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Boletim da Sociedade de Pediatria de São Paulo

Somos Pediatras!
“A PEDIATRIA, que aparece hoje no seu primeiro número, representa uma tentativa sem dúvida arrojada de um grupo de pediatras obstinados ainda, apesar de tudo, em realizar neste ambiente indígena,
qualquer coisa de idealista, mas sobretudo de prático e sutil, senão à ciência, pelo menos aos nossos médicos
em geral e aos pediatras especialmente”.
“E todas essas tentativas de publicações representam, como é óbvio, maior desenvolvimento da matéria,
maior aplicação da especialidade, forçando a divulgação dos ensinamentos hauridos no estrangeiro ou
mesmo sistematizados pelos nossos pediatras”.
Este foi o editorial da Revista Mensal de Clínica, Patologia e Higiene Infantil, em sua primeira
edição, em janeiro de 1934, no Brasil. Décadas após, o propósito maior da nossa Sociedade é
fortalecer, ainda mais, um dos pontos fortes da atual gestão: a disponibilização de informações para atualização do pediatra através dos meios disponíveis: Revista Paulista de Pediatria,
livros da série Atualizações Pediátricas, fascículos de Recomendações, boletins Pediatra Atualize-se e
Informe-se, dentre outras publicações.
A moderna Pediatria do século XXI incorpora e aproveita os avanços tecnológicos, prioriza a promoção à saúde e a prevenção de doenças, busca o diagnóstico precoce e tratamento
oportuno. A SPSP tem como missão capitanear a jornada que leva à valorização do exercício
da Pediatria através do seu envolvimento junto à Universidade, aos serviços de formação dos
pediatras e, em especial, a cada um dos pediatras.
Fomos honrosamente incumbidos dessa tarefa que exige competência, lealdade, disponibilidade e compromisso. O principal é a valorização do pediatra em todas as suas áreas de
atividade: assistência, ensino e pesquisa. As propostas da atual diretoria deverão ser cumpridas: gestão participativa com permanente diálogo com todos os pediatras, em especial com o
engajamento de jovens pediatras na SPSP. Serão valorizadas as Regionais, os Departamentos
Científicos serão fortalecidos. As publicações, cursos, eventos, ensino, pesquisa e a educação
continuada, pontos fortes da SPSP, continuarão como destaques. Atualmente, a defesa profissional e as relações comunitárias adquirem importância crescente e não devem ser esquecidas.
Muitos dos ensinamentos, pensamentos aqui emitidos e diretrizes foram baseados nos pediatras que nos antecederam e que procuraremos honrar. As Diretorias que nos precederam
sempre foram unânimes em afirmar e defender, incondicionalmente, que o médico pediatra é,
antes de tudo, um orientador com a responsabilidade de qualificar o desenvolvimento de um
adulto capaz numa sociedade que se pretende ser mais justa. É dos poucos profissionais que
atuam em todos os níveis de atenção à saúde: promoção, proteção e recuperação e no processo
de desenvolvimento, com intervenções educativas, preventivas, diagnósticas e terapêuticas.
A jornada é longa. Vamos, companheiros de estudos, batalhas, plantões e vigílias!
O tempo é de valorizar nossa especialidade. O tempo é de alcançar um mundo novo, com
crianças e adolescentes preparados para uma sociedade justa!
Por isso: Somos Pediatras!

O tempo é de valorizar
nossa especialidade.
O tempo é de alcançar
um mundo novo, com
crianças e adolescentes
preparados para uma
sociedade justa!

Sulim Abramovici • Presidente
presidencia@spsp.org.br
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Resultado final das
Eleições SPSP 2019
Com 91,5% dos votos, a chapa Somos Pediatras foi
eleita para a gestão 2019-2022. Confira os nomes da
nova Diretoria Executiva e Diretorias Regionais à direita
e abaixo um resumo dos objetivos do grupo eleito.
A missão da atual chapa Somos Pediatras é a valorização
do pediatra em todas as suas áreas de atividade: assistência,
ensino e pesquisa. Queremos resgatar a relação médico-paciente, buscar autonomia da atividade profissional, exigir das
autoridades melhor assistência pediátrica, participar das políticas de atenção e valorização do atendimento pediátrico com
remuneração digna. O médico pediatra é, antes de tudo, um
orientador, com a responsabilidade de qualificar o desenvolvimento de um ser em crescimento para que se torne um adulto
capaz de atuar numa sociedade altamente competitiva e cambiante, que, almejamos, seja mais justa.
Nossos principais objetivos:
• Gestão participativa, favorecendo o diálogo permanente
entre os pediatras e os diversos departamentos da SPSP e
facilitar o engajamento dos jovens pediatras;
• Organização administrativa e patrimonial;
• Valorização das Regionais estimulando a autonomia e incentivando as atividades científicas;
• Valorização dos Departamentos Científicos, além de estimular a interface com departamentos de sociedades de
especialidades afins com a Pediatria;
• Fortalecer, ainda mais, um dos pontos fortes da atual gestão: a disponibilização de informações para atualização do
pediatra através dos meios já disponíveis;
• Colaborar com a graduação, internato e residências de Pediatria;
• Dar continuidade e expandir os programas de capacitação
bem-sucedidos da SPSP;
• Atender aos questionamentos dos associados referentes
ao exercício profissional e defender intransigentemente
as condições de trabalho do pediatra;
• Fortalecer as relações comunitárias e manter ativas e
atuantes nossas campanhas mensais – calendário de cores;
• Organizar o Congresso das Regionais e também jornadas
regionais de atualização pediátrica e cursos a distância
para alcançar os pediatras de todo o Estado; realizar o 4º
Congresso Paulista de Urgências e Emergências Pediátricas; manter o Café da Manhã com o Professor, sucesso há
12 anos; ampliar os cursos online.
Acesse www.somospediatras.com.br e confira a proposta
completa.
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Maio e junho: atenção à depressão e debates
sobre distúrbios de aprendizagem
Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 60% dos adolescentes abordados em consulta médica relatam ter sentimentos de
depressão – com frequência maior entre as mulheres – sendo
este um dos fatores de risco para suicídio nessa faixa etária. O
suicídio é a terceira causa mais comum de morte entre adolescentes e jovens do sexo masculino e as tentativas de suicídio,
principalmente entre as mulheres, correspondem à principal
causa de procura de atendimento de urgência por jovens.
Os organizadores da campanha Maio Amarelo – Depressão entre crianças e adolescentes: pare, observe, acolha,
lançada pela SPSP em 2018, cientes desses dados, criaram o
Núcleo de Estudos sobre Depressão entre Crianças e Adolescentes e elaboraram uma Carta de Propostas contemplando
as demandas por conhecimento e orientação sobre as causas
e consequências dos quadros de depressão nos níveis de prevenção, detecção e intervenção, bem como a divulgação e o
envolvimento cada vez mais amplo da classe pediátrica e dos
diversos segmentos da sociedade afeitos a essa grave problemática. "As ações serão voltadas para educadores, pais e para
as próprias crianças e adolescentes”, conta a presidente do
Departamento de Saúde Mental da SPSP, Vera Ferrari.
Um dos resultados dessas ações é a edição especial do boletim Pediatra Atualize-se, disponível no site da SPSP, sobre o trabalho interdisciplinar nos quadros de depressão, com artigos
que indicam as primeiras condutas e encaminhamentos para
que se estabeleça, o mais rápido possível, a atenção necessária.
Algumas ações estão planejadas, como a realização de uma
jornada multiprofissional e multidisciplinar sobre depressão,
inclusão do tema no 13° Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes
e Combate à Violência em 2019, divulgação de material relativo
ao tema nos meios de comunicação da SPSP e ações junto a
escolas. O Núcleo de Estudos está com um projeto-piloto junto
a duas escolas, uma pública e outra particular, como forma de
avaliar a efetividade das ações propostas pela campanha.
“A depressão tem desdobramentos terríveis e seus indicativos, muitas vezes, estão bem claros diante de nós. Profissionais da saúde precisam estar atentos aos sinais e sintomas
para intervirem o quanto antes. Familiares e cuidadores devem receber orientação adequada para saberem como agir em
casos de suspeita. Por isso a campanha é fundamental”, alerta
o coordenador das campanhas da SPSP, Claudio Barsanti.

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V, 2015), publicação da American Psichiatrc Association, aponta
que o transtorno específico de aprendizagem acomete de cinco a 15% de crianças em idade escolar, em diferentes idiomas
e culturas, sendo os específicos em leitura e escrita altamente prevalentes. São números expressivos e, por essa razão, a
campanha Junho Púrpura – Distúrbios de aprendizagem:
conhecer, perceber, enfrentar, da SPSP, coloca em debate o
tema e tem como objetivo atualizar pediatras sobre o aprendizado, suas dificuldades e transtornos. “Precisamos trazer o
problema para o consultório e não deixá-lo apenas na escola,
para orientar pais e cuidadores e ajudar as famílias na difícil
escolha de quais especialistas ou profissionais procurar”, adverte Renata Di Francesco, presidente do Departamento de
Otorrinolaringologia da SPSP e coordenadora da campanha.
Outro objetivo é oferecer informações relevantes ao público
leigo para que possam identificar precocemente os problemas
e saber qual ajuda especializada procurar para que sejam instituídas intervenções educacionais e terapêuticas necessárias.
A especialista alerta para a diferenciação entre transtorno
de aprendizagem e dificuldades no aprendizado. “O primeiro
se refere à alterações geneticamente determinadas em circuitos neurológicos específicos com prejuízos das habilidades
cognitivas, interferindo na aquisição de aptidões como escrita, leitura e raciocínio lógico-matemático. Já as dificuldades
no aprendizado caracterizam-se por desempenho abaixo do
esperado para a idade, nível intelectual e de escolaridade em
crianças que possuam condições adequadas e contextos favoráveis à aprendizagem”, explica.
A campanha está a cargo do Grupo de Trabalho Desenvolvimento e Aprendizagem da SPSP, formado não só por pediatras, mas médicos de outras especialidades, e tem um Café da
Manhã com o Professor – Junho Púrpura programado para 29 de
junho (confira informações no site da SPSP). Outras ações da
campanha preveem artigos de atualização científica no boletim Pediatra Atualize-se e nos fascículos de Recomendações, além
de textos voltados para o público leigo no blog Pediatra Orienta.
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15º CONGRESSO PAULISTA DE PEDIATRIA

23 a 26 de março de 2019 • Centro de Convenções Frei Caneca • São Paulo • SP

Melhor Tema Livre – primeiro lugar

Na abertura do 15º Congresso Paulista de Pediatria
estiveram presentes na mesa: Claudio Barsanti,
presidente do Congresso e da SPSP; Lilian dos Santos R.
Sadeck, vice-presidente da SPSP; Luciana Rodrigues Silva,
presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria; Sidney
Pereira, representante do Conselho Federal de Medicina;
Paula Coelho, representante do Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo; Paulo Tadeu Falanghe,
representante da Associação Paulista de Medicina, e Ana
Cristina R. Zollner e Hany Simon Júnior, presidentes da
Comissão Científica do evento.

Cada um dos 283 trabalhos de Temas Livres submetidos
foi avaliado e pontuado por três avaliadores
independentes. Dentre os 30 mais bem pontuados,
os melhores foram selecionados para os prêmios pelos
membros da Diretoria de Publicações da SPSP. Todos foram
apresentados nas 15 sessões de Temas Livres Orais. Os
prêmios foram entregues na abertura do evento por Ruth
Guinsburg, presidente da Comissão de Temas Livres do 15º
Congresso Paulista de Pediatria, e Maria Fernanda Branco de
Almeida, membro da Comissão Organizadora do evento.

Espaço da SPSP
no evento:
atendimento
aos associados
e congressistas
e distribuição de
informativos e
cartazes.

No primeiro dia do Congresso aconteceu o
encontro do Núcleo de Ligas Acadêmicas de
Pediatria da SPSP: onde estamos e para onde
vamos? conduzido por Ana Cristina R. Zollner, Claudio
Barsanti, Lélia Cardamone Gouvêa e Lilian dos Santos
R. Sadeck. O evento contou com a participação de 53
representantes de Ligas Acadêmicas de Pediatria do
Estado de São Paulo.

Durante o Congresso foram lançados sete novos livros
da série Atualizações Pediátricas da SPSP nas áreas de
Cuidados Paliativos, Dermatologia, Infectologia, Medicina do
Sono, Pneumologia, Puericultura e Reumatologia Pediátrica.
Na foto à direita (acima) o momento em que Cléa Rodrigues
Leone, diretora de Publicações da SPSP, faz seu discurso
para os congressistas no lançamento dos livros.
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Fotos do 15º Congresso Paulista de Pediatria: Salvi Cruz

Foram mais de 2.500 inscritos, sendo
aproximadamente 1.600 do Estado de São Paulo e
900 de outros locais do Brasil. Foram realizadas 115
atividades científicas, todas com salas sempre lotadas.
E foram convidados 321 palestrantes nacionais. Acima,
pediatras assistem a uma das 30 conferências organizadas
para o 15º Congresso Paulista de Pediatria.

A SPSP criou o Espaço Amamentação, com a
presença de membros do Departamento Científico
de Aleitamento Materno esclarecendo dúvidas dos
congressistas durante todo o evento.

Os 16 cursos pré-congresso realizados no sábado,
23 de março, antes do início do 15º Congresso
Paulista de Pediatria, atraíram grande número
de inscritos: 654 médicos atualizaram seus
conhecimentos em diversas áreas de atuação
da Pediatria. Os cursos abrangeram desde
Puericultura até reanimação neonatal, diagnóstico
por imagem e combate à violência, com discussão
de casos clínicos e prática.

Foram submetidos 283 trabalhos de Temas Livres no
15º Congresso Paulista de Pediatria, sendo que 247
ficaram expostos nos três dias do Congresso e 74 deles
foram apresentados na presença de comentadores .
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Percepções sobre as vacinas
na escola de Medicina

No dia 5 de junho, a SPSP - Regional
Grande ABC realizará evento científico
com o tema Alergia Pediátrica. O evento acontece na Associação Paulista de
Medicina de Santo André. Informações
e inscrições com Adriana, pelos telefones (11) 4990-0366 ou 4990-0168.

Mesmo considerando o Programa
Nacional de Imunizações (PNI) confiável, 17% dos estudantes de Medicina
não reconhecem que as vacinas protegem contra doenças potencialmente
fatais. Essa foi uma das conclusões
dos pesquisadores da Faculdade São
Leopoldo Mandic, em Campinas (SP),
que aplicaram questionários a dois
grupos selecionados em uma escola privada de Medicina de Campinas
(SP): grupo 1 com 53 estudantes do 1º
ao 4º ano e grupo 2 com 39 médicos de diferentes especialidades, docentes ou não.
O estudo foi realizado em 2016 e publicado na Revista Paulista de Pediatria de março
de 2019. Todos os estudantes e 94,9% dos médicos referiram possuir carteira de
vacinas e a maioria lembra qual foi a última vacina recebida. Entretanto, apesar
de pertencerem ao grupo considerado de risco para influenza, 15,4% dos médicos
e 47,2% dos estudantes não receberam a vacina em 2015 por “falta de interesse” e
“temor de eventos adversos”. Todos os médicos e 83% dos estudantes concordaram
que “as vacinas protegem contra doenças potencialmente fatais” e a maioria afirmou que “os benefícios das vacinas são muito mais importantes que os possíveis
eventos adversos”, no entanto, a maioria dos estudantes e 38,5% dos médicos desconhece o número de doenças infecciosas que podem ser evitadas com as vacinas
do PNI. Os pesquisadores admitem a limitação do tamanho da amostra, por isso
não podem generalizar os achados. Mas concluíram que alunos e médicos apresentam dúvidas sobre o calendário vacinal, segurança das vacinas, proteção de
rebanho e aspectos éticos da recusa vacinal – o que pode conduzir ao despreparo
para enfrentar a questão da recusa vacinal, crescente em todo o mundo. O sucesso
da cobertura vacinal tem, entre seus determinantes, o correto e adequado conhecimento do profissional de saúde sobre a importância das vacinas e a vacinação
desse grupo e suas crenças também precisam ser avaliadas no contexto da recusa
vacinal. Os pesquisadores afirmam que conhecer as possíveis falhas nos conceitos
dessa população será útil na programação de novos conteúdos a serem introduzidos na programação de ensino e, também, que enfatizar no currículo das escolas
de Medicina as discussões sobre o tema pode capacitar o futuro médico para o processo decisório, abordando a própria vacinação e a recusa vacinal de forma ética,
mantendo o sucesso dos programas de vacinação.

Jornada do
Oeste Paulista
A Jornada de Pediatria do Oeste Paulista
será realizada nos dias 28 e 29 de junho
pela SPSP - Regional São José do Rio
Preto. O evento acontece na Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José
do Rio Preto. Informações e inscrições:
https://sistemacenacon.com.br/evento/jornadapediatria2019/home.

Aconteceu
em Sorocaba
Em 16 de abril, a SPSP - Regional
Sorocaba realizou o evento científico
Novas estratégias no tratamento da asma
em crianças e adolescentes, com palestra
do pneumologista pediátrico Joaquim
Carlos Rodrigues (foto). O encontro foi
realizado na Unidade Einstein Bozelli
de Sorocaba e contou com a participação de 37 médicos da região.

Arquivo SPSP
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Aumento nas citações
A Revista Paulista de Pediatria continua se destacando no índice de citações da Scopus, o CiteScore, que acompanha as citações recebidas pelos periódicos nacionais e internacionais
em tempo quase real. O CiteScore em dezembro/2018 estava
em 1,08; em janeiro deste ano pulou para 1,12; em fevereiro
1,21; em março 1,26 e em abril passamos para 1,29. Essa evolução indica o aumento de citações dos artigos publicados na Revista e demonstra o
trabalho sério e de qualidade de todo o corpo editorial, revisores e autores.

alexraths | depositphotos.com

Alergia em
Santo André

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

UTI neonatal e pediátrica
A 28ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da Maternidade Sinhá Junqueira e a 11ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da SPSP acontecem nos dias 7 e 8 de junho. Organizadas pela SPSP e pela Fundação Maternidade Sinhá Junqueira, as jornadas têm
como tema a experiência norte-americana e as novas perspectivas na terapia intensiva. A programação abordará o que há de novo em temas essenciais na assistência
de alto risco e vulnerabilidade. O evento acontece no Wyndham Garden Ribeirão
Preto Convention, em Ribeirão Preto (SP) e as pré-inscrições são realizadas exclusivamente online (inscrições no local condicionadas à existência de vagas). Acesse:
www.sinhajunqueira.com.br/utineonatal e confirme sua presença no evento.

Oftalmologia para o pediatra
No dia 8 de junho será realizado o Curso Teórico-Prático – Oftalmologia na Prática Diária do Pediatra, organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento de
Oftalmologia da SPSP. O evento, que terá aulas práticas
divididas em quatro módulos de 20 minutos cada, tem
o objetivo de ajudar no dia a dia do consultório quando
o pediatra se vê diante de problemas oftalmológicos. O
curso acontece no auditório da sede da SPSP, na capital,
e as inscrições online podem ser feitas pela plataforma
SPSP Educa: www.spspeduca.org.br. Participe!
rondell melling | pixabay.com

Distúrbios de
aprendizagem
Como parte das ações da campanha
Junho Púrpura – Distúrbios de aprendizagem: conhecer, perceber, enfrentar, será realizado, em 29 de junho, o
Café da Manhã com o Professor com o tema
Doutor, meu filho vai mal na escola – Distúrbios de aprendizagem. O evento, organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos
e o Grupo de Trabalho Desenvolvimento
e Aprendizagem da SPSP, visa atualizar
pediatras sobre o aprendizado, suas dificuldades e transtornos. Informações e
inscrições na plataforma SPSP Educa:
www.spspeduca.org.br.

Associado!
Está recebendo as notícias e
eventos da SPSP por e-mail?
Se não está, atualize seu
cadastro no site da Sociedade
Brasileira de Pediatria.

Estão disponíveis online as aulas do Café da Manhã com o Professor
de 2018 e 2019, além de fóruns realizados pela SPSP.
Acesse: www.spspeduca.org.br.

Confiança nas vacinas
No dia 27 de abril, foi realizado, na sede da SPSP, o Café da Manhã com o Professor
com o tema Confiança nas vacinas: como estamos e o que fazer. Organizado pela Diretoria
de Cursos e Eventos e pelos Departamentos de Infectologia e Imunizações da SPSP,
o encontro discutiu a hesitação, a recusa vacinal e o impacto no controle das doenças imunopreveníveis, marcando também o encerramento da campanha Abril Azul
– Confiança nas vacinas: eu cuido, eu confio, eu vacino. Presente no evento, Claudio Barsanti, presidente da SPSP, destacou que a queda nas taxas de coberturas das
vacinas é um problema mundial. “Uma das razões é a divulgação de falsas notícias
atribuindo diversos problemas à vacinação”, afirma. Essas informações incorretas
tomaram grandes proporções, atraindo grupos que se utilizam delas para se posicionar contra as vacinas. “O pediatra tem um papel muito importante no combate
a esses movimentos, que é levar informações corretas para a sociedade. Ele pode
reservar um tempo para isso, seja no consultório ou nas emergências dos hospitais,
uma vez que essas orientações são fundamentais para esclarecer a população”, enfatizou Barsanti. “A partir do momento em que tratamos um indivíduo, tratamos
toda a sociedade, porque diminuímos a incidência de determinadas doenças infectocontagiosas”, concluiu. Confira o texto completo sobre o evento no portal da SPSP.

Mais um
manifesto
Em 21 de abril o programa Fantástico apresentou episódio da série O Maravilhoso Mundo dos Bebês abordando o
acesso a telas de tablets e celulares no
desenvolvimento de crianças com até
dois anos. O uso de tecnologias digitais por crianças e adolescentes é tema
controverso e merece a atenção de pais,
professores, pediatras e demais pessoas que lidam com essa faixa etária. O
Fantástico tem grande penetração nos
lares brasileiros e nos preocupa que o
episódio possa induzir a pensar que o
uso de tablets e celulares deva ser adotado em benefício do desenvolvimento
das crianças. O blog Pediatra Orienta
publicou artigo sobre o tema: Criança
pequena e tecnologia: até que ponto elas
combinam? Leia e divulgue.
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AGENDA DE CURSOS E EVENTOS
Data

Local

Evento

Informações

5 de junho
		

APM Santo André
Santo André, SP

Alergia pediátrica
SPSP - Regional Grande ABC

www.spsp.org.br

Pontos
*

7 a 8 de junho
		

Wyndham Garden Convention
Ribeirão Preto, SP

28ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da Maternidade Sinhá Junqueira
e 11ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da SPSP

sinhajunqueira.com.br/utineonatal

*

8 de junho
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso Teórico-Prático – Oftalmologia na Prática Diária do Pediatra

www.spsp.org.br

*

28 de junho
		

Sociedade de Medicina e Cirurgia
São José do Rio Preto, SP

Jornada de Pediatria do Oeste Paulista
SPSP - Regional São José do Rio Preto

www.spsp.org.br

*

Café da Manhã com o Professor • www.spsp.org.br
Data

Tema

Mesa-redonda

Local

29 de junho

Saúde Escolar

Doutor, meu filho vai mal na escola – Distúrbios de aprendizagem

Sede da SPSP (São Paulo)

Pontos
*

Cursos online da SPSP • www.aulaspediatriasp.com.br
Tema		

Palestrante(s)

Endereço

VRS e influenza: diagnóstico e prevenção

Renato de Ávila Kfouri e Lilian dos Santos R. Sadeck

www.aulaspediatriasp.com.br

Pontos
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 dos Santos R. Sadeck

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Doença de Gaucher		

Gilda Porta e Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Tosse crônica na criança: investigação e tratamento

Sônia Mayumi Chiba e Fabíola Villac Adde

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Diagnóstico diferencial da mucopolissacaridose I

Ana Maria Martins e Claudio Barsanti

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Doenças epilépticas metabólicas e lipofuscinoses ceroides neuronais

Saul Cypel e Maria Luiza Manreza

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Cursos do Programa de Reanimação Neonatal da SBP-SPSP
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) • www.manoleeducacao.com.br/sbppediatria
Curso 100% online. Aulas com membros dos Departamentos Científicos da SBP. Carga horária: 360 horas. Pontuação para Pediatria: 10 pontos.

Cursos e eventos com apoio da SPSP • 2019
Data

Local

Evento

Informações

6 de junho

HI Albert Einstein - São Paulo (SP)

VII Simp. Intern. de Especialidades Pediátricas | VI Simp. de Imunizações em Pediatria

www.einstein.br/ensino

Pontos
*

2 a 4 de agosto

HI Albert Einstein - São Paulo (SP)

XVI Simpósio Internacional de Ventilação Mecânica em Neonatologia e Pediatria

www.einstein.br/eventos/neonatologia

*
*

17 de agosto

Anacham Brasil - São Paulo (SP)

V Jornada de Pediatria

extensao@leforte.com.br

11 a 14 de setembro

Maksoud Plaza - São Paulo (SP)

22º Simp. Int. de Neonatologia e 2º Workshop Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais

www.gruposantajoana.com.br/ensinoepesquisa *

CURSOS COM APOIO OU REALIZAÇÃO SPSP/SBP = DESCONTOS PARA ASSOCIADOS SPSP/SBP
Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS) • Sociedade de Cardiologia de São Paulo
Datas: 20 e 21 de julho, 19 e 20 de outubro		
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Sociedade de Pediatria de São Paulo
Rua Maria Figueiredo, 595 • 10º andar • CEP 04002-003 • São Paulo, SP
Fone: 11 3284-0308 • 11 3284-9809
www.spsp.org.br
pediatria@spsp.org.br
@sociedadespsp nas redes sociais

Informações: http://centrotreinamento.socesp.org.br

Nossos sites:
www.spspeduca.org.br
www.aulaspediatriasp.com.br
www.pediatraorienta.org.br
www.rpped.com.br
www.gravidezsemalcool.org.br

(*) Formulário enviado para pontuação na CNA

Cursos e eventos com realização da SPSP • 2019 • www.spsp.org.br

