-
bos pais trabalham e se sentem estressados, cansados, 

apressados e sem tempo para de-
dicar aos filhos. É nesse contexto 
que se observa, de forma nítida, o 
fenômeno de terceirização da fa-
mília, sendo uma das funções mais comuns nesse pro-
cesso a educação dos filhos, conforme já foi relatado por 
outro pediatra nessa mesma sessão deste boletim.

Frente a tudo isso, torna-se mais relevante o papel do 
pediatra, real médico da família, para lembrar aos pais so-
bre a importância de manter o contato e o afeto com os 
filhos, colocar limites na educação deles, ou seja, gastar 
tempo com eles. Enfim, apesar das mazelas das moderni-
dades do mundo atual, ainda reina a Pediatria em prol de 
cuidar e preservar as crianças, às custas da dedicação de 
seus súditos, os pediatras.

Maria de Fátima Gomes Pereira
Pediatra e endocrino pediatra. Vice-presidente da Regional SPSP do 

Grande ABC. Atua no Centro de Especialidades de Santo André, com 
consultório em Santo André.  

drafatimagp@gmail.com
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Critérios para emissão ou não
da declaração de óbito fetal

Pediatria em Movimento

O consulente Dr. K. S. A. pergunta ao Cremesp sobre 
quais critérios (idade gestacional, peso, estatura) são pri-
mordiais para a emissão ou não da declaração de óbito, 
em caso de morte fetal.

PARECER
O documento denominado A Declaração de Óbito em 

sua 3ª edição, editado pelo Ministério da Saúde em 2009, 
refere em suas páginas 10 e 11, “em que situações emitir 
a D.O.”:

“...
3. No óbito fetal, se a gestação teve duração igual ou 

superior a 20 semanas, ou o feto com peso igual ou su-
perior a 500 gramas, ou estatura igual ou superior a 25 
centímetros”.

Refere ainda em sua página 11, “em que situações não 
emitir a D.O.”:

“...
1. No óbito fetal, com gestação de menos de 20 sema-

nas, ou feto com peso menor que 500 gramas, ou estatu-
ra menor que 25 centímentros.

Nota: A legislação atualmente existente permite que, na 
prática, a emissão da DO seja facultativa para os casos em 
que a família queira realizar o sepultamento do produto 
de concepção”.

A Resolução CFM nº 1.779 de 11/11/2005 determina em 
seu item 2, Morte Fetal:

“...
2) Morte fetal: 
Em caso de morte fetal, os médicos que prestaram as-

sistência à mãe ficam obrigados a fornecer a Declaração 
de Óbito quando a gestação tiver duração igual ou supe-
rior a 20 semanas ou o feto tiver peso corporal igual ou 
superior a 500 (quinhentos) gramas e/ou estatura igual ou 
superior a 25 cm”.

O Manual de Vigilância do Óbito Infantil e Fetal e do Co-
mitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal, editado pelo 
Ministério da Saúde em 2009, apresenta em seu subtítulo 
4.1, página 33, o seguinte texto:

“...

No caso de óbito fetal, o médico que prestou assistên-
cia à mãe, fica obrigado a emitir a D.O. quando a duração 
da gestação for igual ou superior a 20 semanas, ou se o 
feto apresentar peso igual ou superior a 500 gramas, ou 
estatura igual ou superior a 25 centímetros.

Quando a gestação for inferior a 20 semanas, o feto 
tiver peso menor que 500 gramas e estatura menor que 
25 centímetros, a legislação prevê a emissão facultativa 
da D.O. para os casos em que a família queira realizar o 
sepultamento do produto da concepção. Caso contrário, 
o corpo poderá ser incinerado sem declaração de óbito, 
no hospital ou entregue à coleta hospitalar adequada”.

Relator: Conselheiro Clóvis Francisco Constantino.
Aprovado na reunião da Câmara de Consultas, realizada 
em 13 de janeiro de 2012. Homologado na 4.463ª Reu-
nião Plenária, realizada em 17 de janeiro de 2012.

CONCLUSÃO

É de se concluir que a utilização predominante da con-
junção alternativa “ou” nessas determinações, permite 
a interpretação de que qualquer um dos parâmetros 
presentes, isto é, duração da gestação, peso fetal ou 
estatura fetal será o indicador do que deve ser feito, 
emitir ou não a D.O., independentemente dos outros 
dois dados.
Acrescento a importância fundamental do registro no 
prontuário da mãe, dos dados obtidos e das razões 
que levaram o médico assistente a emitir ou não a D.O.
Este é o nosso parecer, s.m.j.

Emitir ou não Declaração de Óbito 
em casos de morte fetal é decisão 
determinada pelos parâmetros idade 
gestacional, peso ou estatura, ou desejo 
da família em realizar o sepultamento



INFORME-SE4

calendário eleitoral
Processo eleitoral da SPSP para o triênio 2016-2019

 → 20 de março: início do processo eletrônico de votação. 
O sistema de votação estará disponível no portal da 
SPSP (www.spsp.org.br);

 → 18 de abril: envio de e-mail com senha e orientações;
 → 25 a 30 de abril: o sistema estará aberto para votação 
aos associados quites com suas obrigações associati-
vas até 01/02/2016;

 → 30 de abril às 17hs: encerramento do Processo Eleitoral;
 → 3 de maio (72 horas após apuração): conclusão do 
Processo Eleitoral, oficial e definitivo;

 → Maio de 2016: posse da nova Diretoria (em data, local 
e horário a ser definido).

votação eletrônica: 
passo a passo

 → Primeira tela: Identificação do associado pela 
matrícula e senha enviada por e-mail em 18/04;

 → Segunda tela: Confirmação de dados pessoais, 
matricula (SBP/SPSP) e CRM;

 → Terceira tela: Orientações antes de escolher e 
registrar o voto;

 → Quarta tela: Escolha da Chapa de São Paulo;
 → Quinta tela: Caso seja do interior, escolha da 
Chapa da sua Regional;

 → Sexta tela: Confirmação das escolhas;
 → Sétima e última tela: Comprovante de votação.

A Comissão Eleitoral homologou as duas chapas candidatas à Diretoria da SPSP (2016-2019) “Renovação, Integração 
e Experiência” e “Fazendo a Diferença”, após verificadas e aprovadas as condições de elegibilidade de cada candidatura. 
Abaixo, os nomes dos candidatos à Diretoria Executiva e às Diretorias Regionais das duas chapas inscritas.

Chapa 
renovação, integração e experiência
Presidente: Claudio Barsanti
1º Vice-presidente: Lilian dos S. Rodrigues Sadeck
2º Vice-presidente: Marcelo Pinho Bittar
Secretário Geral: Maria Fernanda B. de Almeida
1º Secretário: Sulim Abramovici
2º Secretário: Fábio Eliseo F. Álvares Leite
1º Tesoureiro: Mário Roberto Hirschheimer
2º Tesoureiro: Glaucia Veiga Corrêa

Diretorias Regionais
• Baixada Santista - Presidente: Maria Heloiza Torres Ventura Vice-
-presidente: Adriana Guimarães Amaral • Botucatu - Presidente: 
Eduardo Bicas Franco Vice-presidente: Nadja Guazzi A. Alves • Cam-
pinas - Presidente: Tadeu Fernando Fernandes Vice-presidente: Wal-
ter Pazinatto • Franca - Presidente: Alberto da Silva Costa Filho Vice-
-presidente: Andréa Cristina J. Souza • Grande ABC - Presidente: 
Maria de Fátima Gomes Pereira Vice-presidente: Renata Rodrigues 
Aniceto • Jundiaí - Presidente: Aderbal Tadeu Mariotti Vice-presi-
dente: Paulo Tarcísio P. Nogueira • Marília - Presidente: Mário do Car-
mo M. Bernardo Vice-presidente: Paulo Eduardo A. Imamura • Mogi 
das Cruzes - Presidente: Henrique George Naufel Vice-presidente: 
Rosana Chieffe Monteiro • Piracicaba - Presidente: Antônio Ananias 
Filho Vice-presidente: Sandra Rosal Ferracciu • Presidente Prudente 
- Presidente: Osvaldo Saraiva Marques Junior Vice-presidente: Apa-
recido Nórcia • Ribeirão Preto - Presidente: Valdir Vitor dos Santos 
Vice-presidente: Renato Zorzo • São José do Rio Preto - Presidente: 
Jorge Selem Haddad Filho • Vice-presidente: Bruna Fernanda Zilioli 
Floriano • Sorocaba - Presidente: Fábio Cesar Bozelli Vice-presiden-
te: André Pacca Luna Mattar • Taubaté - Presidente: Ciro João Bertoli 
Vice-presidente: Cláudio Ribeiro Aguiar

Diretorias Regionais
• Baixada Santista - Presidente: Sergio Luciano Pinto Vice-presiden-
te: José Arthur Ramos Alves • Botucatu - Presidente: Antônio Zuliani 
Vice-presidente: Antônio Caetano P. Simões • Campinas - Presiden-
te: José Dirceu Ribeiro Vice-presidente: José Espin Neto • Franca 
- Presidente: Felipe Bachur Neto Vice-presidente: Vânia Gameiro 
de Carvalho • Grande ABC - Presidente: Ézio Luiz Marson Gambini 
Vice-presidente: Luciana Marto Sanches • Jundiaí - Presidente: Dé-
bora Scordamaglia F.O. de Carvalho Vice-presidente: Daniela Bento 
Cunha Arruda • Marília - Presidente: Camila Dall Antonia Santiago 
Vice-presidente: Fernanda Maira Augusto • Mogi das Cruzes - Pre-
sidente: Juliana Del Grossi Moura Vice-presidente: Maximiliano Ro-
lon T.C.Q. de Miranda • Piracicaba - Presidente: Ludmila Marie Weiss 
Aloisi Vice-presidente: Nice Felício Galani • Presidente Prudente - 
Presidente: Samara Bertin Suguitani Santello Vice-presidente: Murilo 
Sabbag Moretti • Ribeirão Preto - Presidente: Andréa Aparecida Con-
tini Rodrigues Vice-presidente: Pérsio Roxo Junior • São José do Rio 
Preto - Presidente: João Batista Salomão Junior • Vice-presidente: 
Marciali Gonçalves F. Silva • Sorocaba - Presidente: Alcinda Aranha 
Negri Vice-presidente: Danielle Raguzza • Taubaté - Presidente: Ilina 
Soares de Oliveira Vice-presidente: Neice Martins Ustariz

Chapa 
fazendo a diferença
Presidente: José Martins Filho
1º Vice-presidente: Luiz Anderson Lopes
2º Vice-presidente: Gabriel Wolf Oselka
Secretário Geral: Mário Santoro Junior
1º Secretário: Artur Figueiredo Delgado
2º Secretário: Izilda das Eiras Tamega
1º Tesoureiro: Fernanda Luisa Ceragioli Oliveira
2º Tesoureiro: Antônio Carlos Tonelli Gusson

chapas candidatas à gestão 2016-2019
Eleições SPSP

Para que sua participação no Processo Eleitoral da SPSP seja um sucesso, 
ATUALIZE SEU E-MAIL!



INFORME-SE 5

Com o objetivo de ampliar as publicações 
da SPSP, a Diretoria Executiva propôs a cria-
ção de um boletim com o nome Pediatra 
Atualize-se, com periodicidade bimestral e 
que circulará alternadamente com este bole-
tim, o Pediatra Informe-se. A nova publicação 
terá exclusivamente conteúdo científico de 
atualização, com artigos dos Departamentos 
Científicos da SPSP, bem como dos Grupos 
de Trabalho. Desta forma, a SPSP abre um 
novo canal para a educação continuada dos 
pediatras associados, cumprindo assim uma 
de suas missões: “... contribuir para o aper-
feiçoamento dos conhecimentos relativos à 
Pediatria e suas áreas de atuação, capacitação 
e habilitação mantendo publicações especializadas a serem disponibilizadas 
para seus associados.”

A SPSP – Regional Grande ABC, em 
conjunto com a Associação Paulista 
de Medicina de Santo André, realiza 
todos os anos os Simpósios de Atua-
lização. Confira as datas e os temas 
da programação para 2016:

20 de fevereiro – O laboratório na 
prática pediátrica
• Como solicitar e interpretar exames
• Infecções por vírus respiratórios e 

coqueluche
• Exames para Dengue, Chikun-

gunya e Zica
• Dor em membros
• Diagnóstico da alergia na era mo-

lecular

16 de abril – Atualizações em
Dermatologia e Imunizações
• “Momento Puericultura”: discussão 

de caso clínico
• Principais afecções dermatológicas 

na infância (com casos clínicos)
• Atualizações em imunizações

11 de junho – Nutrição
• A importância dos macronutrientes 

na nutrição
• A criança e a seletividade alimentar
• Suplementações nutricionais nos 

distúrbios alimentares
• “Momento Puericultura”: discussão 

de caso clínico

24 de setembro – Emergências em 
Oftalmologia e Otorrinolaringolo-
gia na Pediatria
• Caso clínico sobre as emergências 

oftalmológicas e aula abordando 
diagnóstico e conduta nos traumas 
oculares mecânicos

• Traumas oculares não mecânicos
• Caso clínico sobre as emergências 

otorrinológicas e aula abordando 
diagnóstico e conduta nas 
epistaxes, otalgia, corpo estranho 
e traumas 

Os Simpósios acontecem na sede 
da APM Santo André, das 8h00 às 
12h00. Informações e inscrições: 
4990-0634 ou 4990-0168. Se pre-
ferir, entre em contato pelo e-mail 
info@apmsantoandre.org.br.

Nova publicação SPSP simpósios em 
santo andré

Acontece Regional

A SPSP - Regional Jundiaí continua com o tradicional Serão de Pediatria, 
organizado em conjunto com o Departamento de Pediatria da Faculdade de 
Medicina de Jundiaí (FMJ). Os Serões acontecem nas primeiras quartas-feiras 
do mês, às 20 horas, no Anfiteatro da FMJ. As datas para o primeiro semestre 
de 2016 são: 2 de março, 6 de abril, 4 de maio e 1 de junho. Os temas e os 
palestrantes ainda serão definidos. Informações: (11) 4587-1095.

A SPSP tem parceria com a Aca-
demic Medical Online Community, 
uma rede social mundial focada na 
área acadêmica e científica. Entre 
outros benefícios, o afiliado à Aca-
Med, através da SPSP, tem acesso 
aos slides das aulas apresentadas 
em eventos da SPSP (aulas que fo-
ram autorizadas por seus autores). 
Se não participou dos eventos, pode 
conferir o que foi apresentado; se 
participou, pode relembrar. Visite a 
Acamed (www.spsp.org.br - clique 
em Acamed) e conheça as outras 
funcionalidades oferecidas.

serões de pediatria

aulas 
disponíveis

Regional

Rede social Acamed
Já visitou o 
novo portal 
da SPSP?
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Inscrições 
antecipadas até 
1º de março. 
Garanta sua 
vaga com 
desconto!

programação científica
Congresso Paulista de Pediatria

 → 17 cursos teórico-práticos pré-congresso
 → 10 colóquios
 → 30 conferências
 → 15 mesas-redondas
 → 15 miniconferências
 → 10 painéis
 → 15 sessões de apresentação oral de temas livres
 → 5 sessões interativas com discussão de casos clínicos
 → apresentações comentadas diárias de pôsteres de temas livres

Todas as atividades serão disponibilizadas aos congressistas 
em um site, possibilitando assisti-las em seu computador 
pessoal, após o congresso, durante um ano!

Lançamentos da Série Atualizações Pediátricas
Dia 13 de março (domingo) • 14h30

O Congresso será uma grande 
oportunidade de harmonizar 
as atividades de ciência, hu-
manidades, cultura e confra-
ternização e com o compro-
misso da Diretoria da SPSP, de 
engrandecer quem cuida do 
futuro cidadão para construir 
uma sociedade melhor.

Mário Roberto Hirschheimer
PRESIDENTE DA SPSP
Lilian S. Rodrigues Sadeck
PRESIDENTE DA COMISSÃO 
CIENTÍFICA
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De 12 a 15 de março
Expo Center Norte
Rua José Bernardo Pinto, 333 • São Paulo

Informações e inscrições:
(11) 3849-8263 • www.meetingeventos.com.br

www.paulistapediatria.org.br

Confira no site do Congresso:

14º Congresso Paulista de Pediatria

• programação científica completa
• resumo dos temas livres aprovados
• dinâmica dos cursos pré-congresso
• inscrições com desconto
• informações gerais sobre o evento
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“ESTE EVENTO RECEBEU PATROCÍNIO DE EMPRESAS PRIVADAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 11.265, DE 3 DE JANEIRO DE 2006.”

PATROCÍNIOSociedade de Pediatria de São Paulo
Rua Maria Figueiredo, 595 • 10º andar •  04002-003 • São Paulo, SP
Fone: 3284-0308 • 3284-9809
www.spsp.org.br • pediatria@spsp.org.br.

Encontre seu curso ou evento
  Data Local Evento Informações Pontos

2016

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP =  Descontos para Associados da SPSP/SBP

 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 ou (11) 3284-0308. 
 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.

 Curso PALS: 14 e 15 de fevereiro, 13 e 14 de março, 20 e 21 de março, 10 e 11 de abril, 16 e 17 de maio, 27 e 28 de junho Informações e inscrições: (11) 3155-3742 
www.hospitalsiriolibanes.org.br Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 21 de fevereiro, 9 de abril, 19 de junho, 7 de agosto, 31 de outubro, 3 de dezembro
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 Curso 100% on-line: aulas com membros dos Departamentos Científicos da SBP. Carga horária: 360 horas. Pontuação para Pediatria: 10 pontos www.manoleeducacao.com.br/sbppediatria

 Tema  Palestrante(s) Endereço Pontos

Cursos on-line da SPSP • www.aulaspediatriasp.com.br

Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

Cursos de Reanimação Pediátrica • Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês

Cursos do Programa de Reanimação Neonatal da SBP-SPSP

 Nutrição infantil: qual seu valor para o futuro das crianças Rubens Feferbaum, Lilian Sadeck www.aulaspediatriasp.com.br  *

 Curso on-line de vacina contra HPV: visão atual Maria Ignez Saito www.aulaspediatriasp.com.br  *

Curso on-line de vacina contra HPV: visão atual
Maria Ignez Saito

www.aulaspediatriasp.com.br

Nutrição infantil: qual seu valor para o futuro das crianças
Rubens Feferbaum, Lilian Sadeck

www.aulaspediatriasp.com.br

 Apoio 22 de fevereiro Curso on-line Curso de Atualização em UTI Pediátrica (11) 2424-6700           *
 SPSP    manoleeducacao.com.br/utipediatrica

 Realização 12 a 15 de março Expo Center Norte 14° Congresso Paulista de Pediatria (11) 3849-8263 ou 3849-0379           *
 SPSP  São Paulo, SP  www.meetingeventos.com.br

 Apoio 6 de maio Maksoud Plaza Hotel 4ª Imersão em ORL Pediátrica (11) 5080-4933 ou 5080-4934           *
 SPSP  São Paulo, SP  www.stelamariseventos.com.br

 Apoio 15 a 17 Maksoud Plaza Hotel 3º Congresso Internacional Sabará em Saúde Infantil (11) 2155-0259              *
 SPSP de setembro São Paulo, SP  ensinosabara.org.br/3congresso

 Realização 20 de fevereiro APM Santo André O Laboratório na Prática Pediátrica:  (11) 4990-0634 ou 4990-0168           *
 SPSP  Santo André, SP Como solicitar e interpretar exames em Pediatria info@apmsantoandre.org.br


