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Conversa com o Presidente

o ano de 2019 está logo aí!
Em 2019 apresentar-se-á, como previamente determinado, a implantação do Programa de Residência Médica
em Pediatria em três anos. Têm chegado até nós angústias e dúvidas quanto à implantação desse modelo curricular. Se, por um lado, muitos dos programas que já se
adaptaram aos três anos discorrem sobre os seus benefícios, elencando os ganhos trazidos tanto aos próprios
serviços, quanto aos seus residentes, apontam, também,
dificuldades como, por exemplo, a de realizar as adaptações necessárias para o sucesso da tarefa.
Alguns serviços, mesmo ligados a renomadas universidades e faculdades de Medicina de nosso Estado, têm
questionado sua possibilidade institucional, técnica, física
e econômica para a adequação ao programa de três anos
e temem pela impossibilidade de sua ideal implantação.
De fato, a implementação e a conclusão do Programa de
Residência em Pediatria em três anos não é uma tarefa
fácil e não pode ser considerada simplista, na ideia de que
será conseguida se seguidas regras pré-estabelecidas e
impostas para todas as instituições. Cada serviço, cada
programa e cada instituição têm características próprias e
únicas que devem ser respeitadas.
Um dos pontos que mais aflige se ancora na possibilidade de diminuição do número de vagas cedidas aos residentes de primeiro ano. Dessa forma, com a retração das
vagas de entrada, seria mantido o mesmo número total
de residentes no curso total de três anos de residência
em Pediatria, não havendo aumento no total de bolsas,
impedindo, assim, um incremento nos custos.
A esse ponto se soma – e se agrava – uma triste realidade presente: com a proliferação desmedida e inconsequente de novas “Faculdades de Medicina”, muitas vezes
há a formação de profissionais sem as qualidades básicas
para as devidas e necessárias habilidades e predicativos
médicos obrigatórios à consecução de nossa nobre pro-
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fissão. A residência médica se apresenta como uma das
poucas ferramentas de correção dessa inadequada formação profissional; formação esta que, por vezes, traz ao
mercado egressos com incipiente postura técnica, científica e ética.
Cada programa de residência detém sua história, sua
realidade, suas dificuldades e suas vitórias. A SPSP tem
estado atenta aos questionamentos e anseios dos coordenadores dos serviços de residência em Pediatria de
nosso Estado e se mobiliza em discussões e ações nesse campo.
Ouvir, discutir e encontrar caminhos e soluções é obrigação de nossa SPSP, da Sociedade Brasileira de Pediatria e de todas as suas filiadas, além de outros órgãos da
classe médica. Nesse diapasão, realizaremos, no próximo
dia 11 de agosto, um amplo debate em nossa Sede, com
a participação dos coordenadores dos programas de residência de todo o Estado de São Paulo. Também estamos disponibilizando, desde já, um endereço eletrônico
– residenciaempediatria@spsp.org.br – para que todos os
interessados nos encaminhem dúvidas e sugestões.
Participe! Vamos juntos construir uma Pediatria cada
vez mais forte e uníssona.
Um abraço,

Claudio Barsanti
Presidente
presidencia@spsp.org.br
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Conversa com o Diretor

O blog Pediatra Orienta (www.pediatraorienta.org.br),
iniciativa da SPSP desde setembro de 2013, criado com
o objetivo de divulgar e atualizar informações científicas
de forma clara e objetiva, a fim de orientar os pais e todos os interessados na saúde e bem-estar das crianças
e dos adolescentes, tem sido um sucesso de acessos.
No período de 30 de março a 27 de abril deste ano, foram mais de oito mil usuários com 21.856 visualizações.
Os artigos do blog são produzidos pelos Departamentos
Científicos, pelos Núcleos de Estudo e Grupos de Trabalho da SPSP.
O Núcleo de Estudos da Violência contra Crianças e
Adolescentes, interdisciplinar e multiprofissional, tem desenvolvido ações como o Fórum Paulista de Prevenção
de Acidentes e Combate à Violência – que, em 2017, estará em sua décima edição – e desenvolve atualmente a
segunda edição do Manual de Atendimento às Crianças
e Adolescentes em Situação de Risco de Violência, em
parceria com o Departamento de Segurança da Socie-

dade Brasileira de Pediatria e o
Conselho Federal de Medicina.
O Núcleo de Direitos da Criança e do Adolescente, criado em
2016, trabalha atualmente com os “Direitos da Gestante
e do Bebê”, que será disponibilizado em breve para pediatras e comunidade.
É muito importante que você, colega pediatra, acompanhe o que é publicado, participe dos Departamentos
Científicos e Núcleos de Estudos da SPSP, visite o blog
Pediatra Orienta e incentive as famílias e todos os interessados por nossas crianças e adolescentes a seguirem
esse meio de comunicação.

Arquivo pessoal

Acompanhe nossas ações

Renata Dejtiar Waksman
Doutora em Pediatria pela FMUSP. Médica do Departamento Materno
Infantil do Hospital Israelita Albert Einstein. Coordenadora do blog
Pediatra Orienta da SPSP. Coordenadora do Núcleo de Estudos da
Violência contra Crianças e Adolescentes e do Núcleo de Direitos da
Criança e do Adolescente da SPSP.
diretoria@spsp.org.br

Conversa com o Associado

Me formei na Faculdade de Ciências Médicas de Santos
(FCMS), fiz residência e especialização em Pediatria e Neonatologia na Santa Casa de São Paulo, onde fui preceptor por nove anos e fiz pós-graduação em Nutrologia pela
ABRAN. Atualmente atendo em consultório particular.
Acredito que nossa especialidade é uma das poucas na
Medicina em que ainda se preserva um olhar global sobre
o indivíduo. Mais do que isso, sobre a família. É impossível
realizar uma boa Puericultura sem atentar ao ambiente e
às tradições em que a criança está inserida. Uma mesma
questão colocada e narrada por diferentes famílias terá enfoques, abordagens e muitas vezes desfechos diferentes.
Portanto, umas das principais ferramentas para exercer
uma boa Pediatria é a “escuta”. De nada adianta uma Medicina de última geração se o tempo de atendimento for
insuficiente, se não for dada a oportunidade para o paciente ou sua família de colocar suas queixas ou ainda se o
pediatra ouve, mas não escuta.
Acompanhar o desenvolvimento de uma criança exi-

ge também um “olhar” atento.
Perceber a coerência entre a fala
da família e o comportamento da
criança na consulta, a comunicação da criança com os pais ou cuidadores e o processo
de aquisição das habilidades são igualmente fundamentais para um bom atendimento.
Tenho participado de grupos de estudos multiprofissionais sobre desenvolvimento infantil e confesso que essa
interação tem ajudado muito nos meus atendimentos.
Através dos contatos nesses grupos fui convidado a participar do Departamento de Saúde Mental da SPSP. Além
de muito produtivo, tive a oportunidade de retomar uma
atividade acadêmica.

Arquivo pessoal

pediatria: um olhar global

Fernando Lamano Ferreira
Pediatra e Neonatologista pela Santa Casa de São Paulo. Pósgraduação em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia.
Atende em consultório particular. Associado SPSP.
drfernandolamano@gmail.com
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Pediatria em Movimento
O Agosto Dourado é a oportunidade
de reforçar o ato de amamentar e
seus benefícios tanto para a mãe
quanto para o bebê

Juntos pela
amamentação
AGOSTO DOURADO
Sociedade de Pediatria de São Paulo
O Congresso Nacional sancionou recentemente a lei nº
13.435, de 12 de abril de 2017, que institui o mês de agosto
como o Mês do Aleitamento Materno.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica instituído o mês de agosto como o
Mês do Aleitamento Materno.
Parágrafo único. No decorrer do mês de
agosto serão intensificadas ações intersetoriais
de conscientização e esclarecimento sobre a
importância do aleitamento materno, como:
I - realização de palestras e eventos;
II - divulgação nas diversas mídias;
III - reuniões com a comunidade;
IV - ações de divulgação em espaços públicos;
V - iluminação ou decoração de espaços com a
cor dourada.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor após decorridos
cento e oitenta dias de sua publicação oficial.
Brasília, 12 de abril de 2017.
A SPSP, que desde a sua fundação realiza ações de incentivo à amamentação, apoia a nova legislação, que divulga
um tema de imensa importância para toda a sociedade.
Com a lei, no decorrer do mês de agosto serão intensificadas ações intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno.

O Agosto Dourado, como passa a ser chamado o mês
do aleitamento materno, é uma oportunidade de reforçar
o ato de amamentar e seus benefícios tanto para a mãe
quanto para o bebê. “A lei fala da divulgação e da importância do tema. A amamentação traz inúmeros benefícios, não só naquele momento, mas continuamente, até
a vida adulta como, por exemplo, diminuindo os riscos
de diversas doenças. Faz toda a diferença promover esse
método de oferta à nutrição do bebê que, sem dúvida, é
o melhor para a criança e para a nutriz”, salienta Claudio
Barsanti, presidente da SPSP.
União e cooperação
A lei está em sintonia com o tema da Semana Mundial
de Aleitamento Materno (SMAM) de 2017, que é: Sustaining Breastfeeding – Together – Sustainable partnership
and the rule of law. Aqui no Brasil Trabalhando juntos
pela amamentação, sem conflitos de interesse. Em todo
o mundo, apenas 38% das crianças são amamentadas
exclusivamente conforme as recomendações de entidades como a Organização Mundial da Saúde, Ministério
da Saúde, Academia Americana de Pediatria e a própria
SPSP: aleitamento materno exclusivo e em livre demanda
até o sexto mês de vida. Até 2025, existe uma meta global para que, pelo menos, 50% dos lactentes recebam o
aleitamento materno. Para atingir o objetivo, é necessário alinhar esforços que englobem equidade de gênero,
direitos trabalhistas, nutrição e saúde, meio ambiente e
desenvolvimento econômico. Depende de cada um de
nós o esforço para trabalharmos juntos.
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A SPSP - Regional Grande ABC, em
conjunto com a Associação Paulista
de Medicina de Santo André, realiza
todos os anos os Simpósios de Atualização. Confira a programação:
´´ 16 de setembro: palestras sobre
autismo, transtorno do déficit de
atenção com hiperatividade e microbioma.
Os eventos acontecem na sede
da APM Santo André, das 8h00 às
12h00. Informações e inscrições: (11)
4990-0366 com Adriana ou e-mail:
info@apmsantoandre.org.br.

Regional

próximos
serões em
Jundiaí
A SPSP - Regional Jundiaí realiza,
em conjunto com a Faculdade de
Medicina de Jundiaí, os Serões de
Pediatria. Confira as próximas datas
e os temas:
´´ 2 de agosto: Anemia em Pediatria
´´ 13 de setembro: Nutrição em Pediatria
Os Serões acontecem na Faculdade de Medicina de Jundiaí, às 20hs.
Informações: (11) 4587-1095.

Fique ligado na
agenda de eventos
e garanta sua vaga
nos cursos da SPSP!
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aconteceu em são josé
dos campos
No último dia 8 de
abril, em São José dos
Campos (SP), aconteceu a 1ª Jornada de
Especialidades Pediátricas no Consultório,
coordenada por Vera
Esteves Vagnozi Rullo
e Joaquina Maria Correa Bueno, ambos
do Departamento de
Alergia e Imunologia
da SPSP. As palestras foram ministradas por membros dos departamentos de
Alergia e Imunologia, Gastroenterologia e Nutrição da SPSP, além de professores da Faculdade de Medicina de Taubaté (SP). Também houve apresentação
de dois painéis com discussão de caso clínico. O Painel I, sobre alergia alimentar e manifestações respiratórias, dermatológicas e gastrointestinais, e o
Painel II, sobre alergia alimentar e imunodeficiência, manifestações cutâneas,
respiratórias e gastrointestinais. A programação científica do evento abordou
os aspectos práticos quanto à condução clínica dos diagnósticos, inclusive
os diferenciais, exames complementares e as intervenções terapêuticas. Com
mais de 60 participantes, a Jornada ultrapassou o horário de término devido
à ampla discussão durante os casos clínicos nos dois painéis. O sucesso do
evento incentivou o Departamento de Alergia e Imunologia da SPSP a preparar
a 2ª Jornada de Especialidades Pediátricas no Consultório, desta vez na cidade
de Santos (SP), nos dias 27 e 28 de outubro, com o apoio da SPSP - Regional
Baixada Santista.

Arquivo SPSP

vai acontecer:
santo andré

Regional

Regional

aconteceu em santos
No dia 17 de maio último aconteceu, na
Santa Casa de Santos (SP), o encontro com
o tema Suporte ventilatório não invasivo em
prematuros extremos: é realmente necessário intubar e fazer surfactante?, com organização da SPSP - Regional Baixada Santista e o
Serviço de Pediatria da Santa Casa de Santos.
O palestrante foi o neonatologista Guilherme
Sant’Anna, da McGill University de Montreal,
no Canadá, que demonstrou seus resultados
com ventilação menos invasiva em prematuros e recém-nascidos com aspiração de mecônio e comparou com os dados da literatura
mundial. Antes da aula, o professor visitou a
Santa Casa de Santos, a primeira do Brasil, e discutiu casos com os residentes
e médicos do corpo clínico. O evento contou com a presença de 94 pessoas,
entre médico pediatras, neonatologistas, estudantes de Medicina, assim como
enfermeiros e fisioterapeutas que trabalham nos hospitais da Baixada Santista.

Arquivo SPSP

Regional

Aconteceu

Aconteceu

combate à Síndrome
Alcoólica Fetal
Arquivo SPSP

Atualmente, o álcool é considerado o agente teratogênico mais comum e a
causa mais frequente de retardo mental não congênito. A Síndrome Alcoólica
Fetal (SAF) é 100 vezes mais frequente que a fenilcetonúria e não tem cura,
mas intervenções precoces podem amenizar seus efeitos, possibilitando uma
vida praticamente “normal” ao indivíduo. Além disso, é totalmente prevenível,
por meio da abstenção total da ingestão de bebidas alcoólicas pelas gestantes.
Em 2007, preocupada com esse grave problema de saúde pública, a SPSP
criou o Grupo de Trabalho sobre os efeitos do álcool na gestante, no feto e no
recém-nascido. Desde essa época, o Grupo vem realizando diversas campanhas junto à comunidade, aos pediatras e ao poder público, com o objetivo de
conscientizar a população a respeito dos riscos do consumo de álcool durante
à gravidez para as crianças. Como resultado desse longo trabalho,
em 2016, foi sancionada a lei que cria a campanha permanente de esclarecimento sobre a SAF.
Atualmente, o Grupo é composto por Conceição Aparecida de Mattos Segre (coordenadora), Coríntio Mariani
Neto (obstetra), Hermann Grinfeld (neonatologista), Helenilce de Paula F. Costa (neonatologista), Lygia Mendes
Börder (pediatra), Marcia de Freitas (neonatologista),
Maria dos Anjos Mesquita (neonatologista), Mario
Roberto Hirschheimer (intensivista), Mirlene Cecilia
S.P. Cernach (geneticista), além de Francisco Damaso
(assessoria de imprensa da SPSP) e Valéria Gregório (representante do laboratório Marjan). São realizadas reuniões
uma vez por mês, para estabelecer as diretrizes para o desenvolvimento das atividades do grupo, que se propõe a divulgar os conhecimentos sobre os efeitos deletérios do álcool sobre o feto e o recém-nascido para
profissionais de saúde e o público em geral, visando primariamente a prevenção
e, secundariamente, o estabelecimento de diagnóstico e tratamento precoces.
Por isso, seguindo o objetivo de difundir informações entre os profissionais
de saúde, o grupo realiza cursos de quatro horas sobre os efeitos do álcool
na gestante, no feto e no recém-nascido e sobre a SAF. Caso haja interesse na
realização desse curso, entre em contato: departamentos@spsp.org.br. Outras
informações podem ser encontradas no site: www.gravidezsemalcool.org.br.
Acompanhe a página no Facebook da campanha #gravidezsemalcool:
www.facebook.com/gravidezsemalcool.

Evento
aborda
antibióticos

Aconteceu em 29 de abril último o
Café da Manhã com o Professor com
o tema Antibióticos nas Infecções de
Comunidade, realizado na sede da
SPSP, em São Paulo, e organizado
pela Diretoria de Cursos e Eventos e
o Departamento de Infectologia da
SPSP. O encontro teve como objetivo atualizar os pediatras na conduta
antimicrobiana em diferentes cenários das infecções comunitárias. Os
42 pediatras presentes assistiram às
palestras dos membros do Departamento de Infectologia: Eitan Naaman
Berezin abordou o uso racional de
antibióticos nas infecções respiratórias; Marcelo Otsuka tratou das infecções bacterianas invasivas e Marcelo
Mimiça falou sobre os antibióticos
no tratamento de infecção de pele
e tecidos moles. No final da reunião,
os presentes esclareceram dúvidas e
conversaram com os professores.

Aconteceu

Fascículos recomendações
Na edição 79 de Recomendações o Departamento de
Reumatologia da SPSP aborda o diagnóstico e o tratamento da Doença de Kawasaki. O fascículo também trata dos
aspectos úteis no diagnóstico diferencial dos exantemas,
pelo Departamento de Dermatologia. E o Departamento
de Alergia e Imunologia explica como reconhecer, como
tratar e quais as orientações para a prevenção da anafilaxia. Acesse os fascículos publicados desde 2007 no portal
da SPSP pelo link www.spsp.org.br/recomendacoes.

Confira os livros da
série Atualizações
Pediátricas no
portal da SPSP.
Informações: (11) 3284-0308
ou bruno@spsp.org.br.
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Aconteceu

Aconteceu

oftalmologia:
1º módulo realizado

pediatras na
cozinha

Arquivo SPSP

No último dia 20 de maio a SPSP
realizou o curso Puericultura Prática
da SPSP: Cozinha Experimental, com
organização da Diretoria de Cursos e
Eventos e o Departamento de Pediatria Ambulatorial da SPSP. No evento
a nutricionista Flávia Montanari de
Lima e a chef de cozinha Fernanda
Cristina dos Santos prepararam quatro pratos com a ajuda de voluntários
entre os 18 pediatras presentes. A
ideia é capacitar os médicos na elaboração de pratos nutritivos e atrativos para as crianças, ampliando,
assim, sua atuação no consultório e
ambulatório. Esse modelo de curso
foi idealizado pela vice-presidente da
SPSP - Regional Grande ABC, Renata
Rodrigues Aniceto, que já realizou o
evento – juntamente com a chef e a
nutricionista – em outros estados do
Brasil, e agora o incluiu na agenda de
eventos da SPSP a convite de Tadeu
Fernando Fernandes, secretário do
Departamento de Pediatria Ambulatorial da SPSP.

No dia 24 de março foi realizado, na
sede da SPSP, o primeiro módulo do curso teórico-prático de Oftalmologia para o
Pediatra, com a participação de 41 pediatras. Realizado pela Diretoria de Cursos e
Eventos e o Departamento de Oftalmologia da SPSP, o primeiro módulo tratou, na
parte teórica, o trauma ocular contuso e
perfurante, as queimaduras químicas, térmicas e elétricas, o teste do reflexo vermelho e principais doenças que podem
ser diagnosticadas pelo método e a criança com dificuldade de aprendizado. Após
o intervalo, a parte prática mostrou como
avaliar a acuidade visual nas diferentes
idades – teste de visão em cores, como
realizar reflexos fotomotores, como aplicar teste simples para avaliar estrabismo,
Fotos: arquivo SPSP
como realizar o reflexo vermelho e como
fazer curativos e conduzir o trauma. O curso, realizado em módulos, visa atualizar os pediatras sobre doenças oftalmológicas que comprometem a saúde
ocular da criança e que são frequentes no dia a dia do consultório e é coordenado por Rosa Maria Graziano, Marcia K. Tabuse e Marcelo C Costa. Cada
módulo tem quatro aulas teóricas e quatro partes práticas na forma de rodízio,
capacitando o pediatra para realizar exames oftalmológico de triagem em seu
consultório. O segundo módulo foi realizado em 9 de junho (durante a distribuição deste boletim) e o terceiro módulo está programado para 29 de setembro.

Acontece

Cerveja Também é Álcool:
spsp apoia campanha
Associado!
Mantenha seu

cadastro atualizado!
No site da Sociedade
Brasileira de Pediatria
(www.sbp.com.br) escolha
Associados - Atualize seu
cadastro no menu horizontal
do topo da página.
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Em março, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
aderiu à campanha Cerveja também é álcool, iniciada
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com
o objetivo de enquadrar a cerveja na lei que restringe a veiculação de anúncios de bebidas alcóolicas,
evitando assim a influência da propaganda no início
precoce do consumo de álcool entre adolescentes.
Atualmente, a legislação brasileira possui uma lei
que restringe os horários em que propagandas de
bebidas alcoólicas podem ser veiculadas, porém os
anúncios de cerveja foram liberados dessa restrição.
A SPSP não só apoia essa campanha como realiza ações concretas visando
a sensibilização sobre os efeitos danosos do consumo de bebidas alcoólicas
tanto na infância e adolescência (com o Grupos de Trabalho Combate ao Uso
de Drogas por Crianças e Adolescentes) como durante a gestação, através do
Grupo de Trabalho Efeitos do Álcool na Gestante no Feto e no Recém-nascido.

Vai acontecer

café da tarde com
professor
Mais uma iniciativa de atualização científica da
SPSP: o Café da Tarde com o Professor, nos mesmos moldes do tradicional Café da Manhã, mas com
início às duas da tarde, às sextas-feiras. O próximo
encontro acontece no dia 23 de junho com o tema
O Tratamento da Asma e IVAS através da Terapia
Inalatória, com palestras de Marcos Tadeu Nolasco,
Cristina Frias Sartorelli e Vera Esteves Vagnozzi Rullo, CAFÉ DA TARDE COM O PROFESSOR
do Departamento de Alergia e Imunologia da SPSP.
O evento será realizado na sede da SPSP das 14h00 às 17h30, com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento de Alergia e Imunologia da SPSP. Informações e inscrições no portal da SPSP (www.spsp.org.br).

Vai acontecer

Congerdesign | Pixabay.com

cozinha experimental:
nova edição em junho
No dia 24 de junho será realizado mais uma edição do curso Puericultura
Prática da SPSP: Cozinha Experimental, organizado pela Diretoria de Cursos e
Eventos da SPSP e o Departamento de Pediatria Ambulatorial da SPSP. O objetivo é oferecer atualização com relação à alimentação complementar e ampliar a
atuação dos pediatras na Puericultura, capacitando-os a fazer pratos atrativos, nutritivos e saborosos. O curso será realizado
na cozinha da sede da SPSP, das 8h00 às
12h00 e tem a participação da nutricionista Flávia Montanari de Lima e da chef Fernanda Cristina dos Santos, com apoio da
Nestlé Nutrição Infantil. Para se inscrever
acesse o portal da SPSP (www.spsp.org.br)
no link Agenda de Eventos. Participe!

Vai acontecer

doença celíaca, alergia à
proteína do leite de vaca e
intolerância à lactose

Vai acontecer

café da
manhã: novos
encontros
As próximas
reuniões do projeto Café da Manhã com o Professor serão nas
áreas de Nutri- CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR
ção e Pediatria
Ambulatorial. Dia 1 de julho o tema
é Alimentação no primeiro ano de
vida, com o objetivo de atualizar o
pediatra sobre tópicos importantes
da alimentação no primeiro ano de
vida. A organização é da Diretoria de
Cursos e Eventos com o Departamento de Nutrição da SPSP. No dia
11 de novembro o tema é O Pediatra
e a Nova Puericultura, com o objetivo de atualizar os pediatras sobre os
novos desafios na consulta de Puericultura e instrumentalizá-los para
uma atuação propositiva em prol
do adequado crescimento e desenvolvimento infantil. A organização
é da Diretoria de Cursos e Eventos
com o Departamento de Pediatria
Ambulatorial e Cuidados Primários
da SPSP. Os encontros acontecem
na sede da SPSP aos sábados pela
manhã, das 8h30 às 12h00. Confira
a programação completa de cada
encontro no portal da SPSP e faça
sua inscrição.

Participou
do Café
com o
Professor
da SPSP?
Retire seu
certificado no
portal da SPSP
(www.spsp.org.br).

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

CAFÉ DA TARDE COM O PROFESSOR

No dia 4 de agosto acontece o curso teórico-prático Condutas na doença
celíaca, alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose, organizado
pela Diretoria de Cursos e Eventos e os Departamentos de Nutrição, Gastroenterologia e Alergia e Imunologia da SPSP. Serão apresentados casos clínicos
com discussão, seguidos de explanação teórica sobre os temas abordados. O
curso acontece na sede da SPSP das 14h00 às 18h00. Informações e inscrições
no portal da SPSP.

INFORME-SE
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Data

2017

Local

Evento

Realização 23 de junho
SPSP		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Café da Tarde com o Professor
O Tratamento da Asma e IVAS através da Terapia Inalatória

www.spsp.org.br

Informações

Pontos
*

Realização 24 de junho
SPSP		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso Puericultura Prática da SPSP: Cozinha Experimental

www.spsp.org.br

*

Realização 2 de agosto
SPSP		

Fac.Medicina de Jundiaí
Jundiaí, SP

Serões de Pediatria - Anemia em Pediatria
SPSP - Regional Jundiaí

(11) 4587-1095

*

Realização 4 de agosto
SPSP		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso teórico-prático sobre condutas na doença celíaca,
alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose

www.spsp.org.br

*

Realização 19 de agosto
SPSP		

Anfiteatro da UNIMED São Carlos 2º Curso de Cuidados Paliativos Pediátricos e 2º Simpósio da
São Carlos, SP
Liga Acadêmica de Terapia Antálgica e Cuidados Paliativos da UFSCar

(17) 99774-8698
gramasco.hendrick@gmail.com

*

Realização 25 a 26 de agosto
SPSP		

Hotel Mont Blanc
Ribeirão Preto, SP

26ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da Maternidade Sinhá Junqueira www.spsp.org.br
e 9ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da SPSP

*

Realização 13 de setembro
SPSP		

Fac.Medicina de Jundiaí
Jundiaí, SP

Serões de Pediatria - Nutrição em Pediatria
SPSP - Regional Jundiaí

(11) 4587-1095

*

Realização 16 de setembro
SPSP		

APM Santo André
Santo André, SP

Autismo - TDHA - Microbioma
SPSP - Regional Grande ABC

(11) 4990-0366

*

Café da Manhã com o Professor • Realização SPSP • Informações: www.spsp.org.br
Data

Tema

Mesa-redonda

Local

Pontos

1 de julho

Nutrição

Alimentação no primeiro ano de vida

Sede da SPSP

*

11 de novembro

Pediatria Ambulatorial

O pediatra e a nova puericultura

Sede da SPSP

*

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

Palestrante(s)

Endereço

Pontos

Novas recomendações do calendário de imunizações da SBP

Marco Aurélio Sáfadi e Claudio Barsanti

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Cuidado com a pele a partir do nascimento até 1º ano de vida

Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck e Silmara da Costa Pereira Cestari

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Probióticos e sua contribuição na microbiota intestinal

Vera Lúcia Sdepanian e Soraia Tahan

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Associados da SPSP/SBP
Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS) • Sociedade de Cardiologia de São Paulo
Datas: 15 de julho, 12 de agosto, 11 de novembro

Informações e inscrições: www.socesp.org.br/centro_treinamento

Cursos do Programa de Reanimação Neonatal da SBP-SPSP – Diretrizes 2016
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 de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
Curso 100% on-line: aulas com membros dos Departamentos Científicos da SBP. Carga horária: 360 horas. Pontuação para Pediatria: 10 pontos

Puericultura Prática:
Cozinha Experimental
24 de junho
8h00 às 12h00

Sede da SPSP - São Paulo

Café da Manhã
com o Professor

Alimentação
no primeiro
ano de vida
Sede da SPSP - 8h30 às 12h00

1 de julho de 2017

Sociedade 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.
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PATROCÍNIO
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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.”

(*) Formulário enviado para pontuação na CNA

Encontre seu curso ou evento

