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Uma missão e muitos desafios
A Pediatria atravessa
tempos difíceis.
Parafraseando o poeta:
navegar é preciso. Digo
que ser pediatra é preciso.
Nas tormentas se forjam
os bons marinheiros,
assim como nas
dificuldades da Pediatria,
forjam-se os bons
pediatras.

Arquivo pessoal

Participo da vida pediátrica desde 1978. Fui plantonista de pronto-socorro em serviço
público e privado, atuei como coordenador de PS, como gerente médico e como diretor
clínico. Aprendi, nessa caminhada, que as dificuldades são imensas e desafiadoras e que
os objetivos são conseguidos com muito trabalho, harmonia e fé na nossa especialidade.
Nenhum de nós esquecerá do compromisso assumido pelos presidentes que nos precederam. Já tínhamos um vínculo e um compromisso entre nós; estamos fortalecendo-os.
Conduziremos a SPSP com a mesma seriedade, afinco e com intenso amor, como fizeram
as diretorias que nos antecederam e se envolveram na busca de um bem maior e coletivo.
A Pediatria atravessa tempos difíceis. Parafraseando o poeta: navegar é preciso. Digo
que ser pediatra é preciso. Nas tormentas se forjam os bons marinheiros, assim como nas
dificuldades da Pediatria, forjam-se os bons pediatras.
O menino é o pai do homem, disse Machado de Assis em seu livro Memórias Póstumas de Brás
Cubas. A frase continua oportuna e verdadeira. Confere a todos uma tremenda responsabilidade. A mesma, no entanto, tem que ser compartilhada com a sociedade em geral e,
em especial, com aqueles que trabalham diretamente para o bem-estar e desenvolvimento da criança.
A Puericultura moderna destaca os famosos Mil Dias – tempo entre a concepção e o
final do segundo ano de vida – e salienta a importância dos estímulos de toda ordem
para o pleno desenvolvimento do potencial de uma criança até o sexto ano de vida. É um
tempo precioso para o menino forjar o adulto que viverá 100 anos. Esse adulto já nasceu,
é o menino que cuidamos hoje. O seu pleno potencial desabrochará dependendo do ambiente, das oportunidades, do acesso ao conhecimento, da proteção recebida, dos valores
compartilhados.
Não é uma tarefa fácil, nem simples. Os meninos estão aí, muitos deles, em nosso País,
sendo aliciados pelas drogas, longe da tecnologia e da escola, imóveis diante das diversas
telas, passivamente consumindo horas preciosas de atividade física e de estudo. Distantes
de afetos, longe da proteção física. Os meninos estão aí, apáticos e ansiosos quanto ao
amanhã, pois não descortinam no horizonte perspectivas de emprego ou de um simples
propósito para a vida.
Saúde e educação – essa dupla indissociável é a base para que os meninos de hoje formem os adultos do futuro. Cabe à SPSP ser um dos curadores desse patrimônio – os meninos de hoje – para sermos, também, fiadores do amanhã.
Gostaria de agradecer a cada um dos incentivadores e a cada uma das pessoas que, desde
os primeiros momentos da formação desta nova gestão, se mostraram verdadeiros irmãos.
Ao trabalho!

Sulim Abramovici • Presidente
presidencia@spsp.org.br
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Pela qualidade de vida de crianças e adolescentes
volvido ações como o Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e
Combate à Violência – em sua 13ª edição este ano (veja na página 7 desta edição).
O Núcleo de Direitos do Nascituro, da Criança e do Adolescente
da SPSP, criado em 2016, com a premissa de trabalhar com a
proteção integral da criança e do adolescente e garantir seus
direitos.
E conto com os pediatras da nossa Sociedade, para que se
mantenham atualizados, que priorizem a prevenção e a excelência de acompanhamento
em prol de uma melhor qualidade de vida para nossas crianças e
adolescentes.

Renata Dejtiar Waksman

Vice-presidente da SPSP e
coordenadora do blog Pediatra Orienta.
diretoria@spsp.org.br

Arquivo pessoal

Assumo, neste momento, com muita honra, a vice-presidência da SPSP. Juntamente com essa atribuição, continuo
dedicando-me à outras iniciativas da Sociedade, tais como:
O blog Pediatra Orienta (www.pediatraorienta.org.br), que
começou em 2014 com o intuito de melhorar a comunicação
entre a SPSP e a comunidade. É voltado para pais, cuidadores e todos que se interessam pelo crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes com o objetivo de divulgar
conhecimento científico de forma simples e clara, com visual
agradável e fácil navegação. Todo o conteúdo é produzido pelos Departamentos Científicos, Núcleos de Estudo e Grupos
de Trabalho da SPSP, que contribuem de forma fundamental
com artigos sobre saúde, vacinas, crescimento, desenvolvimento, comportamento e segurança, entre outros, sem nunca substituir a consulta pediátrica. Dessa forma, a SPSP faz
sua parte para que cada vez mais pessoas tenham acesso à
informações de qualidade com credibilidade em um mundo
interativo e globalizado.
O Núcleo de Estudos da Violência contra Crianças e Adolescentes
da SPSP, interdisciplinar e multiprofissional, que tem desen-

Medicina, escola e adolescentes
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contra sarampo, caxumba, rubéola e hepatite B (que na época
não faziam parte do Programa Nacional de Imunizações).
Penso que o maior desafio hoje é a educação continuada.
Infelizmente nos deparamos com falta de preparo de colegas. Diz o Código de Ética Médica: Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso
científico em benefício do paciente e da sociedade.
Ainda é grande a quantidade de médicos que não seguem
esse princípio. A SPSP trabalha incessantemente em nossa
região, organizando eventos, sensibilizando e compartilhando conhecimentos, viabilizando
a atualização de forma prática e
acessível a todos os pediatras.

Márcia Faria Rodrigues

Pediatra e especialista em Medicina do
Adolescente pela SBP e AMB. Proprietária
da Clínica Mar Saúde de Vacinação.
marcia@marsaude.com.br

Arquivo pessoal

Meus pais são professores e eu pensava em seguir essa profissão. Via a grande dificuldade de meus colegas de classe e
queria ajudar. No entanto, a grande desvalorização da profissão e a orientação dos meus pais me levaram a fazer Medicina
– eles me mostraram que eu também poderia ajudar através
da Medicina. Entrei na FMUSP com a ideia de fazer psiquiatria (para buscar a “solução” dos “problemas” dos colegas),
mas nos primeiros contatos com essa especialidade percebi
que estava equivocada. Concomitantemente, fui aceita para
a Liga de Combate a Febre Reumática (a primeira a que temos
acesso na USP). Adorei o ambulatório, basicamente infantil,
e percebi que poderia estar perto de crianças e adolescentes
como havia imaginado!
Depois, entrei para a Liga de Puericultura. Naquela época
a Medicina de adolescentes estava se iniciando. Percebi que
aqueles meus “colegas” da adolescência continuavam sem
ajuda. Um intercâmbio profissional do Rotary no Canadá e
Estados Unidos me apresentou à Saúde Escolar. Foi incrível!
Juntar Medicina, escola e adolescentes! Outra deficiência da
adolescência era (e ainda é) a vacinação. Por isso, também
iniciei na área de vacinas, a princípio vacinando adolescentes
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Julho, agosto e setembro: combate às drogas,
aleitamento materno e atenção à obesidade
Julho Branco: com consciência, sem drogas é a campanha
da SPSP para colocar em evidência a questão do uso de drogas
por crianças e adolescentes, algo que vem ocorrendo cada vez
mais cedo com consequências piores na faixa etária pediátrica.
“Dados de um estudo da Universidade de São Paulo (USP)
revelam que 25% dos jovens até 17 anos experimentam tabaco, 20% maconha, 6% crack e 60% álcool. Destes, aproximadamente 20% já são usuários diários, muitas vezes mais de uma
vez ao dia”, alerta João Becker Lotufo, coordenador da campanha e do Grupo de Combate ao Uso de Drogas por Crianças e
Adolescentes da SPSP. Ele ressalta que ter um surto psicótico
com o cérebro ainda em formação pode ser catastrófico. “É diferente de se ter um surto aos 30 anos de idade”, diz.
Segundo Claudio Barsanti, coordenador das campanhas
da SPSP, Julho Branco é uma chamada importante para toda a
sociedade a respeito da necessidade de se combater o uso de
drogas por crianças e adolescentes. “A iniciação do consumo
dessas substâncias tem sido cada vez mais precoce e o impacto cada vez mais avassalador”, relata o pediatra, enfatizando
que na prevenção o diálogo é fundamental. Para ele, é imprescindível que profissionais da saúde estejam preparados para
abordar e orientar sobre essa questão, auxiliando também na
conscientização de pais e cuidadores em relação ao problema.
“Vale lembrar que as escolas também são muito importantes
nesse processo”, afirma Barsanti.

Anualmente, a WABA (World Alliance for Breastfeeding Action)
define o slogan da Semana Mundial da Amamentação. A iniciativa tem o intuito de sensibilizar e mobilizar pessoas ao redor
do mundo em relação aos diversos assuntos relacionados ao
aleitamento materno. A campanha Agosto Dourado - Juntos
pela amamentação da SPSP procura alinhar sua programação
com o conteúdo escolhido para a SMAM.
Moises Chencinski, presidente do Departamento de Aleitamento Materno da SPSP, informa que, em 2019, o foco será
a proteção social parental equitativa em todas as suas formas
para ajudar as mulheres a amamentarem de forma mais exitosa. Acompanhando o tema, a campanha da SPSP irá abordar o respeito ao trabalho da mulher e a equidade de gêneros
considerando melhores condições salariais, de modo que as
mulheres possam contribuir de forma mais dinâmica na vida
financeira da família, permitindo ao pai que participe mais
nos cuidados da criança e da casa.
A campanha visa abranger tanto profissionais da saúde
quanto a comunidade. “Para o primeiro público faremos encontros, reuniões e jornadas específicas sobre o tema. Para a
comunidade teremos divulgações através da imprensa e outras
atividades que estão sendo planejadas, inclusive com participação dos médicos para orientação e esclarecimento”, adianta
Claudio Barsanti, coordenador das campanhas da SPSP.

A SPSP promove, em setembro, a campanha Setembro Laranja: combate à
obesidade infantil. O coordenador das Campanhas da SPSP, Claudio Barsanti,
a coordenadora do Setembro Laranja, Maria Arlete M. S. Escrivão, e especialistas
do Departamento de Nutrição da SPSP estão organizando um programa especial para que as comunidades médicas e não médicas estejam atentas ao tema. O
intuito é conscientizar sobre a importância de hábitos alimentares saudáveis em
casa e nas escolas, bem como estimular a prática de atividades físicas.
A Organização Mundial da Saúde aponta que 41 milhões de crianças menores
de cinco anos estão acima do peso. É um dado alarmante e a SPSP está empenhada para que esse número seja drasticamente reduzido. A conscientização é
imprescindível para prevenir a obesidade infantil e outros problemas decorrentes
de uma alimentação inadequada.
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Atividades na Baixada Santista
Simpósio em
Ribeirão Preto

Arquivo SPSP

Aconteceu
em Sorocaba
Em 6 de junho, a SPSP - Regional Sorocaba realizou o evento científico Tratamento Pró-ativo na Dermatite Atópica,
com palestra da dermatologista Maria
Laura Malzoni. O encontro foi realizado em parceria com a Unidade Einstein Bozelli de Sorocaba, com o apoio
da Libbs Farmacêutica, e contou com a
participação de 23 médicos pediatras e
dermatologistas da região.
A Regional está programando eventos para o segundo semestre com os
temas: síndromes genéticas mais prevalentes no consultório pediátrico, síndrome do bebê hipotônico, fibrose cística, desenvolvimento no primeiro ano
de vida, autismo, entre outros.

Arquivo SPSP
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Arquivo SPSP

Junho Púrpura em Botucatu
No dia 27 de junho, a SPSP - Regional Botucatu realizou o encontro A medicalização do fracasso escolar, dentro da
proposta da campanha Junho Púrpura
- Distúrbios de Aprendizagem: conhecer, perceber, enfrentar. O evento, com
organização da Regional com o Departamento de Pediatria Ambulatorial e
Cuidados Primários da SPSP, teve a parceria da Faculdade de Medicina de Botucatu
e do Centro de Saúde Escola (CSE), com apoio da Unimed. Estiveram presentes 85
pessoas entre profissionais de saúde e da educação, além de residentes e profissionais da rede municipal e estadual de educação. Ao final da palestra houve um
debate com a plateia e discussão de um caso clínico de atendimento do Programa
de Saúde Escolar do CSE.

Vai acontecer em Santo André
No dia 22 de agosto, a SPSP - Regional Grande ABC realizará o Simpósio Aleitamento Materno, como parte das atividades da campanha Agosto Dourado - Juntos pela
amamentação. O evento abordará a consulta pediátrica pré-natal e orientações
prévias para uma amamentação tranquila, orientação para a doação ao banco de
leite materno e critérios para a prescrição de fórmulas infantis. O simpósio acontecerá na Associação Paulista de Medicina de Santo André. Informações e inscrições
com Adriana, pelos telefones (11) 4990-0366 ou 4990-0168.

Arquivo SPSP

Em 25 de maio, a SPSP - Regional
Ribeirão Preto realizou o Simpósio de
Doenças do Inverno, abordando doenças meningocócicas e prevenção vacinal, imunidade infantil e sibilância
recorrente no lactente e pré-escolar. O
evento contou com a participação de 38
pediatras.

A SPSP - Regional Baixada Santista marcou a posse da nova gestão (2019-2022) no
dia 6 de junho com um evento científico:
Inovação e nutrição: oportunidade para o desenvolvimento de lactentes saudáveis. Além da
atualização para os pediatras da região, as
diretoras puderam apresentar-se pessoalmente: Gláucia Veiga Corrêa, como diretora-presitente, e Mirian Pereira da Silva
Valente, como vice-diretora presidente.
"Compartilhamos nossa programação de atividades e informamos sobre nossa página no Instagram: @spspbaixadasantista. Achamos importante abrir mais esse
canal de comunicação para a divulgação dos eventos", comentou Gláucia.
No dia 3 de agosto será realizado o evento Nutrindo o futuro: crescimento e desenvolvimento saudável através de uma boa nutrição, com o objetivo de capacitar pediatras em
nutrição na primeira infância através dos modernos conceitos de Medicina Culinária. O encontro acontecerá na Associação Paulista de Medicina de Santos, das 9h00
às 13h00. Informações e inscrições: (13) 99789-8990 ou cientifico@apmsantos.org.br.
Fique de olho no Instagram da Regional (@spspbaixadasantista).

No dia 1 de junho, na sede da Sociedade de Pediatria de São Paulo, aconteceu a cerimônia de posse da nova Diretoria da SPSP para o triênio 2019-2022 (foto maior).
Deixou o cargo de presidente Claudio Barsanti (2016-2019) e assumiu Sulim Abramovici para a gestão 2019-2022. Confira os nomes de toda a nova Diretoria no portal da SPSP.
No mesmo dia foi realizada a cerimônia de colocação da foto de Claudio Barsanti,
presidente que deixa o cargo, na galeria Presidentes da SPSP (foto menor acima).
Estiveram presentes na ocasião os ex-presidentes (foto menor abaixo): Conceição
Aparecida de Mattos Ségre (1986-1987), Claudio Leone (1990-1991), Cléa Rodrigues
Leone (2004-2006) e Mário Roberto Hirschheimer (2013-2016).

Arquivo SPSP

Transporte de crianças
No dia 4 de junho, o presidente Jair Bolsonaro apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de lei que, entre outras medidas, prevê eliminar a multa para os
motoristas que transportarem crianças em veículos sem o uso dos dispositivos de
retenção veicular infantil (bebê-conforto, cadeirinha e assento de elevação). Caso
a nova regra seja aprovada, o motorista infrator receberá apenas uma advertência
por escrito. No Brasil, o trânsito é a principal causa de morte por causas externas
de crianças e adolescentes de zero a 14 anos. Todos os dias, três pessoas dessa faixa
etária morrem por esse motivo. A maioria desses óbitos é decorrente de acidentes de
carro. É muito importante que toda a população entenda a importância de utilizar
os equipamentos de proteção para crianças ao transportá-las em veículos, independentemente da penalidade de uma multa. Porém, na prática, o grande retrocesso
que está sendo proposto, mediante afrouxamento dos dispositivos do Código de
Trânsito Brasileiro, resultará na diminuição do uso desses equipamentos de proteção e aumentará muito o número de mortes de crianças brasileiras no trânsito. Confira no site da SPSP o artigo Considerações técnicas sobre projeto de lei que altera o Código
de Trânsito Brasileiro, que põe fim à multa pelo transporte inadequado de crianças em veículos,
da ONG Criança Segura - Brasil, Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade de
Pediatria de São Paulo.

Junho Púrpura

Uma das ações da campanha Junho
Púrpura – Distúrbios de aprendizagem:
conhecer, perceber, enfrentar foi o Café
da Manhã com o Professor com o tema Doutor, meu filho vai mal na escola – Distúrbios
de aprendizagem, em 29 de junho. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos
e o Grupo de Trabalho Desenvolvimento
e Aprendizagem da SPSP, o evento contou com 35 participantes.
Arquivo SPSP

Cerimônia de posse da
Diretoria 2019-2022

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

Jornada do
Oeste Paulista
Com a participação de 210 pediatras,
a II Jornada de Pediatria do Oeste Paulista,
realizada pela SPSP - Regional São José
do Rio Preto em 28 de junho último, foi
um sucesso. "O evento contou com palestrantes de grande renome na Pediatria paulista e foi muito elogiado pelos
participantes", comentou Jorge Selem
Haddad Filho, diretor-presidente da
Regional. Além da atualização científica sobre importantes assuntos – como
sarampo, dengue, rendimento escolar,
diabetes, calendário vacinal, prematuro extremo, aspectos éticos e jurídicos
sobre o prontuário médico e violência
contra o pediatra – a jornada contou
com a cozinha experimental, atualizando os pediatras sobre a introdução da
alimentação complementar.

Arquivo SPSP
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A SPSP, desde a sua fundação, mantém-se como o Departamento de Pediatria da Associação Paulista de Medicina (APM). Dessa forma, divulgamos a
plataforma DrApp-APM, um aplicativo
gratuito de agendamento e pagamento de consultas médicas particulares.
O app pode ser baixado em qualquer
smartphone – iOS ou Android – e para
se cadastrar, os médicos devem ser associados da APM e estar em dia com
suas obrigações. Mais informações pelo
link: https://tinyurl.com/drapp-apm.

Álcool na
adolescência
O vice-coordenador do Grupo de Trabalho Efeitos do Álcool na Gestante no
Feto e no Recém-nascido da SPSP, Hermann Grinfeld, teve sua carta publicada
na edição de 26 de junho da revista Veja.
Confira: "Gostaria de acrescentar à reportagem "Bem pior que videogame",
de 19 de junho, que o consumo de bebidas alcoólicas entre as menores adolescentes, além de ilegal antes dos 18 anos
(apesar de o álcool ser droga lícita), pode
desencadear comportamento sexual
inadequado e perigoso, tendo como consequência mais perversa a gravidez precoce. Existe aí a grande possibilidade do
surgimento de uma doença que é cada
vez mais frequente nos recém-nascidos,
a Síndrome Alcoólica Fetal. Nosso grupo,
em conjunto com o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, tem procurado divulgar cada vez mais essa entidade
entre a sociedade leiga e os pediatras e
obstetras, a fim de que a abstinência do
consumo de álcool na gestação se torne
verdadeiramente uma realidade a ser alcançada em nosso meio."
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Poluentes e internações
Meninas com menos de 10 anos expostas ao material particulado fino – mistura de partículas líquidas e sólidas em
suspensão no ar com diâmetro menor
que 2,5μm – apresentaram maior risco
de internação por doenças respiratórias
do que meninos na mesma faixa etária.
Esta foi a conclusão dos pesquisadores
da Universidade de Taubaté, em Taubaté
(SP), que analisaram dados de internação
de crianças menores de 10 anos de idade
residentes na cidade de Cuiabá (MT) no período de janeiro de 2012 a dezembro de
2013. Nesse intervalo de tempo, foram internadas 1.165 crianças sendo 640 do sexo
masculino e 525 do sexo feminino, e os dados de poluentes foram estimados pelo
Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O estudo foi publicado na Revista Paulista de Pediatria de junho de 2019.
Os pesquisadores afirmam que há fortes evidências de que a exposição a partículas finas pode ser um problema de saúde. Estas partículas incluem sulfatos, nitratos, ácidos, metais e partículas de carbono com vários produtos químicos adsorvidos em suas superfícies. Relativamente à fração grossa do material particulado
(aquelas com diâmetro entre 2,5 e 10 μm), o fino penetra mais facilmente dentro de
casa, é transportado por longas distâncias e, devido ao seu tamanho, pode atingir mais profundamente as estruturas dos pulmões. O porquê da diferença entre
as respostas à exposição a poluentes do ar entre meninas e meninos ainda não é
bem estabelecido. Os pesquisadores admitem que o estudo tem limitações por terem utilizado dados estimados por modelagem matemática na análise e, também,
pela falta de informações sobre as condições de moradia das crianças avaliadas. No
entanto, mesmo com essas possíveis limitações, conseguiram identificar o papel
da exposição ao particulado fino nas internações de crianças, mas somente nas do
sexo feminino, sugerindo que a segmentação por sexo seja realizada em estudos
posteriores, pois a análise envolvendo ambos os sexos não se mostrou significativa.

Índice Scopus sobe
Em 2018, a Revista Paulista de Pediatria (RPP) subiu no ranking como publicação de relevância entre os periódicos científicos de Pediatria da América Latina e se posiciona como a
segunda revista de maior impacto na área de saúde da criança
e do adolescente. Após a consolidação dos dados da RPP na Scopus (base de dados
bibliográficos que rastreia e analisa informações sobre pesquisas, fornecendo um
importante panorama da produção científica mundial) no início deste mês, a Revista vem mantendo uma elevação constante no seu índice de citações, o que demonstra o reconhecimento da qualidade da publicação. O CiteScore, índice de citações
da Scopus, passou de 0,79 em 2017 para 1,29 em 2018, o que indica que cada artigo
publicado na Revista é citado mais de uma vez. Ou seja, há visibilidade do conhecimento publicado no periódico. Esse resultado é consequência do trabalho sério
e de qualidade de todo o corpo editorial, revisores e autores. A equipe da Revista
Paulista de Pediatria comemora a evolução da publicação e agradece todo o empenho
e dedicação de todos os envolvidos, com destaque para as Diretorias Executivas da
SPSP – atual e passadas – que têm oferecido apoio irrestrito à nossa Revista.

annems | depositphotos.com
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Reanimação neonatal
No dia 16 de agosto será realizado o Curso Teórico-Prático
de Reanimação Neonatal para Médicos, que visa ensinar médicos a realizar os procedimentos de reanimação em recém-nascidos prematuros tardios, a termo e pós-termo,
conforme as diretrizes da SBP 2016. No dia 20 de setembro é a vez do Curso Teórico-Prático de Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde, voltado para enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem e fisioterapeutas que atendem ao recém-nascido na sala de parto. Em 18 de outubro acontece o Curso Teórico-Prático de Reanimação do Prematuro na Sala de Parto, voltado para médicos e enfermeiros com o objetivo
de ensinar a reanimar o prematuro com idade gestacional inferior a 34 semanas em
sala de parto, conforme as novas diretrizes da SBP 2016. Os três cursos têm carga
horária de oito horas – das 8h00 às 18h15 – com duas aulas teóricas e quatro aulas
práticas com manequins. No dia 22 de novembro é a vez do Curso Teórico-Prático de
Transporte do Recém-Nascido de Alto Risco - Diretrizes 2018, exclusivo para médicos e
enfermeiros. O curso visa capacitar a realizar o transporte intra e inter-hospitalar
do recém-nascido de alto risco de modo eficiente e seguro, de acordo com as novas
diretrizes de 2018 da Sociedade Brasileira de Pediatria. A carga horária é de oito
horas – das 8h00 às 17h30 – com uma aula teórica e quatro aulas práticas com incubadora e manequins. Os quatro eventos acontecem na sede da SPSP. Inscrições
online pela plataforma SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Novo curso online
Uma das ações da campanha Setembro Laranja: combate à obesidade infantil
será o lançamento do curso online Obesidade infantil: muito além do peso, coordenado
por Rubens Feferbaum com palestras de Raphael Del Roio Liberatore Jr.. A transmissão ao vivo acontece no dia 26 de setembro, das 20h00 às 21h30, com interação por
chat com os espectadores. Após essa data, o curso ficará disponível por um ano no
site www.aulaspediatriasp.com.br.

Prevenção de acidentes e
combate à violência
No dia 9 de novembro acontecerá a 13ª edição do Fórum Paulista de Prevenção de
Acidentes e Combate à Violência Contra Crianças e Adolescentes. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e o Núcleo de Estudos da Violência Doméstica contra
a Criança e o Adolescente da SPSP, o evento visa discutir e refletir as estratégias
para identificar, encaminhar e prevenir situações de risco relacionadas às crianças
e aos adolescentes, com ênfase nas áreas dos eventos não intencionais (acidentes) e intencionais (violências) em nível doméstico,
na escola e nos ambientes públicos. O fórum será realizado
no Plenário da Câmara Municipal de São Paulo, na capital,
das 8h30 às 17h00. A programação científica completa estará
disponível em breve no portal da SPSP. As inscrições são gratuitas, porém obrigatórias e podem ser feitas no SPSP Educa
(www.spspeduca.org.br) de 9 de agosto a 31 de outubro.

Aleitamento
materno
Como parte das
ações da campanha
Agosto Dourado – Juntos pela amamentação, será realizado, no
dia 3 de agosto, o Café da Manhã com o
Professor com o tema Aleitamento materno na prática clínica. O evento, organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento de Aleitamento
Materno da SPSP, visa abordar situações da prática clínica no aleitamento
materno e debater desafios e soluções
nesses momentos. Informações e inscrições na plataforma SPSP Educa:
www.spspeduca.org.br. Inscrições no
local na dependência de vagas.
CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

Associado!
Atualize seu cadastro no
site da Sociedade Brasileira de
Pediatria para receber todas
as nossas comunicações.

Interpretação do
hemograma
No dia 31 de agosto
acontece o Café da Manhã com o Professor com
o tema Interpretação do
hemograma na clínica pediátrica. Organizado pela Diretoria de
Cursos e Eventos e o Departamento de
Hematologia e Hemoterapia da SPSP,
o evento visa oferecer aos pediatras
subsídios teóricos e práticos para que
a interpretação do hemograma auxilie
na resolução de diferentes situações
encontradas na prática clínica. Inscrições até 26 de agosto na plataforma
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).
Inscrições no local na dependência de
vagas.
CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR
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AGENDA DE CURSOS E EVENTOS
Local

Evento

Informações

Pontos

3 de agosto
		

APM Santos
Santos, SP

Nutrindo o futuro: crescimento e desenvolv. saudável através de uma boa nutrição
SPSP - Regional Baixada Santista

www.spsp.org.br

*

8 de agosto
		

APM Santo André
Santo André, SP

Alergia pediátrica
SPSP - Regional Grande ABC

www.spsp.org.br

*

16 de agosto
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso Teórico-Prático de Reanimação Neonatal para Médicos

www.spsp.org.br

*

22 de agosto
		

APM Santo André
Santo André, SP

Simpósio Aleitamento Materno
SPSP - Regional Grande ABC

www.spsp.org.br

*

20 de setembro
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso Teórico-Prático de Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde

www.spsp.org.br

*

21 de setembro
		

APM Santo André
Santo André, SP

Psiquiatria infantil
SPSP - Regional Grande ABC

www.spsp.org.br

*

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

Tema

Mesa-redonda

Local

3 de agosto

Aleitamento materno

Aleitamento materno na prática clínica

Sede da SPSP (São Paulo)

Pontos
*

31 de agosto

Hematologia e Hemoterapia

Interpretação do hemograma na clínica pediátrica

Sede da SPSP (São Paulo)

*

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

Palestrante(s)

Endereço

Obesidade infantil: muito além do peso - lançamento em 26/09

Raphael Del Roio Liberatore Jr. e Rubens Feferbaum

www.aulaspediatriasp.com.br

Pontos
1

VRS e influenza: diagnóstico e prevenção

Renato de Ávila Kfouri 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 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

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

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

*

3 e 4 de agosto

Auditório do CEPEC-SP - São Paulo (SP) Ciclo de Capacitação em Trissomia 21 (Síndrome de Down) 2019: Módulo III

www.sindromededown.com.br

*

V Jornada de Pediatria

Pontos

17 de agosto

Anacham Brasil - São Paulo (SP)

extensao@leforte.com.br

4

7 e 8 de setembro

Auditório do CEPEC-SP - São Paulo (SP) Ciclo de Capacitação em Trissomia 21 (Síndrome de Down) 2019: Módulo IV

www.sindromededown.com.br

*

11 a 14 de setembro

Maksoud Plaza - São Paulo (SP)

www.gruposantajoana.com.br/ensinoepesquisa *

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

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: 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
Data

