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Começo este editorial citando o professor José Hugo de Lins Pessoa:
 A importância da Pediatria no mundo moderno ultrapassa a sua grande gama de conhecimentos 

etiológicos e fisiopatológicos das doenças das crianças e projeta-se além das suas eficientes técnicas diag-
nósticas e terapêuticas. A atribuição mais genuína da Pediatria é proteger e cuidar do indivíduo em uma 
de suas fases de maior vulnerabilidade.

A lógica moderna de administração subverte alguns paradigmas que forjaram os “pedia-
tras tradicionais”. Ser tradicional não é ser antigo, nem sinônimo de “impróprio para o uso”. 
Ser tradicional em Pediatria é ser capaz de analisar as transformações que ela tem passa-
do em tão curto espaço de tempo. É um privilégio contemplar essa história. Nosso papel 
é de “avaliação construtiva” e para isso temos que estar abertos ao diálogo, deixar de lado 
eventuais convicções, ponderar as vantagens e desvantagens, apontar riscos. Essa análise, 
entretanto, não pode abrir mão de algumas ressalvas essenciais: a relação médico-paciente-
-família tem que ser o alicerce da nossa atividade profissional; a criança e o adolescente não 
podem ser transformados em simples objetos de protocolos. As acreditações, normas e pro-
tocolos são importantes na orientação do ensino, da pesquisa e da assistência. Não devemos 
recusá-los. O importante é não os considerar apenas como meras medidas econômicas e 
sim racionalização de atendimento, sem prejuízo da qualidade.

Falando em nome da SPSP, consideramos o balanço das realizações em 2019 como posi-
tivo. Em nosso primeiro ano na presidência, contribuímos com a realização da reunião de 
Planejamento Estratégico com presença de toda a Diretoria e presidentes das Regionais; 11 
cursos teórico-práticos; 3 cursos online; 5 jornadas, 4 simpósios; 10 Encontros com o Especialis-
ta; 19 serões; 11 Cafés da Manhã com o Professor; o 15º Congresso Paulista de Pediatria e 16 cursos 
pré-congresso. As Regionais participaram ativamente na educação continuada com eventos 
de alta qualidade científica e participação importante dos pediatras do interior e litoral. Foi 
realizado com sucesso o 13° Fórum de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra Crianças 
e Adolescentes com participação de 300 profissionais que atuam com crianças e adolescentes 
em diversas áreas.

Já estamos preparando novos livros da série Atualizações Pediátricas em novo formato, mais 
dinâmico, atualizado e direcionado às aspirações dos pediatras que consultam. E já estamos 
organizando: a Jornada de Atualização em Pediatria (em Ribeirão Preto, 2020), em comemo-
ração aos 50 anos da SPSP; o IV Congresso Paulista de Urgências e Emergências (em São Paulo, 
2021); e o 16º Congresso Paulista de Pediatria, ponto alto de nossas atividades científicas, a ser 
realizado em 2022.

Parece ter sido missão cumprida no primeiro ano, mas vamos realizar muito mais, sem-
pre procurando atender aos anseios dos pediatras de São Paulo.

Somos pediatras!

Pediatria é arte

Nov/Dez 2019

Sulim Abramovici • Presidente
presidencia@spsp.org.br

J'aime la règle qui 
corrige l'émotion.

J'aime l'émotion qui 
corrige la règle.
Georges Braque

Eu prefiro a arte que 
corrige os protocolos aos 
protocolos que impedem 

a arte.
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Desde que assumi a Secretaria Geral da SPSP, na gestão 
2007-2009, nosso objetivo tem sido facilitar a comunicação 
entre a SPSP e o associado para que possamos conhecê-lo me-
lhor e, dessa forma, entender suas necessidades, esclarecer 
dúvidas e, também, receber sugestões para melhorar nosso 
trabalho. Fazemos isso por meio de nosso portal na Internet, 
as newsletters via e-mail, este boletim e as redes sociais.

Nosso portal – que teve 3.600 visualizações ao dia em 2019 e 
quase 3 milhões de visualizações entre 2017-2019 – passa por 
atualizações constantes, sempre visando facilitar a navega-
ção e incorporar novas funcionalidades, cuidando para man-
ter um visual limpo e bonito. Por meio dele, o associado tem 
acesso a nossas ações voltadas para a educação continuada, 
como os cursos online e as publicações científicas, além de se 
atualizar com as notícias sobre a Pediatria em nosso Estado. 

As newsletters informam sobre nossos eventos e atividades. O 
boletim Pediatra Informe-se é o veículo de comunicação princi-
pal entre a SPSP e os associados, funcionando também como 
um arquivo histórico da associação. Nossa rede social de maior 
alcance atualmente é o Facebook, com 21.771 seguidores, mas o 
Twitter, Instagram e YouTube estão ativos e crescendo.

A Secretria Geral também tem a atribuição de cuidar da es-
trutura de RH da SPSP, que atualmente conta com o seguinte 
quadro de colaboradores: Fabiana (Cursos e Eventos), Társis 
(Departamentos Científicos e Grupos de Trabalho), Lorran 
(Programa de Reanimação Neonatal), Paloma e Rafael (Pu-
blicações), Fabio (Suporte Técnico), Mariana (Recepção), 
Marli (Serviços Gerais), Thiego (Supervisor Administrativo) 
e Adriana (Gerente Administrativo). Uma equipe bem orga-
nizada e unida que forma a base de sustentação da SPSP e 
permite que todas as nossas atividades – administrativas e 
científicas – sejam realizadas 
com sucesso.

Maria Fernanda B. de Almeida
Secretária Geral da SPSP. Coordenadora 
do Programa de Reanimação Neonatal 

da Sociedade Brasileira de Pediatria. 
Professora do Departamento de Pediatria 

da EPM-Unifesp. 
diretoria@spsp.org.br
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Vou fazer 40 anos de formada. Aos cinco anos de idade fui 
visitar uma amiga de minha mãe na Santa Casa de Misericór-
dia de Ribeirão Preto. Entrei no hospital e, para mim, aquilo 
era um grande palácio. As madres enfermeiras todas vestidas 
impecavelmente. O cheiro de limpeza, álcool e éter que ado-
rei e nunca mais esqueci.

Aquele espaço gigante que me pareceu mágico – lembro 
disso como se fosse hoje, com os meus 64 anos. Falei para 
minha mãe: “Um dia serei médica e trabalharei em um hos-
pital”. Nunca mais mudei de ideia. Ao longo de meu curso 
de Medicina tive a oportunidade de conhecer um anjo de 
pessoa que me inspirou. Decidi ser pediatra e até hoje amo 
o que faço. 

O pediatra trabalha muito para ter um retorno financeiro 
justo, mas quem gosta faz com prazer. Hoje não temos mui-
tos jovens que querem fazer Pediatria e sinto-me triste por 
isso, pois é uma Medicina para saúde e formação humana in-
dispensável. Além do diagnóstico e tratamento, o campo de 
atuação do pediatra abrange orientação de comportamento, 

crescimento, desenvolvimento adequado, vacinação, alimen-
tação e diretrizes que dizem respeito à criança e ao adoles-
cente. Faltam puericultores. Já sou pediatra bisavó; recepcio-
nei, avós, mães e filhos.

Faço parte da comissão organizadora do Congresso de Pe-
diatria da Unimed de Ribeirão Preto há 20 anos. A SPSP sem-
pre foi nossa parceira nessa grande reciclagem.

Jovens pediatras: façam Puericultura. Isso fará vocês se-
rem pessoas melhores, podem 
acreditar!

SPSP e seus associados em prol da Pediatria

De pediatra para jovens pediatras

Ada Dorina M.J.L. de Mello
Pediatra formada pela FAMECA - 

Faculdade de Medicina de Catanduva. 
Atua em consultório particular.

adamello11@hotmail.com
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No primeiro mês do ano é a vez da campanha Janeiro Bron-
ze: cuidados com as crianças no verão, um tema bastante 
oportuno já que, com as férias e o calor, as crianças ficam mais 
expostas ao sol. Segundo Selma Maria Furman Hélène, presi-
dente do Departamento de Dermatologia da SPSP e coordena-
dora da campanha, a ideia é alertar a população sobre a impor-
tância não só de se prevenir os efeitos imediatos da exposição 
solar – queimaduras, brotoejas, infecções de pele e dermato-
ses, por exemplo –, como também seus efeitos silenciosos a 
médio e longo prazo, como o aparecimento de lesões pigmen-
tadas, as chamadas pintas ou nevos melanocíticos, que podem 
ser benignos ou não. “Entretanto, a grande preocupação dos 
dermatologistas e pediatras é com os casos de tumores malig-
nos, como o melanoma, por sua gravidade e pela expectativa 
de um grande aumento do número de casos nos próximos 
anos na população geral”, alerta a especialista. A observação 
dos carcinomas também é importante, uma vez que seu apa-
recimento, dependendo do tipo de pele, está relacionado com 
o sol do dia a dia, tomado sem as devidas precauções. 

Selma enfatiza: “É papel do pediatra reconhecer, prevenir 
e orientar quanto aos riscos do câncer de pele, uma vez que 
80% da radiação UV (ultravioleta) é acumulada durante a in-
fância e adolescência. E também aconselhar sobre todos os 
cuidados importantes no verão, como manter a hidratação 
adequada, por exemplo”. Para Claudio Barsanti, coordenador 
das campanhas da SPSP, os pediatras, por fazerem o acompa-
nhamento da criança desde o nascimento até a adolescência, 
são primordiais em orientar os pais na atenção com seus filhos 
durante o verão. “Os cuidados devem ser redobrados quanto à 
hidratação, alimentação e vestuário. Com relação à exposição 
ao sol, é importante respeitar os horários específicos, evitan-
do os momentos de pico da radiação ultravioleta B, principal 
responsável pelo desenvolvimento de câncer de pele”, informa 
o pediatra. Barsanti salienta que o uso de protetores solares é 
indispensável e é preciso, também, haver um equilíbrio entre a 
alta temperatura nos ambientes externos e o ar condicionado 
dos ambientes fechados.

O termo primeiros mil dias é decorrente de um estudo publi-
cado na revista Lancet, em 2008, que analisou os primeiros mil 
dias do ciclo de vida do bebê. Trata-se da soma dos nove meses 
da gestação (270 dias) e dos dois primeiros anos de vida (730), 
demonstrando que o cuidado já se inicia com a mãe durante a 
gravidez até o segundo aniversário do bebê. Devido a enorme 
importância do assunto, a SPSP realiza a campanha Fevereiro 
Safira - Primeiros mil dias: pelo futuro das crianças. 

“A escolha desse momento da vida se deve ao crescimento 
acelerado, tanto físico quanto do sistema nervoso – cerca de 
80% do cérebro se desenvolve nesse período. Daí a importân-
cia dos nutrientes adequados que favoreçam a saúde e o de-
senvolvimento cognitivo da criança para a fase adulta”, explica 
Rubens Feferbaum, presidente do Departamento de Nutrição 
da SPSP e coordenador da campanha. Nessa abordagem, con-
templam-se diversos aspectos: além da nutrição, o desenvolvi-
mento mental e a maneira como o bebê é estimulado por fami-
liares e pelo ambiente, os cuidados com a saúde e vacinação da 
gestante e da criança, a higiene do ambiente físico, entre ou-
tros. Enquanto gestante, a preocupação da mãe deve ser com a 
nutrição e o controle da sua saúde no pré-natal.

A SPSP conta com vários núcleos de trabalho que estudam 
temas específicos da criança e do adolescente. A perspectiva é 
que, em breve, seja formado um novo grupo multidisciplinar 
dos mil dias. Os departamentos de Nutrição, Neonatologia, 
Aleitamento Materno, Cuidados Primários, Saúde Escolar e 
Saúde Mental estão comprometidos com essa realização.  

O coordenador de Campanhas da SPSP, Claudio Barsanti, 
ressaltou algumas ações programadas para o Fevereiro Safi-
ra. “No Café da Manhã com o Professor debateremos os temas A 
realidade dos primeiros mil dias nos países subdesenvolvidos, A im-
portância da consulta pediátrica no período pré-natal e Os primeiros 
mil dias na prematuridade. Publicaremos artigos voltados para 
pais e cuidadores no blog Pediatra Orienta e, por fim, estamos 
programando uma transmissão ao vivo no Facebook. Em bre-
ve teremos mais informações”, adianta Barsanti.

Campanhas SPSP: 
cuidados no verão e primeiros mil dias
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Aconteceu em Santos, no dia 21 de setembro, a VI Jornada de Imunizações, organiza-
da pela SPSP - Regional Baixada Santista com a participação de 80 médicos. "Des-
taque especial para a palestra Doenças infecciosas: por que não podemos baixar a guarda?, 
que tratou da queda da cobertura vacinal e, também, para a palestra Como orientar 
viajantes? Especificidades em navios, destinos nacionais e internacionais, já que Santos 
acaba sendo porta de entrada para algumas doenças, como aconteceu recentemen-
te com os casos de sarampo em navio", comentou Glaucia Veiga Correa, diretora-
-presidente da Regional. No dia 27 de setembro, a Regional reuniu 28 pediatras para 
assistir a transmissão ao vivo via Facebook do evento Prevenção da Obesidade Infantil 
– Setembro Laranja. "Foi uma oportunidade de estarmos juntos para atualizar conhe-
cimento e confraternizar", contou Glaucia.

Nos dias 4 e 5 de novembro, a Regional realizou, em conjunto com a ONG Pre-
maturidade.com, o 1º Seminário Internacional de Neonatologia da Baixada Santista: do 
nascimento à reabilitação, com 220 
participantes (foto). Um evento in-
terdisciplinar que reuniu médicos, 
psicólogos, enfermeiros, fisiote-
rapeutas e fonoaudiólogos tendo 
como foco a saúde do prematuro. 
"Foi uma semente plantada para o 
próximo seminário. Ficamos muito 
felizes com o resultado e a reper-
cussão do evento em nossa região", 
finalizou Glaucia.

No dia 2 de outubro, a SPSP - Re-
gional Jundiaí realizou o tradicional 
Serão de Pediatria com o tema Disbiose 
em Pediatria, com palestra de Marcello 
Pedreira. O evento contou com a parti-
cipação de 45 pediatras e estudantes de 
Medicina da região. No dia 6 de novem-
bro o Serão teve o tema Inaloterapia com 
39 presentes que assistiram palestra da 
pediatra e pneumologista Katia Sta-
nigher. Este último evento encerrou os 
tradicionais Serões de Pediatria de 2019 
com um jantar de confraternização.
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A SPSP - Regional Sorocaba reali-
zou, no dia 3 de setembro, evento com 
o tema Fibrose Cística: do diagnóstico a 
atualização na exacerbação, com pales-
tra do pneumologista pediátrico Luiz 
Vicente Ribeiro Ferreira da Silva Filho 
e participação de sete pediatras da re-
gião (foto). No dia 15 de outubro o tema 
foi Soluções Isotônicas. Os 11 participan-
tes assistiram à palestra de Daniela 
Nemer que atualizou os pediatras no 
manejo e indicação de terapias com 
soluções isotônicas.

Em 28 de setembro, a SPSP - Regional Grande ABC realizou evento com o tema 
Psiquiatria Infantil, abordando comportamento suicida e depressão, emergências psi-
quiátricas na infância e na adolescência e a importância dos limites e do aprendizado 
com as frustrações, uma temática muito atual no dia a dia do consultório pediátrico. 
O encontro teve a participação de 35 pediatras. No dia 2 de outubro o tema foi Derma-
topediatria, tratando dos diagnósticos diferenciais mais comuns em cada faixa etária 
e o que há de mais atual no tratamento da dermatite atópica, com 35 participantes. 
Ambos aconteceram na Associação Paulista de Medicina de Santo André.

Em 6 de novembro, a Regional realizou evento sobre Patologia Clínica, com 34  pe-
diatras presentes (foto). "Tivemos palestras surpreendentes do que há de mais atual 
sobre a solicitação de exames na rotina pediátrica em cada faixa etária, além da 
abordagem clínica de Puericultura da gestante na consulta pré-natal passando pela 
infância até a adolescência", comentou Silvia Guiguer A.C. Carvalho Chain, direto-
ra-presidente da Regional. Também foram abordados os exames importantes no 
PS, no raciocínio clínico de sepse e quais exames não pedir. "Fechamos o ano com 
chave de ouro e só temos 
a agradecer. Estamos ela-
borando a programação de 
2020 com muito carinho, já 
que será um ano especial de 
comemoração dos 50 anos 
da SPSP", finalizou Silvia.

Aconteceu em 
Sorocaba

Eventos realizados no ABC

Seminário internacional na 
Baixada Santista

Aconteceu 
em Jundiaí
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Nos dias 11 e 12 de setembro aconteceu o Clube de Pediatria: autismo, organizado 
pela SPSP - Regional Botucatu em conjunto com a Unimed Bauru e o Centro de Es-
tudos do Hospital Unimed Bauru (foto). Os 41 participantes assistiram a palestras 
sobre o diagnóstico clínico e principais testes de triagem do autismo, discutindo os 
tipos de tratamento disponíveis e esclarecendo dúvidas no final do evento. Nos dias  
9 e 10 de outubro o Clube de Pediatria abordou o tema Alergia alimentar com ênfase 
em alergia à proteína do leite de vaca. Da mesma forma, no final do encontro, os 
85 presentes esclareceram suas dúvidas com os palestrantes. Em 5 de novembro, a 
Regional realizou o Clube de Pediatria: cardiologia infantil, com palestras sobre atesta-
dos médicos para práticas esportivas, cardiopatias congênitas e arritmias cardíacas. 
Este último evento contou com a 
participação de 33 pediatras e resi-
dentes em Pediatria. Todos os en-
contros aconteceram no auditório 
do Centro de Diagnóstico Unimed 
(CDU), em Bauru.
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Botucatu: clube de Pediatria
A SPSP - Regional Taubaté realizou, 

no dia 19 de outubro, a 4ª Jornada de Neo-
natologia da Santa Casa de Misericórdia de 
Pindamonhangaba, oferecendo atualiza-
ção científica para 80 pediatras e neona-
tologistas da região do Vale do Paraíba.

Jornada em 
Taubaté

A sede da SPSP recebeu os membros da Diretoria para a primeira reunião de Pla-
nejamento Estratégico da SPSP – gestão 2019/2022. O encontro aconteceu no dia 
21 de setembro, com o objetivo de traçar as metas de trabalho para o triênio. Na 
parte da manhã, após a abertura do evento, oito grupos se reuniram, discutiram 
suas prioridades e montaram suas apresentações: Cursos e Eventos; Publicações e 
Revista Paulista de Pediatria; Regionais; Departamentos Científicos (dois grupos); 
Grupos de Trabalho; Ensino e Pesquisa; Defesa Profissional. Após o almoço, os gru-
pos apresentaram seus objetivos para a gestão e os colegas presentes tiveram es-
paço para manifestar suas opiniões. Como acontece em todas as gestões, as infor-
mações e propostas apresentadas são analisadas pela Diretoria Executiva e serão 
trabalhadas e implementadas durante os próximos três anos. 

No dia 14 de setembro, a SPSP pro-
moveu o Café da Manhã com o Professor 
com o tema Efeitos do álcool na gestante, 
no feto e no recém-nascido. Organizado 
pela Diretoria de Cursos e Eventos e 
pelo Grupo de Estudos sobre os Efei-
tos do Álcool na Gestante, no Feto e no 
Recém-nascido da SPSP, o evento teve 
por objetivo divulgar e atualizar as in-
formações em relação ao tema para pe-
diatras, público geral e outros profis-
sionais. A coordenação ficou a cargo da 
pediatra e ex-presidente da SPSP, Con-
ceição A. Mattos Segre, coordenadora 
do Grupo de Estudos. O evento, reali-
zado na sede da SPSP, em São Paulo, 
contou com 28 participantes. Confira 
no portal (www.spsp.org.br) matéria 
completa sobre o Café.

Planejamento estratégico 2019 Efeitos 
do álcool

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

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.
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Arquivo SPSP
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No dia 5 de outubro, foi realizado, 
na sede da SPSP, o Café da Manhã com 
o Professor com o tema Outubro Verde: 
eliminação da sífilis congênita: é possível? 
Organizado pela Diretoria de Cursos 
e Eventos e pelo Grupo de Trabalho 
de Eliminação da Sífilis Congênita 
da SPSP, o encontro marcou o início 
da campanha Outubro Verde – Mês 
do combate à Sífilis Congênita e teve 
por objetivo capacitar os profissionais 
de saúde a respeito da doença, enfa-
tizando a importância do cuidado 
pré-natal da gestante como forma de 
prevenção, além de capacitar o neona-
tologista para abordar o recém-nas-
cido exposto à sífilis na vida fetal. O 
evento contou com 28 participantes. 
Confira no portal (www.spsp.org.br) 
matéria completa sobre este encontro.

Sífilis congênita

A 13ª edição do Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência Contra 
Crianças e Adolescentes da SPSP aconteceu no último dia 9 de novembro, com a par-
ticipação de 300 profissionais que trabalham com crianças e adolescentes nas áreas 
da saúde, educação, assistência social, psicologia, justiça e mídia. Organizado pelo 
Núcleo de Estudos da Violência Doméstica contra a Criança e o Adolescente da SPSP, 
o evento trouxe dados estatísticos e perspectivas importantes para discussão. “Desde 
sua primeira edição, o Fórum sempre procurou abranger temas de grande relevância. 
Este ano incluímos assuntos bastante atuais, como agressão aos profissionais que 
trabalham com crianças e adolescentes, disforia de gênero, racismo, crianças com 
deficiências, saúde digital, transexualidade, autoagressão e suicídio, entre muitos 
outros. O programa científico foi desenvolvido cuidadosamente para contribuir com 
uma abordagem mais eficiente dos problemas que atingem a sociedade de modo 
a proteger nossas crianças e adolescentes”, disse Sulim Abramovici, presidente da 
SPSP, na abertura do evento. Por meio das discussões multidisciplinares do Fórum, 
a SPSP contribui para a articulação de diferentes setores da sociedade envolvidos no 
atendimento de acidentes e violências contra crianças e adolescentes.

Fórum discute prevenção de 
acidentes e combate à violência

A Diretoria de Cursos e Eventos e o 
Departamento de Medicina do Sono da 
SPSP realizaram, no dia 24 de outubro, 
o Encontro com o Especialista com o tema 
Melatonina: prós e contras na Pediatria. Os 
25 participantes assistiram a palestras 
sobre as indicações do uso da melato-
nina na prática diária, com suas prin-
cipais indicações e contraindicações. 

Melatonina
No dia 27 de setembro, a SPSP fez a transmissão ao vivo via Facebook de um de-

bate sobre Prevenção da Obesidade Infantil, uma das ações da campanha Setembro 
Laranja – Combate à Obesidade Infantil. Sob coordenação de Rubens Feferbaum e 
Maria Arlete Escrivão, a live considerou tópicos como o aumento da prevalência da 
obesidade infantil, consequências do excesso de peso, importância do acompanha-
mento pôndero-estatural e a importância da prevenção. A gravação está disponível 
no Facebook da SPSP.

Obesidade infantil no Facebook

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR
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Eventos pelas campanhas SPSP: 
primeiros mil dias e prematuros

Como parte das ações das campanhas da SPSP, já estão 
programados dois Cafés da Manhã com o Professor em 2020. 
O primeiro será realizado no dia 1 de fevereiro com o tema 
Mil Dias na Prática Clínica Pediátrica pela campanha Feverei-
ro Safira - Primeiros mil dias: pelo futuro das crianças. O 
evento, organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o 
Grupo de Estudo Mil Dias da SPSP, visa desenvolver o con-
ceito dos mil dias na prática clínica pediátrica. O segundo encontro, no dia 29 de 
fevereiro, será pela campanha Março Lilás – Atenção ao cuidado do bebê prema-
turo e terá o tema Nascer prematuro no Brasil: como estamos e o que precisamos saber, 
organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento de Neonatologia 
da SPSP. No Brasil nascem em torno de 320 mil prematuros ao ano (11% dos nasci-
dos vivos), sendo aproximadamente 67 mil no Estado de São Paulo. O objetivo do 
evento é fazer com que médicos, pediatras e outros profissionais da saúde conhe-
çam como estamos em relação aos nascimentos prematuros, como evoluem essas 
crianças e conscientizá-los da importância do cuidado e seguimento diferenciado 
desses pacientes. Informações e inscrições para os dois Cafés na plataforma SPSP 
Educa: www.spspeduca.org.br. Inscrições no local se houver vagas.

A SPSP, por meio de seu Departamento de Adolescência, oficializou parceria com 
a Área Técnica de Saúde do Adolescente da Secretaria de Estado de Saúde do Estado 
de São Paulo para a realização de aulas em temas atuais de adolecência para pedia-
tras. As aulas serão transmitidas online via YouTube pelo canal Saúde Adolescente 
SP. As duas primeiras aulas aconteceram enquanto este boletim foi impresso e dis-
tribuído. A terceira aula – com o objetivo de apresentar aspectos práticos atuais 
para o manejo e diagnóstico das questões nutricionais e dos transtornos alimenta-
res do adolescente – será no dia 12 de fevereiro, das 17h30 às 19h00 com transmissão 
ao vivo e possibilidade de interação com os palestrantes. A quarta aula acontece no 
dia 11 de março, no mesmo horário, e visa apresentar aspectos práticos fundamen-
tais sobre imunizações na adolescência e discutir estratégias de aumento de cober-
tura vacinal. As aulas ficarão disponíveis no canal após a transmissão.

Atualização em adolescência

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

A Diretoria de Cursos e Eventos e 
o Departamento de Dermatologia da 
SPSP estão organizando um Encontro 
com o Especialista com o tema Derma-
tite Atópica com o objetivo de atuali-
zar pediatras sobre o tema. O evento 
acontecerá no dia 12 de março de 2020, 
das 19h00 às 21h00, na sede da SPSP, 
em São Paulo. Inscrições online até 9 
de março pela plataforma SPSP Educa 
(www.spspeduca.org.br). Inscrições no 
local se houver vagas.

Dermatite 
atópica

No dia 26 de outubro aconteceu o Curso Teórico-prático - Estratégias para 
uma consulta pediátrica diferenciada: estudo de casos. A partir da discussão de 
casos clínicos, os palestrantes ofereceram aos 28 pediatras presentes sub-
sídios práticos e teóricos que propiciem o manejo eficaz de situações coti-
dianas que podem ser geradoras potenciais de impasses e dificuldades para 
sua resolução. O evento foi organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e 
o Departamento de Saúde Mental da SPSP.

Consulta diferenciada

Será realizado, no 
dia 14 de março de 
2020, o Café da Manhã 
com o Professor com o 
tema Espiritualida-
de da criança. O evento, organizado 
pela Diretoria de Cursos e Eventos 
e o Grupo de Estudo da Espirituali-
dade da Criança e do Adolescente da 
SPSP, visa divulgar entre os pediatras 
a importância de reconhecer a inter-
ferência da espiritualidade na saúde 
da criança. Inscrições na plataforma 
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br) 
até 10 de março. Inscrições no local na 
dependência de vagas.

Espiritualidade 
da criança

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR
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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

AGENDA DE CURSOS E EVENTOS
 Data Local Evento Informações Pontos

Cursos e eventos com realização da SPSP • 2020 • www.spsp.org.br

  CURSOS COM APOIO OU REALIZAÇÃO SPSP/SBP = DESCONTOS PARA ASSOCIADOS SPSP/SBP

Interessados em participar dos cursos realizados em hospitais na capital e demais cidades do Estado de São Paulo podem entrar em contato com a SPSP - prn@spsp.org.br ou (11) 3284-0308. 
A presença de profissional habilitado em reanimação neonatal na sala de parto em hospitais, clínicas e unidades SUS é regulamentada no Decreto 58.849/2013 da Lei Estadual 14.686/2011.
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Curso 100% online. Aulas com membros dos Departamentos Científicos da SBP. Carga horária: 360 horas. Pontuação para Pediatria: 10 pontos.

 Tema  Palestrante(s) Endereço Pontos

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

Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) • www.manoleeducacao.com.br/sbppediatria

Cursos do Programa de Reanimação Neonatal da SBP-SPSP

Café da Manhã com o Professor 2020 • www.spsp.org.br

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

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

 11 de março YouTube - ao vivo Curso de Atualização em Temas de Saúde do Adolescente www.spsp.org.br           *
  17h30 às 19h00 Aula 4 online – Imunizações para adolescentes

 12 de março Sede da SPSP Encontro com o Especialista – Dermatite Atópica www.spsp.org.br           *
  São Paulo, SP

 VRS e influenza: diagnóstico e prevenção Renato de Ávila Kfouri e Lilian dos Santos R. Sadeck www.aulaspediatriasp.com.br  1

 Obesidade infantil: muito além do peso Raphael Del Roio Liberatore Jr. e Rubens Feferbaum www.aulaspediatriasp.com.br  1

Nossos sites: 
www.spspeduca.org.br

www.aulaspediatriasp.com.br
www.pediatraorienta.org.br

www.rpped.com.br
www.gravidezsemalcool.org.br

 Data Tema Mesa-redonda Local Pontos

 1 de fevereiro Mil Dias Mil Dias na Prática Clínica Pediátrica – Fevereiro Safira Sede da SPSP (São Paulo)  *

8

 Mil dias na prática clínica pediátrica Rubens Feferbaum e Lilian dos Santos R. Sadeck www.aulaspediatriasp.com.br  1

www.spsp.org.br

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

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

 12 de fevereiro YouTube - ao vivo Curso de Atualização em Temas de Saúde do Adolescente  www.spsp.org.br           *
  17h30 às 19h00 Aula 3 online – Aspectos nutricionais do adolescente

 29 de fevereiro Neonatologia Nascer prematuro no Brasil: como estamos e o que precisamos saber – Março Lilás Sede da SPSP (São Paulo)  *

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

 14 de março Espiritualidade Espiritualidade da criança Sede da SPSP (São Paulo)  *

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


