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Antes da descoberta da Austrália, as pessoas do mundo antigo estavam convencidas de 
que todos os cisnes eram brancos. Esta era uma crença inquestionável por ser absolutamen-
te confirmada por evidências empíricas. Deparar-se com o primeiro cisne negro pode ter 
sido uma surpresa interessante para cientistas. Ela ilustra uma limitação severa no aprendi-
zado por meio de observações ou experiências e a fragilidade de nosso conhecimento.

Em seu livro A lógica do cisne negro, o autor Nassim Taleb defende que, em Economia, esta-
mos constantemente à mercê do inesperado. A estes acontecimentos imprevisíveis o autor 
deu o nome de Cisne Negro. Um Cisne Negro é um evento com três características alta-
mente improváveis: é imprevisível, ocasiona resultados impactantes e, após sua ocorrência, 
inventamos um meio de torná-lo menos aleatório e mais explicável. Para Taleb, os cisnes 
negros são a base de quase tudo o que acontece no mundo, da ascensão das religiões à nossa 
vida pessoal. Por que não reconhecemos o fenômeno antes que ele ocorra? Parte da resposta, 
segundo o autor, deve-se ao fato de, em geral, os seres humanos se limitarem a aprender 
conteúdos específicos em vez de adquirir sabedoria em diversas áreas do conhecimento. 
Concentramo-nos no que já sabemos e evitamos cada vez mais o desconhecido. Enquanto 
isso, grandes eventos surpreendem a todos e transformam a sociedade. 

Fomos surpreendidos seriamente pela pandemia do novo coronavírus, que assola o mun-
do e nos assusta. Na Medicina, enfrentamos a maior crise da nossa geração, talvez compa-
rada a outras grandes epidemias, como a gripe espanhola ou a peste negra. Não estávamos 
preparados. Os desafios nos exigiram e continuam exigindo soluções que não estavam nos 
livros de Medicina. É uma guerra contra o inimigo invisível.

A Pediatria ficou inicialmente mais tranquila, pois a pandemia estaria poupando crianças 
e adolescentes, da mesma forma que acreditávamos que regiões tropicais não seriam tão 
afetadas. Confiamos que a maioria dos cisnes seriam brancos. Estamos tendo relatos de 
crianças acometidas, com manifestações atípicas e aparecimento de síndromes relaciona-
das à Covid-19, como a Síndrome Inflamatória Multissistêmica. 

A SPSP tem publicado em seu site assuntos relacionados às especificidades da doença em 
pacientes pediátricos, focando suas particularidades em crianças. Devemos ser otimistas, 
sim, mas sem estar alheios a uma nova cor exótica de um cisne.

Segundo o brilhante historiador Yuval Harari, essa tempestade passará. Porém, as deci-
sões que tomarmos hoje mudarão nossa vida nos anos vindouros. Quando escolhemos entre 
alternativas, não somente devemos nos perguntar como superar a ameaça imediata, mas 
também que tipo de mundo habitaremos assim que passar a tormenta. 

Muitas medidas de emergência de curto prazo se tornarão hábitos de vida. Essa é a natu-
reza das emergências. Entram em serviço tecnologias imaturas e inclusive perigosas porque 
os riscos de não fazer nada são maiores. Precisamos passar orientações corretas e princi-
palmente confiança. Um dilema apresentado neste momento é que nem toda população 
acredita e confia na ciência, nas autoridades públicas e nos meios de comunicação. 

Ainda segundo Harari, esta epidemia é uma grande prova de cidadania. Nos próximos 
dias, cada um de nós terá que escolher entre confiar em dados científicos e especialistas em 
atenção médica ou em teorias conspiratórias infundadas e políticos interesseiros.

O cisne negro, a Pediatria e o coronavírus

Mai/Jun 2020

Um contraponto para 
reflexão: a atual pandemia 

poderia mesmo ser classificada 
como um cisne negro?

Em 2015, Bill Gates proferiu 
uma palestra na qual disse 

que se algo matasse milhões 
de pessoas nas próximas 

décadas, seria mais provável 
que fosse um vírus altamente 

contagioso do que uma 
guerra. Afirmou, também, que 

estávamos investindo muito 
em estratégias antinucleares, 

mas pouco em um sistema que 
pudesse deter uma epidemia. 

Não estávamos preparados 
para uma próxima epidemia.  

Podemos, então, considerar 
como cisne negro esta 

pandemia?
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Hoje, as comunicações pelas vias digitais vêm sendo forta-
lecidas, em função do desenvolvimento e da crescente utili-
zação por todos dos recursos da informática.

A Diretoria de Publicações tem procurado seguir esse ca-
minho, ampliando a elaboração de informações científicas 
por essa via. Dessa forma, vem disponibilizando aos pedia-
tras informações científicas mais atuais, por meio de suas 
diversas linhas de publicação, como a Revista Paulista de Pe-
diatria, Recomendações e o Pediatra Atualize-se. Para isso, tem 
como base a colaboração dos membros dos diversos Depar-
tamentos Científicos da SPSP na produção de textos, além 
da coordenação e análise crítica do nosso grupo de editores, 
que muito contribuem para a qualidade da informação. As 
conexões nesse complexo sistema baseiam-se na atuação e 
empenho da Paloma e do Rafael na SPSP.

Particularmente, a Revista Paulista de Pediatria, com re-
conhecimento crescente de sua qualidade científica, vem 
apresentando citações crescentes dos artigos publicados, já 
ocupando na América Latina a segunda posição dentre as re-
vistas de Pediatria. 

Nesta gestão, a programação dos livros da série Atualizações 
Pediátricas já está definida e vários já se encontram em fase de 
produção dos textos, como o de Aleitamento Materno, Neona-
tologia, Oftalmologia, Nutrição, Puericultura no consultório 
e Emergências Pediátricas. Todos irão apoiar-se em situações 
frequentes na prática clínica em Pediatria, de forma a facilitar 
sua consulta pelos pediatras em suas diversas atividades.

As dificuldades atuais são muitas na área de saúde, mas 
a nossa contribuição à qualidade da atuação pediátrica, por 
meio de nossas publicações, de-
verá prosseguir e até, com o pas-
sar do tempo, ser ampliada.

Cléa Rodrigues Leone
Diretora de Publicações da SPSP. 

Professora associada do
Departamento de Pediatria da Faculdade 

de Medicina da USP. 
diretoria@spsp.org.br
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O primeiro impacto da pandemia e do isolamento social foi 
muito difícil pois, para mim que sou do grupo de risco, signi-
ficou parar de fazer o que mais gosto: atender no hospital e no 
consultório, exercer a Medicina. Foi um confinamento interior 
por saber que meus pacientes precisariam de mim estando eu 
de mãos atadas. Até que percebi que havia outras formas de 
participação. Coordeno o Projeto Zika Vírus em Jundiaí, estu-
do que acompanha cerca de 400 crianças e suas famílias, e me 
coloquei à disposição pelo telefone para que as mães pudessem 
tirar suas dúvidas. Com esse atendimento, conseguimos saber 
que muitas famílias estavam passando fome e nos organiza-
mos para entregar cestas básicas. Com o apoio da comunida-
de, também já arrecadamos cobertores. Ou seja, o tratamento 
não ficou só na parte médica.

Com isso, entendi que não estava confinado e, seguindo as 
medidas para o pediatra relacionadas à pandemia, publicadas 
pela SPSP, voltei a atender meus pacientes, devidamente para-
mentado. Adequei o consultório, coloquei uma música de fun-
do para quebrar o silêncio das consultas espaçadas. Atendi um 
caso de Covid-19 e fiz o encaminhamento. Tive que aprender a 
mexer em ferramentas novas, assistir a lives e conferências vir-

tuais. No atendimento, percebi que as famílias ficaram com a 
saúde mental muito abalada devido ao medo do desconhecido 
que mata. Na Pediatria, temos o lado bom e o ruim na pan-
demia: o bom é que as crianças têm poucas manifestações da 
doença; o ruim é que elas são fonte de transmissão. É preciso 
lidar com isso, não deixar a criança se sentir culpada, afinal, o 
vilão aqui é o vírus.

Com 38 anos de formado minha energia não é igual, mas a 
vontade de trabalhar é de recém-formado. Tenho quatro pro-
jetos de pesquisa para o novo coronavírus e muito aprendiza-
do. A doença traz muitas lições, 
teremos um mundo antes da Co-
vid-19 e outro depois. Um mundo 
melhor.

Qualidade da atuação em Pediatria

A Covid-19 traz muitas lições

Saulo Duarte Passos
Professor do Departamento de 

Pediatria da Faculdade de Medicina de 
Jundiaí.

sauloduarte@uol.com.br
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A campanha Junho Púrpura – Distúrbios de aprendizagem: conhecer, perceber, enfrentar visa 
ajudar os pediatras a identificar e orientar as famílias sobre os distúrbios de aprendizagem e pro-
blemas de desenvolvimento em crianças, assim como levar informações às famílias e demais pro-
fissionais que atuam com essa faixa etária. Em junho, o Grupo de Trabalho de Desenvolvimento e 
Aprendizagem da SPSP disponibilizará artigos científicos de atualização para os pediatras, além de 
informações práticas à população por meio de postagens no blog Pediatra Orienta da SPSP. A tercei-
ra edição do ano do boletim Pediatra Atualize-se é dedicada à campanha, abordando o desenvolvi-
mento das funções executivas no processo de aprendizagem, a importância da visão e da audição no 
desenvolvimento da aprendizagem e o papel do pediatra nas dificuldades do aprendizado.

Proteger, promover a apoiar o aleitamento materno é o ob-
jetivo da campanha Agosto Dourado: juntos pela amamenta-
ção. "Hoje sabemos que muitas doenças crônicas, alergias ou 
alterações orgânicas podem ser evitadas ou terem os riscos re-
duzidos graças ao aleitamento materno. Mas, os benefícios não 
param por aí, pois a amamentação tem aspectos psicológicos 
importantes, uma vez que fortalece o vínculo mãe e bebê. Ou 
seja, é um grande benefício não só no presente, mas por toda a 
vida", ressalta Claudio Barsanti, coordenador das Campanhas 
da SPSP. Em 2020, o tema da Semana Mundial de Aleitamen-
to Materno é Apoie o aleitamento materno por um planeta saudável, 
escolhido e traduzido antes da pandemia. "Não poderia ser 
mais atual e nos trazer reflexões mais profundas. Em primei-
ro lugar, precisamos, de fato e com muito foco, transformar 
nossas ações, inclusive seguindo a dinâmica sempre proposta 
para o aleitamento – proteger, promover e apoiar – pela saúde 
do planeta", comenta Yechiel Moises Chencinski, presidente 
do Departamento Científico de Aleitamento Materno da SPSP. 
Chencinski afirma que, apesar de o mundo todo, em um es-
forço conjunto nunca visto antes, investir, estudar e pesquisar, 
ainda não conhecemos a Covid-19 em sua totalidade. A única 
certeza, pelo menos até agora, é a ausência de transmissão do 
novo coronavírus pelo leite materno, sendo indicada a possibi-
lidade de amamentação, sem restrições, mas com os devidos 
cuidados de higiene, independente do estado de contamina-
ção. "Se a mãe não se sentir segura em amamentar, pode ex-
trair seu leite para que seja oferecido por outro cuidador para 
seu bebê. E isso, nesse momento de tantas incertezas, ainda é 
uma promessa e perspectiva de base para uma criança saudá-
vel em um planeta saudável", finaliza Chencinski.

Julho Branco: com consciência, sem drogas, campanha 
promovida pela SPSP desde 2016, visa conscientizar pro-
fissionais de saúde e a comunidade sobre os efeitos nocivos 
do consumo precoce de drogas lícitas e ilícitas por crianças 
e adolescentes. "Por não entenderem o risco, muitas vezes 
crianças e adolescentes iniciam o uso de drogas por indicação 
de falsos amigos ou pessoas mal-intencionadas. Mas, outras 
vezes, elas se espelham nos pais, consumindo drogas lícitas, 
como bebidas alcoólicas e cigarros, achando que não tem 
perigo. No entanto, esse início é perigoso, pois pode levar a 
danos à saúde, algumas vezes de forma irreversível, além de 
poder se constituir na porta de entrada do consumo de ou-
tras drogas de repercussão e danos ainda mais graves", aler-
ta Claudio Barsanti, coordenador das Campanhas da SPSP. 
"Pediatras precisam estar atentos e abordar essa questão no 
consultório, como medida preventiva e, também, como au-
xílio no diagnóstico nas unidades de emergência que estão 
recebendo cada vez mais crianças e adolescentes com qua-
dros de intoxicação por drogas", completa. Este ano apareceu 
um agravante: o aumento do tabagismo e do uso de álcool na 
quarentena. "Nossas pesquisas observaram um aumento de 
0,5% no número de fumantes acima de 18 anos, o que pode ser 
um início de retrocesso na luta antitabágica. O aumento de 
uso de álcool e drogas dentro de casa pode acarretar no início 
mais precoce do uso entre jovens. A família é a primeira fonte 
de informações para a criança e é o principal exemplo para o 
adolescente. Por isso, prevenir é a saída", afirma João Paulo 
Lotufo, coordenador do Grupo de Trabalho Combate ao Uso 
de Drogas por Crianças e Adolescentes da SPSP. Como parte 
das ações da campanha, o grupo organizou a Jornada Virtual de 
Prevenção de Drogas, evento online realizado no dia 30 de maio 
que está disponível no site da SPSP, em eventos gravados.

Apoie e compartilhe as campanhas da SPSP
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A Associação Paulista de Medicina 
(APM) disponibilizou uma plataforma 
para receber denúncias sobre falta de 
equipamentos de proteção individual 
(EPIs) para os profissionais que estão 
na linha de frente no combate à Co-
vid-19. Não é necessário se identificar. 
As informações recebidas serão com-
piladas e encaminhadas ao Ministério 
da Saúde e Secretarias Municipais e 
Estaduais de Saúde para que sejam to-
madas providências. Acesse: associa-
caopaulistamedicina.org.br/covid19.

A SPSP manifestou seu apoio à cam-
panha do Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJSP): Não se cale! Violência contra 
a criança é covardia, é crime! Denuncie! A 
iniciativa visa alertar sobre os crimes, 
incentivar a denúncia e orientar como 
ela pode ser realizada. De acordo com 
o TJSP, o número de processos de vio-
lência contra crianças e adolescentes 
no Estado caiu 40% em abril compara-
do ao mesmo mês de 2019, o que pode 
indicar que o isolamento social gerou 
um quadro de subnotificação de casos. 
O grupo de atores Palhaços Sem Juízo, 
que atua nas “salas especiais” em fóruns 
de São Paulo, junto a crianças e adoles-
centes que sofrem abusos, produziu ví-
deos de conscientização e reflexão para 
a campanha. Acesse www.tjsp.jus.br 
e acompanhe as redes sociais do TJSP 
para saber mais sobre essa ação.

APM: canal para 
falta de EPIs

Campanha
“não se cale!”

Tudo o que já foi 
publicado pela SPSP 

A SPSP tem uma página em seu portal (www.spsp.org.br) com toda a produção de 
seus Departamentos Científicos (DCs), Grupos de Trabalho (GTs) e Núcleos de Estu-
do (NEs) sobre o novo coronavírus – desde artigos científicos até textos para leigos no 
blog Pediatra Orienta –, além de entrevistas dos membros da Diretoria, DCs, GTs e 
NEs para a imprensa. O conteúdo é atualizado constantemente. Confira:

Artigos científicos
 → A cirurgia pediátrica em época de pandemia
 → Recomendações para manejo dos pacientes com doenças imunomediadas infla-
matórias na infância e adolescência durante a pandemia da Covid-19

 → Por que razões a infecção pelo Sars-Cov-2 acomete menos crianças e adolescentes? 
 → A Telemedicina e a Sociedade de Pediatria de São Paulo
 → Alta hospitalar do RN a termo saudável na vigência da pandemia pelo Sars-CoV-2
 → Isolamento social e riscos de abuso sexual infantil
 → Síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica
 → Nutrição adequada e proteção do sistema imunológico na época da Covid-19
 → A importância do atendimento ambulatorial pediátrico em tempos de Covid-19
 → A violência doméstica não entrou em quarentena
 → Covid-19 e envolvimento renal
 → Covid-19 do ponto de vista dos cuidados intensivos pediátricos
 → Aleitamento materno e Covid-19: o que sabemos até agora?
 → Enfrentamento da pandemia Covid-19 em hospitais universitários
 → Terapia nutricional no paciente grave com Covid-19
 → Recomendações para cuidados e assistência ao RN com suspeita ou diagnóstico de Covid-19 
 → Coronavírus e recém-nascido: o que se sabe até o momento?
 → Medidas para o pediatra relacionadas com a pandemia da Covid-19
 → Síndrome respiratória pelo novo coronavírus (2019n-CoV): o que precisamos saber?

Blog Pediatra Orienta
 → Um alerta sobre a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica
 → Coronavírus, quarentena e “boa” alimentação dos nossos filhos 
 → O uso de máscaras de tecido em crianças
 → Orientações para a criança com cardiopatia e a Covid-19
 → Crianças com autismo e isolamento social
 → Dicas práticas para uma alimentação saudável durante a quarentena
 → Espiritualidade e a Covid-19
 → Como suspeitar e o que fazer caso o bebê apresente sintomas da Covid-19
 → Mais perto, menos longe: a educação sem distância
 → Como evitar que o bebê adoeça pelo novo coronavírus
 → Mensagem para gestante ou mamãe sobre a Covid-19
 → “Brincadeira” perigosa: desafio da farinha
 → Quarentena: fazendo do limão uma limonada
 → Covid-19: o alerta do oftalmologista chinês e o acometimento dos olhos
 → Covid-19 e envolvimento renal
 → Quarentena: a escola em casa
 → Como brincar e estimular as crianças?
 → Carta aos pais na quarentena
 → Quarentena: e agora?
 → Covid-19: o que você precisa saber
 → Coronavírus: como fica a relação de avós e netos?
 → Como cuidar de pacientes com diabetes mellitus tipo 1 em tempos de coronavírus
 → Coronavírus – fique informado
 → Coronavírus: sem pânico, com responsabilidade
 → Síndrome respiratória pelo novo coronavírus (2019n-CoV): o que precisamos saber?
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Lilian dos Santos R. Sadeck, 2º secre-
tária da SPSP, representou a SPSP na 
elaboração da Nota Técnica nº 5 de 6 de 
maio de 2020 da Secretaria de Estado 
da Saúde do Estado de São Paulo sobre 
medidas para o manejo da assistência as 
crianças de 0 a 9 anos de idade, consi-
derando a assistência ofertada nas ma-
ternidades, Unidades Básicas de Saúde 
e Unidades de Pronto Atendimento, 
durante a pandemia do SARS-CoV-2. 
"Estamos todos trabalhando juntos, ór-
gãos gestores de saúde e sociedades de 
especialidades, no enfrentamento desta 
pandemia", ressalta Lilian. Acesse a nota 
no site https://ses.sp.bvs.br.

SPSP em nota 
técnica SES-SP

O Volume 38/2020 da Revista Paulista de Pediatria recebeu dois 
editoriais sobre a Covid-19. O primeiro é Desafios para o enfrenta-
mento da pandemia Covid-19 em hospitais universitários, do Departa-
mento de Medicina da Escola Paulista de Medicina – Universi-
dade Federal de São Paulo (SP). O segundo: Cuidados psicoafetivos 
em unidade neonatal diante da pandemia de Covid-19, do Departa-
mento de Saúde Pública da Universidade Federal do Maranhão, 
São Luís (MA). Vale conferir: www.rpped.com.br.

Em decorrência da pandemia e todas as ações necessárias para contenção do novo 
coronavírus, a Diretoria de Cursos e Eventos está aprimorando formas de oferecer 
educação continuada a distância. "Iniciamos com dois Cafés da Manhã Virtuais com o 
Professor nos quais os pediatras podem assistir e interagir com os palestrantes", in-
forma Lilian dos Santos R. Sadeck, diretora de Cursos e Eventos da SPSP. Os even-
tos são gratuitos para os associados SBP/SPSP e têm um preço simbólico para os não 
associados. Após a transmissão ao vivo, a gravação ficará disponível na plataforma 
SPSP Educa. "Acreditamos que, em breve, poderemos voltar a ter eventos presenciais. 
Nossas jornadas comemorativas dos 50 anos da SPSP estão agendadas para outubro e 
novembro deste ano (páginas 6 e 7) e estamos esperançosos de que poderemos realizá-
-las", conta Lilian. A SPSP recebeu um documento da Associação Brasileira de Empre-
sas de Eventos e da União Brasileira dos Promotores de Feiras com todas as medidas 
obrigatórias para realização de eventos presenciais pós-pandemia, garantindo a se-
gurança de todos os participantes e envolvidos na organização das jornadas. "Os even-
tos a distância são importantes neste momento para mantermos a atualização cien-
tífica do pediatra, mas estamos ansiosos com a possibilidade de realizar encontros 
presencias. Agora, mais do que nunca, valorizamos a troca de experiências e o contato 
pessoal entre colegas", afirma Lilian. Um dos grandes eventos da SPSP, o 4º Congresso 
Paulista de Urgências e Emergências Pediátricas, está agendado para junho de 2021.

RPPed: editoriais sobre Covid-19

Cursos e eventos da SPSP
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No dia 14 de março a sede da SPSP 
recebeu 43 participantes para o Café 
da Manhã com o Professor que tratou do 
tema Espiritualidade da Criança. Or-
ganizado pela Diretoria de Cursos e 
Eventos e o Grupo de Estudo da Espi-
ritualidade da Criança e do Adolescen-
te da SPSP, o objetivo do encontro foi 
divulgar entre os pediatras a impor-
tância de reconhecer a interferência da 
espiritualidade na saúde da criança. 
No encontro houve a apresentação de 
casos clínicos, além de palestras sobre 
a importância do estudo e da pesquisa 
científica em espiritualidade na Medi-
cina atual e a anamnese espiritual em 
Pediatria.

Espiritualidade 
da criança

Café com o Professor virtual
A SPSP está programando Cafés da Manhã com o Professor vir-

tuais. O primeiro acontece em 4 de julho com o tema Baixa 
estatura e indicações aprovadas para uso de hormônio de crescimen-
to, organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Depar-
tamento de Endocrinologia da SPSP. O objetivo do evento é 
discutir as principais indicações para uso de Gh e as contro-
vérsias de cada uma delas. No dia 18 de julho o tema do Café da 
Manhã Virtual com o Professor será Atualizações nas recomendações de vacinas em crianças e 
adolescentes, organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento de Imu-
nizações da SPSP com o objetivo de atualizar os pediatras sobre as novas recomen-
dações dos calendários de imunização, indicações em prematuros e esclarecimentos 
das dúvidas mais frequentes em relação às práticas de imunização. Informações e 
inscrições para os Cafés Virtuais na plataforma SPSP Educa: www.spspeduca.org.br. 

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR
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O primeiro prazo de 
inscrições com desconto 

encerra em 30 de julho. 
Aproveite!

SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO

São Paulo • SP

www.jornadaspsp.org.br/nutricao

A SPSP, por meio de seu Departamento de Ado-
lescência, oficializou parceria com a Área Técnica 
de Saúde do Adolescente da Secretaria de Estado 
de Saúde de São Paulo para a realização de aulas 
com temas atuais de adolescência para pedia-
tras. As aulas são transmitidas online e ao vivo 
via YouTube pelo canal Saúde Adolescente SP. 
A Aula 7 – Saúde sexual e reprodutiva dos adoles-
centes será dia 10 de junho, com o objetivo de 
discutir com os pediatras dados e aspectos 
atuais da gravidez na adolescência e estra-
tégias contraceptivas. A Aula 8 – Saúde digital e 
riscos na adolescência  acontece dia 8 de julho e a 
Aula 9 – Saúde óssea e temas de ortopedia será dia 12 
de agosto. As aulas acontecem das 17h30 às 19h00 ao vivo via You Tube com possi-
bilidade de interação com os palestrantes. Após a transmissão, todas as aulas es-
tarão disponíveis gratuitamente na página de Eventos Gravados do portal da SPSP 
(www.spsp.org.br/aulas-on-line/). As seis primeiras aulas já podem ser acessadas.

Atualização em adolescência
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No dia 18 de junho será lançado o 
curso online Puberdade precoce, coorde-
nado por Louise Cominato com pales-
tras de Angela Maria Spinola e Castro 
com o objetivo de atualizar pediatras 
e hebiatras sobre a abordagem dos ca-
sos de puberdade precoce: diagnóstico 
clínico, exames subsidiários e terapêu-
tica. No dia do lançamento acontece 
a transmissão ao vivo, das 20h00 às 
21h30, com interação por chat com os 
espectadores. Após essa data, o cur-
so fica disponível por um ano no site 
www.aulaspediatriasp.com.br. No dia 
28 de maio aconteceu o lançamento 
do curso online Diagnóstico diferencial 
do bebê hipotônico, coordenado por Ro-
mar William Cullen Dellapiazza com 
palestras de Ciro Matsui Jr., que des-
taca a importância de uma investigação 
precoce para confirmar o diagnóstico 
de hipotonia e a possibilidade de ini-
ciar uma intervenção terapêutica mo-
dificando a história natural da doença. 
Confira: www.aulaspediatriasp.com.br.

Novos cursos 
online

ACESSO GRATUITO aos eventos 
gravados disponíveis no portal 

SPSP Educa até 30 de junho
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www.jornadaspsp.org.br/atualizacao

A programação científica da Jornada de Atualização em Pediatria 
está disponível no site.

Acesse e fique por dentro de todas as novidades!

JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA
Cinquentenário da SPSP

2 e 3 de outubro de 2020
Royal Tulip JP  •  Ribeirão Preto/SP

SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO

Aproveite o segundo prazo de inscrições com DESCONTO até 28 de setembro

Realização:
Sociedade de Pediatria de São Paulo
+55 11 3284.0308
www.spsp.org.br
pediatria@spsp.org.br

Secretaria Executiva:
Meeting Eventos

+55 11 3849.0379
www.meetingeventos.com.br
info@meetingeventos.com.br
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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

Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde como medida de prevenção e 
contenção do novo coronavírus, a SPSP está priorizando a realização de eventos virtuais.  

CONFIRME A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ABAIXO NO PORTAL DA SPSP: WWW.SPSP.ORG.BR

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. 
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. 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

 Data Local Evento Informações Pontos

Cursos e eventos com apoio da SPSP • 2020

 Diagnóstico diferencial do bebê hipotônico Romar William Cullen Dellapiazza e Ciro Matsui Jr. www.aulaspediatriasp.com.br  *

Nossos sites: 
www.spspeduca.org.br

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

www.rpped.com.br
www.gravidezsemalcool.org.br
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 Puberdade precoce - transmissão ao vivo em 18 de junho Louise Cominato e Angela Maria Spinola e Castro www.aulaspediatriasp.com.br  *

www.spsp.org.br

 14 de novembro Hotel Maksoud Plaza Jornada de Nutrição em Pediatria: novos conceitos e caminhos futuros www.meetingeventos.com.br           5
  São Paulo, SP 50 anos SPSP

Café da Manhã Virtual com o Professor 2020 • www.spsp.org.br
 Data Tema Mesa-redonda Local Pontos

 4 de julho Endocrinologia Baixa estatura e indicações aprovadas para uso de hormônio de crescimento Online com transmissão ao vivo  *

 18 de julho Imunizações Atualizações nas recomendações de vacinas em crianças e adolescentes Online com transmissão ao vivo  *

 2 e 3 de outubro Hotel JP Jornada de Atualização em Pediatria – 50 anos SPSP www.meetingeventos.com.br           *
  Ribeirão Preto, SP 

 10 de junho YouTube - ao vivo Curso de Atualização em Temas de Saúde do Adolescente www.spsp.org.br           *
  17h30 às 19h00 Aula 7 online – Saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes

 10 a 12 de setembro C. Conv. Rebouças - São Paulo (SP) 5º Congresso Internacional Sabará de Saúde Infantil institutopensi.org.br        *

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

 16 a 19 de setembro C. Conv. Rebouças - São Paulo (SP) V Jornada de Imunologia Clínica e Alergia USP alergiausp.com.br        *

 2 e 3 de outubro ICr HCFMUSP - São Paulo (SP) Fórum de Alergia Alimentar na Criança e no Adolescente do ICr: vamos um pouco além www.caepp.com        *

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


