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Travessia em tempos de pandemia
É o tempo da travessia.
A vida do pediatra é uma
constante travessia. Não
podemos fazê-la sozinhos.
A SPSP está aqui para
acompanhá-lo, em busca
de um porto seguro. Não
fique à margem da sua
brilhante atividade. Não
seja coadjuvante de si
mesmo. Seja protagonista
da sua travessia.

Arquivo pessoal

O País atravessa um momento caótico agravado pela crise na saúde. A Pediatria atravessa tempos difíceis. Nessa luta, sabemos que os objetivos são conseguidos com muito trabalho, harmonia e fé na nossa especialidade. E a SPSP está presente em todo esse trajeto,
criando e aperfeiçoando pontes para auxiliar na travessia.
Em nossa jornada tivemos vários médicos, dentre eles pediatras, acometidos pela terrível
doença. Infelizmente alguns faleceram na luta, fato que muito nos entristeceu. Fica nossa
homenagem e solidariedade às famílias e às crianças que foram tão bem cuidadas por eles.
A SPSP, em respeito e obrigação com seus mais de sete mil associados, permanece em
franca atividade durante o crítico período. De acordo com as recomendações e como medida preventiva em proteção à saúde de seus funcionários e associados que utilizam nossos espaços, a SPSP mantém sua sede fechada, trabalhando em home office e atendendo as
solicitações por e-mail. Foram suspensas as atividades presenciais e organizados novos
eventos virtuais e lives em redes sociais, além de promover acesso gratuito aos eventos
gravados disponíveis no portal de educação continuada SPSP Educa. Foram realizados 23
eventos especiais com assuntos diversos e inclusão do tema Covid-19. O portal da SPSP
apresentou 29 documentos científicos, o blog Pediatra Orienta ofereceu 32 artigos e foram
concedidas 56 entrevistas para a imprensa. Tudo isso graças ao trabalho fundamental dos
Departamentos Científicos, Grupos de Trabalho, Núcleos de Estudos e Regionais. O Programa de Reanimação Neonatal não teve trégua: com 579 profissionais certificados, permaneceu sempre atento às solicitações. A Revista Paulista de Pediatria, motivo de orgulho
para a SPSP, obteve indexação no Web of Science.
Mantivemos a Jornada de Nutrição em Pediatria – evento comemorativo dos 50 anos da
SPSP – e o tradicional Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência Contra
Crianças e Adolescentes, que serão realizados ainda em 2020 de forma virtual.
Reativamos o Departamento de Saúde Escolar, pelas constantes demandas em relação
à volta às aulas durante a pandemia, assunto que tem gerado controvérsias. Criamos o
Núcleo de Estudos da Criança e do Adolescente Portador de Deficiência. A visão da SPSP
é a inclusão, promovendo acessibilidade, oportunidade e igualdade. O objetivo do novo
Núcleo é aglutinar conhecimentos sobre este importante tema. Estão convidados todos
os pediatras interessados em participar.
É o tempo da travessia. A vida do pediatra é uma constante travessia. Não podemos
fazê-la sozinhos. A SPSP está aqui para acompanhá-lo em busca de um porto seguro. Não
fique à margem da sua brilhante atividade. Não seja coadjuvante de si mesmo. Seja protagonista da sua travessia.
Somos pediatras, com muito orgulho!

Sulim Abramovici • Presidente
presidencia@spsp.org.br
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Paixão pela divulgação científica
sequenciais da SPSP que dão apoio, estrutura e financiamento
para nossa publicação. Tão importante quanto esse apoio é o
diálogo e a receptividade que temos tido por parte da comunidade científica, principalmente brasileira, mas também crescentemente estrangeira, que submete sua produção científica
e a avalia por meio do trabalho de revisão por pares. Ou seja, o
trabalho da RPP é como o de uma orquestra, em que todos os
músicos e seus instrumentos precisam estar em sintonia.
Assim, encaro o trabalho na editoria da Revista como uma
paixão que não arrefece. Paixão pela divulgação científica,
pela ciência, por contornar obstáculos de forma ética e séria
para qualificar a publicação e, talvez como motor de tudo,
paixão por ser membro de uma
equipe que compartilha princípios e visões. É um imenso orgulho trabalhar para a SPSP.

Ruth Guinsburg

Editora chefe da Revista Paulista de
Pediatria da SPSP. Professora
titular de Pediatria da Escola Paulista de
Medicina da Unifesp.
diretoria@spsp.org.br

Felipe Romão

A Revista Paulista de Pediatria (RPP), publicação da SPSP,
destina-se a divulgar pesquisa de qualidade metodológica
relacionada à saúde da criança e do adolescente. Foi lançada
com o nome de Pediatria Prática em 1928 por Augusto Gomes de
Mattos e assumiu o presente nome em 1982.
Meu percurso na RPP começou em 2004, quando, a convite
da então presidente da SPSP, a professora Cléa R. Leone, assumi o desafio de tornar essa publicação um veículo que pudesse divulgar com qualidade a pesquisa científica realizada
em nosso meio e no exterior e que, simultaneamente, “conversasse” com os nossos profissionais de saúde, facilitando a
sua atualização em problemas do seu dia a dia. Um desafio
enorme em uma época de globalização crescente e com acesso
facilitado a veículos de atualização nacionais e internacionais
pela ampliação de acesso à Internet.
Nesse contexto, creio que o ponto mais positivo de minha
missão na editoria da RPP foi perceber que o desafio não poderia ser encarado se não houvesse um grupo trabalhando
em conjunto e com a mesma visão. Assim, toda a progressão
da Revista no cenário das publicações científicas nacionais e
internacionais só vem ocorrendo por que não há uma editora chefe, mas um conselho editorial e uma secretaria editorial
trabalhando de forma sintonizada e amparados em diretorias
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trabalho ético e incansável da SPSP nos viabiliza, de forma
importante, a atualização na prática pediátrica.
Para finalizar, o alerta atual que trago e compartilho é que,
durante esses tempos difíceis pelos quais estamos passando, frente a tantas angústias, incertezas e medos, não podemos nos esquecer de que não basta tratar o orgânico. É
primordial ficarmos atentos e tentarmos minimizar os danos psicológicos causados pela
pandemia da Covid-19 em nossas crianças e adolescentes.

Yara Gonçalves de S. Bastos

Médica pediatra com especialização em
Terapia Intensiva Pediátrica
dra.yara@terra.com.br

Arquivo pessoal

A escolha e o amor pela Pediatria aconteceram no 4º ano
da graduação em Medicina. Foi durante a passagem pela
disciplina, quando ocorreu a realização prática juntamente
com o ensino teórico. Certa de que seguiria nessa área de
atuação, fui em busca da residência médica. Nesse momento, me despertou o interesse uma especialização dentro da
área pediátrica: a Terapia Intensiva Pediátrica.
Atualmente trabalho em consultório e também faço plantões em UTI infantil e neonatal. Poder atuar na atenção primária e lidar com situações de enfermidades extremamente
graves como as vividas em uma UTI é muito gratificante. Me
sinto realizada.
Tenho o privilégio de morar em Marília, cidade que permite aos meus colegas e a mim um trabalho amplo como esse,
de forma segura e atualizada. Dispomos de UTIs infantis e
neonatais muito bem equipadas.
É com enorme prazer e amor que me dedico a essa especialidade, que é de plena doação. Aproveito para dizer que o
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Apoie e compartilhe as campanhas da SPSP
A campanha Julho Branco: com consciência, sem drogas visa conscientizar profissionais de
saúde e a comunidade sobre os efeitos nocivos do consumo precoce de drogas lícitas e ilícitas
por crianças e adolescentes. Em julho, o Grupo de Trabalho (GT) Combate ao Uso de Drogas
por Crianças e Adolescentes da SPSP, juntamente com a Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP,
organizou a Jornada Virtual de Prevenção de Drogas, evento online que tem como objetivo orientar
e informar pais e pediatras sobre prevenção às novas formas de fumar e tratamentos. São oito
aulas gravadas que estão disponíveis nos Eventos Gravados do portal da SPSP. O GT também
disponibilizou três documentos científicos de atualização para os pediatras: Situação atual das
drogas no mundo, Aconselhamento breve ou intervenção breve sobre álcool, tabaco e drogas nas escolas e na
família e A espiritualidade e as drogas. Confira os documentos na página da campanha no portal
da SPSP (www.spsp.org.br).

Proteger, promover e apoiar o aleitamento materno é o objetivo da campanha Agosto Dourado: juntos pela amamentação. Em 2020, o tema da Semana Mundial de Aleitamento
Materno (SMAM) é Apoie o aleitamento materno por um planeta
saudável, escolhido e traduzido antes da pandemia. O Departamento Científico de Aleitamento Materno realizou, no início de agosto, a live (via Facebook e YouTube) Apoie o aleitamento materno, por um planeta saudável, com o objetivo de abordar
o tema da SMAM e esclarecer dúvidas relacionadas ao tema.
O evento está disponível nas duas mídias sociais da SPSP:
@sociedadespsp.

Conscientizar a comunidade médica e a população em geral sobre a importância de práticas alimentares saudáveis em
casa e nas escolas, bem como estimular a prática de atividades
físicas é o objetivo da campanha Setembro Laranja: combate à obesidade infantil. "Anteriormente a grande preocupação era a desnutrição e, felizmente, situações como as que se
via no passado agora são infrequentes. No entanto, passou a
existir outro problema: a obesidade infantil, que traz sérios
riscos à saúde da criança e do adolescente e está relacionada
com o desenvolvimento de doenças metabólicas que, uma vez
instaladas, podem ser acompanhadas e cuidadas, mas não podem mais ser evitadas. Dessa forma, a consulta médica deve
sempre abordar o tema, com a apresentação dos riscos e fatores relacionados à obesidade, além de orientação para uma
alimentação saudável. Isso é fundamental para que se evite

novos casos de obesidade e, consequentemente, repercussões
tardias e graves na saúde futura do adulto", ressalta Claudio
Barsanti, coordenador das campanhas da SPSP.
"O aumento expressivo da prevalência de obesidade, a gravidade das suas repercussões, as dificuldades para o seu controle
e o alto custo para a sociedade fazem deste distúrbio nutricional importante problema de saúde pública, que necessita ser
prevenido desde idades precoces", comenta Maria Arlete M.S.
Escrivão, coordenadora da campanha e membro do Departamento Científico (DC) de Nutrição da SPSP.
A programação de atividades pela campanha este ano inclui
três lives. A primeira, voltada para o pediatra, terá a participação dos DCs de Nutrição, Endocrinologia e Saúde Mental
e abordará os prejuízos psicossociais para a criança e o adolescente obesos, a evolução das alterações do metabolismo da
glicose na obesidade da criança e do adolescente e o déficit de
micronutrientes na obesidade. A segunda live, também para
pediatras, tratará da antropometria e uso das curvas da OMS
no diagnóstico do excesso de peso, dos parâmetros para avaliação do risco metabólico e terá a apresentação de caso clínico. A
terceira live será voltada para o público em geral, coordenada
pelo DC de Nutrição, com o objetivo de responder dúvidas sobre obesidade na criança e no adolescente. Confira na agenda
da página 8 as datas e horários e participe!
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Portal de
educação

Produção da SPSP
sobre o novo coronavírus
A SPSP mantém uma página em seu portal (www.spsp.org.br) com a produção
de seus Departamentos Científicos (DCs), Grupos de Trabalho (GTs) e Núcleos de
Estudo (NEs) sobre o novo coronavírus – desde artigos científicos e textos para pais
e cuidadores no blog Pediatra Orienta, até entrevistas dos membros da Diretoria,
DCs, GTs e NEs para a imprensa. O conteúdo é atualizado constantemente. Veja
abaixo os documentos científicos, artigos e matérias mais recentes:
Artigos científicos
→ Recomendações para cuidados e assistência ao RN com suspeita ou diagnóstico
de Covid-19 – Versão 3 (DC Neonatologia)
→ A consulta pediátrica nas manifestações otorrinolaringológicas nos tempos de
Covid-19 (DC Otorrinolaringologia)
→ Covid-19 em crianças e adolescentes (DC Pneumologia)

SPSP Educa (www.spspeduca.org.br)
está com novo visual. Mais limpo e
elegante, o site também passou por reformulações em sua estrutura. Criado
em 2018, o portal SPSP Educa chegou
para ajudar a cumprir o objetivo de
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. Por meio dele,
o associado pode inscrever-se para os
cursos da SPSP e, também, acessar as
aulas gravadas dos eventos realizados pela SPSP. Quem fez a inscrição e
participou do evento pode assistir novamente as palestras gratuitamente;
médicos associados da SPSP/SBP que
não compareceram têm desconto para
acesso ao conteúdo. Confira!

Blog Pediatra Orienta
→ Como falar com as crianças sobre o coronavírus? (DC Saúde Mental)
→ Volta às aulas: orientações práticas para a vida escolar no “novo normal” (DC
Saúde Escolar)
→ O medo da Covid-19 afasta as crianças de consultas com pediatras ou
emergências (Voz do Blog)
→ Vai acabar a quarentena. E agora? (DC Segurança)
→ Covid-19 - Como proteger os bebês do contágio? (DC Aleitamento Materno)
→ Dicas para manter o sorriso das crianças saudável durante a pandemia (GT
Saúde Oral)
→ Obesidade e Covid-19 (DC Endocrinologia)
SPSP na mídia
→ Cuidados com as crianças no uso de banheiros públicos – O Estado de SP
→ Síndrome inflamatória multissistêmica – Balanço Geral (Record TV)
→ Violência contra crianças durante pandemia da Covid-19 – Blog da Letrinhas
→ Uso da cloroquina em crianças e gestantes – Jornal Brasil de Fato
→ Prevenção da Covid-19 durante a flexibilização – Site do SindCond
→ Contágio do novo coronavírus em crianças – Rádio BandNews FM
→ Vacina em dia, mesmo na pandemia – Portal R7

RPP: editorial sobre Covid-19
Confira no portal da
SPSP a edição especial
do boletim Pediatra
Atualize-se sobre o
novo coronavírus.
´ www.spsp.org.br
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Foram relatados casos de uma síndrome rara grave, temporalmente associada à
Covid-19, em crianças e adolescentes, inicialmente na Europa e depois na América do Norte e América Latina. Essa síndrome, denominada
síndrome inflamatória multissistêmica em crianças, ocorre
dias a semanas após a infecção aguda por SARS-CoV-2. As
características clínicas compartilham aspectos semelhantes com a doença de Kawasaki. Confira o editorial O espectro
desafiador e imprevisível da Covid-19 em crianças e adolescentes,
de autoria de Marco Aurelio Palazzi Safadi e Clovis Artur
Almeida da Silva, publicado no Volume 38/2020 da Revista
Paulista de Pediatria. Acesse: www.rpped.com.br.

Web of Science indexa RPP
O conselho editorial e a secretaria editorial da Revista
Paulista de Pediatria (RPP) vêm trabalhando de maneira
contínua, intensa e entusiasmada desde 2004 e alcançando, não sem dificuldades, patamares de reconhecimento importantes, começando por sua indexação na
plataforma SciELO em 2007 e na MedLine/PubMed
em 2013 e 2014. Outros indexadores importantes
reconheceram a RPP nesse período como Scopus,
Embase, Lilacs, IMLA, DOAJ e Redalyc. Nesse grupo, vale destacar a indexação à base de Periódicos
de Acesso Livre (DOAJ), que coincide com a filosofia da Revista de democratização e disponibilização
do seu conteúdo científico. "Para nos incentivar em
um período tão conturbado como este, que envolve a
pandemia Covid-19, acabamos de receber a excelente notícia da indexação do nosso periódico na Web of
Science. Trata-se de um dos maiores indexadores de
periódicos científicos em nível global e o fato da Revista
ser reconhecida por esse indexador é um selo de qualidade para o nosso periódico e proporciona o aumento de sua visibilidade", comemora Ruth Guinsburg,
editora chefe da RPP.
Outra boa notícia: o Citescore (índice cientométrico da Scopus) da Revista Paulista de Pediatria mostrou, mais uma vez, crescimento da RPP nos dados consolidados do ano de 2019 (ciclo junho de 2019 a maio de 2020). Com um aumento de
31% em comparação ao mesmo período de 2018, o índice Scopus passou de 1,29
para 1,70, demonstrando o trabalho sério e dedicado de todo o corpo editorial, revisores e autores com o objetivo de divulgar pesquisa de qualidade metodológica
relacionada a temas que englobem a saúde da criança e do adolescente.

Baixa estatura
e GH

Em 4 de julho aconteceu o primeiro
Café da Manhã com o Professor virtual,
com o tema Baixa estatura e indicações
aprovadas para uso de hormônio de crescimento, organizado pela Diretoria de
Cursos e Eventos e o Departamento
de Endocrinologia da SPSP. O evento
contou com 57 participantes ao vivo, de
diversos estados do País: Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. As
palestras estão disponíveis nos Eventos
Gravados da plataforma SPSP Educa –
gratuitamente para associados quites e
para quem participou do Café ao vivo.
Acesse: www.spspeduca.org.br

Distúrbios de aprendizagem
Em junho, o Grupo de Trabalho Desenvolvimento e Aprendizagem da SPSP
apresentou três lives via Instagram como
parte das ações da campanha Junho Púrpura – Distúrbios de aprendizagem: conhecer, perceber, enfrentar: Distúrbios
de aprendizagem: quando devo me preocupar?; Distúrbios de aprendizagem: o que pode
influenciar? Visão? Audição? e Distúrbios de
aprendizagem: a importância dos fatores ambientais e emocionais. Com mais de seiscentas visualizações cada, as lives estão
disponíveis no IGTV do Instagram da
SPSP (@ sociedadespsp). Além disso, a terceira edição do ano do boletim Pediatra Atualize-se é dedicada à campanha, abordando o desenvolvimento 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. A versão eletrônica do Pediatra Atualize-se pode ser acessada no portal da SPSP.

Os Departamentos
Científicos, Grupos de
Trabalho e Núcleos
de Estudo da SPSP
produzem constantemente
artigos de atualização
em suas áreas de atuação
destinados à educação
continuada dos pediatras.
Confira toda a produção
científica no portal da
SPSP: www.spsp.org.br/
departamentos.
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No final de outubro acontecerá
a 14ª edição do Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes
e Combate à Violência
Contra Crianças e Adolescentes. Com organização da Diretoria de
Cursos e Eventos e o Núcleo de Estudos
da Violência Doméstica contra a Criança e o Adolescente da SPSP, o evento
visa discutir e refletir as estratégias
para identificar, encaminhar e prevenir
situações de risco relacionadas à faixa
etária pediátrica. Este ano o Fórum será
totalmente online, com possibilidade
de interação entre o público e os palestrantes, uma excelente oportunidade
para que pessoas de todo o Brasil participem. A data definitiva e a programação científica completa estarão disponíveis em breve no portal da SPSP.

Atualização em adolescência
As aulas com temas atuais de adolescência para pediatras continuam. Elas são transmitidas online via YouTube
pelo canal Saúde Adolescente SP. A Aula 10 – Saúde mental: automutilação e suicídio será dia 9 de setembro e visa
atualizar os pediatras sobre conceitos relacionados à
saúde mental dos adolescentes, particularmente sobre
depressão e suicídio e o fenômeno da automutilação
não suicida. As aulas acontecem das 17h30 às 19h00 ao
vivo via YouTube com possibilidade de interação com
os palestrantes. Após a transmissão, todas estarão disponíveis gratuitamente na página de Eventos Gravados
do portal da SPSP (www.spsp.org.br/aulas-on-line/).
As nove primeiras aulas já podem ser acessadas. Esta é uma realização da SPSP em
parceria com o Programa do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo. Os eventos são organizados pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento de Adolescência da SPSP.

Acesse www.aulaspediatriasp.com.br e confira o novo
curso online disponível: Reconhecendo sinais precoces da
distrofia muscular de Duchenne.

Novidades d0 PRN

Por medida de segurança
relacionada à pandemia
da Covid-19 a Jornada de
Atualização em Pediatria será
realizada em outubro de 2021.

A SPSP está disponibilizando os manequins de
simulação aos instrutores que desejem realizar os
cursos do Programa de Reanimação Neonatal nos
hospitais e maternidades do Estado de São Paulo.
A fim de garantir a segurança, as aulas práticas serão ministradas para no máximo quatro alunos por
instrutor, tomando-se as precauções necessárias
quanto ao uso de máscaras, luvas e o distanciamento
de dois metros. Os instrutores interessados podem entrar em contato através do
e-mail prn@spsp.org.br para a reserva das malas com o material, manuais e cartazes seguindo as normas de segurança sanitária recomendadas. Desde março de
2020, os cursos presenciais do PRN na sede da SPSP estão suspensos.

4º CONGRESSO PAULISTA e 2° CONGRESSO SUL-AMERICANO DE

Urgências e Emergências Pediátricas
9 a 12 de junho de 2021

Centro de Convenções Frei Caneca • São Paulo (SP)

Realização: Sociedade de Pediatria de São Paulo
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farina6000 | depositphotos.com

Fórum contra
a violência

EVENTO
VIRTUAL
Convidamos os colegas
pediatras e profissionais
da área de saúde
para a jornada virtual
comemorativa dos
50 anos da SPSP.

SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO

Confira abaixo a
programação científica:

´ A nutrigenômica e os cuidados com os genes da criança
´ Microbioma intestinal na infância
´ Manejo clínico da amamentação
´ Alimentação complementar do lactente e nos primeiros dois anos de vida
´ Dificuldades alimentares na infância
´ Vegetarianismo
´ Monitoração e terapêutica nos déficits minerais e de micronutrientes
´ Nutrição na alergia e intolerâncias alimentares na infância
´ Síndrome metabólica: A progressão da resistência insulínica
´ Follow-up nutricional do prematuro

ACESSE E
SAIBA MAIS

www.jornadaspsp.org.br/nutricao
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
Pediatra Informe-se
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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

AGENDA DE CURSOS E EVENTOS
Eventos em 2020
Data

Local

Evento

Informações

9 de setembro
		

YouTube - ao vivo
17h30 às 19h00

Curso de Atualização em Temas de Saúde do Adolescente
Aula 10 online – Saúde mental : automutilação e suicídio

www.spsp.org.br

*

12 de setembro
		

Google Meet - ao vivo
10h00 às 12h00

Live para o pediatra – Setembro Laranja: combate à obesidade infantil
Repercussão da obesidade na criança e no adolescente

www.spsp.org.br

*

12 de setembro
		

Google Meet - ao vivo
14h00 às 16h00

Live para o pediatra – Setembro Laranja: combate à obesidade infantil
Detecção do excesso de peso e do risco metabólico na criança e no adolescente

www.spsp.org.br

*

26 de setembro
		

Google Meet - ao vivo
14h00 às 16h00

Live para o público – Setembro Laranja: combate à obesidade infantil
Responder dúvidas sobre obesidade na criança e no adolescente

www.spsp.org.br

*

Jornada de Nutrição em Pediatria: novos conceitos e caminhos futuros
50 anos SPSP

www.meetingeventos.com.br
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14 de novembro
Evento virtual
			

Pontos

Eventos em 2021
Data

Local

Evento

Informações

Pontos

9 a 12 de junho
		

Centro de Convenções Frei Caneca
São Paulo, SP

4º Congresso Paulista e 2° Congresso Sul-Americano
de Urgências e Emergências Pediátricas

Em breve

*

1 e 2 de outubro
		

Hotel JP
Ribeirão Preto, SP

Jornada de Atualização em Pediatria – 50 anos SPSP

www.meetingeventos.com.br

*

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

Palestrante(s)

Endereço

Reconhecendo sinais precoces da distrofia muscular de Duchenne

Carlos Takeuchi e Edimar Zanoteli

www.aulaspediatriasp.com.br

Pontos
1

Puberdade precoce		

Louise Cominato e Angela Maria Spinola e Castro

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Diagnóstico diferencial do bebê hipotônico

Romar William Cullen Dellapiazza e Ciro Matsui Jr.

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Mil dias na prática clínica pediátrica

Rubens Feferbaum 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

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.
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. Pontuação para Pediatria: 10 pontos.

Cursos e eventos com apoio da SPSP • 2020
Data

Local

Evento

Informações

Pontos

10 a 12 de setembro

C. Conv. Rebouças - São Paulo (SP)

5º Congresso Internacional Sabará de Saúde Infantil

institutopensi.org.br

*

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

*

CURSOS COM APOIO OU REALIZAÇÃO SPSP/SBP = DESCONTOS PARA ASSOCIADOS SPSP/SBP
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www.spsp.org.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

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 • www.spsp.org.br

