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Salvi Cruz

Talvez, a maior dificuldade deste texto seja a de con-
seguir sair do lugar comum em que se transformou a 
discussão da performance artística no Museu de Arte 
Moderna, em que uma criança, estimulada por sua 
mãe, presencia e toca um personagem nu.

Não se trata de discutir o que é arte, mesmo por-
que, muitos dos que tentaram, não têm formação e 
capacitação para tal façanha.

Não se trata de atribuir o ocorrido à pedofilia ou a 
atos libidinosos; mesmo porque, se nos ativermos aos 
significados etimológico e legal desses termos, perce-
beremos o quão longe passa tal abordagem e o quão 
incorretas são essas colocações.

Não se trata de debatermos posições ideológicas, 
em que se antagonizam a liberdade de expressão que, 
com exceção de exageros e de extremismos, deveria 
ser defendida, sempre e por todos, com a censura, 
que deveria ser combalida, sempre e por todos.

Não se trata de discutir correntes políticas, discor-
rendo e navegando entre a “esquerda liberal” e a “di-
reita fascista”, ou de se trazer o assunto para a funda-
mentação de convicções político-partidárias.

Não se trata de discutir a censura e a sua relação 
histórica com os governos e políticas de Estado havi-
dos em nossa República.

Não se trata de discutir semelhanças e diferenças 
entre as diversas correntes e movimentos de arte da 
humanidade, questionando os nus do Renascimento 

em contraposição ou conjunção aos nus contem-
porâneos.

Não se trata de dividir o mundo, as ideias e as pes-
soas em duas únicas correntes, a do bem e a do mal.

Não se trata da simples discussão legalista de que 
a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, em sua amplitude e especificamente, 
protege as crianças e os adolescentes e impõem nor-
mas e regras que devam ser seguidas, à risca, com a 
punição de seus infratores

Enfim, não se trata da discussão simplista de que 
esse assunto finalize e determine ações ou condu-
tas únicas ou designadas por grupos, órgãos ou so-
ciedades.

Trata-se de algo muito mais profundo! De trazermos, 
de maneira verdadeira e, quiçá, dolorosa, a discussão 
de que estamos, cada dia mais, diante de situações 
que expõem e fragilizam as 
crianças e os adolescentes. 
Ou pior, de reconhecermos 
que estamos vivenciando con-
junturas que passaram a ser 
consideradas como normais e 
corriqueiras e que podem des-
truir a infância.  

Continua na página 2.

A Verdadeira Arte: 
A Pureza da Infância
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Salvi Cruz

Trata-se, enquanto cidadãos, educadores, família e for-
madores de opinião, que façamos valer o verdadeiro valor 
da palavra DIGNIDADE, escrita e cantada em nossa Cons-
tituição Federal, mas, que no dia a dia de nosso país, não 
tem sido lembrada e respeitada, nem sequer - ou muito 
menos - por nossos líderes e políticos. 

Trata-se, enquanto Sociedade de Pediatras que não 
só nos preocupemos, mas também, realizemos ações e 
apresentemos posições em verdadeira defesa dos direitos 
das crianças e dos adolescentes.

Trata-se de questionar e se contrapor à existência de 
direitos absolutos. Entender que a Arte não cede à Lei; 
mas, que seus artistas, idealizadores, balizadores e reali-
zadores podem, sim, ser questionados por indivíduos que 
se entendam ofendidos em suas crenças e convicções. 
Tudo no devido Estado de Direito, sem agressões aos ar-
guidos, com a possibilidade de amplo contraditório. Mas, 
que também, não existam opressões aos que se sentiram 
ofendidos e que os questionarem.

Trata-se de se construir algo real a partir dessa discus-
são; de refletirmos que, nos dias atuais, a qualquer hora, e 
por todos os meios de comunicação, se mostram temas, 
músicas e apresentações com forte conteúdo erótico 
e sensual, que expõem as crianças e os adolescentes a 
situações que, não sendo adequadamente entendidas e 
compreendias, conduzem a uma inadequada percepção 
da realidade.

Trata- se de reconhecer que, de há muito, existem situa-
ções cantadas e figuradas que passam a ser entendidas 
como normais. De entender que devido à pequena expe-
riência e as poucas situações vividas, devido à tenra idade, 
e em uma fase de formação, podem ocorrer desvios ou 
inadequações de análise, impondo-se um risco às crian-
ças e aos adolescentes.

Trata-se, como membros da sociedade civil e de socie-
dade de especialistas, em defesa das crianças e dos ado-
lescentes, de não nos calarmos, propondo ações efetivas 
para a proteção da infância.

Trata-se de estarmos alertas com os riscos inerentes à 
exposição infinita de conteúdo da Internet. Se antes, as 
crianças e aos adolescentes, quando no interior de seus 
quartos, estavam “fechados” àquele mundo restrito, hoje 
se fecham as portas, mas não as infinitas janelas que, pelo 
mundo virtual, podem se abrir e conduzir a danos e se-
quelas no mundo real.

Trata-se de destacarmos o papel dos pais e responsáveis 
na formação do caráter e da personalidade de seus filhos. 
O “faça como eu mando, não faça como eu faço” deve 
ser combalido.

Trata-se de que os adultos entendam que situações cor-
riqueiras e naturais para eles, como o nu, a arte, o corpo 
humano e o toque podem não ser devidamente enten-
didos pelas crianças e pelos adolescentes, expondo-os a 
riscos.

Trata-se de lembrarmos das clássicas histórias infantis 
em que, em muitas delas, se ensinava às crianças o risco 
de se exporem a situações e pessoas desconhecidas. De 
que, propostas de ganhos e de pronta felicidade podem 
ser verdadeiras armadilhas com riscos às suas integrida-
des física e psicológica.

No fim – e mais importante –, trata-se de não nos ca-
larmos; de reunirmos forças e de construirmos, conjunta-
mente a outras entidades, órgãos e cidadãos sérios, um 
país em que o lema seja “Dignidade”, além de “Ordem e 
Progresso”.

Um abraço,

Claudio Barsanti
Presidente

presidencia@spsp.org.br

Conversa com o Presidente

A Verdadeira Arte: 
A Pureza da Infância
Continuação da página 1.
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SPSP e sogesp
Parceria em prol das mulheres, 
dos bebês, das crianças 
e dos adolescentes

Uma aproximação mais efetiva entre a Sociedade de 
Pediatria de São Paulo e a Associação de Obstetrícia e 
Ginecologia de São Paulo (Sogesp) é um dos destaques 
da atual gestão. A parceria visa colocar as duas entida-
des médicas a serviço da família paulista e, porque não, 
brasileira. 

“Há muitos anos a SPSP conta com o Departamento 
de Ginecologia e Obstetrícia, extremamente atuante. En-
tretanto, para que possamos atingir a atenção pediátrica 
em sua plenitude, a participação, discussão e propositura 
de ações conjuntas entre pediatras e obstetras são fun-
damentais. Afinal, ao conduzir o pré-natal, o obstetra se 
transforma no primeiro pediatra do bebê. A atual Direto-
ria da Sogesp, capitaneada pelo professor Paulo Giraldo, 
também pensa assim, o que permitiu a ampliação de nos-
sa parceria”, conta Claudio Barsanti, presidente da SPSP.

“Na verdade, essa parceria sempre deveria ter existi-
do, uma vez que ambas as especialidades trabalham em 
uma área muito afim, principalmente obstetrícia, que é o 
cuidado com o feto e o recém-nascido”, diz Paulo César 
Giraldo, presidente da Sogesp. Ele afirma que diversos 
problemas que atingem a criança poderiam ser evitados 
com uma atuação médica mais abrangente durante a 
gravidez.

Mônica Lopez Vazquez, presidente do Departamento 
de Ginecologia e Obstetrícia da SPSP e membro da Co-
missão de Ética da Sogesp, destaca que a relação entre 
obstetras e pediatras é muito maior do que a que ocorre 
durante o parto e nascimento dos bebês. “A atenção con-
junta, quando do atendimento de crianças e adolescen-
tes, por profissionais das duas especialidades, se faz ne-
cessária. A discussão dos casos enriquece os médicos e, 
acima de tudo, permite um atendimento adequado a seus 
pacientes, complementa Mônica ao se referir ao momen-
to do nascimento, onde a participação efetiva do pediatra, 
na discussão de ações e condutas, com respeito ético, 
conjuntamente ao colega obstetra, permite a ultimação 
do parto com menores riscos à mãe e ao nascituro.

Ginecologistas e obstetras já fazem um aconselhamen-
to das gestantes no pré-natal para doenças de risco e 
hereditárias. “Agora, com essa parceria, estamos aumen-
tando a nossa percepção com os cuidados para que as 
crianças sejam saudáveis”, comenta Giraldo.

Um exemplo é o consumo de álcool por mulheres grá-
vidas. A bebida alcoólica tem grandes possibilidades de 
atingir o feto, levando-o a apresentar várias alterações 
em órgãos do corpo, bem como desordens de compor-
tamento que são conhecidas como Síndrome Alcoólica 
Fetal (SAF) e não têm cura. “O ginecologista e o obstetra 
precisam ter contato com as consequências desse pro-
blema sério para ampliar sua ação e fazer um trabalho de 
prevenção junto às suas pacientes”, afirma o presidente 
da Sogesp.

Inclusive, no dia 17 de setembro, a SPSP, a Sogesp e a 
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e 
Obstetrícia (Febrasgo) promoveram um evento para alertar 
crianças e adolescentes sobre os riscos do consumo de 
álcool durante a gravidez (veja matéria na página 5).

Ainda sobre a SAF, outra ação em conjunto foi o convite 
para que Conceição Aparecida Mattos Segre e Hermann 
Grinfeld, ambos do grupo de trabalho Efeitos do Álcool na 
Gestante, no Feto e no Recém-nascido da SPSP, apresen-
tassem a visão do pediatra e propostas de ação na mesa-
-redonda Desafios da Síndrome Alcoólica Fetal realizada 
no XXII Congresso Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, 
que aconteceu de 24 a 26 de agosto deste ano.

A SPSP também foi convidada pela Sogesp a partici-
par da IX Jornada de Obstetrícia e Ginecologia, realizada 
em Santos, em abril último. Claudio Barsanti, presidente 
da SPSP, e Maria Fernanda Branco de Almeida, secretá-
ria da SPSP, participaram do Debate Multiprofissional: 
Morbimortalidade Materna e Neonatal - E eu com isso? 
Barsanti falou sobre o papel das sociedades de classe 
de Pediatria e Maria Fernanda abordou o papel da Neo-
natologia dentro do tema da morbimortalidade materna 
e neonatal do debate.

Foco na prevenção
Paulo César Giraldo, presidente da Sogesp, comenta 

que o médico é ótimo em cuidar das doenças, mas que 
o ato de prevenção é mais saudável. E o foco da parceria 
entre SPSP e Sogesp está, principalmente, na prevenção. 
“Uma sociedade médica não existe única e exclusivamen-
te para oferecer atualização científica. Temos que defen-
der nossa profissão e orientar nossos associados em favor 
da comunidade”, finaliza Giraldo.
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No dia 15 de agosto, a SPSP - Regional Baixada Santista, realizou aula sobre Hi-
potermia Terapêutica Neonatal, ministrada por Gabriel Variane, responsável pela 
UTI neurológica do Grupo Santa Joana e coordenador da UTI neonatal neuro-
lógica da Santa Casa de São Paulo. Com 
a presença de 110 participantes, entre 
residentes de Pediatria, pediatras, neona-
tologistas, fisioterapeutas, enfermeiros e 
fonoaudiólogos, o evento foi importante 
no esclarecimento sobre o procedimen-
to, suas indicações e resultados na pre-
venção de danos cerebrais nos recém-
-nascidos com asfixia neonatal.

café com o professor
RegionalRegional

Regional

O tema do Serão de Pediatria de 
novembro, em Jundiaí, será A era 
digital na atividade médica e o ato 
médico com suas repercussões jurí-
dicas, com palestra de Claudio Bar-
santi, presidente da SPSP. O evento 
está marcado para o dia 8 de novem-
bro, às 20h00, na Faculdade de Me-
dicina de Jundiaí. Informações: (11) 
4587-1095. Compareça!

Atualização em Pediatria foi o tema do Café da Manhã com o Professor que 
aconteceu em São Carlos, no dia 2 de setembro. Com organização da Dire-
toria de Cursos e Eventos e Diretoria SPSP – Regional Ribeirão Preto a reu-
nião contou com 26 participantes. A mesa redonda, coordenada por Claudio 
Barsanti, presidente da SPSP, iniciou com a palestra Atualização em alergia à 
proteína do leite de vaca, de Renato Augusto Zorzo, vice-diretor presidente 
da Regional. Em seguida, Alessandra Kimie 
Matsuno, especialista em Terapia Intensiva 
Pediátrica, abordou o atendimento inicial 
da criança politraumatizada e, após o inter-
valo, Pérsio Roxo Jr., membro do Departa-
mento de Alergia e Imunologia da SPSP, fez 
apresentação sobre iImunodeficiências: 
quando pensar e como investigar.

jundiaí: era 
digital na 
atividade 
médica

Aconteceu: ribeirão preto
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Nos dias 27 e 28 de outubro será 
realizada a II Jornada de Especialida-
des Pediátricas no Consultório, com 
organização da Diretoria de Cursos e 
Eventos da SPSP e Diretoria da SPSP 
- Regional Baixada Santista. O evento 
é voltado para pediatras e residentes 
em Pediatria com o objetivo de atua-
lizar os participantes na condução 
de casos clínicos para consultório. 
Na programação estão previstos os 
temas: Sistema imunológico do RN, 
RN prematuro no consultório, Pecu-
liaridades do RN prematuro, Obesi-
dade e seus riscos, O paciente obeso 
no consultório, Obesidade e asma, 
Alergia alimentar e imunodeficiência, 
Alergia alimentar e Vacinação no pa-
ciente alérgico. A Jornada acontece 
na Associação Médica de Santos. In-
formações e inscrições no portal da 
SPSP: www.spsp.org.br.

jornada 
em santos

Regional

Os encontros do Café da Manhã com o Professor estão 
a todo o vapor nas Regionais da SPSP. Em novembro e de-
zembro estão programados quatro eventos. Confira abaixo 
as cidades, as datas e os temas:

 ¼ 11 de novembro: Atualização em Pediatria Clínica –
Regional Taubaté 
8h30 às 12h00 na Associação Paulista de Medicina de Taubaté

 ¼ 18 de novembro: Dia a dia do pediatra – Regional Campinas
8h30 às 12h00 na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas

 ¼ 25 de novembro: Obesidade na infância e Questões Profissionais Atuais – 
Regional Marília
8h30 às 12h00 na Casa do Médico de Marília

 ¼ 2 de dezembro: Alimentação no 1º ano de vida – Regional Franca
8h30 às 12h00 no Auditório do Centro Médico de Franca

Informações e inscrições no portal da SPSP (www.spsp.org.br).

aconteceu: baixada santista

Regional

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

Associado!
Mantenha seu 
cadastro atualizado!
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Aconteceu

No dia 17 de setembro, pediatras, 
ginecologistas e obstetras de São 
Paulo realizaram evento para alertar 
crianças e adolescentes sobre os ris-
cos do consumo de álcool durante 
a gravidez. A iniciativa fez parte da 
Semana de Combate e Prevenção 
à Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), 
promovida pela SPSP, Sociedade de 
Obstetrícia e Ginecologia do Estado 
de São Paulo (SOGESP) e pela Fede-
ração Brasileira das Associações de 
Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). 
No Parque Trianon, na Avenida Pau-
lista, médicos e voluntários fizeram 
um tête-à-tête com as crianças, com 
atividades recreativas idealizadas para 
a formação de uma consciência 
responsável em saúde. Também fo-
ram distribuídos panfletos, cartilhas, 
camisetas e jogos. “Diferentemente 
das edições anteriores, nas quais o 
foco foi as mulheres, desta vez vol-
tamos a atenção aos pequenos para 
trabalhar a prevenção por meio do 
esclarecimento. Sem falar no poder 
multiplicador que uma criança possui 
no ambiente familiar, entre os amigos 
de escola e assim por diante” afirmou 
Conceição Aparecida Mattos Segre, 
presidente do grupo de trabalho Efei-
tos do Álcool na Gestante, no Feto e 
no Recém-nascido da SPSP.

campanha 
contra a saf

Aconteceu

O ex-presidente da SPSP, Mário Roberto Hirschheimer, recebeu homena-
gem do Conselho Federal de Medicina (CFM), pelos relevantes serviços pres-
tados como membro do Corpo 
Editorial da Revista Bioética, que 
completa 25 anos em 2017. A 
solenidade aconteceu em 27 de 
setembro último, na abertura do 
IV Congresso Brasileiro de Bioéti-
ca Clínica, organizado pelo CFM 
em Recife (PE), e foi prestigiada 
pelo também ex-presidente da 
SPSP, Clóvis Francisco Constan-
tino, também 1º vice-presidente 
da SBP.

Mário Hirschheimer recebe 
homenagem do CFM

Fique ligado na 
agenda de eventos 
e garanta sua vaga 

nos cursos da SPSP!

Aconteceu

No dia 13 de setembro a Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo (FMUSP) realizou evento sobre 
Síndrome do Bebê Espancado (SIBE), com conferência de 
Wilmes Roberto Gonçalves Teixeira (à esquerda), ex-pro-
fessor titular e livre-docente da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Mogi das Cruzes e um dos pioneiros no 
Brasil na abordagem da síndrome. Wilmes é referência na 
área de Medicina Legal, com pesquisas direcionadas à pro-
teção de bebês e crianças espancadas, vítimas de agres-
sões em geral e mulheres violentadas sexualmente, sen-
do reconhecido internacionalmente. O evento também 

contou com a presença de médicos e estudiosos 
da área, como Renata Waksman, coordenadora do 
Grupo de Estudos da Violência Doméstica da SPSP, 
Vicente Odone, coordenador do evento e profes-
sor titular da FMUSP (ambos na foto à esquerda, 
com o professor Wilmes), e Roberto Augusto Plaza 
Teixeira, pediatra do Instituto da Criança do Hospi-
tal das Clínicas (na foto menor à esquerda).

A Síndrome do Bebê Espancado retrata o espan-
camento intencional do bebê por pessoas próximas, de 
modo repetitivo, levando a um amplo espectro clínico e 
representando uma condição de risco para a criança. Wil-
mes abordará o tema em um dos capítulos do Manual 
de Atendimento às Crianças e Adolescentes Vítimas de 
Violência, elaborado pelo Núcleo de Estudos da Violência 
Doméstica contra a Criança e Adolescente da SPSP, em 
parceria com o Conselho Federal de Medicina e o Depar-
tamento de Segurança da Sociedade Brasileira Pediatria. 

FMUSP: Síndrome do 
Bebê Espancado
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anemia em crianças 
de creches

Revista Paulista de Pediatria

Pesquisadores da Universi-
dade Federal da Bahia (UFBA) 
publicaram estudo na Revista 
Paulista de Pediatria de setem-
bro de 2017 que determinou a 
prevalência e os fatores asso-
ciados à anemia em crianças 
menores de cinco anos assis-
tidas em creches. A pesquisa 
foi realizada com 667 pré-es-
colares matriculados em período integral nas creches públicas de Vitória da 
Conquista (BA). Para determinação da anemia considerou-se valores de hemo-
globina < 11g/dL como ponto de corte. Os pais ou responsáveis pelas crianças 
avaliadas responderam questionário para coleta de informações socioeconô-
micas, características maternas e de saúde e nutrição das crianças, que tiveram 
seu estado nutricional avaliado por medidas antropométricas de peso e estatu-
ra. O estudo demonstrou que a prevalência de anemia foi de 10,2%, sendo mais 
prevalente nas crianças que não receberam aleitamento materno exclusivo, 
com idade inferior a 36 meses, com baixa estatura para idade e cujas moradias 
não apresentavam instalação sanitária. “Na população estudada a prevalência 
de anemia foi inferior, comparado a outros estudos. Esse fato pode ser devido 
à qualidade da alimentação servida nas creches”, afirma a professora Daniela 
da Silva Rocha, uma das autoras da pesquisa. “Conhecer os fatores associados 
à anemia é de extrema importância para que as políticas públicas sejam mais 
eficazes na redução do problema nessa população”, destacou.

Aconteceu

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

2 a 5 de maio de 2018
Centro de Convenções Frei Caneca • São Paulo (SP)

Urgências e Emergências Pediátricas
Inscrições: Meeting Eventos
(11) 3849-0379 - 3849-8263

www.emergenciaspediatricas.com.br

No dia 11 de agosto, na sede da SPSP, foi realizado o Encontro dos Coorde-
nadores dos Programas de Residência Médica (PRM) em Pediatria do Estado 
de São Paulo, com o objetivo de debater aspectos relacionados à mudança no 
tempo de formação de especialistas dos Programas de Residência Médica em 
Pediatria de dois para três anos e os novos cenários de prática e aprendizado. 
O Encontro contou com a presença de coordenadores dos PRM em Pediatria 
do Estado de São Paulo e com palestras de especialistas no assunto. Assista 
ao evento completo no canal do Youtube da SPSP: https://www.youtube.com/
watch?v=O1tvTkota4k.

Residência Médica

Aconteceu

Patologias nefrológicas no pronto-
-socorro: como conduzir foi o tema 
do Café da Manhã com o Professor 
que aconteceu em 26 de agosto 
(foto acima). Realizado na sede da 
SPSP, o encontro foi organizado pela 
Diretoria de Cursos e Eventos e o De-
partamento de Nefrologia da SPSP. 
A aula teve como objetivo capacitar 
pediatras na condução de patologias 
renais comuns em PS até o enca-
minhamento ao especialista. Os 54 
participantes assistiram às palestras 
sobre infecção urinária e hematúria/
litíase, síndrome nefrótica. Houve 
também discussão de casos clínicos.

No dia 2 de setembro o tema foi 
Novas vacinas no calendário: o que 
já aprendemos?, também realizado 
na sede da SPSP (foto abaixo), com 
26 participantes. O encontro foi or-
ganizado pela Diretoria de Cursos e 
Eventos e o Departamento de Imuni-
zações da SPSP. A reunião teve como 
objetivo atualizar os pediatras em re-
lação às principais lições aprendidas 
após o licenciamento e uso das no-
vas vacinas de dengue, meningoco-
co B e meningococo ACWY.

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR
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Vai acontecer

café com o professor:
novos encontros

Participou do Café 
com o Professor 
da SPSP? 

Retire seu 
certificado no 
portal da SPSP 
(www.spsp.org.br).

Fórum da Academia 
Brasileira de Pediatria 

Vai acontecer

Nos dias 23 e 24 de novembro acontece o 20º Fórum da Academia Brasilei-
ra de Pediatria, uma realização da SPSP em conjunto com a SBP - Sociedade 
Brasileira de Pediatria. A programação científica visa a discussão de importan-
tes problemas que envolvem a infância e a juventude na atualidade. Confira al-
guns dos temas abordados: Distúrbios do humor na criança e no adolescente, 
O adolescente e as drogas - um tema que não se esgota, Escolas inovadoras, 
Medicina integrativa, Direitos do recém-nascido, Aprendendo a entender os 
adolescentes, entre outros. O Fórum acontece no Hotel Maksoud Plaza. In-
formações no portal da SPSP ou no site www.forumabp.com.br. As inscrições 
são gratuitas.

Em novembro teremos Café da Manhã e Café da Tarde com o Professor 
nas áreas de Nutrição e Pediatria Ambulatorial. Dia 10 (sexta-feira) acontece 
o Café da Tarde, com o tema Prevenção da obesidade infantil no consultório 
pediátrico, com o objetivo de sistematizar o atendimento ambulatorial visan-
do orientação e interpretação dos dados clínico-laboratoriais no diagnóstico e 
prevenção da obesidade infantil. No dia 11 (sábado) acontece o Café da Manhã, 
com o tema é O pediatra e a nova puericultura, com o objetivo de atualizar 
sobre os novos desafios na consulta de puericultura e fornecer instrumentos 
para uma atuação propositiva em prol do adequado crescimento e desenvol-
vimento infantil. Os encontros acontecem na sede da SPSP. Faça sua inscrição 
em www.spsp.org.br.

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

Mais um curso online com ini-
ciativa e realização da SPSP está à 
disposição dos pediatras: Novas re-
comendações da vacina febre ama-
rela. O curso tem aulas ministradas 
por Melissa Palmieri, membro dos 
Departamentos de Imunizações e 
Infectologia da SPSP, e Silvia Bardella 
Marano, membro do Departamen-
to  de Imunizações da SPSP. O ob-
jetivo é atualizar pediatras sobre as 
recomendações de uso da vacina 
febre amarela no Brasil e no mundo. 
O curso pode ser acessado no site 
www.aulaspediatriasp.com.br e fica-
rá disponível por um ano.

No mesmo site, o pediatra pode 
conferir outro curso online: Probióti-
cos e sua contribuição na microbiota 
intestinal. Acesse: www.aulaspedia-
triasp.com.br.

novo curso 
online: 
vacina febre 
amarela

Vai acontecer
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CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

Aconteceu

A edição de setembro do boletim Pediatra Atualize-se 
tem seu foco na sífilis congênita como parte das ações 
da campanha Outubro Verde, promovida pela SPSP com 
o objetivo de eliminar a doença. Acesse o portal da SPSP 
e baixe a versão eletrônica do boletim.

Pediatra Atualize-se trata 
da Sífilis Congênita 
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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.

Encontre seu curso ou evento
  Data Local Evento Informações Pontos

2017

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.
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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 do Programa de Reanimação Neonatal da SBP-SPSP – Diretrizes 2016

 Mitos e verdades sobre a vacinação contra HPV Mônica Levi e Daniel Jarovsky www.aulaspediatriasp.com.br  1

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

 Calendário de vacinas da SBP: o que mudou em 2017? Marco Aurelio Palazzi Safadi e Renato de Ávila Kfouri www.aulaspediatriasp.com.br  1

 Novas recomendações da vacina febre amarela Melissa Palmieri e Silvia Bardella Marano www.aulaspediatriasp.com.br  1

 Data Tema Mesa-redonda Local Pontos

 21 de outubro Imunizações Uso de vacinas em situações especiais Sede da SPSP (São Paulo) *

 Realização 19 de outubro Sede da SPSP Encontro com o Especialista: puberdade precoce www.spsp.org.br           *
 SPSP  São Paulo, SP 

Café da Manhã
com o Professor

11 de novembro de 2017

O pediatra e a
nova puericultura

Sede da SPSP - 8h30 às 12h00

 Datas: 11 de novembro Informações e inscrições: www.socesp.org.br/centro_treinamento

Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS)  • Sociedade de Cardiologia de São Paulo

 Realização 8 de novembro Fac.Medicina de Jundiaí A era digital na atividade médica e o ato médico com suas (11) 4587-1095           *
 SPSP  Jundiaí, SP repercussões jurídicas – SPSP - Regional Jundiaí 

 Realização 23 e 24 Hotel Maksoud Plaza 20º Fórum da Academia Brasileira de Pediatria www.forumabp.com.br           *
 SPSP de novembro São Paulo, SP 

 28 de outubro Nutrição Dificuldades alimentares na infância Sede da SPSP (São Paulo) *

 11 de novembro Pediatria Ambulatorial O pediatra e a nova puericultura Sede da SPSP (São Paulo) *

 11 de novembro Pediatria Atualização em Pediatria Clínica – SPSP - Regional Taubaté Associação Paulista de Medicina de Taubaté *

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

 Realização 27 e 28 Ass. Médica de Santos II Jornada de Especialidades Pediátricas no Consultório (11) 3284-9809           *
 SPSP de outubro Santos, SP SPSP - Regional Baixada Santista pediatria@spsp.org.br

 Realização 20 de outubro Sede da SPSP Curso Teórico-Prático de Reanimação do  www.spsp.org.br           *
 SPSP  São Paulo, SP Prematuro na Sala de Parto – Diretrizes 2016

 18 de novembro Pediatria Dia a dia do pediatra – SPSP - Regional Campinas Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas *

 25 de novembro Pediatria Obesidade na infância/Questões profissionais atuais – SPSP - Regional Marília Casa do Médico de Marilia *

 2 de dezembro Nutrição Alimentação no 1º ano de vida – SPSP - Regional Franca Auditório do Centro Médico de Franca *

 Probióticos e sua contribuição na microbiota intestinal Vera Lúcia Sdepanian e Soraia Tahan www.aulaspediatriasp.com.br  1

Novas recomendações da vacina febre amarela
Melissa Palmieri, Silvia Bardella Marano

www.aulaspediatriasp.com.br

 Realização 10 de novembro Sede da SPSP Café da Tarde com o Professor www.spsp.org.br           *
 SPSP  São Paulo, SP Prevenção da obesidade infantil no consultório pediátrico 


