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Conversa com o Presidente

ser pediatra: o dom divino de crer
em um futuro melhor para todos
No dia 27 de julho comemoramos o Dia do Pediatra.
Mas, e o que é ser pediatra?
Ser pediatra é entender que, no presente, estamos
cuidando de quem, no futuro, nos dará atenção, carinho e afeto. É compreender que aqueles que ajudamos e cuidamos se tornarão os médicos e os condutores de nossa sociedade e País. É acreditar no
amanhã; ter a plena convicção de que viveremos em
um mundo melhor do que vivemos. Que, quando não
mais estivermos aqui, continuaremos vivos nos corações e nas lembranças de nossos pacientezinhos.
Ser pediatra é agir como crianças, quando seguimos os nossos corações, e como adultos, quando
sofremos junto com cada um de nossos pacientes.
É perceber a angústia e a dor apenas por um olhar
e, ao mesmo tempo, acalentar e trazer segurança e
esperança por meio de simples gestos.
Ser pediatra é saber que podemos fazer a diferença.
Que mesmo diante das adversidades de nossa profissão, não esmorecemos, ao contrário, nos fortalecemos a cada contraposição. É continuar a realizar
o nosso mister, com um sorriso no rosto e outro no
coração, apesar das dificuldades e das agressões que
se apresentam. E, no final de cada dia, ter a certeza de
que valeu a pena.
Ser pediatra é renascer todo dia a cada atenção médica prestada. É não deixar de se emocionar quando surge uma nova vida e no primeiro choro; é não

deixar de acreditar no ser humano. É sentir, em cada
criança, que o amor fraternal sempre vence o ódio
visceral.
Ser pediatra é lutar, incansavelmente, pelos direitos
das crianças e dos adolescentes, buscando a melhor
atenção àqueles que são desprotegidos e, muitas vezes, têm pouca representação e defesa.
Ser pediatra é isso e muito mais! Ser pediatra é um
dom Divino.
Por fim, ser Sociedade de Pediatria de São Paulo é
a possibilidade que nos foi dada de estarmos juntos
com todos os nossos associados, dando o nosso melhor para a construção de uma sociedade cada vez
mais pujante e representativa de nossa especialidade.
Obrigado!
Parabéns a todos os pediatras de São Paulo!
Um abraço,

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

A SPSP conta com 36 Departamentos Científicos (DCs)
que correspondem às diversas especialidades, áreas de
atuação e especialidades afins da Pediatria.
As linhas de educação continuada da SPSP contam com
o apoio dos membros dos DCs nas atividades da capital
e interior de São Paulo, muitas delas de caráter interdisciplinar, reunindo membros dos diversos departamentos, o
que confere às apresentações abordagem científica sob a
ótica de diversos especialistas afins aos temas desenvolvidos. Os DCs estão envolvidos nos diversos grupos de trabalho, nas publicações e no posicionamento científico e
institucional da SPSP que possam contribuir para a saúde
da criança e valoração do pediatra.
Com o objetivo de dinamizar as atividades, e em concordância com o Regulamento, a Diretoria Executiva e a
Diretoria de Departamentos Científicos da SPSP estão promovendo o recadastramento dos membros dos Departamentos. Essa ação certamente permitirá a melhor comu-

nicação e atuação dos membros
dos Departamentos e servirá de
base para um novo planejamento
administrativo dos DCs, a exemplo do realizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria.
Ainda, de maior importância, é a inclusão e participação
ativa de novos membros, sobretudo do jovem pediatra,
nos Departamentos Científicos que são fundamentais
para a continuidade e fortalecimento das futuras atividades da SPSP.
Contamos com a participação de todos!

Arquivo pessoal

os Departamentos da spsp

Rubens Feferbaum
Diretor dos Departamentos Científicos da SPSP. Presidente dos
Departamentos de Nutrição da SPSP e Suporte Nutricional da SBP.
Especialista em Neonatologia e Nutrologia pela SBP. Professor livredocente em Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (USP).
diretoria@spsp.org.br

Conversa com o Associado

Sou formado há 47 anos, exercendo exclusivamente a
Pediatria desde então. Vou me permitir, agradecendo o espaço concedido, retroceder no tempo e recordar áureas
épocas. As bases científicas da Puericultura eram bastante
incipientes e predominava o empirismo. O leite de vaca integral era o único produto lácteo substituto do leite materno, oferecido desde o primeiro mês diluído ao meio com
água e “enriquecido” com dextrose e farinha e, a partir dos
seis meses, sem diluição. As “cólicas” eram amenizadas
com medicamentos da farmacopeia que continham, acreditem, fenobarbital. A amamentação ainda não era tão valorizada. Sucos eram introduzidos com 45 dias, frutas com
três meses e a primeira refeição de sal a partir dos quatro
meses. Poucas eram as vacinas disponíveis no serviço público e as clínicas de imunização privada eram poucas.
Nesse longo caminho o progresso foi acima das melhores expectativas, com o aumento exponencial das vacinas,
fórmulas lácteas adequadas, a Puericultura evoluindo em
bases científicas sólidas, o aumento expressivo na amamentação, o surgimento da Hebiatria. Sem contar a sobrevida de prematuros de extremo baixo peso e o surfactante,

hoje usado rotineiramente, mas
que precisava de autorização da
família para ser empregado
Novos desafios surgiram, como
o “Dr. Google”, blogs e redes sociais maternas, famílias de
uniões homoafetivas, consultas via internet, a mulher no
mercado de trabalho, a maternidade tardia, a crise econômica e vários fatores que influenciam, ou “incentivam“, a
terceirização dos filhos. A somatória de tudo isso traz um
enorme desafio para os pediatras da velha geração, assim
como para os atuais, sendo relevante no momento uma
reflexão sobre a Pediatria do futuro.
Com o enorme avanço científico, o pediatra generalista
fica, muitas vezes, carente de informações e atualizações
nos vários ramos da Pediatria. A SPSP contribui de modo
significativo, através de cursos presenciais e on-line, na disseminação e aprimoramento dos novos conhecimentos.

Arquivo pessoal

desafios para o pediatra

João Fazio Junior
Pediatra pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Atende em consultório particular. Associado SPSP.
jfazio@uol.com.br
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COMBATE À

Obesidade Infantil
SETEMBRO LARANJA
Sociedade de Pediatria de São Paulo

A obesidade é um dos distúrbios nutricionais cada vez
mais prevalentes entre as crianças nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, predispondo o indivíduo ao
aparecimento precoce de doenças crônicas não-transmissíveis, como as cardiovasculares e metabólicas. É multifatorial e depende de aspectos ambientais e genéticos,
por isso seu combate é responsabilidade da família, da
escola, dos serviços de saúde e da sociedade e a questão
deve ser abordada de modo a promover melhora na qualidade de vida como um todo. Para isso, a informação e a
educação são as armas mais eficazes.
O desafio para o combate à obesidade infantil exige um
modelo de atenção à saúde pautado na integralidade do
indivíduo. O trabalho interdisciplinar é fundamental e precisa incluir ações junto às famílias, a discussão sobre a publicidade, em especial quando dirigida a crianças, a oferta de
espaços de lazer e atividades físicas e o estímulo ao consumo de alimentos saudáveis – o que envolve os programas
de alimentação escolar, as cantinas, os projetos de hortas
escolares e comunitárias e outras iniciativas que podem
agregar mais conhecimento e gerar maior impacto do que
a simples inclusão de um tema no currículo escolar.
Setembro Laranja
A Sociedade de Pediatria de São Paulo acredita que os
cuidados com a saúde não se iniciam com o diagnóstico

e o tratamento de morbidades já estabelecidas. “A atenção à saúde deve sempre ter como ponto de partida a
discussão dos riscos e, também, dos males que já estão
presentes em uma população para que se estabeleçam
programas de ação com medidas reais, visando não só a
cura das doenças e diminuição de suas sequelas, mas, em
especial, a prevenção, o que é a terapêutica mais efetiva”,
afirma Claudio Barsanti, presidente da SPSP.
Nesse sentido, ações conjuntas entre o Estado, as sociedades civis, órgãos de classe, organizações não governamentais, dentre outros, são fundamentais para que
se obtenha uma ideia real do que ocorre na questão da
obesidade infantil para o desenvolvimento de uma atenção eficaz
A SPSP tem se envolvido em discussões sobre o assunto, por meio de seus Departamentos Científicos, e
agora lança a campanha Setembro Laranja no Combate
à Obesidade Infantil. O objetivo é divulgar o problema,
mas, principalmente, desenvolver e implementar ações
de promoção de hábitos e práticas alimentares saudáveis
na escola e estimular a atividade física, visando a melhoria da qualidade de vida das crianças, suas famílias e as
comunidades nas quais estão inseridas. Em julho último,
por meio de carta encaminhada ao Ministério Público do
Estado de São Paulo, a SPSP se colocou à disposição para
discutir, desenvolver e realizar ações conjuntas.

Julho Branco contra as drogas
A edição de julho do Pediatra Atualize-se é dedicada à campanha Julho Branco, promovida pela
SPSP com o objetivo de conscientizar profissionais da saúde e sociedade sobre os efeitos nocivos
do consumo precoce de drogas lícitas e ilícitas por crianças e adolescentes. O artigo do grupo de
trabalho Efeitos do Álcool na Gestante, no Feto e no Recém-nascido aborda os riscos do consumo
de álcool durante a gestação e suas consequências, entre elas a Síndrome Alcoólica Fetal. O grupo
de trabalho Combate ao Uso de Drogas por Crianças e Adolescentes apresenta uma pesquisa que
mostra que o primeiro contato de jovens com o álcool e maconha vem acontecendo cada vez mais
cedo e traz dicas de como abordar o assunto nas consultas. O Departamento de Nefrologia, em seu
artigo Efeitos do álcool sobre a função renal, trata dos perigos a longo prazo da exposição cada vez
mais precoce ao álcool. Acesse o portal da SPSP e baixe a versão eletrônica do boletim.
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vai acontecer:
santo andré
A SPSP - Regional Grande ABC, em
conjunto com a Associação Paulista
de Medicina de Santo André, realiza
todos os anos os Simpósios de Atualização. O próximo encontro acontece dia 16 de setembro, com 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:
info@apmsantoandre.org.br ou (11)
4990-0366 com Adriana.

Regional

evento em
campinas
A SPSP - Regional Campinas realizará, dia 21 de setembro, um encontro com o tema Distúrbios do
Crescimento, com palestra do endocrinologista pediátrico Durval Damiani. O evento acontecerá das 20h00
às 21h30 na Sociedade de Medicina
e Cirurgia de Campinas. Informações
e inscrições: (19) 3231-2811.

Regional

próximoS
serões em
Jundiaí
A SPSP - Regional Jundiaí organiza, em conjunto com a Faculdade
de Medicina de Jundiaí, os Serões de
Pediatria. O próximo evento acontece no dia 13 de setembro, com o
tema Nutrição em Pediatria. Os Serões acontecem na Faculdade de
Medicina de Jundiaí, às 20hs. Informações: (11) 4587-1095.
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Regional

aconteceu em santos
Com o apoio da SPSP - Regional Baixada Santista foi realizado, em 4 de junho, o Curso de reanimação do prematuro em sala de parto, com
a presença de 28 alunos e seis instrutores (foto à
direita acima). As aulas teóricas e práticas aconteceram na Santa Casa de Santos com o objetivo
de capacitar médicos a reanimar e enfermeiros
a auxiliar na reanimação em sala de parto do
prematuro com idade gestacional inferior a 34
semanas, conforme as condutas do PRN-SBP de
2016. “Essa atualização é muito importante para
a melhoria do atendimento dos recém-nascidos
em nossa região”, comentou Maria Heloiza Torres Ventura, diretora-presidente da Regional.
Também na Santa Casa de Santos, no dia 29
de junho, aconteceu a aula de Nutrição parenteral em prematuros, ministrada pela neonatologista Luciana Menezes Cunha, com organização
da SPSP - Regional Baixada Santista e o Serviço de Pediatria da Santa Casa de
Santos (foto à direita abaixo). O evento contou com a presença de 80 pediatras, neonatologistas, estudantes de Medicina e outros profissionais de saúde.

Regional

café com o professor
Confira os encontros do Café da Manhã com o Professor CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR
que acontecerão nas Regionais SPSP:
¼¼ 16 de setembro: Obesidade na infância – Regional Sorocaba
8h30 às 12h00 na Sociedade Médica de Sorocaba
¼¼ 30 de setembro: Condutas em Pediatria – Regional São José do Rio Preto
8h30 às 12h00 na Sociedade de Medicina de São José do Rio Preto
Informações e inscrições no portal da SPSP (www.spsp.org.br).

Revista Paulista de Pediatria

segunda na américa latina
A Revista Paulista de Pediatria continua a ser a segunda publicação entre os
periódicos científicos de Pediatria da América Latina. De acordo com dados divulgados pelo Scopus, referentes ao ano de 2016, a
Revista ficou em segundo lugar em número de citações na área de Pediatria e saúde materno infantil
da América Latina. O Scopus é uma base de dados
bibliográfica que rastreia e analisa informações sobre
pesquisas, fornecendo um importante panorama da
produção certífica mundial. Trata-se do resultado do
trabalho da equipe da Revista Paulista de Pediatria,
que vem buscando cada vez mais sua profissionalização e internacionalização.

Fotos: arquivo SPSP

Regional

Aconteceu

Aconteceu

Oftalmologia: segundo
módulo do curso
Arquivo SPSP

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

Arquivo SPSP

O segundo módulo do curso
teórico-prático de Oftalmologia
para o Pediatra aconteceu em
9 de junho último, na sede da
SPSP, em São Paulo, com a participação de 35 pediatras. Realizado pela Diretoria de Cursos e
Eventos e o Departamento de
Oftalmologia da SPSP, este módulo tratou, na parte teórica, das
principais causas de olho vermelho, celulites palpebral e orbitárias, terçol e calázios, diagnósticos diferenciais do
lacrimejamento da criança e hemangiomas faciais. Após o intervalo, a parte prática mostrou como avaliar a acuidade visual nas diferentes idades, como realizar
reflexos fotomotores, como realizar teste simples para avaliar estrabismo e visão de cores, como realizar o teste do reflexo vermelho e condutas no trauma.
O curso teórico-prático de Oftalmologia para o Pediatra, 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 terceiro módulo será realizado em 29 de setembro.

café da
manhã com o
professor

(Re)Pensando a adolescência foi
o tema do Café da Manhã com o
Professor que aconteceu em 27 de
maio último (foto acima). Realizado
na sede da SPSP, em São Paulo, o
encontro foi organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento de Adolescência da SPSP. A
aula teve como objetivo aproximar
pediatras e profissionais que atuam
com adolescentes das particularidades dessa faixa etária. Os 25 participantes assistiram às palestras sobre
as peculiaridades da consulta do
adolescente, vulnerabilidade e risco
nessa faixa etária, o cérebro do adolescente e a síndrome da adolescência normal.
No dia 1 de julho o tema do Café
da Manhã com o Professor foi Alimentação no primeiro ano de vida,
também realizado na sede da SPSP
(foto abaixo). O encontro foi organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento de Nutrição da
SPSP e teve como objetivo atualizar
o pediatra sobre tópicos importantes
da alimentação no primeiro ano de
vida. Os 39 participantes assistiram às
palestras sobre aleitamento materno,
alimentação complementar e fórmulas infantis.

Aconteceu

Arquivo SPSP
Arquivo SPSP

Aconteceu em 8 de junho último o primeiro Café da Tarde com o Professor com
o tema Papel atual da terapia inalatória na
primeira infância, realizado na sede da SPSP,
em São Paulo. Organizado pela Diretoria de
Cursos e Eventos e os Departamentos de
Pneumologia e Otorrinolaringologia da SPSP
o encontro contou com 21 participantes. A reunião abordou as terapias inalatórias nas pneunopatias, nas rinopatias inflamatórias e apresentou um caso clínico
das vias aéreas unidas.
Tratamento da asma e IVAS através da terapia inalatória foi o tema do segundo Café da Tarde com o Professor, que aconteceu em 23 de junho, também
na sede da SPSP (SP). Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento de Alergia e Imunologia da SPSP,
o encontro contou com 42 participantes.
As palestras abordaram bronquiolite aguda,
lactente sibilante e asma na infância. Após o
intervalo houve o colóquio: Papel atual da terapia inalatória na primeira infância – prática
com dispositivos inalatórios.

Arquivo SPSP

café da tarde com
o professor
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Aconteceu

Revista Paulista de Pediatria

Arquivo SPSP

Novamente os pediatras se encontraram na cozinha da sede da
SPSP para o curso Puericultura prática da SPSP: cozinha experimental, realizado em 24 de junho. Com
organização da Diretoria de Cursos
e Eventos e o Departamento de Pediatria Ambulatorial da SPSP, o evento contou com a participação de 13
pediatras que, com a ajuda da nutricionista Flavia Montanari, da chef de
cozinha Fernanda Santos e de suas
voluntárias, prepararam quatro pratos nutritivos e atrativos. A ideia do
curso é capacitar os médicos na elaboração de pratos gostosos e balanceados para as crianças, ampliando
sua atuação no consultório e ambulatório. Esse modelo de curso foi idealizado pela vice-presidente da SPSP
- Regional Grande ABC, Renata Rodrigues Aniceto, e já foi realizado em
outros estados do Brasil. Agora faz
parte da agenda de eventos da SPSP.
Assim que novas edições do curso
estiverem programadas avisaremos
os associados em nossos meios de
comunicação.

Pesquisadores da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM),
em Uberaba (MG) publicaram estudo na Revista Paulista de Pediatria de
junho de 2017 que avaliou o que as
mães sabem sobre o Teste do Pezinho. Por meio de um estudo descritivo e transversal, de abordagem quantitativa, com 75 puérperas maiores
de 18 anos com filhos de até 40 dias
de vida, descobriu-se que o conhecimento das puérperas sobre o Teste do Pezinho é superficial e pode ser reflexo
da fragilidade de atuação da equipe de saúde. “O mais relevante foi o fato de
que algumas mães, após responderem o formulário, questionavam a pesquisadora sobre o assunto, mostrando que realmente não tinham conhecimento suficiente sobre o tema e o acharam extremamente importante”, afirma a professora Alessandra Trovó de Marqui, uma das autoras da pesquisa. Segundo ela, o
estudo tem como objetivo contribuir de forma positiva com a saúde do recém-nascido através da conscientização das mães sobre a importância, a finalidade,
as doenças triadas e tempo hábil para a realização do Teste do Pezinho. “Através
dessa pesquisa podem ser desenvolvidas iniciativas que contribuam para aumentar o conhecimento das mães acerca da saúde de seu filho”, destacou. Os
resultados podem estimular a elaboração de materiais educativos e/ou novos
trabalhos que contribuam com o conhecimento das puérperas sobre o tema.
“Também possibilita uma maior divulgação para implementação de políticas públicas voltadas para a promoção da saúde infantil”, finalizou a professora.

Aconteceu

novos instrutores do PRN
Foi realizado, em 30 de junho, na sede da SPSP (em São Paulo), um Curso
para Formação de Instrutores do Programa de Reanimação Neonatal da SBP/
SPSP. Foram formados 15 novos instrutores, sendo 10 da capital paulista e 5 do
interior do Estado. Os novos instrutores deverão treinar médicos ou auxiliares da
reanimação em seus locais de atuação. Mandira Daripa Kawakami, Ana Tomie
Nakayama Kurauchi e Silvia Heloisa Moscatel Loffredo ministraram o curso.

3º CONGRESSO PAULISTA, 2º CONGRESSO BRASILEIRO e 1° CONGRESSO SUL-AMERICANO DE

Urgências e Emergências Pediátricas
2 a 5 de maio de 2018
Centro de Convenções Frei Caneca • São Paulo (SP)
Inscrições: Meeting Eventos - (11) 3849-0379 - 3849-8263

www.emergenciaspediatricas.com.br
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Rainer_Maiores | Pixabay.com

as puérperas e o
teste do pezinho

cozinha
experimental

Vai acontecer

Vai acontecer

oftalmologia para
o pediatra

RondellMelling | Pixabay.com

No dia 29 de setembro acontece o terceiro módulo do curso teórico-prático
Oftalmologia para o Pediatra, organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e
o Departamento de Oftalmologia da SPSP. Na programação teórica estão previstos os temas: cefaleia: diagnóstico diferencial, conjuntivites alérgicas, virais
e bacterianas, teste do reflexo vermelho e
principais doenças que podem ser diagnoticadas pelo método e principais causas de olho doloroso. A parte prática irá
abordar como avaliar a acuidade visual nas
diferentes idades, como realizar reflexos
fotomotores, teste para avaliar estrabismo
e testes de visão de cores, como realizar
o reflexo vermelho e curativos e condutas
no trauma. O curso acontece na sede da
SPSP das 14h00 às 18h20. Informações no
portal da SPSP.

café com
professor:
novos temas

Vai acontecer

reanimação neonatal
No dia 22 de setembro será realizado o Curso-Teórico
Prático de Reanimação Neonatal para Médicos – Diretrizes 2016, voltado para médicos, em especial pediatras,
que atendem o recém-nascido ao nascimento. O curso
tem carga horária de 8 horas, com duas aulas teóricas e quatro aulas práticas
com manequins e visa ensinar a realizar/auxiliar nos procedimentos de reanimação em recém-nascidos prematuros tardios, a termo e pós-termo, conforme as novas diretrizes da SBP 2016. O evento será realizado na sede da SPSP
das 8h00 às 18h15. Informações e inscrições com a Secretaria da SPSP: (11)
3284-9809 com Bruno.

Vai acontecer

Mais um Encontro com o Especialista será
realizado em 19 de outubro, desta vez com o
tema Puberdade precoce. Com organização
da Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento de Endocrinologia da SPSP, o evento
tem como objetivo discutir os diagnósticos
diferenciais de puberdade precoce e qual
a abordagem inicial. O encontro acontece
na sede da SPSP das 19h00 às 21h45. Informações e inscrições no portal da SPSP
(www.spsp.org.br).

Phil Date | Dreamstime.com

puberdade precoce

As
próximas
reuniões
do
projeto Café da
Manhã com o
Professor
serão nas áreas CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR
de
Nefrologia,
Neonatologia, Nutrição e Pediatria
Ambulatorial. Dia 26 de agosto o
tema é Patologias nefrológicas no
pronto-socorro: como conduzir,
com o objetivo de capacitar pediatras na condução de patologias renais comuns em pronto-socorro até
o encaminhamento ao especialista.
Displasia broncopulmonar: grande
desafio é o tema do encontro no dia
30 de setembro, que visa atualizar os
pediatras no diagnóstico, prevenção
e tratamento da displasia broncopulmonar durante a internação em UTI
neonatal e no acompanhamento
ambulatorial. A reunião do dia 28 de
outubro será sobre Dificuldades alimentares na infância, trazendo atualização sobre o manejo das dificuldades alimentares na infância. 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. Os encontros acontecem na sede da SPSP aos sábados
pela manhã, das 8h30 às 12h00. Faça
sua inscrição em www.spsp.org.br.

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

INFORME-SE

7

		

Data

2017

Local

Evento

Realização 13 de setembro
SPSP		

Fac.Medicina de Jundiaí
Jundiaí, SP

Serões de Pediatria - Nutrição em Pediatria
SPSP - Regional Jundiaí

(11) 4587-1095

Informações

Pontos
*

Realização 14 de setembro
SPSP		

Santa Casa de Santos
Santos, SP

Cardiopatias congênitas cianóticas
SPSP - Regional Baixada Santista

(13) 99785-1393 ou (13) 99704-6505
aulaneonatologia@gmail.com

*

Realização 16 de setembro
SPSP		

APM Santo André
Santo André, SP

Autismo - TDHA - Microbioma
SPSP - Regional Grande ABC

(11) 4990-0366

*

Realização 21 de setembro
SPSP		

Sede Sociedade de Medicina
Campinas, SP

Distúrbios do crescimento
SPSP - Regional Campinas

(19) 3231-2811

*

Realização 22 de setembro
SPSP		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso Teórico-Prático de Reanimação Neonatal
para Médicos – Diretrizes 2016

(11) 3284-9809 com Bruno
www.spsp.org.br

*

Realização 29 de setembro
SPSP		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Oftalmologia para o Pediatra: Curso Teórico-Prático – Módulo 3

www.spsp.org.br

*

Realização 19 de outubro
SPSP		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Encontro com o Especialista: puberdade precoce

www.spsp.org.br

*

Realização 20 de outubro
SPSP		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso Teórico-Prático de Reanimação do
Prematuro na Sala de Parto – Diretrizes 2016

www.spsp.org.br

*

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

Tema

Mesa-redonda

Local

16 de setembro

Endocrinologia

Obesidade na infância - SPSP - Regional Sorocaba

Sociedade Médica de Sorocaba

Pontos
*

30 de setembro

Neonatologia

Displasia broncopulmonar: grande desafio

Sede da SPSP (São Paulo)

*

30 de setembro

Pediatria

Condutas em Pediatria – SPSP - Regional São José do Rio Preto

Sociedade de Medicina de São José do Rio Preto

*

28 de outubro

Nutrição

Dificuldades alimentares na infância

Sede da SPSP (São Paulo)

*

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

Palestrante(s)

Endereço

Novas recomendações do calendário de imunizações da SBP

Marco Aurélio Sáfadi e Claudio Barsanti

www.aulaspediatriasp.com.br

Pontos
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: 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

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

Café da Manhã
com o Professor

Displasia
Broncopulmonar:
grande desafio
Sede da SPSP - 8h30 às 12h00

30 de setembro 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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www.manoleeducacao.com.br/sbppediatria

Oftalmologia
para o pediatra:
Curso teórico-prático
Módulo 3
29 de setembro
14h00 às 18h20

Sede da SPSP - São Paulo

(*) Formulário enviado para pontuação na CNA

Encontre seu curso ou evento

