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Eleições SPSP

Congresso Paulista

Começa uma nova etapa

O 11º Congresso Paulista de
Pediatria acontece de 17 a 20
de março deste ano, no ITMExpo, em São Paulo. Confira as
conferências e as pontuações
do evento, assim como o mapa
de acesso
ao local.
Páginas
4e5

A chapa “Pediatria: Profissão e Ciência” foi eleita e seus
oito candidatos formarão a nova Diretoria da SPSP.
José Hugo Lins Pessoa, o novo presidente, fala sobre a
proposta para a próxima gestão.
Página 2

Artigo

Sífilis congênita
Veja artigo sobre estratégias de
controle da sífilis congênita da
Comissão de Normatização e
Avaliação das Ações de Controle da
Transmissão Vertical do HIV e da
Sífilis Congênita no Município de
São Paulo.
Página 6
Cursos on-line

Nutrição
Os cursos virtuais oferecidos
pela SPSP em seu site na
internet
são ótima
oportunidade
de atualização.
Página 7

Editorial

Prezados colegas

U

m novo ano se inicia e,
com ele, renovam-se as
nossas energias e o nosso
compromisso com o Ser Pediatra,
sempre em busca da melhor qualidade possível na promoção e assistência à saúde de nossas crianças e
adolescentes.
Nesse contexto, dois eventos
marcantes ocorrerão ao ﬁnal do
primeiro trimestre deste ano: o
11º Congresso Paulista de Pediatria e a
posse da nova Diretoria da SPSP.
Esse Congresso, realizado periodicamente ao longo do tempo, tem se
constituído numa referência, tanto
no que diz respeito ao seu elevado
conteúdo cientíﬁco, quanto ao espaço que proporciona para a discussão clínica e para o reencontro
de todos nós. Particularmente o 11º
Congresso Paulista de Pediatria foi preparado para você, pediatra, tendo
incluído temas os mais relevantes e
atuais relativos à “ciência” Pediatria
e ao exercício proﬁssional, além de
contar com a participação de mais
de 400 convidados, que estarão
presentes trazendo o seu conheci-

mento crítico e a sua experiência.
A nova Diretoria, eleita com o
seu voto e aprovação, iniciará suas
atividades a partir de abril, trazendo novas idéias e abrindo novos
caminhos e, dessa maneira, caracterizando um período de renovação,
como tem ocorrido periodicamente a cada nova gestão, dando prosseguimento a nossa caminhada em
busca do fortalecimento do pediatra e da Pediatria.
Um destaque especial para a
prevenção e diagnóstico precoce
da síﬁlis congênita em nosso meio,
que ainda persiste e que, para o seu
controle, necessita da nossa atenção e vigilância constante (veja artigo na página 6).
Lembre-se, temos um encontro
em 17 de março.
Até lá,

Cléa Rodrigues Leone
Presidente

Eleições SPSP

EXPEDIENTE

Começa
uma nova etapa

A proposta é realizar
uma gestão transparente,
utilizando a capacidade de
trabalho de toda a equipe,
priorizando a defesa da
saúde da criança e do
adolescente e o exercício da
Pediatria.

“A

Diretoria eleita para
o triênio 2007/2009
tem consciência das
suas responsabilidades e dos
grandes desaﬁos que deverá
enfrentar. A proposta é realizar
uma gestão transparente, utilizando a capacidade de trabalho
de toda a equipe, priorizando
a defesa da saúde da criança e
do adolescente e o exercício da
Pediatria, com total independência de interesses setoriais e
conjunturais. Como o destino e
o trabalho da SPSP se constrói
diariamente com o esforço de
todos os seus associados, tanto
os da capital quanto os do interior, a idéia é estabelecer um
projeto que atenda as necessidades dos pediatras da capital e
maximize a ação das Regionais,
trabalhando com cada uma delas tanto na atualização cientíﬁca do pediatra, quanto na defesa proﬁssional.
A ênfase na Atualização
(Educação Continuada), por
meio das diversas publicações, dos congressos, jornadas
e cursos, principalmente dos
cursos on-line, é vital porque
a boa formação técnica do pediatra é fundamental, não só
para o exercício proﬁssional,

José Hugo: com a gestão 2007/2009 começa
uma nova etapa, mas o mesmo caminho.

mas, também, como uma exigência ética. Por outro lado, o
exercício da Pediatria deve ser
analisado também pela ótica da
infra-estrutura que ela requer
(condições de trabalho) e da remuneração de quem a pratica,
uma vez que a Medicina é uma
proﬁssão.
Deve-se considerar que a
desvalorização do trabalho do
pediatra (e de todos os médicos) tem sido, nas últimas décadas, um fenômeno universal, ou
seja, não é restrita ao Estado de

São Paulo. A SPSP deverá trabalhar de forma vigorosa, junto
com outras entidades médicas
estaduais e a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), em
busca de caminhos que resgatem a dignidade proﬁssional. A
inserção e a valorização do pediatra nos programas de saúde
do setor público, inclusive no
PSF (Programa Saúde da Família), são vitais neste desiderato.
Além do mais, deverá ser criada
uma diretoria de benefícios para
tentar ajudar o pediatra a obter
descontos em alguns produtos
e serviços. Atenção aos residentes, ao ensino da Pediatria e
aos aspectos éticos e legais da
proﬁssão também fazem parte
do projeto.
Considerando os princípios
que norteiam, historicamente, a
ação da SPSP e o bom trabalho da diretoria que se encerra,
pode-se dizer que com a gestão
2007/2009 começa uma nova
etapa, mas o mesmo caminho.”
José Hugo de Lins Pessoa
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Entrevista • Eraldo Samogim Fiore • Presidente do Depto. de Gastroenterologia da SPSP

Sem esquecer o compromisso
com as crianças carentes

Quais são as principais atividades do Departamento?
As atividades do departamento se voltaram para: (1) estimular o
crescimento cientíﬁco da nossa especialidade; (2) levar conhecimentos práticos para o pediatra geral na área de Gastroenterologia - nesse caso, inclusive, com artigos a respeito de temas
importantes publicados nos meios de comunicação da SPSP e
oferecendo a oportunidade de atualização proﬁssional por meio
de curso on-line disponível no site da Sociedade; (3) tentar elucidar a população por meio dos meios de comunicação, atendendo
às solicitações da nossa assessoria de imprensa; (4) levar jornadas
para o interior do Estado de São Paulo. A atuação do grupo foi
fundamental, pois nada poderíamos ter realizado se a equipe não
fosse coesa, uníssona, no sentido de que o objetivo ﬁnal é, sem
dúvida, dar melhor atendimento para nossa população, sobretudo para nossas crianças carentes.
Dentro da área de atuação do grupo, quais problemas mais
chamam a atenção atualmente?
Ultimamente a constipação intestinal tem aparecido em uma
quantidade muito grande nos ambulatórios de Pediatria, sobretudo de Gastroenterologia Pediátrica, coisa que não acontecia
antigamente. Hoje a alimentação das crianças tem muito salgadinho de pacotinho, bolachas recheadas, por isso a quantidade de
crianças com constipação intestinal têm crescido muito. Por outro lado, têm se feito mais diagnósticos - com mais propriedade
- das doenças inﬂamatórias, não só entre os gastroenterologistas,
mas também entre os pediatras, que encaminham para o especialista. Existe uma higienização global que, paradoxalmente, acionaria mecanismos que determinariam aumento no número de

Márcio Kato

doenças inﬂamatórias, por isso também estaríamos fazendo mais
diagnósticos dessas doenças. Ressalto, ainda, que com o ultrasom, estamos fazendo o diagnóstico de cálculo de vesícula e pancreatite em crianças, o que antigamente não se fazia, de maneira
que equipar os hospitais com técnicas que auxiliem o diagnóstico
foi um desenvolvimento do serviço público. É claro que ainda
falta acontecer muita coisa, mas acredito que está havendo uma
evolução, está se chamando a atenção para a área.
Qual sua perspectiva para o Departamento?
A perspectiva é boa. Os colegas pediatras já estão fazendo diagnóstico de doenças ditas raras e até seu tratamento. Devemos
continuar nossa linha de produção de trabalhos, pois muitas sementes ainda serão plantadas e muitos frutos, com certeza, serão
colhidos.
O sr. gostaria de deixar alguma mensagem para os pediatras
associados?
Minha mensagem é de agradecimento aos meus colegas, sobretudo ao grupo gerencial do Departamento Cientíﬁco de Gastroenterologia da SPSP, por tudo que conseguimos realizar nesta
gestão. E que a paz, a solidariedade e a amizade perdurem, para
que trabalhando juntos e, unindo esforços e conhecimentos, a
população infantil de nosso Estado seja beneﬁciada e aliviada
em seu sofrimento. E mais uma vez enfatizo: o binômio saúdedoença tem duas vertentes, uma biológica e uma social, e nessa
se inclui a psicológica. Portanto, jamais esqueçamos nosso compromisso com as crianças carentes, que são a razão de nossa vida
proﬁssional. Obrigado a todos e um especial agradecimento à
Diretoria da Sociedade de Pediatria de São Paulo, cujo mandato
está terminando. Esperamos que a próxima tenha o mesmo elã e
entusiasmo e continue o trabalho de suas antecessoras.

Pediatra

Qual é o papel do Departamento de Gastroenterologia dentro
da SPSP?
Colher informações cientíﬁcas durante reuniões mensais em que
comparecem chefes de Departamentos de Gastroenterologia de
praticamente todas as faculdades do interior de São Paulo, com
leitura de teses, novidades cientíﬁcas mundiais dentro da Gastroenterologia Pediátrica. Procurar dirimir dúvidas por meio de
conferências de colegas, autoridades de diversos setores da área,
lembrando que, etimologicamente, conferência vem de conferir,
ou seja, os colegas fazem perguntas para se chegar a um consenso da matéria em pauta. Elevar o nível cientíﬁco também foi
uma de nossas metas, por exemplo, com jornadas que abordaram
aspectos endoscópicos de imagem e de anatopatologia das doenças gastroenterológicas. Da mesma maneira, tivemos jornadas
que abordaram as doenças gastroenterológicas que necessitam
de cirurgia, eventos que realizamos juntamente com a Sociedade
Paulista de Cirurgia Infantil e, nessas jornadas, estabelecemos
um sólido relacionamento com os colegas da área de Cirurgia Infantil. A Gastroenterologia se relaciona e se imbrica com certas
subespecialidades e dar ênfase a esse fato é de suma importância
para o desenvolvimento da própria Pediatria. Por outro lado, nós
não esquecemos do pediatra geral, e várias jornadas foram realizadas dando ênfase a temas gerais que são de grande interesse
para esse colega.

Eraldo Samogim
Fiore, presidente do
Departamento Científico
de Gastroenterologia
da SPSP, é Mestre
em Gastroenterologia
pelo Ibepege – Instituto
Brasileiro de Estudos
e Pesquisas de
Gastroenterologia. É
preceptor de residentes do
Hospital Menino Jesus,
da Prefeitura Municipal
de São Paulo e foi um dos
coordenadores do curso
virtual “Da Nutrição
da Criança Normal às
Situações Especiais”,
disponibilizado pela SPSP
em seu site na internet (veja
matéria na página 7).
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Cursos e eventos

Congresso Paulista de Pediatria
11º Congresso Paulista de Pediatria

► Realização: Sociedade de Pediatria de São Paulo.
► Data: de 17 a 20 de março de 2007.

► Temas centrais:
• Pediatria, da intimidade dos mecanismos celulares à consulta pediátrica
• O pediatra, maestro e artíﬁce do cuidar bem da criança e do adolescente
• Crianças e adolescentes não podem esperar: o seu amanhã já começou
► Programação Cientíﬁca completa disponível no site
www.meetingeventos.com.br.
30 conferências, 18 painéis, 15 mini-conferências, 18 mesasredondas seguidas de mini-colóquios, 15 sessões de temas
livres, 3 sessões de pôsteres comentados, 11 colóquios e 17
simpósios satélites.

► Convidados internacionais confirmados
→Berthold Koletzko
Professor, Division of Metabolic Diseases and Nutritional Medicine,
University of Munich, Munique, Alemanha
→ Ciro A. de Quadros
Director, International Programs, Albert B. Sabin Vaccine Institute,
Washington, EUA
→ Donald E. Greydanus
Professor, Pediatrics and Human Development, Michigan State
University, Michigan, EUA
→ Keith Klugman
Professor, Division of Infectious Diseases, School of Medicine at
Emory University, Atlanta, EUA
→ Rafael Pérez-Escamilla
Professor of Nutritional Sciences - University of Connecticut, EUA

Pediatra

► Conferências
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► Pontuação dos Cursos Teórico-Práticos

• Dia 18
11h30 - 12h15 → Obesidade na infância: um desafio para os pediatras.
11h30 - 12h15 → Homecare: indicações, parâmetros e responsabilidades.
11h30 - 12h15 → O reconhecimento do autismo.
11h30 - 12h15 → Publicações científicas em pediatria: a visão dos editores.
11h30 - 12h15 → Análise crítica dos programas de imunização.
16h45 - 17h30 → Novas vacinas disponíveis.
16h45 - 17h30 → Nutrição parenteral em pediatria: novas recomendações européias.
16h45 - 17h30 → Mitos e verdades da violência contra crianças e adolescentes.
16h45 - 17h30 → A transição epidemiológica na súde da criança:
novos paradigmas, desafios e perspectivas para o pediatra.
16h45 - 17h30 → Alta precoce do recém-nascido: é realmente segura?

Curso

• Dia 19
11h30 - 12h15 → A arte e a ciência ao entrevistar o adolescente.
11h30 - 12h15 → Doenças meningocócicas: da epidemiologia à profilaxia.
11h30 - 12h15 → O “ético” e o “legal”: áreas de atuação dos pais, médicos e justiça.
11h30 - 12h15 → Promoção do aleitamento baseada em evidências:
iniciativa hospital amigo da criança.
11h30 - 12h15 → Colite alérgica.
16h45 - 17h30 → Medicina do adolescente: o desafio global.
16h45 - 17h30 → Nutrição precoce e a programação da saúde em longo prazo.
16h45 - 17h30 → A epidemiologia clínica no contexto do genoma humano.
16h45 - 17h30 → Nova curva de crescimento da Organização Mundial de Saúde.
16h45 - 17h30 → Monitoração do apoio direto à lactação em maternidades: o sistema “MADLAC”

Consultório pediátrico em amamentação

• Dia 20
11h30 - 12h15 → Doenças alérgicas e a hipótese da higiene.
11h30 - 12h15 → Adolescência: gays e lésbicas.
11h30 - 12h15 → Síndrome de Down: modelo de abordagem global e inclusão social.
11h30 - 12h15 → O recém-nascido pré-termo tardio: um risco desconhecido?
11h30 - 12h15 → Afogamento de crianças e adolescentes.
16h45 - 17h30 → Nutrição em saúde pública na América Latina e no Caribe:
tendências e avanços na infância.
16h45 - 17h30 → Tratamento das infecções pneumocócicas e resistência bacteriana.
16h45 - 17h30 → Medicina molecular aplicada ao diagnóstico de doenças.
16h45 - 17h30 → Perspectiva atual da leucemia linfóide aguda.
16h45 - 17h30 → Fotoproteção na infância e adolescência.

Curso teórico-prático de reanimação neonatal para médicos: co

Capacitação no atendimento às crianças e adolescentes vítimas
Emergências em vias aéreas superiores
Leitura crítica de publicações científicas em Pediatria

Nefrologia: estações práticas de medida de PA, infecção urinária

Abordagem e investigação de problemas reumatológicos em ses

Emergências em oftalmologia pediátrica
Estética e modismos na adolescência

Pistas que o ECG e o Rx de tórax dão ao pediatra para pensar e
Técnicas de uso de dispositivos inalatórios

Transporte seguro de crianças e adolescentes em veículos a mo

► Pontuação do 11º Congresso Paulista de

Especialidade - Pediatria = 15 ponto
Áreas de Atuação
Alergia e Imunologia Pediátrica = 1,5
Cardiologia Pediátrica = 1
Endocrinologia = 3
Gastroenterologia Pediátrica = 2
Hematologia e Hemoterapia Pediátrica = 2
Infectologia Pediátrica = 5
Medicina do Adolescente = 3,5
Medicina Intensiva Pediátrica = 4

Nefrologia Pediátr
Neonatologia = 2
Neurologia Pediát
Nutrição Parenter
Nutrologia Pediátr
Pneumologia Ped
Reumatologia Ped

► Secretaria Executiva do Congresso
Meeting Planejamento e Organização de Eventos
Fone: (11) 3849-0379 • Fax: (11) 3845-6818
E-mail: info@meetingeventos.com.br
www.meetingeventos.com.br

► Hospedagem e transporte
Tristar Turismo
Fone: (11) 3016-1411 • Fax: (11) 3283-1850
E-mail: tristar@tristarturismo.com.br
www.tristarturismo.com.br

de 17 de março

ondutas 2006

s de violência

a e hematúria

ssões práticas

em cardiopatia

otor: estação prática

Pontuação
Pediatria - 4
Medicina Intensiva Pediátrica - 4
Neonatologia - 4
Pediatria - 2
Medicina do Adolescente - 2
Pediatria - 2
Pediatria - 2
Pediatria - 2 pontos
Nefrologia Pediátrica - 2
Pediatria - 2 pontos
Reumatologia Pediátrica - 2
Pediatria - 2
Neonatologia - 2
Nutrologia Pediátrica - 2
Pediatria - 2
Pediatria - 2
Medicina do Adolescente - 2
Pediatria - 2
Cardiologia Pediátrica - 2
Neonatologia - 2
Pediatria - 2
Alergia e Imunologia Pediátrica
Pneumologia Pediátrica - 2
Pediatria - 2

►

Programação Científica completa no site
www.meetingeventos.com.br

► Traslado para o ITM-EXPO
Local de saída e horários:
Blue Tree Towers Faria Lima - transporte circular o dia todo
Howard Johnson Faria Lima - saída às 7h30 e volta às 18h30
Quality Faria Lima - saída às 7h30 e volta às 18h30
Metrô Vila Madalena - circular das 7h00 às 18h30

e Pediatria

rica = 2
2,5
trica = 1,5
ral e Enteral Pediátrica = 2
rica = 2
diátrica = 2,5
diátrica = 1

► Local
ITM EXPO • International Trade Mart
Av. Engº Roberto Zuccolo, 555
Vila Leopoldina • São Paulo, SP
www.itmexpo.com.br

Pediatra

os
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Artigo

Estratégias para o controle
da sífilis congênita

A

sífilis congênita (SC)
continua sendo um dos
grandes desafios para
as políticas públicas de saúde em nosso meio, apesar
das estratégias de prevenção
serem bem definidas e o tratamento estar disponível na
rede pública de saúde.
No Município de São Paulo, o coeficiente de incidência (CI) de SC foi 2,1/1000
e 1,9/1000 nascidos vivos

(NV), em 2004 e 2005 respectivamente, de acordo com
a definição de caso vigente
desde janeiro de 2004. Embora em 2006 tenha se observado uma redução de 34%
e 39% no número de casos
no 1º e 2º trimestre, respectivamente, comparados ao
mesmo período de 2005 (SINANW/CCD/SMS), o CI ainda
se mantém acima da meta de
1/1000 NV ou menos, esta-

belecida no acordo para a eliminação da sífilis como problema de saúde pública nas
Américas até o ano 2000, do
qual o Brasil é signatário desde 1993.
Tendo em vista a necessidade de reduzir essa incidência, chamamos a atenção dos
pediatras e demais profissionais de saúde que atuam
com a gestante e o recémnascido, para aspectos dessa

Artigo elaborado
pela Comissão
de Normatização
e Avaliação das
Ações de Controle
da Transmissão
Vertical do HIV e da
Sífilis Congênita no
Município de São
Paulo.

infecção congênita, que são
importantes e que deverão
ser controlados para que se
obtenha a redução desejada
(veja quadro).

Aspectos importantes da sífilis congênita
► O risco de infecção por sífilis na
gestante eleva-se na presença de:
• pré-natal ausente ou inadequado,
• ser adolescente,
• uso de drogas ilícitas,
• ter parceiros sexuais múltiplos,
• história de doença transmitida,
sexualmente na gestante ou parceiro
sexual,
• baixo nível socioeconômico e
cultural.
► A transmissão materno-fetal
ocorre por via transplacentária
(disseminação hematogênica),
a partir de gestantes infectadas
não tratadas ou tratadas
inadequadamente; pode ocorrer em
qualquer fase da gestação ou estágio
clínico da doença materna, embora
a probabilidade de sua ocorrência
seja maior quanto mais recente for a
infecção materna não tratada.

Pediatra

► O diagnóstico de sífilis na
gestante deve ser feito através do
VRDL (Veneral Diseases Research
Laboratory) ou do RPR (Rapid Plasm
Reagin), na presença de títulos >1:1.
Podem ocorrer resultados falso-
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positivos ou falso-negativos. Os testes
treponêmicos, TPHA, FTA-Abs e ELISA
são os indicados para confirmação
diagnóstica.
► O tratamento da gestante com
sífilis só é considerado ADEQUADO
quando for feito com penicilina,
completo para o estágio da doença
e finalizado pelo menos 30 dias
antes do parto, tendo sido o parceiro
tratado concomitantemente.
► Em todos os RNs cujas mães
tiveram VDRL reagente na gestação,
no parto ou na suspeita clínica de
sífilis, deve-se realizar VDRL em
amostra de sangue periférico. O
sangue de cordão umbilical não deve
ser utilizado pelo risco do resultado
ser falso-positivo.
► O RN é considerado infectado
se o título do VDRL for superior a 4
vezes o materno colhido no momento
do parto. Porém, o teste pode ser
negativo se a infecção da mãe for
recente ou se a mãe foi tratada na
gestação e os títulos estão caindo.
O diagnóstico definitivo de sífilis

congênita requer a avaliação da
história clínico-epidemiológica da
mãe, incluindo dados do tratamento
materno e do parceiro, do Líquido
Cefalorraquidiano (LCR) e raio-x de
ossos longos para definição do caso
e do tratamento.
► Nos RNs com sífilis congênita,
sem neurossífilis, o
tratamento recomendado
é de: penicilina G cristalina
50.000 UI/kg/dose (EV
12/12h) nos primeiros 7
dias de vida e de 8/8h
após 7 dias de vida,
durante 10 dias, ou
penicilina G procaína
50.000 UI/kg/dose
(IM) 1 vez por dia,
durante 10 dias. Nos
RNs com neurossífilis,
indica-se: penicilina
G cristalina 50.000
UI/kg/dose (EV
12/12h) nos
primeiros 7 dias de
vida e de 8/8h após 7
dias de vida, durante 10
dias.

Fique por dentro: visite o site da SPSP!
A página da SPSP na internet tem sempre notícias recentes, agenda com os principais cursos e eventos,
links atualizados e muito mais informações de interesse para o pediatra. Acesse: www.spsp.org.br!

Cursos on-line

Nutrição e situações especiais

N

o ar desde abril do
ano passado, o curso virtual Da Nutrição
da Criança Normal às Situações
Especiais, que conta com o patrocínio da Nestlé Nutrition,
visa promover a atualização do
pediatra nas áreas de Nutrologia e Gastroenterologia. Com a
coordenação de Fábio Ancona
Lopez, presidente do Departamento de Nutrologia da SPSP
e Eraldo Samogin Fiore, presidente do Departamento de
Gastroenterologia da SPSP,

o curso é dividido em quatro
módulos, sendo dois para cada
especialidade.
Nutrologia
O módulo A nutrição da
criança e suas repercussões aborda
conceitos da nutrição e também
como avaliar se cada criança ou
população se encontra em estado de normalidade, pontos
fundamentais para o exercício
da Pediatria.
Já o módulo A alimentação
no primeiro ano de vida trata, basicamente, da
importância do
leite materno,
as situações ligadas ao aleitamento exclusivo e a transição
para introdução
da alimentação
complementar,
tentando municiar o pediatra não só da
teoria ligada à
nutrição, mas
também do as-

pecto prático ligado à alimentação.
Gastroenterologia
Os dois últimos módulos
tratam de aspectos da Gastroenterologia - Alergia alimentar na infância: epidemiologia e manifestações clínicas e Alergia ao leite
de vaca: diagnóstico e tratamento. A
prevalência e a atenção para o
diagnóstico da alergia a diversos alimentos aumentaram signiﬁcativamente, especialmente
na população pediátrica. Por
isso, o curso mostra estudos
sobre a ocorrência de alergia
a alimentos especíﬁcos, como
diagnosticar e os tipos de manifestações de alergia alimentar.
Também destaca a importância da comprovação do
diagnóstico, já que, atualmente,
existem evidências de que o
tratamento inadequado da alergia alimentar pode provocar
déﬁcit de crescimento, de tal
maneira que é importante que
se reconheça e identiﬁque corretamente a alergia para indicar
o tipo de alimentação adequa-

O curso virtual disponível
no site da SPSP é uma
ótima oportunidade de
atualização em Nutrologia
e Gastroenterologia, além de
oferecer dois pontos para o
Certiﬁcado de Atualização
Proﬁssional.
do para o paciente.
O curso é ministrado por
meio de aulas expositivas em
áudio, acompanhadas de slides sincronizados, transmitidas
pela internet. Há uma apostila
com artigos complementares
aos temas da aula e uma prova
ao ﬁnal de cada módulo. Os
aprovados nos exames on-line
terão direito a um certiﬁcado
emitido pela SPSP.
Os interessados devem
entrar no site da SPSP (www.
spsp.org.br), escolher Público
Médico e clicar no link Cursos
Virtuais ou Educação Continuada.
Esse curso virtual conta
dois pontos para o Certiﬁcado
de Atualização Proﬁssional. A
princípio, o curso deverá estar
disponível até 15 de abril de
2007.

Atualização profissional

Cadastro de eventos para o 2º semestre de 2007
Portanto, os pediatras coordenadores/organizadores de cursos,
simpósios, jornadas, congressos, entre outros, podem solicitar o
formulário de cadastramento junto à SPSP e devolvê-lo preenchido até
100 dias antes da realização do evento para a SPSP. A Sociedade de
Pediatria de São Paulo encaminhará à Sociedade Brasileira de Pediatria,
que por sua vez enviará a pontuação diretamente para a CNA, facilitando
assim a acreditação do evento que envolve a especialidade Pediatria e
suas 15 Áreas de Atuação: Alergia e Imunologia Pediátrica, Cardiologia
Pediátrica, Endocrinologia, Gastroenterologia Pediátrica, Hematologia e
Hemoterapia Pediátrica, Infectologia Pediátrica, Medicina do Adolescente,
Medicina Intensiva Pediátrica, Nefrologia Pediátrica, Neonatologia,
Neurologia Pediátrica, Nutrição Parenteral e Enteral Pediátrica, Nutrologia
Pediátrica, Pneumologia Pediátrica e Reumatologia Pediátrica.

Pediatra

Atenção organizadores/coordenadores de eventos em Pediatria.
A Comissão Nacional de Acreditação comunica que os eventos devem ser cadastrados
com prazo mínimo de 90 dias antecedentes à sua data inicial.
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Local
Instituto da Criança
São Paulo, SP

Evento
Fórum Nacional sobre Alergia Alimentar

Informações
(11) 3069-8812
(11) 3069-8516

Realização 17 a 20 de março
SPSP

ITM Expo Center
São Paulo, SP

11º Congresso Paulista de Pediatria

(11) 3849-8263 ou 3849-0379
www.meetingeventos.com.br

Apoio
SPSP

20/03 a 3/07
às terças-feiras

Instituto Sedes Sapientiae
São Paulo, SP

A Clínica Médica de Crianças e a Psicanálise

(11) 3866-2730

Apoio
SPSP

5, 12, 19 e 26
de abril

Anfiteatro H.M.I. Menino Jesus
São Paulo, SP

I Curso de Atualização em Vacinação
do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus

(11) 3253-5200 r. 256
norap@prefeitura.sp.gov.br

§

Apoio
SPSP

14 de abril

Centro Médico de Ribeirão Preto
Curso de Nefrologia Pediátrica
Regional SPSP - Ribeirão Preto, SP

(16) 3636-0396 ou 3625-9641
renato_zorzo@yahoo.com.br

2

Apoio
SPSP

27 a 29 de abril

I.E.P. do Hospital Sírio Libanês
São Paulo, SP

NEPHROKIDS
WCN’07 Satellite Symposium on Pediatric Nephro-Urological Diseases

(21) 2266-9150 / fax: 2266-9174
www.jz.com.br
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Apoio
SPSP

3, 10, 17, 24, 31
de maio

Hospital Mun. Inf. Menino Jesus
São Paulo, SP

IV Curso de Medicina do Adolescente

(11) 3253-5200 r. 256
norap@prefeitura.sp.gov.br
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Apoio
SPSP

7 e 9 de maio

Faculdade de Medicina do ABC
Santo André, SP

I Jornada de Dificuldades Escolares da Criança e do Adolescente

(11) 4990-0531
pediatria@fmabc.br

Apoio
SPSP

12 de maio

Sede Campestre C.Médico Franca
Regional SPSP - Franca, SP

Curso de Alimentação do Recém-Nascido Pré-Termo

(16) 3722-3290
centromed@francanet.com.br

Apoio
SPSP

19 de maio

Centro Médico de Ribeirão Preto
Curso de Nutrologia Pediátrica
Regional SPSP - Ribeirão Preto, SP

(16) 3636-0396 ou 3625-9641
suzeidi@uol.com.br

2

Apoio
SPSP

25 e 26 de maio

Hotel Matsubara
São Paulo, SP

I Jornada de Atualização em Nutrição Pediátrica

(11) 5082-3030
(11) 5084-5284

§

Apoio
SPSP

26 de maio

Paulista Plaza Hotel
São Paulo, SP

XIV Encontro de Neonatologia da Santa Casa de São Paulo

(11) 3223-3397
bercario@santacasasp.org.br

2,5

Apoio
SPSP

2 de junho

Sede Campestre C.Médico Franca
Regional SPSP - Franca, SP

Nutrição na Criança Gravemente Enferma:
Tópicos avançados baseados em evidências

(16) 3722-3290
centromed@francanet.com.br

3

Apoio
SPSP

14 a 16 de junho

Centro de Convenções Rebouças
São Paulo, SP

II Congresso Brasileiro de Nutrição Integrada
Ganepão 2007

(11) 3284-6318 r. 116
ganepao@ganep.com.br

Apoio
SPSP

23 de junho

Hotel Matsubara
São Paulo, SP

IV Jornada de Emergência e Terapia Intensiva Pediátrica da Santa Casa - SP
I Jornada do Hospital de Guarulhos

(11) 3331-0289
cepedsantacasa@hotmail.com

Apoio
SPSP

28 a 30 de junho

Centro Médico de Ribeirão Preto
XVI Jornada de Pediatria da Alta Mogiana
Regional SPSP - Ribeirão Preto, SP

Apoio
SPSP

Data
9 e 10 de março

Pontos
para
pediatras

(16) 3636-0396 ou 3625-9641
persiorj@hcrp.fmrp.usp.br

§
15
§

§
2,5

5,5
§
6,5

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Sócios da SPSP/SBP
Curso PALS

2 e 3 de março; 13 e 14 de abril; 11 e 12 de maio; 1 e 2 de junho de 2007.
Informações/inscrições:
Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês - (11) 3155-0900.

Reanimação Neonatal para Médicos(§) e para Auxiliares
Contato: Adriana (adriana@spsp.org.br) • Datas e locais disponíveis no site da SPSP (www.spsp.org.br)

Cursos on-line • www.spsp.org.br/educacao/cursos.asp

§

§
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Da Nutrição da Criança Normal às Situações Especiais

ínio

oc
Patr

“ESTE EVENTO RECEBEU PATROCÍNIO DE EMPRESAS PRIVADAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 11.265, DE 3 DE JANEIRO DE 2006.

§ - Pontuação a ser definida pela Comissão Nacional de Acreditação (www.cna-cap.org.br).

Agenda de Cursos e Eventos • 2007

