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Salvi Cruz

Em nosso Estatuto Social, diploma legal que que rege 
e regulamenta nossa atuação, Diretoria e associados, es-
tão elencadas nossas atribuições, ou melhor, obrigações. 
Tenho certeza plena que a finalidade de contribuir para o 
aperfeiçoamento dos conhecimentos relativos à Pediatria 
e suas áreas de atuação, capacitação e habilitação, orga-
nizando e promovendo eventos e mantendo publicações 
especializadas é de conhecimento de todos.

E temos conseguido honrar esse propósito com ações 
dinâmicas e contínuas. A otimização de ferramentas tec-
nológicas permitiu ampliar nosso horizonte de comunica-
ção e informação, ultrapassando barreiras geográficas e 
temporais que, muitas vezes, impediam a participação de 
nossos associados. O acesso online, presencial e remoto, 
com a disponibilização de jornadas, cursos e congressos 
na plataforma SPSP Educa, ampliou nossa capacidade de 
disseminação de informação científica aos pediatras, que 
podem programar o momento ideal para o seu acesso.

Aumentamos o número de eventos científicos, amplia-
mos nossas publicações e, cada vez mais, temos sido refe-
rência na Pediatria de nosso País. O número de trabalhos 
encaminhados para publicação em nossa Revista Paulista 
de Pediatria aumentou exponencialmente; fato que, so-
mado à qualidade dos escritos, demonstra a importância 
da publicação na elite do conhecimento pediátrico.

Mas a SPSP é muito mais que educação continuada! As 
ações em prol das crianças e dos adolescentes se multi-
plicam e, com a ajuda de parceiros e instituições sérias, 
temos alcançado conquistas e trazido à discussão assun-
tos importantes, muitas vezes negligenciados.

Por meio de reuniões e encontros com representantes 
do executivo, judiciário e legislativo, criamos manifestos, 
implementamos trabalhos e sugerimos discussões que 
resultaram em documentos e ações efetivas. 

Promulgação de leis em várias cidades do Brasil, como 
a de obrigação de divulgação e alerta dos males relacio-
nados à ingestão de álcool por gestantes em locais de 

venda de bebidas alcoólicas, se embasaram em ações de-
senvolvidas há anos por grupos de trabalho da SPSP.

A participação conjunta do Ministério Público de São 
Paulo, com o encaminhamento de assuntos e a sequen-
cial discussão de realidades contrárias à infância e juven-
tude, conduziu à abertura de ações civis públicas. Assun-
tos como a falta de vagas em UTIs Pediátricas, a utilização 
de crianças em mídias e propagandas, a obesidade infantil 
e a averiguação da alteração e interferência do Estado na 
dosagem de GH prescrita e a ser entregue aos pacientes 
que utilizam o hormônio são exemplos desses processos.

Diversos manifestos redigidos por membros de nos-
sos Departamentos Científicos, conjuntamente a repre-
sentantes de outras sociedades médicas e de diferentes 
segmentos da sociedade, permitiram a divulgação de do-
cumentos abrangentes sobre diversos temas. Trouxemos 
à discussão assuntos como a depressão e a obesidade 
infantil, a queda nos índices vacinais e os aspectos legais, 
sociais e médicos do estupro de vulnerável, entre tantos. 

Enquanto você, associado, acessa nosso conteúdo 
científico, comparece aos nossos eventos, lê a Revista 
Paulista de Pediatria e compartilha nossas campanhas, es-
tamos – atrás das cortinas – preparando um grande espe-
táculo, trabalhando incessantemente para proteger nos-
sas crianças e adolescentes e assim, defender a Pediatria 
e lutar pelos pediatras. Tudo isso 
o associado incentiva quando 
faz parte da SPSP!

Desejo um Natal de graças e 
um maravilhoso 2019!

Claudio Barsanti
Presidente

presidencia@spsp.org.br

atrás das cortinas e no palco
| Conversa com o Presidente

15º congresso 
paulista
O maior evento da Pediatria 
paulista está chegando. Pág. 6 e 7
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Reanimação Neonatal
| Conversa com o Diretor

Nosso Grupo Executivo do Programa de Reanimação 
Neonatal (PRN) da SPSP/SBP sente-se muito orgulhoso 
em representar o Programa no Estado de São Paulo, 
tendo como missão “disseminar conhecimentos atua-
lizados relativos ao cuidado do neonato ao nascer, no 
transporte e na estabilização imediata após a reanima-
ção, com a finalidade de reduzir a mortalidade associada 
à asfixia perinatal”.

Assumimos em maio de 2016, em conjunto com as no-
vas Diretrizes do PRN, que são atualizadas mundialmente 
a cada cinco anos. O compromisso em capacitar os pro-
fissionais que atuam na sala de parto era imenso, mas gra-
ças ao apoio entusiasta dos 265 instrutores, 130 do muni-
cípio de São Paulo e 135 do interior, iniciamos o processo 
de capilarização das novas condutas. A formação de oito 
pólos regionais pelo Estado (Botucatu, Campinas, Marília, 
Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e 
Taubaté) e a presença de dois coordenadores locais facili-
taram o alcance dos objetivos propostos.

Desde então, 4.513 médicos e 3.780 profissionais de 

saúde foram treinados no curso 
do recém-nascido (RN) ≥34 se-
manas; 1.008 aprovados nos 121 
cursos de reanimação do prema-
turo <34 semanas e 338 profissionais nos 46 cursos de 
transporte do RN de alto risco. 

Mensalmente, oferecemos um dos quatro cursos do 
PRN na sede da SPSP, além do curso para formação de 
novos instrutores. O trabalho não para: a capacitação dos 
profissionais que atuam na sala de parto deve ser con-
tínua e um dos nossos principais objetivos baseia-se no 
desenvolvimento de estratégias nas regiões com as maio-
res taxas de mortalidade neonatal com asfixia perinatal no 
Estado, a fim de contribuir com a mudança desse cenário.

Se você, colega pediatra, se sentir atraído pelo PRN, 
convidamos a fazer parte do nosso grupo! Grande abraço!

Mandira Daripa Kawakami e Silvia Moscatel Loffredo
Coordenadoras do Programa de Reanimação Neonatal da SPSP/SBP. 

diretoria@spsp.org.br
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pediatra e professora
| Conversa com o Associado

Sempre quis ser médica, mas às vezes falava em ser 
professora. Entrei na Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo em 1981 e, no quarto 
ano, comecei no posto de atenção primária, onde dáva-
mos os primeiros passos na Puericultura. Não tive dúvidas 
de que seria pediatra, pois vi a oportunidade de ver crian-
ças saudáveis e cuidar da prevenção. 

Dentro da Pediatria optei pela Gastroenterologia Pediá-
trica. Poder cuidar de crianças desnutridas, com diarreia e 
síndrome de má absorção me atraía, além de, juntamente 
com a Puericultura e incentivo ao aleitamento materno, 
fazer prevenção. Trabalhei por quase 24 anos no pronto-
-socorro infantil do Hospital Samaritano, em São Paulo, 
onde aprendi a ter um olhar mais aguçado e a identificar 
a criança mais comprometida, ao mesmo tempo em que 
trabalhava no consultório, onde desfrutava da suavida-
de da Puericultura e do aleitamento materno. Ter essas 
duas atuações me deu maturidade, tônus, consistência. 
Com o tempo, meu consultório adolesceu e me titulei 
em Medicina do Adolescente. Digo que sou uma pediatra 

que gosta de atender adolescen-
tes. Com o tempo, decidi sair do 
pronto-socorro e agora sou pro-
fessora na Universidade Nove de 
Julho (Uninove). Somei meus dois sonhos de criança: ser 
médica e professora! Meus alunos me perguntam se vale 
a pena ser pediatra e eu os estimulo, pois sou muito feliz 
na profissão. Cuidamos da saúde dos pequenos em sua 
plenitude e nos tornamos o médico da família.

Sou sócia da SPSP desde o término da residência mé-
dica. Nossa sociedade contribui em muito para nossa re-
ciclagem e para a boa prática da Medicina e da Pediatria. 

Sinto que temos que erguer bandeiras para poder man-
ter um bom atendimento a nossa população tão carente: 
aleitamento materno, puericultura e atendimento ao ado-
lescente são as minhas!

Maria Fernanda Hussid
Formada pela FMRP-USP. Professora da graduação em Medicina da 

Uninove - campus Vergueiro. Atende em consultório particular.
fehussid@gmail.com
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| Pediatria em Movimento

campanhas spsp
A SPSP continua firme em suas 
campanhas de proteção à saúde 
e aos direitos das crianças e 
adolescentes 

A partir das discussões realizadas no Fórum de Debates 
sobre Prevenção da Obesidade Infantil: visão dos especia-
listas, realizado pela SPSP, em agosto último, como parte 
das atividades da campanha Setembro Laranja - Com-
bate à obesidade infantil, foi elaborado um manifesto, 
com a participação de diversos Departamentos da SPSP. 
O manifesto Enfrentando a obesidade infantil – Setem-
bro Laranja contempla a necessidade e as demandas por 
informação, conhecimento, orientação e condutas para 
o enfretamento da obesidade infantil. “Nós, médicos, es-
tamos na linha de frente para detectar crianças acima do 
peso ou sob maior risco de engordar. A obesidade é mul-
tifatorial 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 qua-
lidade de vida como um todo”, afirma Claudio Barsanti, 
presidente da SPSP. Baixe o manifesto no portal da SPSP: 
www.spsp.org.br.

A SPSP instituiu o Outubro Verde como o mês de 
Combate à Sífilis Congênita, junto com a Coordenação 
Estadual de DST/Aids de São Paulo, Sociedade Brasileira 
de Infectologia e a Sogesp - Associação de Obstetrícia e 
Ginecologia de São Paulo, para ampliar o debate sobre o 
tema e propor ações conjuntas em busca da eliminação 
da doença. Em outubro, além de divulgar informações 
audiovisuais mostrando a importância da doença e a fa-
cilidade de diagnóstico e tratamento na gestante, preve-
nindo a doença, junto com a Coordenação Estadual de 
DST/Aids de São Paulo e a Sogesp, a SPSP lançou o curso 
online Sífilis Congênita: ainda um grande desafio, que fi-
cará disponível para acesso a qualquer momento por um 
ano no site www.aulaspediatriasp.com.br.

E vem aí o Dezembro Vermelho - Prevenção de 
acidentes na infância e adolescência.

Participe de nossas ações, apoie e divulgue nossas cam-
panhas. É importante que pais e cuidadores saibam que a 
Sociedade de Pediatria de São Paulo está atenta e preocu-
pada em proteger nossas crianças e adolescentes.

A campanha Novembro Prateado - Direitos das crian-
ças e adolescentes: somos todos iguais! foi lançada 
em 2016 durante o 10º Fórum Paulista de Prevenção de 
Acidentes e Combate à Violência contra Crianças e Ado-
lescentes, realizado em novembro daquele ano, em São 
Paulo. Este ano, a SPSP reafirma seu compromisso com 
a manutenção dos direitos dessa faixa etária e lança a 
terceira edição da campanha, sempre visando divulgar a 
importância do tema a todos que atuam com crianças e 
adolescentes, não só o médico pediatra, mas professores, 
educadores, cuidadores e outros profissionais para que 
eles tenham conhecimento de alguns direitos basilares da 
criança e do adolescente. Uma das ações da campanha 
é a realização da 12ª edição do Fórum. Outra importante 
ação é o lançamento da segunda edição do Manual de 
Atendimento às Crianças e Adolescentes Vítimas de Vio-
lência, publicado pela SPSP em parceria com o Conselho 
Federal de Medicina (CFM). O manual está disponível para 
download no portal da SPSP.
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| Regional

A
rq

u
iv

o
 S

P
SP

| Regional

aconteceu 
em taubaté

No dia 29 de setembro, a SPSP - Regio-
nal Grande ABC realizou evento sobre o 
tema Urticária e Asma com presença de 47 
participantes. Infecção urinária/Enurese foi 
o assunto do encontro realizado dia 4 de 
outubro, que contou com 42 pediatras pre-
sentes. Ambos aconteceram na Associação 
Paulista de Medicina (APM) de Santo André.

No dia 3 de outubro, a Regional organizou 
evento para os residentes em Pediatria da 
região: Cozinha Experimental em Alimenta-
ção Complementar (foto). Foram discutidos 
pontos importantes na introdução alimentar 
e elaboradas papas equilibradas e nutritivas. 
A aula foi ministrada para 12 participantes 
pela vice-diretora presidente da Regional, 
Renata Aniceto, pela nutricionista Flávia Montanari e a chef Fernanda Santos.

No dia 15 de setembro aconteceu, 
na Faculdade de Medicina de Jun-
diaí, o Café da Manhã com o Profes-
sor com o tema As muitas faces das 
doenças infecciosas em Pediatria. O 
evento apresentou palestras sobre 
faringite estreptocócica e viral, mi-
crocefalia, pertussis e citomegaloví-
rus. Uma realização da SPSP - Regio-
nal de Jundiaí, o encontro contou 
com 16 participantes entre pediatras 
e estudantes de Medicina.

café com 
professor 
em jundiaí

| Regional

| Regional

| Regional

Em 18 de setembro aconteceu, no Auditório da APM de Santos, o Encon-
tro com o Especialista - Obesidade na in-
fância: como prevenir e tratar? O evento, 
que mostrou a visão do endocrinologista 
e do nutrologista, contou com a presença 
de 43 pediatras. “O encontro teve grande 
repercussão entre os pediatras e fez parte 
de nossa atuação na campanha Setembro 
Laranja - Combate à obesidade infantil 
da SPSP”, comentou Maria Heloiza Torres 
Ventura, diretora-presidente da SPSP - Re-
gional Baixada Santista.

Em 29 de setembro, no Centro Médico de Franca, aconteceu a Jornada Fran-
cana de Pediatria, realizada pela 
SPSP - Regional de Franca, com 
participação de 40 pediatras e 
alunos do curso de Medicina das 
universidades da região. A Jorna-
da discutiu os temas pneumo-
nias da comunidade no paciente 
pediátrico e bronquiolites, com 
apresentação de caso clínico e 
discussão com especialistas.

A SPSP - Regional Taubaté realizou, 
no dia 24 de outubro, o Encontro 
com o Especialista com o tema Ali-
mentação complementar e o uso 
de suplementação vitamino-mineral. 
Houve também palestra sobre enxa-
quecas na infância. O Encontro con-
tou com a participação de 40 pes-
soas entre pediatras, nutricionistas e 
residentes de Pediatria da região.

santos trata de obesidade

jornada francana
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eleições spsp 2019
| Aconteceu

Tem início em dezembro o processo eleitoral da Diretoria da SPSP para o 
triênio 2019-2022 com a publicação do Edital de Convocação no portal da 
SPSP (www.spsp.org.br). A eleição será pelo voto direto, secreto e facultativo, 
com valor igual para todos os associados quites com suas obrigações asso-
ciativas até 1 de fevereiro de 2019 e obedecerá ao critério de maioria simples, 
sendo válido qualquer que seja o número de votantes. Terão direito a voto os 
associados aspirantes, efetivos, titulares e fundadores. Esta eleição será a se-
gunda pelo processo eletrônico. Informações detalhadas estão disponíveis no 
portal da SPSP a partir de janeiro de 2019.

Cronograma do processo eleitoral:
• Nomeação da Comissão Eleitoral, formada por dois membros da Comis-

são de Sindicância e um Associado Titular: Cláudio Leone, José Hugo de 
Lins Pessoa e Sérgio Antônio Bastos Sarrubbo

• Início do Processo Eleitoral: dezembro de 2018
• Convocação das eleições, mediante publicação de Edital: 3 de dezembro 

de 2018
• Prazo para requerer o registro das chapas: 2 a 31 de janeiro de 2019
• Prazo para Comissão Eleitoral verificar a elegibilidade dos candidatos ins-

critos: 10 dias após a formalização do pedido
• As chapas registradas serão divulgadas no portal da SPSP em 11 de feverei-

ro de 2019
• Início do processo eletrônico de votação: 18 de abril de 2019
• Início da votação: 26 de abril de 2019 às 00h00
• Encerramento do Processo Eleitoral: 30 de abril de 2019 às 17h00
• Conclusão do Processo Eleitoral, oficial e definitivo: 3 de maio de 2019 (72 

horas após apuração)
• Posse da nova Diretoria: maio de 2019 (em local e horário a ser definido)

O Café da Manhã com o Professor 
de 15 de setembro tratou de altera-
ções orais frequentes em pacientes 
oncológicos e não oncológicos. Or-
ganizado pela Diretoria de Cursos e 
Eventos e o Grupo de Trabalho Saú-
de Oral da SPSP o evento contou 
com 17 participantes que assistiram 
às palestras sobre lesões orais mais 
comuns em crianças, pacientes on-
cológicos e alterações orais em pa-
cientes pediátricos submetidos a tra-
tamento oncológico. Ao final houve 
o colóquio entre os presentes e os 
palestrantes. 

| Aconteceu

saúde oral e 
oncologia

| Aconteceu

A sede da SPSP em São Paulo recebeu 29 pediatras para o Curso Teórico-
-Prático de Oftalmologia para o Pediatra. O evento aconteceu em 14 de se-
tembro e foi organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento 
de Oftalmologia da SPSP. Entre 
outros temas, os participantes 
assistiram palestras sobre trau-
ma ocular, principais causas do 
olho vermelho e do olho dolo-
roso, teste do reflexo vermelho 
e dificuldades de aprendizado. A 
parte prática foi dividida em qua-
tro módulos de 20 minutos cada 
nos quais os pediatras aprende-
ram a avaliar a acuidade visual, 
realizar testes e fazer curativos.

oftalmologia

A
rq

u
iv

o
 S

P
SP

| Aconteceu

A SPSP e a Sociedade Brasileira de 
Imunizações (SBIm) criaram um do-
cumento manifestando suas preo-
cupações e sugerindo condutas que 
possam contribuir para a mudança 
do cenário de baixas coberturas va-
cinais em grande parte do território 
brasileiro, como divulgado pelo Mi-
nistério da Saúde. O manifesto é mais 
uma iniciativa da SPSP para endossar 
os comprovados benefícios das va-
cinas e faz parte da campanha Abril 
Azul - Confiança nas vacinas: eu 
cuido, eu confio, eu vacino. Aces-
se o documento no portal da SPSP: 
www.spsp.org.br.

vacinação 
compulsória
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Associado! Está recebendo as notícias e eventos da SPSP 
por e-mail? Se não está, atualize seu cadastro!
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As atividades científicas do 15º Congresso Paulista de Pediatria vêm sendo minuciosamente dis-
cutidas, com a certeza do empenho máximo de todos os envolvidos. Logo as luzes desse grande 
espetáculo científico se acenderão. E, para que alcancemos mais um evento de sucesso que eno-
brecerá, ainda mais, a Pediatria Paulista e de todo o nosso Brasil, é imperiosa a sua participação.

Convido a todos que representam a nossa especialidade a participarem da construção de mais 
um evento de referência. Que venha o 15º Congresso Paulista de Pediatria! Que venham todos os 
nossos parceiros, amigos e congressistas, pediatras de destaque para que, juntos, descortinemos 
mais um espetáculo científico que nunca mais se apagará da memória de seus participantes.

Um grande abraço e até lá!
Claudio Barsanti

Presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo

Cursos pré-congresso • 23 de março de 2019 • Sábado
 Curso Horário Duração

 Puericultura passo a passo: cozinha experimental, aleitamento materno, crescimento e desenvolvimento infantil 08h00 às 18h00 8 horas

 Reanimação neonatal 08h00 às 18h00 8 horas

 Dermatoses: qual é o seu diagnóstico? Qual é a sua conduta? 08h00 às 12h00 4 horas

 Desafios da alergia alimentar na prática pediátrica 08h00 às 12h00 4 horas

 Exames hematológicos na urgência: aliados ou complicadores? Quando se preocupar? 08h00 às 12h00 4 horas

 Manejo clínico da lactação 08h00 às 12h00 4 horas

 Medicina do adolescente: o que fazer, quando fazer e como fazer 08h00 às 12h00 4 horas

 Otorrinolaringologia: dificuldades diagnósticas 08h00 às 12h00 4 horas

 Abordagem de via aérea na emergência 08h00 às 12h00 4 horas

 Reconhecimento e tratamento dos distúrbios de ritmo cardíaco 14h00 às 18h00  4 horas

 Armadilhas clínicas, laboratoriais e de imagem em Nefrologia Pediátrica 14h00 às 18h00  4 horas

 Curso teórico-prático de polissonografia: o que é, usos e interpretação 14h00 às 18h00  4 horas

 Diagnóstico por imagem em Emergências Pediátricas 14h00 às 18h00  4 horas

 Pontos fundamentais no desenvolvimento da criança: o que não deixar passar 14h00 às 18h00  4 horas

 Queixas frequentes no consultório de situações que exigem orientação nutricional pelo pediatra 14h00 às 18h00  4 horas

 Teoria e prática: violência doméstica contra crianças e adolescentes 14h00 às 18h00  4 horas

Os cursos estão disponíveis exclusivamente para os participantes do Congresso!
Vagas limitadas • Garanta já a sua!

23 a 26 de março de 2019
Centro de Convenções Frei Caneca

São Paulo • SP

www.paulistapediatria.com.br
Acesse o site:

www.paulistapediatria.com.br
Acesse o site e faça sua inscrição!
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Data limite para envio de trabalhos: 4 de fevereiro de 2019Data limite para envio de trabalhos: 4 de fevereiro de 2019
Tema livre, pôster comentado ou pôster

O Congresso irá oferecer os seguintes prêmios aos autores dos trabalhos científicos:

Melhor trabalho do 
Congresso (primeiro, 

segundo e terceiro lugares)

Melhor trabalho submetido 
por residente de Pediatria 

como primeiro autor

Melhor trabalho submetido 
por residente de área de 

atuação em Pediatria como 
primeiro autor 

Trabalhos Científicos

23 a 26 de março de 2019
Centro de Convenções Frei Caneca

São Paulo • SP

www.paulistapediatria.com.br
Acesse o site:

30 conferências (50 minutos) 
15 mini-conferências (30 minutos)
15 painéis com relator e debatedores (90 minutos)
15 mesas redondas (90 minutos)
15 colóquios (60 minutos)
Apresentação oral dos 30 temas livres melhor pontuados
3 sessões de apresentação de pôsteres comentados

INSCRIÇÕES ABERTAS!
Faça sua inscrição antecipadamente • Aproveite o DESCONTO e evite filas!

Normas, regulamento e submissão de trabalhos no site www.paulistapediatria.com.br

Programação Científica
24 a 26 de março de 2019
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 23 a 26 de março Centro de Convenções Frei Caneca 15º Congresso Paulista de Pediatria www.spsp.org.br           *
  São Paulo, SP

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.

Agenda de cursos e eventos
 Data Local Evento Informações Pontos

Cursos e eventos com realização da SPSP • 2019

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% online: 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 online da SPSP • www.aulaspediatriasp.com.br

Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

Cursos do Programa de Reanimação Neonatal da SBP-SPSP

 Datas: em breve. Informações: http://centrotreinamento.socesp.org.br

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

Café da Manhã com o Professor • Informações: www.spsp.org.br
Em breve informações sobre os próximos eventos.

 Data Local Evento Informações Pontos

Cursos e eventos com apoio da SPSP • 2019

 11 a 14 de setembro Maksoud Plaza - São Paulo (SP) 22º Simpósio Internacional de Neonatologia www.meetingeventos.com.br         *

 Diagnóstico diferencial da mucopolissacaridose I Ana Maria Martins e Claudio Barsanti www.aulaspediatriasp.com.br  1

 15 de fevereiro Sede da SPSP Curso Teórico-Prático de Reanimação Neonatal para Médicos www.spsp.org.br           *
  São Paulo, SP

 17 de maio Sede da SPSP Curso Teórico-Prático de Transporte do Recém-Nascido de Alto Risco www.spsp.org.br           *
  São Paulo, SP Diretrizes 2018

 Doenças epilépticas metabólicas e lipofuscinoses ceroides neuronais Saul Cypel e Maria Luiza Manreza www.aulaspediatriasp.com.br  1

 Tosse crônica na criança: investigação e tratamento Sônia Mayumi Chiba e Fabíola Villac Adde www.aulaspediatriasp.com.br  1

 Doença de Gaucher  Gilda Porta e Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck www.aulaspediatriasp.com.br  1

 15 de março Sede da SPSP Curso Teórico-Prático de Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde www.spsp.org.br           *
  São Paulo, SP

 26 de abril Sede da SPSP Curso Teórico-Prático de Reanimação do Prematuro na Sala de Parto www.spsp.org.br           *
  São Paulo, SP

 Sífilis Congênita: ainda um grande desafio Carmen Silvia B. Domingues e Lilian dos Santos R. Sadeck www.aulaspediatriasp.com.br  1

 Doença de Pompe  Clarissa Bueno e Marco Antônio Veloso de Albuquerque www.aulaspediatriasp.com.br  1

Sífilis Congênita: ainda um grande desafio
Carmen Silvia B. Domingues e Lilian S.R. Sadeck

www.aulaspediatriasp.com.br

Doença de Pompe
Clarissa Bueno e Marco Antônio V. Albuquerque

www.aulaspediatriasp.com.br


