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As cores da responsabilidade
A arte junta as cores,
dá-lhes movimento e
formas. Cria a beleza
e transforma uma
realidade. Se as emoções
são as cores da alma, cabe
a nós, pediatras, sermos
os pincéis que pintarão
esta preciosa aquarela
que a SPSP quer exibir
para a sociedade.

Arquivo pessoal

A SPSP tem desenvolvido campanhas com temas de fundamental importância, contando
com o envolvimento de todos os seus Departamentos, Núcleos e Grupos de Trabalho. A cada
mês uma campanha, sempre associada a uma cor que se torna um símbolo, um desafio,
uma meta. Setembro: cor laranja. Campanha contra a obesidade. O intuito é conscientizar
sobre a importância de práticas alimentares saudáveis em casa e nas escolas, bem como
estimular a prática de atividades físicas. Outubro: cor verde. Campanha de combate à sífilis
congênita, infelizmente, reemergente em nosso País. Novembro: cor prateada. Campanha
“Somos todos iguais”, em prol da defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Dezembro: cor vermelha. Campanha sobre prevenção de acidentes. Abordará a principal causa
de morte entre todas as faixas etárias, a partir de um ano de idade: acidentes.
Falando em grupos de trabalho, criamos um novo Departamento, o de Pediatria Legal,
que irá discutir temas atuais que desafiam a prática pediátrica e colocam em risco crianças e adolescentes. Já foram discutidos temas que interessam a todos, como: antivacinismo e teleconsulta em Pediatria. O exercício da Medicina exige de todos os pediatras,
além do aprendizado técnico e científico, conhecimento de bioética, direitos, deveres e
legislação para o desempenho adequado de nossa especialidade.
Temos agora o Departamento Científico de Hepatologia, que fazia parte do Departamento de Gastroenterologia – os profissionais poderão optar por um dos departamentos
ou mesmo participar dos dois. Criamos o Grupo de Estudos de Medicina Integrativa em
Pediatria. E o Departamento de Cuidados Paliativos agora tem nova designação: Departamento de Cuidados Paliativos e Dor.
Entre nossos próximos eventos, destacamos o 13º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes
e Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes, que acontece em novembro e abordará
temas que exigem participação e discussão de todos os envolvidos no tratamento com
crianças e adolescentes. Participe!
A cor da responsabilidade da SPSP estampa-se em dar respostas aos questionamentos
dos associados referentes ao exercício profissional e no atuar na defesa intransigente das
condições de trabalho. Envolve reivindicar a participação nas decisões do Estado, sempre
que a atividade profissional do pediatra estiver em pauta. Discutir temas importantes
como eventos adversos em Pediatria, erro médico, consentimento informado, atuação do
pediatra nos dias de hoje, dentre outros.
Aquarela. A arte junta as cores, dá-lhes movimento e formas. Cria a beleza e transforma
uma realidade. Se as emoções são as cores da alma, cabe a nós, pediatras, sermos os pincéis que pintarão esta preciosa aquarela que a SPSP quer exibir para a sociedade.
Somos pediatras!

Sulim Abramovici • Presidente
presidencia@spsp.org.br
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Estamos com vocês, pediatras
dades médicas de nosso País.
Em meu novo encargo, repleto de novos desafios – como o
de ser presidente do recém-criado Departamento Científico
de Pediatria Legal, de coordenar as campanhas institucionais da SPSP, além da participação na Comissão de Ensino
e Pesquisa (Ligas de Pediatria e Residência Médica) – espero
continuar contribuindo com nossa Sociedade. Almejo poder
retribuir a felicidade que tenho por participar desta nova gestão, me dedicando ao máximo em minhas novas atribuições.
Estamos com vocês, pediatras de São Paulo!
Continuem participando e
contando com a SPSP!

Claudio Barsanti

2º Vice-presidente, coordenador das
campanhas institucionais e presidente do
Departamento de Pediatria Legal da SPSP.
diretoria@spsp.org.br

Arquivo pessoal

Depois de três anos, encerrada a minha participação como
presidente da Sociedade de Pediatria de São Paulo de 2016 a
2019, com renovada energia, muito orgulho e grata satisfação,
iniciei minhas funções como segundo vice-presidente na gestão 2019-2022. Na atual Diretoria, alguns nomes permaneceram; outros, depois de grande ajuda e participação, deram
lugar a novos membros que chegaram com o mesmo dinamismo, iniciando os trabalhos com extremo afinco e dedicação.
Seguindo a nova liderança, temos como grande desejo o de
intentarmos continuidade, repugnando, entretanto, qualquer forma de continuísmo. Outrossim, destarte, permaneceremos aptos a enfrentar os futuros desafios que se apresentarão, buscando novas metas e conquistas.
Temos um novo comando e, certamente, uma forma distinta de condução. Entretanto, persitiremos em busca dos
mesmos objetivos e ideais de nossas diretorias anteriores:
a defesa da Pediatria, dos pediatras, da saúde e dos direitos
das crianças e dos adolescentes.
Por meio de uma representação efetiva e participativa, a
SPSP continuará como uma sociedade de muitos amigos que
a mantêm em um lugar de destaque dentre as demais socie-

Essência do pediatra de antigamente
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Muito dos aprendizados e das atualizações que trazemos
à formação dos pediatras hoje em dia em nossa região deve-se ao apoio irrestrito da SPSP. Tudo isso tem favorecido a
melhoria do cenário da Pediatria e da formação de melhores
profissionais. Acredito que, com o terceiro ano obrigatório
já vigente em nossas residências, conseguiremos melhores
generalistas na assistência primária e secundária, trazendo
novamente a essência do pediatra de antigamente e abrindo
espaço para outras especialidades pediátricas.

Daniel Zambusi Naufel

Pediatra e professor de Pediatria e
Saúde Pública da Faculdade de Medicina
da Universidade de Mogi das Cruzes.
Supervisor do Programa de Residência
Médica em Pediatria da UMC.
naufel.daniel@gmail.com

Arquivo pessoal

O papel do pediatra sempre foi o de cuidar da saúde da
criança e de todo o ambiente que a cerca.
Alicercei a minha vida e a minha carreira no interior de São
Paulo, na cidade de Mogi das Cruzes. Me formei em 2010 pela
Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), fiz residência em
Radiologia e Diagnóstico por Imagem em Campinas, com
subsequente especialização na Santa Casa de São Paulo.
Após esses quatro anos, mantive o desejo que já tinha
desde a época da faculdade, que era me tornar também pediatra. Motivado por todo o exemplo que já havia em minha
família e por tantos casos que me intrigavam e ao mesmo
tempo me traziam alegria e satisfação ao ver uma criança
sendo bem assistida por profissionais qualificados, optei
por realizar mais dois anos de residência médica, dessa vez
em Pediatria.
Hoje atuo em minha cidade com consultório particular,
coordeno dois Pronto Atendimentos e a Residência de Pediatria da UMC e sou também professor de Saúde Pública e
Pediatria pela mesma faculdade em que me formei.
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Campanhas SPSP: combate à sífilis congênita,
defesa dos direitos e atenção aos acidentes
A campanha Outubro Verde - Combate à Sífilis Congênita,
promovida pela SPSP, foi lançada em 2016 com o objetivo de
trazer à pauta a situação da sífilis congênita, que representa
um enorme desafio aos pediatras devido ao aumento progressivo das suas taxas de transmissão vertical. Para a neonatologista Lilian dos Santos R. Sadeck, coordenadora do Grupo
de Prevenção e Tratamento da Sífilis Congênita da SPSP e da
campanha Outubro Verde, a maior dificuldade é detectar a
doença ainda na gestante e tratá-la adequadamente. “Se for
diagnosticada no pré-natal, conseguimos evitar sua transmissão para o feto. Por isso, fizemos parceria com a SOGESP (Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo),
e com a Coordenação Estadual de DST-Aids”, esclarece.
Claudio Barsanti, coordenador das campanhas da SPSP,
aponta que o aumento na incidência de uma doença que é
facilmente prevenível e tratada é preocupante, uma vez que a
falta de tratamento pode levar desde sequelas irreversíveis até
a morte do bebê, tanto intraútero quanto após o nascimento.
“Queremos chamar a atenção para a importância do acompanhamento adequado do pré-natal e, assim, realizar o diagnóstico e o tratamento da sífilis o mais cedo possível”, enfatiza.
Como parte da campanha, a SPSP promoverá, em 5 de outubro, o Café da Manhã com o Professor Outubro Verde - Eliminação da
sífilis congênita: é possível?, com discussão de dados epidemiológicos, diagnóstico, tratamento e acompanhamento. “Além deste evento para médicos, estamos preparando uma atividade
para a população via Facebook”, conclui Lilian.

A partir deste ano, a Campanha Novembro Prateado - Direitos das Crianças e Adolescentes: somos todos iguais! está
sob a coordenação do recém-criado Departamento Científico
de Pediatria Legal da SPSP, mantendo o objetivo de zelar pelos direitos dos nascituros, crianças e adolescentes. Segundo
Claudio Barsanti, presidente do novo departamento e coordenador da campanha, mesmo tendo alguém que responda por
seus direitos e deveres (pais e tutores), crianças e adolescentes
podem ser expostos a situações de risco. Um exemplo atual é a
recusa vacinal, seja por questão ideológica, religiosa ou quaisquer outros motivos, que expõe a criança ao risco de contrair
doenças que podem ocasionar sequelas graves e até mesmo
morte. “Por isso é muito importante que não só a SPSP, mas
a toda a comunidade e também o Estado, atentem para situações nas quais os responsáveis possam, de alguma forma, trazer prejuízo ao indivíduo na faixa etária pediátrica”, enfatiza.
A campanha Novembro Prateado, além de chamar a atenção da população para a preservação dos direitos das crianças
e adolescentes, também quer criar mecanismos de defesa que
garantam esses direitos, desde o nascimento até a entrada na
vida adulta. ”É fundamental que os pediatras tenham conhecimento básico de algumas leis, uma vez que é obrigatório no
exercício da profissão notificar qualquer suspeita de maus-tratos, abuso ou agressão”, afirma Barsanti.

Dezembro Vermelho - Prevenção de acidentes na infância e adolescência. A SPSP incluiu
essa temática em seu calendário de campanhas justamente por entender que o pediatra é imprescindível no papel de alertar pais e familiares sobre situações de risco para bebês, crianças e
adolescentes e, dessa forma, orientá-los para que possam evitar situações perigosas. A coordenadora da campanha, Tânia Zamataro, lembra que acidentes estão entre as principais causas de
morbidade e mortalidade na infância e adolescência no mundo – no Brasil, os acidentes são a
principal causa de morte de crianças entre 1 e 14 anos. Este ano, o Dezembro Vermelho da SPSP
terá uma programação especial com iniciativas voltadas para conscientizar profissionais que
atuam com crianças e adolescentes, além de pais e cuidadores, sobre a importância de evitar
as chamadas lesões não intencionais, termo que indica melhor o quanto a prevenção é determinante para diminuir a ocorrência. Em breve disponibilizaremos mais informações em nosso
portal (www.spsp.org.br).
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Cozinha experimental na
Baixada Santista

Confira a programação de eventos
da SPSP - Regional Grande ABC, organizados em conjunto com a Associação
Paulista de Medicina de Santo André:
→→ 2 de outubro
19h00 às 22h00
Dermatopediatria
→→ 6 de novembro
19h00 às 22h00
Patologia Clínica
Os eventos acontecem na APM Santo
André. Informações e inscrições com
Débora pelo telefone (11) 4990-0366 ou
pelo e-mail financeiro@clespe.com.br.

No dia 3 de agosto aconteceu o evento Nutrindo o futuro: crescimento e desenvolvimento
saudável através de uma boa nutrição, um curso teórico-prático em uma cozinha experimental com o objetivo de capacitar pediatras em nutrição na primeira infância
através dos modernos conceitos de Medicina Culinária. Ao mesmo tempo em que
cozinharam, os professores Renata Aniceto (SPSP - Regional Grande ABC), Tadeu
Fernando Fernandes (SPSP - Regional Campinas) e a nutricionista Flávia Montanari,
fizeram uma apresentação teórica com informações científicas, mitos e verdades da
alimentação infantil, discutindo desde a introdução alimentar – primeira papa – até lanchinhos saudáveis. O evento
contou com a participação de
43 pediatras e nutricionistas.
"Em uma manhã fria em Santos nos aquecemos com o calor
da cozinha e da amizade que
reuniu os colegas em um clima
bastante agradável", comentou
Glaucia Veiga Correa, diretora-presidente da Regional.

Arquivo SPSP

No dia 24 de agosto, a SPSP - Regional Jundiaí realizou o Curso Teórico-prático – Pediatria Ambulatorial, organizado
em conjunto com o Departamento de
Pediatria Ambulatorial e Cuidados
Primários da SPSP (foto abaixo). "O
evento foi um sucesso. Tivemos 53 participantes entre pediatras e estudantes
de Medicina da região", comemorou
Aderbal Tadeu Mariotti, diretor-presidente da Regional. No dia 4 de setembro aconteceu o tradicional Serão de
Pediatria com o tema Eixo Cérebro-Intestino, com 20 presentes que assistiram
palestra do pediatra e nutrólogo Francisco Coutinho de Oliveira.
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Ortopedia e aleitamento materno
em Botucatu
A SPSP - Regional Botucatu realizou, no dia 13 de agosto, o evento Sensibilização
em prol do aleitamento materno, participando, dessa forma, das ações da campanha
da SPSP Agosto Dourado - Juntos pela amamentação. O encontro, realizado em
conjunto com o Banco de Leite Humano do Hospital das Clínicas - Faculdade de
Medicina de Botucatu, teve 135 participantes, todos envolvidos com a promoção
do aleitamento materno na região. "Nosso objetivo foi a propagação do incentivo
ao aleitamento materno entre os profissionais de saúde e destacar a importância
de bem estruturar bancos de leite humano com participação ativa dos envolvidos",
disse Eduardo Bicas Franco, diretor-presidente da Regional.
Nos dias 14 e 15 de agosto aconteceu o Clube de Pediatria: noções de Ortopedia para
o pediatra, também organizado pela SPSP - Regional Botucatu em conjunto com
a Unimed Bauru e o Centro de Estudos do Hospital Unimed Bauru. Os 41
participantes assistiram a
palestras que esclareceram
as principais dúvidas ortopédicas do consultório,
identificando situações em
que é necessário encaminhamento para um especialista, além de reconhecer
aspectos do exame físico
ortopédico.

Arquivo SPSP

Aconteceu
em Jundiaí

Arquivo SPSP

Vai acontecer
no ABC

Agosto
dourado

No dia 12 de julho a SPSP realizou, em sua sede, o II Encontro do Núcleo de Ligas Acadêmicas da SPSP, organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Núcleo de Ligas
Acadêmicas de Pediatria da SPSP. Voltado para preceptores e professores de Ligas
Acadêmicas de Pediatria do Estado de São Paulo, além de graduandos ligantes de
Pediatria, o encontro disseminou conhecimento com o objetivo de crescimento
conjunto por meio da discussão de casos clínicos. Foram discutidos temas de relevância para o acadêmico de Medicina, principalmente aquele em quem já desperta
a vontade de ser especialista em Pediatria. "Entendemos que a SPSP tem a função
de atuar na atenção ao pediatra, mas,
também, estimular a formação de novos colegas de profissão na graduação
dos cursos de Medicina, daí a importância de encontros como este com as
Ligas de Pediatria para que estejam
próximas à SPSP", comentou Ana
Cristina Ribeiro Zöllner, coordenadora do Programa de Residência Médica
da Comissão de Ensino e Pesquisa da
SPSP.

No dia 3 de agosto, a SPSP promoveu o Café da Manhã com o Professor com
o tema Aleitamento materno na prática
clínica. Organizado pela Diretoria de
Cursos e Eventos e pelo Departamento de Aleitamento Materno da SPSP, o
evento marcou a Semana Mundial do
Aleitamento Materno (1 a 7 de agosto) e
também o início da campanha Agosto
Dourado - Juntos pela amamentação.
Com a coordenação de Moises Chencinski, presidente do Departamento de
Aleitamento Materno, as palestras foram ministradas por membros do Departamento: Keiko M. Teruya abordou
a questão do bebê que chora excessivamente, Virginia S. Quintal falou a respeito do bebê que não ganha peso, Mônica A. Pessoto apresentou as situações
especiais do bebê e, por fim, Rosângela
G. dos Santos falou sobre como ajudar a
mãe a voltar ao trabalho e manter o aleitamento materno. O evento, realizado
na sede da SPSP em São Paulo, contou
com a participação de 60 pediatras.

Arquivo SPSP

Encontro de ligas acadêmicas
de Pediatria na SPSP

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.

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

Eventos realizados no ABC
Em 8 de agosto, a SPSP - Regional Grande ABC realizou o Simpósio de Alergia Pediátrica e, no dia 22, o Simpósio de Aleitamento Materno (foto), como parte das atividades
da campanha Agosto Dourado - Juntos pela amamentação. Ambos aconteceram na
Associação Paulista de Medicina de Santo André com 60 participantes em cada um.
"No dia 16 de agosto tivemos nosso jantar em comemoração ao Dia do Pediatra,
realizado em São Bernardo do Campo. Ficamos muito honrados com a presença
do presidente da SPSP, Sulim Abramovici", comentou Silvia Guiguer A.C. Carvalho
Chain, diretora-presidente da Regional.
E em 31 de agosto, a Regional realizou a I Jornada do ABC de Medicina Integrativa,
abordando os temas alimentacão orgânica, xenobióticos, agrotóxicos e disruptores eudócrinos, Homeopatia
e Oligoterapia. "O evento foi
um sucesso. Tivemos 40 participantes que elogiaram muito
a organização e a escolha dos
temas. Nosso objetivo foi trazer para os pediatras alopatas
noções básicas da Homeopatia e a visão da Medicina Integrativa", finalizou Silvia.

Arquivo SPSP

Participou
do Café com
o Professor da
SPSP? Retire seu
certificado no
portal da SPSP
(www.spsp.org.br).

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

Arquivo SPSP

Pediatra Informe-se

5

Interpretação do Novo Departamento da SPSP:
hemograma
pediatria legal
No dia 31 de agosto aconteceu 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 contou com a participação de 43 pediatras. Os membros do
Departamento abordaram a condução
e investigação de anemias, quando
atribuir a infecções e quando encaminhar para investigação as neutropenias e os diagnósticos diferenciais
e uso de corticoides nas plaquetopenias. Ao final do encontro houve discussão de casos.

A Sociedade de Pediatria de São Paulo tem agora mais um Departamento Científico: Pediatria Legal. Seu núcleo gerencial é formado por Claudio Barsanti (presidente), Mário Roberto Hirschheimer (vice-presidente) e Silvia Guiguer Araújo de
Carvalho C. Chaim (secretária). O novo Departamento foi criado com o objetivo de
propor medidas de proteção aos nascituros, às crianças e aos adolescentes, além de
outras ações. “É fundamental colocarmos esse assunto em pauta, por isso a ideia é
fazermos reuniões multiprofissionais e multidisciplinares, com a presença de pediatras, juristas, representantes do Ministério Público, do Legislativo, além de outros profissionais que lidam com crianças e adolescentes, para discutirmos a manutenção de seus direitos e as dificuldades relacionadas a essa questão, no intuito
de encontrar soluções e propor atuações conjuntas”, informa Barsanti.

Arquivo SPSP

Novo curso online
No dia 7 de novembro será lançado o curso online Mil Dias na Prática Clínica Pediátrica, coordenado por Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck com palestras de Rubens
Feferbaum. No dia do lançamento acontece a transmissão ao vivo, 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. Esta é mais uma ação
da campanha Fevereiro Safira - Primeiros mil dias: pelo futuro das crianças e visa
atualizar os pediatras sobre a importância da nutrição nos mil dias, que incluem o
período gestacional e os primeiros dois anos de vida

13º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e
Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes
Temas abordados:
• Maioridade Penal
• Papel da escola na identificação e prevenção de maus-tratos
• Papel do setor saúde na prevenção de maus-tratos
• Segurança e acidentes com armas de fogo
• Segurança dos profissionais no ambiente de trabalho
• Inclusão das crianças com deficiências
• Sinais de alerta de violência em crianças com deficiências
• Mães abusadas, filhas abusadas
• Da autoagressão ao suicídio
• Disforia de gênero e racismo na escola
• Crianças e adolescentes transexuais
Plenário da Câmara Municipal de São Paulo • São Paulo (SP)

9 de novembro de 2019

Inscrições gratuitas (obrigatórias) até 31 de outubro no portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br)
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Estratégias para uma consulta
pediátrica diferenciada

Combate
à sífilis

No dia 26 de outubro acontece o Curso Teórico-Prático - Estratégias para uma consulta pediátrica diferenciada: estudo de casos, que visa oferecer
ao pediatra, a partir da discussão de casos clínicos, subsídios práticos e teóricos que propiciem
o manejo eficaz de situações que, embora cotidianas
na consulta pediátrica, são geradoras potenciais de
impasses e dificuldades para sua resolução. O evento
é organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o
Departamento de Saúde Mental da SPSP e será realizado na sede da SPSP, em São Paulo. As inscrições
podem ser feitas pela plataforma SPSP
Educa (www.spspeduca.org.br) até 22 de
outubro. Inscrições no local na dependência de vagas.

Como parte das ações
da campanha Outubro
Verde – Combate à Sífilis Congênita, será
realizado, no dia 5 de
outubro, o Café da Manhã com o Professor
com o tema Outubro Verde - Eliminação
da sífilis congênita: é possível? O evento,
organizado pela Diretoria de Cursos e
Eventos e o Grupo de Trabalho de Eliminação da Sífilis Congênita da SPSP,
visa capacitar os profissionais de saúde
da atenção primária e das maternidades sobre a prevalência da doença e as
dificuldades de preveni-la, enfatizando
a importância do cuidado pré-natal da
gestante na luta para a eliminação da
sífilis congênita. Além de capacitar o
neonatologista para abordar o recém-nascido exposto à doença na vida fetal.
Informações e inscrições na plataforma
SPSP Educa: www.spspeduca.org.br.
Inscrições no local se houver vagas.

Aprimoramento em Nutrologia
Vai acontecer nos dias 29 e 30 de novembro o Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica – CANP, uma realização conjunta da Sociedade de Pediatria de
São Paulo com a Sociedade Brasileira de Pediatria. Voltado para pediatras e residentes de Pediatria, o curso visa disseminar conhecimentos relativos à nutrição na
faixa etária pediátrica, auxiliando na prevenção e/ou redução dos distúrbios nutricionais mais comuns no Brasil, como anemia ferropriva, deficiência de vitaminas,
obesidade, entre outros. Inscrições online até 26 de novembro pela plataforma SPSP
Educa: www.spspeduca.org.br.

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

Associado!
Mantenha seu cadastro
atualizado para receber todas
as nossas comunicações.

Reanimação neonatal

Melatonina
na Pediatria

No dia 18 de outubro será realizado o Curso Teórico-Prático de Reanimação do Prematuro na Sala de Parto, que visa ensinar médicos e enfermeiros a reanimar o prematuro com
idade gestacional inferior a 34 semanas em sala de parto,
conforme as diretrizes da SBP 2016. O curso tem 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 com o objetivo de 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 eventos acontecem na sede da SPSP. Inscrições online
pela plataforma SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

A Diretoria de Cursos e Eventos e o
Departamento de Medicina do Sono da
SPSP estão organizando um Encontro
com o Especialista com o tema Melatonina: prós e contras na Pediatria. O objetivo
é esclarecer e atualizar pediatras sobre
as indicações do uso da melatonina na
prática diária, com suas principais indicações e contraindicações. O encontro acontece no dia 24 de outubro, das
19h00 às 21h30, na sede da SPSP, em
São Paulo. Inscrições online até 21 de
outubro pela plataforma SPSP Educa
(www.spspeduca.org.br)
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AGENDA DE CURSOS E EVENTOS
Local

Evento

Informações

2 de outubro
		

APM Santo André
Santo André, SP

Dermatopediatria
SPSP - Regional Grande ABC

www.spsp.org.br

*

18 de outubro
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso Teórico-Prático de Reanimação do Prematuro na Sala de Parto

www.spsp.org.br

*

24 de outubro
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Encontro com o Especialista – Melatonina: prós e contras na Pediatria

www.spsp.org.br

*

26 de outubro
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso Teórico-Prático
Estratégias para uma consulta pediátrica diferenciada: estudo de casos

www.spsp.org.br

*

6 de novembro
		

APM Santo André
Santo André, SP

Patologia Clínica
SPSP - Regional Grande ABC

www.spsp.org.br

*

9 de novembro
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

13º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes
e Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes

www.spsp.org.br

*

22 de novembro
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso Teórico-Prático de Transporte do RN de Alto Risco – Diretrizes 2018

www.spsp.org.br

*

Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica – CANP

www.spsp.org.br

*

29 e 30 de novembro Sede da SPSP
		
São Paulo, SP

Pontos

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

Tema

Mesa-redonda

Local

5 de outubro

Neonatologia

Outubro Verde – Eliminação da Sífilis Congênita: é possível?

Sede da SPSP (São Paulo)

Pontos
*

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

Palestrante(s)

Endereço

Mil dias na prática clínica pediátrica - lançamento 7 de novembro

Rubens Feferbaum e Lilian dos Santos R. Sadeck

www.aulaspediatriasp.com.br

Pontos
1

Obesidade infantil: muito além do peso

Raphael Del Roio Liberatore Jr. e Rubens Feferbaum

www.aulaspediatriasp.com.br

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

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

5 e 6 de outubro

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

Evento

www.sindromededown.com.br

*

27 de novembro

Ribeirão Preto (SP)

www.unimedribeirao.com.br

*

IV Congresso e 20° Jornada de Pediatria da Unimed Ribeirão Preto

Informações

Pontos

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; 30 de novembro e 1 de dezembro		
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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

