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Dois mil e vinte

As crianças de ontem (incluo
aqui os adolescentes) não são as
de hoje. Portanto, precisamos
adaptar nossa abordagem.
...e que as crianças de hoje
possam ser crianças em todo o
mundo e que seus direitos sejam
reconhecidos e recompensados
antes de se tornarem filhos
de ontem.

Arquivo pessoal

Comemoramos 50 anos da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Para homenagear todos
os pediatras – os que já prestaram sua contribuição para os cuidados da saúde das crianças e adolescentes de nosso Estado e aos que, hoje, continuam a dignificar nossa profissão – evocamos a lembrança de um colega cuja obra e vida permanecem nos inspirando:
Janusz Korczak. Nascido em Varsóvia, em 1878, recusou-se a salvar a própria vida para
acompanhar um grupo de duzentos órfãos do gueto de Varsóvia até sua jornada final –
um campo de concentração onde todos encontrariam a morte. Um exemplo de dedicação
extrema e de compaixão profunda.
Duas décadas já se passaram deste novo século. Quantas transformações, quantos desafios! Quantas perguntas esperando por alguma resposta! Quanta novidade exuberante!
Nossas crianças e adolescentes de hoje não são iguais às do início desta Sociedade de Pediatria, exatamente porque o mundo não é o mesmo. Por isso, estamos sendo desafiados a
encontrar um novo jeito de atender, cuidar e entender esse universo diferente para que possamos continuar a ser relevantes para o pleno desenvolvimento das novas gerações. Precisamos de novos pediatras que, necessariamente, têm que surgir do diálogo generoso entre as
diversas gerações de profissionais, confrontados pelas novas crianças e novos adolescentes.
O carrinho de rolimã deu espaço aos videogames, a Puericultura raiz deu espaço aos mil
dias, a inteligência artificial exige mais inteligência emocional de todos nós. Não podemos
perder o “bonde da história” – ainda somos aquela categoria de profissionais da saúde que
tem o poder de influenciar famílias; que seja para o bem de todas as crianças e adolescentes.
A primeira campanha do ano aconteceu: Janeiro Bronze – Cuidados com as crianças no verão.
Buscou alertar a população e a comunidade médica sobre a importância de se prevenir dos
efeitos imediatos da exposição solar – queimaduras, brotoejas, infecções de pele e dermatoses – como também dos efeitos silenciosos a médio e longo prazo, como o aparecimento
de lesões pigmentadas, que podem apresentar um curso benigno ou não ao longo da vida.
Em seguida, uma importante campanha: Fevereiro Safira – Primeiros mil dias: pelo futuro das
crianças. Mil dias correspondem as 40 semanas de gestação (270 dias) somadas aos dois primeiros anos de vida (730 dias), um período fundamental para que a criança possa atingir o
seu potencial máximo de crescimento e desenvolvimento na vida adulta. A campanha aborda diversos aspectos: além da nutrição, estímulos familiares e ambientais, visando o desenvolvimento mental e a prevenção de distúrbios emocionais dos pequenos e, ainda, cuidados
com a saúde e vacinação da gestante e da criança. Ademais, recomendações sobre o estilo de
vida da gestante, evitando o fumo e, sobretudo, o álcool, como preconizado pela campanha
de prevenção da Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), são de primordial importância na promoção da saúde materno-infantil.
Somos pediatras!

Les enfants d’hier ne sont
pas ceux d’aujourd’hui. Il
nous faut donc adapter notre
approche. ...et que les enfants
d’aujourd'hui puissent être
les enfants du monde entier et
que ses droits soient reconnus
et récompensés avant qu’ils
deviennent les enfants d’hier.
Élodie Bougas

Sulim Abramovici • Presidente
presidencia@spsp.org.br
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Qualificação da formação do pediatra
ficos produzidos pelos Departamentos Científicos e Grupos
de Trabalho da SPSP.
Continuaremos na luta pela qualificação da formação do
pediatra, desde a graduação nas Ligas de Pediatria, bem
como na Residência Médica, agora com duração de três anos
para todos os programas no País. Certamente, o crescente
trabalho decorrente dos Departamentos Científicos, dos
Grupos de Trabalho e da Comissão de Ensino e Pesquisa da
SPSP continuarão a provocar
ações que multiplicam nosso
ânimo para continuar nesta gestão de forma ética e pujante.

Ana Cristina Ribeiro Zollner

1ª Secretária da SPSP. Professora de
Pediatria e Ética na Universidade Santo
Amaro.
diretoria@spsp.org.br

Felipe Romão

Saudações pediatras do Estado de São Paulo. É uma
grande satisfação participar do novo período da SPSP, ora
em curso, sobretudo estando sob a presidência de Sulim
Abramovici, consagrado pediatra brasileiro, entusiasta do
ensino na modalidade Residência Médica e grande batalhador pela qualificação e formação na área da urgência e
emergência.
Participar do colegiado executivo mais uma vez significa,
para mim, dar vazão a toda experiência e aprendizado adquiridos em gestões anteriores, trazendo para a secretaria
meu trabalho em prol dos pediatras e das crianças e adolescentes do Estado.
A SPSP tem tido, nos últimos anos, uma enorme preocupação com a formação qualificada dos graduandos e médicos residentes na especialidade da Pediatria e suas áreas de
atuação. Temos realizado vários encontros, fóruns e simpósios, com a participação ativa desses envolvidos, ou seja,
acadêmicos, professores, residentes e preceptores. A partir
desses eventos temos ampliado o leque de materiais cientí-

Paixão pela Pediatria e pela pureza da infância
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Lamento apenas o pouco interesse dos novos formandos em
seguir a Pediatria. As especialidades com procedimentos (com
maior remuneração) têm sido sedutoras aos novos doutores.
Desde minha formação sou associado da SPSP, acompanho as publicações no site e leio os impressos que recebo pelo
correio. Também participo do PRONAP e frequento as aulas
oferecidas pela SPSP, principalmente em Sorocaba. Entendo
que a Medicina é extremamente volátil em conhecimento e
a atualização necessária para a
mínima assistência aos nossos
pequenos pacientes. E aí contamos com a SBP e SPSP.

Adriano F. Rodrigues Alves

Formado na Faculdade de Medicina de
Jundiaí. Título de Especialista em Pediatria
pela SBP e de Terapia Intensiva
Pediátrica pela AMIB.
afralp@bol.com.br

Arquivo pessoal

Cresci em Laranjal Paulista, uma adorável cidade do interior. Desde minhas primeiras lembranças, nutria o desejo de
me tornar médico. Entrei na Faculdade de Medicina de Jundiaí sem ter uma especialidade em vista. No decorrer da graduação, tive contato com alguns mestres que plantaram em
mim o amor pela Pediatria. Encontrando terreno fértil, logo
se tornou paixão. O pediatra, como “clínico geral” da criança,
com visão sobre o todo, inclusive seu contexto familiar e social, além da irresistível pureza da infância, me encantou e
continua a me encantar há 25 anos.
Fiz residência em Botucatu (FMB - Unesp), onde também
encontrei inúmeros mestres que confirmaram a minha certeza nessa especialidade. Como desafio, fiz ainda o R3 em
Terapia Intensiva Pediátrica. Terminada a formação acadêmica, voltei para minha cidade, onde atuei em UBS, na Santa
Casa (enfermaria e sala de parto) e em clínica privada. Somos
três pediatras em uma cidade com 27 mil habitantes e conseguimos fazer uma Pediatria bastante próxima da ideal. Temos uma boa estrutura hospitalar de média complexidade.
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Campanhas SPSP:
atenção ao prematuro e confiança nas vacinas
A SPSP tem buscado conscientizar pediatrias e a população em geral sobre a importância do cuidado diferenciado
com os bebês prematuros. Para tal, uma de suas ações é a
campanha Março Lilás – Atenção ao cuidado do bebê prematuro. Segundo a presidente do Departamento de Neonatologia da SPSP e coordenadora da campanha, Maria Regina
Bentlin, dados do DATASUS mostram que, dentre os quase
três milhões de nascidos vivos em 2017, 10,9% (320 mil) foram
prematuros e que, no Estado de São Paulo, ocorreram 21%
desses casos, ou seja, mais de 67 mil nascimentos. Esses dados justificam o Projeto de Lei nº 146 de 2009 do Estado de SP,
que instituiu o dia 14 de março como sendo o Dia da Atenção ao
Cuidado do Bebê Prematuro. "Por isso, desde 2017 a SPSP coordena a campanha Março Lilás, estendendo a ação para todo o
mês como forma de conscientizar a população e profissionais
de saúde sobre a importância do cuidado e seguimento com
esses pacientes”, conta Maria Regina.
Entre as atividades voltadas para profissionais de saúde
está o Café da Manhã com o Professor no dia 29 de fevereiro, com
o tema Nascer prematuro no Brasil: como estamos e o que precisamos saber. Serão apresentados dados nacionais da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais sobre prematuridade e suas
consequências, abordagem do seguimento, o que é preciso
saber e fazer e a suplementação de ferro e vitaminas. Para o
público em geral, especialmente as famílias de bebês prematuros, a SPSP programou a transmissão ao vivo via Facebook
de evento com o tema Meu Bebê Nasceu Prematuro e Agora?, com
o objetivo de esclarecer as principais dúvidas sobre os problemas e cuidados que um bebê prematuro necessita. O evento
acontecerá no dia 3 de março das 16h00 às 17h00 no Facebook
da SPSP: sociedadespsp.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca
de 20 milhões de crianças em todo o mundo não estão com
a vacinação em dia, apesar dos programas de imunização e
dos alertas de diversas entidades espalhadas pelo planeta.
Com a campanha Abril Azul – confiança nas vacinas: eu
cuido, eu confio, eu vacino, a SPSP intensifica ações para
esclarecer e conscientizar a todos sobre a importância da
vacinação.
O presidente do Departamento de Imunizações da SPSP,
Marco Aurélio Palazzi Safadi, adiantou alguns destaques da
programação para a campanha. Para a classe médica, será
realizado, no dia 28 de março, um Café da Manhã com o Professor com o tema Atualização nas recomendações de vacinas em
crianças e adolescentes. Já para o público em geral, está programada uma transmissão ao vivo via Facebook no dia 16
de abril com um assunto bastante oportuno: Mitos e verdades
sobre vacinas. Safadi destaca, ainda, que haverá um grande
empenho na divulgação de informações através dos vários
canais de comunicação da SPSP.
O presidente do Departamento de Infectologia da SPSP,
Eitan N. Berezin, que também é um dos coordenadores da
campanha Abril Azul, ressalta a imunização como uma das
mais importantes ações de saúde. “Nesse momento, que
aumentam consideravelmente os problemas com doenças
imunopreveníveis, destacamos a grande importância de
promover a vacinação. A imunização no Brasil é das mais
importantes e igualitárias entre todas as ações de saúde. Por
isso, é importante informar corretamente e combater todos
os boatos e notícias sem base científica”, ressalta Berezin.

o

Participe das campanhas, apoie e compartilhe!
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Aconteceu em
Piracicaba

Nutrição comportamental
e culinária no ABC

A SPSP - Regional Piracicaba realizou, nos dias 8 e 9 de dezembro, a Semana dos Prematuros, com presença de
equipe multidisciplinar de Piracicaba
e região. No primeiro dia do evento,
ocorreram palestras científicas sobre
cuidados com o prematuro. No segundo dia, houve um econtro de prematuros egressos da UTI Neonatal da Santa
Casa de Piracicaba, com participação
de pais e crianças. "Este foi o terceiro
ano consecutivo que realizamos a Semana do Prematuro em nossa Regional,
um evento totalmente gratuito com
atividades e lanches para todos", declarou Antonio Ananias Filho, diretor-presidente da SPSP - Regional Piracicaba.

A SPSP - Regional Grande ABC começará 2020 – ano de comemoração dos 50
anos da SPSP – com um evento muito especial: uma aula de nutrição e culinária
sobre introdução alimentar e nutrição comportamental com a nutricionista Gislene Rocha e a chef de cozinha Ana Maria Ruiz Tomazoni. "Elas criaram esse projeto
em 2011 na escola de gastronomia da Ana Tomazoni, associando a prática com os
conceitos de nutrição comportamental trazidos pela Gislene Rocha", comenta Silvia Guiguer A.C. Carvalho Chain, diretora-presidente da Regional. Ela informa que
serão 50 vagas disponíveis e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (11) 41215315. A aula acontece no sábado, dia 29 de fevereiro, na escola de gastronomia Ana
Tomazoni, em São Bernardo do Campo.

Arquivo SPSP

Aconteceu em
Botucatu
No dia 4 de dezembro a SPSP - Regional Botucatu realizou evento científico
com o tema Dieta cetogênica e epilepsia:
o papel do pediatra. Os 30 participantes
assistiram a palestras da nutricionista
Marcela M. de Oliveira Gregório e do
neuorologista pediátrico Danilo de Assis Pereira, que esclareceram dúvidas
no final do evento.

Arquivo SPSP
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Serões em Jundiaí
Toda primeira quarta-feira do mês, às 20 horas, a SPSP - Regional Jundiaí realiza
os Serões de Pediatria, organizados em conjunto com o Departamento de Pediatria
da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). Os encontros, realizados sempre no anfiteatro “A” daquela faculdade, acontecem desde 1992 com o objetivo de aperfeiçoar
os conhecimentos relativos à especialidade e defender a melhoria dos padrões de
assistência a infância e adolescência na região. Os Serões acontecem nas primeiras
quartas-feiras do mês, exceto quando há feriados e nos meses de férias escolares
(janeiro, fevereiro e julho). Em breve a programação para 2020 estará disponível no
portal da SPSP.

Fevereiro Safira: pelo
futuro das crianças
Entre as atividades da SPSP
pela campanha Fevereiro Safira - Primeiros mil dias: pelo
futuro das crianças está a transmissão ao vivo via Facebook do
evento Mil dias: a importância dos
primeiros mil dias na vida da criança – a janela de oportunidades na construção da saúde futura e capital humano. Voltada para
o público em geral e também profissionais de saúde, a live aconteceu no dia 31 de
janeiro e está disponível no Facebook da SPSP: sociedadespsp. Outra atividade foi
o Café da Manhã com o Professor que aconteceu no dia 1º de fevereiro. Com o tema
Mil dias na prática clínica pediátrica o evento multidisciplinar procurou desenvolver o
conceito dos mil dias no dia a dia do pediatra. As palestras do Café foram gravadas
e podem ser assistidas na plataforma SPSP Educa (www.spspeduca.org.br). Quem
fez a inscrição e esteve presente no evento pode rever as aulas gratuitamente; médicos associados da SPSP/SBP que não compareceram têm desconto para acesso
ao conteúdo.

Cuidados no verão

Portal de
educação

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

Arquivo SPSP

No dia 7 de dezembro, a SPSP promoveu o Café da Manhã com o Professor com o
tema Dermatologia – Janeiro Bronze. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos
e pelo Departamento de Dermatologia da SPSP, o objetivo do evento foi divulgar
informações a respeito dos cuidados com a saúde e a pele das crianças durante a
estação mais quente do ano, como parte das ações da campanha da SPSP Janeiro
Bronze – Cuidados com as crianças no verão. O evento reuniu 18 participantes e
tratou de temas como câncer de pele na infância, vitamina D e fotoproteção e dermatoses frequentes no verão. O evento foi encerrado com uma conversa com os
professores e esclarecimento de dúvidas.

Acesse a plataforma de cursos online organizados pela SPSP.
www.aulaspediatriasp.com.br.

Índice de citações
A Revista Paulista de Pediatria (RPP) encerra o índice
Scopus de 2018 com 1,29, um aumento de 43% em comparação ao mesmo período de 2017. A previsão para
2019 é mais animadora ainda, pois a curva de citações
da Revista só vem crescendo. Com a consolidação dos
dados em maio deste ano, a RPP deve manter uma
elevação constante no seu índice de citações, o que demonstra o reconhecimento da qualidade da publicação. O CiteScore, índice de citações da Scopus, indica
que cada artigo publicado na Revista tem sido citado
mais de uma vez, o que comprova o aumento da visibilidade do conhecimento publicado no periódico. O
trabalho sério e de qualidade de todo o corpo editorial,
revisores e autores é o que coloca, cada vez mais, a RPP em evidência. Toda a equipe
da Revista Paulista de Pediatria está feliz com a evolução da publicação e agradece o empenho e dedicação de todos os envolvidos, principalmente as Diretorias Executivas
da SPSP de todas as gestões, que sempre oferecem apoio irrestrito à nossa Revista.

Tem sido o objetivo da SPSP desde o
início procurar ferramentas e alternativas para facilitar o acesso do pediatra
à educação médica continuada oferecida pela Diretoria de Cursos e Eventos
em conjunto com os Departamentos
Científicos, Núcleos de Estudo e Grupos de Trabalho da SPSP. Criada em
2018, a plataforma SPSP Educa (www.
spspeduca.org.br) chegou para ajudar
a cumprir esse objetivo. Por meio dela,
o associado pode inscrever-se para os
cursos presenciais da SPSP e, também,
acessar as aulas gravadas dos eventos
realizados pela SPSP. Quem fez a inscrição e esteve presente no evento pode
assistir novamente as palestras gratuitamente; médicos associados da SPSP/
SBP que não compareceram têm desconto para acesso ao conteúdo.
A SPSP tem buscado ampliar o uso
da internet para atualização científica,
seja na transmissão ao vivo de eventos, na disponibilização desses eventos após sua realização ou na oferta
de cursos online. Assim, o pediatra não
precisa se deslocar para buscar conhecimentos relativos à sua especialidade,
inclusive – e principalmente – os colegas de fora da capital e do Brasil.

Fique ligado na
agenda de eventos
e garanta sua vaga
nos cursos
da SPSP!
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No dia 16 de
abril a SPSP realizará a transmissão ao vivo via Facebook do evento
Mitos e verdades sobre
as vacinas, organizado pela Diretoria
de Cursos e Eventos
e o Departamento de
Imunizações da SPSP. A Live é voltada
para o público em geral e visa esclarecer as principais dúvidas sobre eficácia, segurança e aplicação das vacinas
para melhora da cobertura do calendário vacinal. O evento acontecerá das
15h00 às 16h00 no Facebook da SPSP:
sociedadespsp.

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

Dermatoses
na infância
Dermatite de fralda, escabiose e dermatite seborreica é o
tema do Café da Tarde com o Professor que
acontece no dia 8 de
maio. Organizado pela Diretoria de
Cursos e Eventos e pelo Departamento
de Dermatologia da SPSP, o encontro
visa atualizar o pediatra no manejo
clínico das dermatoses mais comuns
na infância. O evento será realizado
na sede da SPSP, em São Paulo, das
14h00 às 17h00. Inscrições online até 4
de maio pela plataforma SPSP Educa
(www.spspeduca.org.br). Inscrições no
local na dependência de vagas.
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Trânsito para crianças
A intervenção educativa
com uso de método eduterapêutico influenciou positivamente o conhecimento, atitudes e práticas de
crianças no que se refere a
prevenção de acidentes de
trânsito. Essa foi a conclusão dos pesquisadores da
Universidade Federal de Sergipe, em Lagarto (SE), que observaram a resposta a um
programa educativo no trânsito de crianças do 3º e 5º ano de ensino fundamental de
duas escolas públicas do Nordeste Brasileiro no segundo semestre de 2014. O estudo foi publicado na Revista Paulista de Pediatria de dezembro de 2019. Um total de 173
crianças foram avaliadas, distribuídas aleatoriamente entre grupo experimental (GE)
e grupo controle (GC). A intervenção educativa foi realizada no GE com a utilização
do Método Eduterapêutico e o seu planejamento e organização foram feitos em Portugal, com a participação do criador do método, que já foi estudado e implementado
em diversas ações com crianças em contexto escolar e se mostrou eficaz. A grande
maioria das crianças avaliadas disse já ter recebido alguma atividade educativa sobre
prevenção de acidentes de trânsito anteriormente. Os pesquisadores acreditam que,
em função disso, não existiu diferença no nível de conhecimento, atitudes e práticas preventivas entre o GE e o GC na avaliação inicial. Entretanto, após um mês da
realização do programa educativo foi evidenciada uma melhoria significativa no conhecimento do GE. Além disso, as atitudes e práticas preventivas também foram superiores nas crianças do GE, porém sem diferença significativa em relação ao GC. O
estudo mostra que não houve dificuldade de implementação do método no contexto
brasileiro. Acredita-se que o método pode ser utilizado em novos contextos educativos e propicia a imersão na cultura local, ao mesmo tempo em que cria um espaço de
diálogo e esclarecimento que facilitam a troca de saberes entre os envolvidos. Os pesquisadores recomendam a realização periódica de capacitações entre os profissionais
de saúde envolvidos na educação da criança acerca da utilização do método eduterapêutico, a fim de promover o comportamento preventivo em relação ao trânsito.

Reanimação neonatal
No dia 20 de março será realizado o 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
17 de abril 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. Ambos têm carga horária de oito
horas – das 8h00 às 18h15 – com duas aulas teóricas e quatro aulas práticas com
manequins. No dia 15 de maio é a vez do Curso Teórico-Prático de Transporte do Recém-Nascido de Alto Risco - Diretrizes 2018, exclusivo para médicos e enfermeiros, que 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 SBP.
A carga horária é de oito horas – das 8h00 às 17h30 – com uma aula teórica e quatro
aulas práticas com incubadora e manequins. Os três eventos acontecem na sede da
SPSP. Inscrições online pela plataforma SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

serrnovik | depositphotos.com

Facebook Live:
vacinas

Café com o Professor em 2020
Como parte das ações da campanha Março Lilás – Atenção ao cuidado do bebê prematuro da SPSP, será realizado, no dia 29 de fevereiro, o Café da Manhã com o Professor 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. O objetivo do
evento é informar como estamos em relação aos nas- CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR
cimentos prematuros, como evoluem essas crianças e
conscientizar sobre a importância do cuidado e seguimento diferenciado desses
pacientes. No dia 14 de março está programado o Café com o tema Espiritualidade
da criança, organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Grupo de Estudo da
Espiritualidade da Criança e Adolescente da SPSP. O evento visa divulgar entre os
pediatras a importância de reconhecer a interferência da espiritualidade na saúde
da criança. No dia 21 de março o tema do Café da Manhã com o Professor será Discussão
de casos clínicos radiológicos, com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e o
Departamento de Diagnóstico por Imagem da SPSP. E como parte das ações da
campanha Abril Azul – Confiança nas vacinas: eu cuido, eu confio, eu vacino da
SPSP, será realizado, no dia 28 de março, o Café com o tema Atualização nas recomendações de vacinas em crianças e adolescentes, organizado pela Diretoria de Cursos
e Eventos e o Departamento de Imunizações da SPSP. Em abril, no dia 4, o tema
será Baixa estatura e indicações para uso de hormônio de crescimento, com organização
da Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento de Endocrinologia da SPSP.
O objetivo é discutir as principais indicações para uso de GH e as controvérsias de
cada uma delas. Informações e inscrições para os Cafés na plataforma SPSP Educa:
www.spspeduca.org.br. Inscrições no local se houver vagas.

Facebook Live:
prematuro
No dia 3 de março a
SPSP realizará a transmissão ao vivo via Facebook de evento com
o tema Meu Bebê Nasceu
Prematuro e Agora?, organizado pela Diretoria de
Cursos e Eventos e o Departamento de Neonatologia da SPSP. A Live é voltada
para o público em geral, especialmente as famílias de bebês prematuros, com o objetivo de esclarecer
as principais dúvidas sobre os problemas e cuidados que um bebê prematuro necessita. O evento acontecerá das
16h00 às 17h00 no Facebook da SPSP:
sociedadespsp.

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

farina6000 | depositphotos.com

Atualização em adolescência
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 adolescência para
pediatras. As aulas são transmitidas online e ao
vivo via YouTube pelo canal Saúde Adolescente
SP. A Aula 4 – Imunizações para adolescentes será
dia 11 de março, com o objetivo de apresentar
aspectos práticos fundamentais sobre imunizações na adolescência e discutir estratégias
de aumento de cobertura vacinal. A Aula 5 –
Violências e adolescência acontece dia 8 de abril e
visa discutir com os pediatras dados e aspectos
atuais das diversas formas de violência na adolescência e estratégias de atenção e
proteção nas consultas hebiátricas. A Aula 6 – Álcool e drogas na adolescência será dia 13
de maio, com o objetivo de apresentar dados e aspectos atuais sobre uso de álcool e
drogas na adolescência, além de estratégias de atenção e prevenção. Todas as aulas
acontecem das 17h30 às 19h00 ao vivo via You Tube com possibilidade de interação
com os palestrantes. Após a transmissão, todas as aulas estarão disponíveis gratuitamente na página de Eventos Gravados do portal da SPSP (www.spsp.org.br/
aulas-on-line/). As três primeiras aulas já podem ser acessadas.

Dermatite
atópica
A Diretoria de Cursos e Eventos e
o Departamento de Dermatologia da
SPSP estão organizando um Encontro
com o Especialista com o tema Dermatite Atópica com o objetivo de atualizar 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.
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AGENDA DE CURSOS E EVENTOS
Data

Local

Evento

Informações

Pontos

3 de março
		

Facebook - ao vivo
16h00 às 17h00

Meu bebê nasceu prematuro e agora?

www.spsp.org.br

*

11 de março
		

YouTube - ao vivo
17h30 às 19h00

Curso de Atualização em Temas de Saúde do Adolescente
Aula 4 online – Imunizações para adolescentes

www.spsp.org.br

*

12 de março
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Encontro com o Especialista – Dermatite Atópica

www.spsp.org.br

*

20 de março
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Curso Teórico-prático de Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde

www.spsp.org.br

*

8 de abril
		

YouTube - ao vivo
17h30 às 19h00

Curso de Atualização em Temas de Saúde do Adolescente
Aula 5 online – Violências e adolescência

www.spsp.org.br

*

16 de abril
		

Facebook - ao vivo
15h00 às 16h00

Mitos e verdades sobre vacinas

www.spsp.org.br

*

17 de abril
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

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

www.spsp.org.br

*

8 de maio
		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Café da Tarde com o Professor
Dermatite de fralda, escabiose e dermatite seborreica

www.spsp.org.br

*

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

Tema

Mesa-redonda

Local

29 de fevereiro

Neonatologia

Nascer prematuro no Brasil: como estamos e o que precisamos saber – Março Lilás

Sede da SPSP (São Paulo)

1,5

14 de março

Espiritualidade

Espiritualidade da criança

Sede da SPSP (São Paulo)

*

21 de março

Diagnóstico por Imagem Discussão de casos clínicos radiológicos

Sede da SPSP (São Paulo)

*

28 de março

Imunizações

Sede da SPSP (São Paulo)

*

Atualização nas recomendações de vacinas em crianças e adolescentes – Abril Azul

Pontos

4 de abril

Endocrinologia

Baixa estatura e indicações para uso de hormônio de crescimento

Sede da SPSP (São Paulo)

*

16 de maio

Saúde Oral

Bruxismo: um olhar transdisciplinar

Sede da SPSP (São Paulo)

*

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

Palestrante(s)

Endereço

Mil dias na prática clínica pediátrica

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

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 • 2020
Data

Local

Evento

Informações

13 a 15 de março

C.Conv. Frei Caneca - São Paulo (SP)

XI Simpósio Internacional de Otorrinopediatria da IAPO

www.iapo.org.br/scc/cursos/cursos.asp

Pontos
*

23 a 25 de abril

Unicamp - Campinas (SP)

VIII Jornada de Pediatria

jornadaped@fcm.unicamp.br

*

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

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 • 2020 • www.spsp.org.br

