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Sempre escrevemos sobre a primavera e os pediatras orientam sobre cuidados com as 
crianças e adolescentes. Nesse período de transição entre o inverno e o verão, as tempe-
raturas são mais amenas, mas ocorrem oscilações com dias de frio e outros de calor forte. 
Manter as janelas abertas e deixar o ar fresco entrar no quarto são uma boa pedida. Nessa 
estação é comum a ocorrência de chuvas no final do dia. O risco da dengue aumenta, já que a 
elevação da temperatura após o período de chuvas facilita o desenvolvimento das larvas dos 
mosquitos e a presença de pernilongos. O banho de sol é recomendado nessa época do ano 
porque faz bem para a saúde. Atividades ao ar livre são benéficas; uma quantidade míni-
ma de sol favorece a produção de vitamina D. Alertamos para as doenças mais frequentes e 
como prevení-las. Insistimos no calendário vacinal. Manifestações de alergias respiratórias 
com coriza e espirros são comuns e estão relacionadas com o pólen das flores que está no ar.

Que bom se pudéssemos contar, sempre, após algum inverno mais sombrio, com o emer-
gir espontâneo da luz, do calor e das cores em todas as situações da vida! Mas em 2020 
não foi assim. Sempre foram mensagens otimistas, mas como dizia Paulinho da Viola:  
Porém! Ah, porém! Há um caso diferente. Que marcou num breve tempo. Meu coração para sempre.

Fomos atropelados pela pandemia da Covid-19. Nós, médicos, fomos desafiados em 
prolongado e traumático inverno no qual nossas competências têm sido exigidas. A SPSP, 
em nome dos pediatras de São Paulo, orgulha-se de participar da luta pela busca de nossa 
nova primavera, enfrentando as dificuldades que a pandemia apresenta. 

Uma nova adversidade foi apresentada e enfrentada pela SPSP, que não poderia omitir-
-se: a retomada das aulas presenciais nas escolas. Entendemos que o desenvolvimento social, 
neurológico, físico e o aprendizado estão sendo prejudicados com o não retorno. Ao se sobre-
por tal prejuízo aos riscos da doença, há justificativas para as escolas continuarem fechadas? 
Em conjunto com a Câmara Técnica de Pediatria do CREMESP, a SPSP elaborou um do-
cumento que pode ser visto em nosso site, onde analisamos a evolução da doença nos últi-
mos meses, as vantagens e desvantagens da retomada das aulas presenciais e os cuidados. 
Foram analisadas ocorrências em outros países, consultada extensa bibliografia, sempre 
baseada em evidências, e finalizado o documento.

Será realizado o 14º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra 
Crianças e Adolescentes, em 31 de outubro, na Câmara dos Vereadores de São Paulo. O 4º 
Congresso Paulista e 2º Sul-americano de Urgências e Emergências já está preparado, com data 
marcada para junho de 2021. É longa a lista de realizações da SPSP em 2020. Convido to-
dos a acessarem nosso site e desfrutarem da produção dos pediatras de São Paulo.

Atravessamos e superamos o triste inverno da pandemia. Vamos depositar nossa espe-
rança em uma primavera com saúde e paz.

Somos pediatras!

Novo normal? Nova primavera?

Sulim Abramovici • Presidente
presidencia@spsp.org.br

Albert Camus, escreveu 
em seu livro “A peste”:

Ah! Si c'était un tremblement 
de terre! Une bonne secousse et 
on n'en parle plus... on compte 

les morts, les vivants, et le tour est 
joué. Mais cette cochonnerie de 

maladie! Même ceux qui ne l'ont 
pas la portent dans leur coeur 

Ah! Se fosse um terremoto! 
Uma boa sacudida e não 

falaríamos mais sobre isso... 
contaríamos os mortos, os vivos 

e a vida seguiria! Mas essa 
absurda doença! Mesmo aqueles 
que não a têm, carregam em seus 

corações.



Pediatra Informe-se2

O Grupo Executivo do Programa de Reanimação Neonatal 
(PRN) da SPSP/SBP sente-se honrado em representar o Pro-
grama no Estado de São Paulo (ESP) desde maio de 2016, com 
a missão de “disseminar conhecimentos atualizados relativos 
ao cuidado do neonato ao nascer, no transporte e na estabi-
lização imediata após a reanimação, com a finalidade de re-
duzir a mortalidade associada à asfixia perinatal”. O trabalho 
em equipe e o apoio entusiasta de dois coordenadores em oito 
pólos regionais do Estado (Botucatu, Campinas, Marília, Ri-
beirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, Sorocaba e Tauba-
té) contribuíram para a formação de novos instrutores, que 
passaram de 118, em 2016, para 330 em 2020.

A capilarização do PRN pelo ESP pode ser notada no núme-
ro crescente de cursos ao longo dos anos, com 6.257 médicos 
e 5.615 profissionais de saúde treinados no curso de reanima-
ção neonatal, 1.652 profissionais aprovados em 321 cursos de 
reanimação do prematuro e 684 nos 122 cursos de transporte 
do recém-nascido (RN) de alto risco.

Dos 608 residentes matriculados no 2° e 3° ano de Pediatria 
em 2019 no ESP, 99% foram treinados em reanimação neona-
tal, ao passo que 96% dos 93 residentes do 2° ano de neonato-
logia foram treinados em reanimação do prematuro e 79% no 

curso do transporte do recém-nascido de alto risco.
Devido à pandemia da Covid-19, houve a suspensão tem-

porária dos cursos em 2020, com o retorno às atividades em 
agosto, dentro das normas de segurança sanitária exigidas.

Uma das metas nesta gestão é garantir a presença de instru-
tores do curso de reanimação do prematuro e de transporte 
nas maternidades de referência para gestações de alto risco, a 
fim de contribuir para assistência qualificada e sistematizada 
aos nossos RNs e reduzir a mortalidade neonatal com asfixia.

A próxima atualização das diretrizes do PRN será lançada 
no 8° Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal, que ocor-
rerá de 31 de março a 2 de abril de 
2022, em Salvador (BA).

Se você, pediatra, entusias-
mou-se com a missão do PRN, 
junte-se a nós! Um forte abraço,

Mandira Daripa Kawakami e 
Silvia Moscatel Loffredo
Coordenadoras do Programa de 

Reanimação Neonatal da SPSP/SBP. 
diretoria@spsp.org.br
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Decidi fazer Medicina por influência de meu avô. Meus seis 
anos na Faculdade de Medicina de Taubaté foram para apren-
der o máximo de todas as áreas, mas algo sempre me atraia 
para as crianças! Essa fase inicial da vida é um livro aberto, 
cheio de páginas em branco para que possamos escrever a me-
lhor história de cada um.

Mestres como Woiski e Ciro Bertoli fizeram vislumbrar que 
meu destino era esse. Após a especialização em Pediatria no 
Hospital Universitário de Taubaté, optei por ser pediatra geral 
e descobri uma nova vocação na arte de ensinar. Formar novos 
médicos e pediatras foi um caminho natural que sigo até hoje 
com prazer renovado a cada dia.

Vivemos um novo tempo! É preciso reciclar conhecimentos. 
É preciso ficar antenado com novos conceitos. A Pediatria, 
mais que outras especialidades, tem uma dinâmica toda es-
pecial. Os mil dias, a Puericultura moderna estendida até a 
Hebiatria, a visão integral da criança inserida na família e so-
ciedade são conceitos que temos que assumir como bandeira.

Gestações e partos mal conduzidos, padrões alimentares 
inadequados, abandonos vacinais, baixo aprendizado escolar, 

acidentes no ambiente doméstico, gravidez, depressão e dro-
gas na adolescência, abusos e desajustes familiares são alguns 
dos desafios enormes que temos que encarar, agora tudo su-
perdimensionado em tempo de pandemia.

O foco principal da nossa missão é não se abater pelo desâni-
mo e deve ser alicerçado na prevenção! “Pediatria é a Medicina 
preventiva do adulto”. É este conceito que levo para estimular 
os acadêmicos e residentes. É dentro de uma postura huma-
nizada que exerço minha função na Enfermaria de Pediatria 
e Ambulatório de Puericultura 
do Hospital Universitário, UBS e 
consultório particular na cidade 
de Taubaté.

Assistência qualificada aos recém-nascidos

Pediatria é a Medicina preventiva do adulto

João Bosco Gomes Pereira
Título de Especialista em Pediatria 

pela SBP. Professor do Departamento de 
Pediatria UNITAU. Pediatra da Enfermaria 

de Pediatria e Ambulatório de Puericultura 
do HMUT, PMT.

joaoboscoped@gmail.com
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Em setembro, o GT Prevenção à Obesidade Infantil e no 
Adolescente e o DC de Nutrição da SPSP, juntamente com 
a Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP, organizaram três 
lives pela campanha Setembro Laranja: combate à obesidade 
infantil. A primeira, com participação dos DCs de Endocrino-
logia e Saúde Mental, abordou as repercussões da obesidade 
na criança e no adolescente. A segunda ressaltou a importân-
cia da detecção do excesso de peso e do risco metabólico na 
criança e no adolescente. A terceira live, voltada para o público 
em geral, respondeu dúvidas sobre obesidade na criança e no 
adolescente. Os três eventos estão disponíveis na plataforma 
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

A campanha Novembro Prateado – Direitos das Crianças e 
Adolescentes: somos todos iguais! foi lançada pela SPSP em 
2016 com o objetivo de divulgar a importância do tema a todos 
que atuam com a faixa etária pediátrica, não só o pediatra, 
mas professores, educadores, cuidadores e outros profissio-
nais, para que tenham conhecimento de alguns direitos ba-
silares da criança e do adolescente. "Precisamos demonstrar 
para toda a sociedade que as crianças e os adolescentes são 
menores apenas em tamanho, em idade e em experiência, 
mas nunca menores nos seus direitos. O objetivo da campa-
nha é mostrar a realidade de que esses direitos são desconhe-
cidos por muitos e destacar que há uma necessidade – uma 
obrigação – de que a sociedade em geral tenha ideia desses 
direitos, mais em especial as entidades de classe que envol-
vem pessoas que trabalham diretamente com crianças e ado-
lescentes. Os direitos precisam ser conhecidos para que pos-
sam ser respeitados", afirma Claudio Barsanti, presidente do 
DC de Pediatria Legal da SPSP e coordenador das campanhas 
da SPSP. As ações deste ano envolvem dois eventos: o 14º Fó-
rum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência Contra 
Crianças e Adolescentes (veja na página 7) e o Café da Manhã Virtual 
com o Professor com o tema Telemedicina em Pediatria, no dia 28 de 
novembro. Este último é organizado pela Diretoria de Cursos 
e Eventos e o DC de Pediatria Legal da SPSP com o objetivo de 
conceituar as diferentes modalidades de atendimento por Te-
lemedicina e sua utilização na prática clínica, além de discutir 
aspectos éticos e legais envolvidos nesse atendimento, com a 
apresentação de formas de atuação e dos riscos relacionados.

A campanha Outubro Verde: combate à sífilis congênita 
foi lançada em 2016 com o objetivo de discutir a situação da 
doença no Estado de São Paulo (e no Brasil) que, devido ao 
aumento progressivo das taxas de transmissão vertical, re-
presenta um enorme desafio aos pediatras. "Esperava-se er-
radicar a sífilis congênita (SC) no início dos anos 2000. No 
entanto, não só não foi erradicada como os números atuais 
são alarmantes. Se previamente diagnosticada e adequada-
mente tratada, a SC não leva a qualquer alteração ou dis-
função. Mas, se ignorada, pode levar a sequelas irreversíveis 
no bebê e até causar a morte. Por isso, é fundamental que se 
discuta essa moléstia tão antiga, mas que, nos dias atuais, 
continua tão presente", alerta Claudio Barsanti, coordenador 
das campanhas da SPSP. "A legislação, tecnologia e insumos 
para a redução da transmissão vertical da sífilis já existem 
e são disponibilizados pelos governos Federal, Estadual e 
Municipal, desencadeando ações dos órgãos públicos na es-
truturação de uma rede integral de prevenção da transmis-
são vertical da doença. Porém, os dados epidemiológicos 
continuam detectando elevação da incidência de SC no Bra-
sil, com diferenças regionais. Isso reforça a importância da 
campanha Outubro Verde, em conjunto com a Secretaria da 
Saúde do Estado de São Paulo e a Associação de Obstetrícia 
e Ginecologia do Estado de São Paulo, para mobilizarmos os 
profissionais da saúde e a população no combate a esse gran-
de problema de saúde pública", enfatiza Lilian dos Santos 
R. Sadeck, coordenadora do GT Prevenção e Tratamento da 
Sífilis Congênita da SPSP. As ações pela campanha em outu-
bro incluem o webinar realizado em 1 de outubro abordando 
a situação da SC no período de pandemia, com divulgação 
dos dados epidemiológicos e discussão sobre as dificuldades 
que surgiram devido ao novo coronavírus e como enfrentá-

-las. Também incluem artigos científicos 
publicados no portal da SPSP e no 

fascículo nº 94 de Recomendações, 
além de textos para o público no 
blog Pediatra Orienta.

Apoie e compartilhe as campanhas da SPSP



Pediatra Informe-se4

SPSP e o novo coronavírus
Confira no portal da SPSP os novos documentos científicos e artigos sobre a 

Covid-19 produzidos pelos Departamentos Científicos (DCs), Grupos de Trabalho 
(GTs) e Núcleos de Estudo (NEs) da SPSP. 

Artigos científicos
 → Covid-19: a criança diante da doença, morte e luto em tempos de pandemia  (DC 
Saúde Mental)

 → Coronavírus e recém-nascido: o que se sabe até o momento? Versão 3 (DC 
Neonatologia)

 → Preparo operacional de uma unidade de emergência em Pediatria para o 
atendimento da Covid-19 (DC Emergências)

 → Atualize-se Especial Covid-19 (DCs Adolescência, Infectologia e Neonatologia)

Blog Pediatra Orienta
 → Retomada segura das escolas (DC Saúde Escolar)
 → Diretor da Organização Mundial da Saúde chora em apelo contra a Covid-19: 
“Por que é tão difícil para os humanos se unirem?” (GT Combate ao Uso de 
Drogas por Crianças e Adolescentes)

SPSP na mídia
 → Manchas de pele e Covid-19 – Revista Crescer
 → Consultas pediátricas online – Rádio Band News FM
 → Impacto da pandemia nos adolescentes – Portal Gen Medicina
 → Índices baixos de vacinação em crianças – TV TEM – Itapetininga e Região
 → Alterações cardíacas em crianças causadas pela Covid-19 – Jornal da Cultura
 → Cuidados com os RNs em tempos de pandemia – Rádio CBN Campinas
 → Como enviar os filhos à escola com segurança – Portal Yahoo (Vida e Estilo)
 → Vacinação contra o novo coronavírus – Portal R7
 → Risco do retorno às aulas presenciais – Rádio Jovem Pan News (Bauru)
 → Volta às aulas e Covid-19 – Rádio Band Vale FM
 → Interação das crianças com tecnologia durante a pandemia – Folha de SP
 → Estudo: carga viral de crianças infectadas pelo novo coronavírus – Folha de SP
 → Risco de evasão escolar causado pela pandemia – Folha de S.Paulo
 → Aumento de ansiedade e tristeza em jovens durante pandemia – Folha de SP

Confira artigos sobre o novo coronavírus publicados na Revista Paulista de Pediatria (www.rpped.com.br):
• Isolamento social Covid-19 no Brasil: efeitos sobre a rotina de atividade física de famílias com crianças
• Síndrome Inflamatória Multissistêmica em criança (MIS-C) associada à doença de coronavírus 19 (Covid-19) 

na Amazônia brasileira: evolução fatal em lactente
• Relação clínica-epidemiológica entre SARS-CoV-2 e Doença de Kawasaki: uma revisão integrativa da literatura
• Características clínicas e laboratoriais da infecção pelo SARS-CoV-2 em crianças
• Manejo da fisioterapia a nível hospitalar no paciente pediátrico com Covid-19 - relato de casos
• Violência contra crianças e adolescentes: notificações e alerta em tempos de pandemia
• Influências das características familiares e domiciliares no nível de atividade física infantil durante o distancia-

mento social por Covid-19 no Brasil
• Exposição de pacientes da emergência pediátrica a exames de imagem, na atualidade e em tempos de Covid-19: 

uma revisão integrativa
• Manifestações clínicas de crianças e adolescentes com Covid-19: relato dos primeiros 115 casos do Sabará Hospital Infantil
• Ensino na residência médica em tempos de Covid 19

Artigos sobre Covid-19 publicados na RPP

Eu Me Protejo é um projeto inde-
pendente e sem patrocínio criado pela 
união de vários profissionais de diver-
sas áreas - educação, comunicação, 
psicologia, direito, medicina, ativistas 
de direitos - com o objetivo principal 
de elaborar material acessível e gra-
tuito para ajudar a prevenir a violência 
contra crianças. A cartilha Eu Me Protejo 
está disponível para download no site 
do projeto - o material é ilustrado e foi 
criado com linguagem simples, para 
ser lida com a família, educadores ou 
protetores. Existem versões em portu-
guês, Libras, inglês e espanhol, além de 
videolivros em português e em Libras. 
O site também oferece informações, 
dicas, músicas, poemas, teatro de fan-
toches em vídeo e outros recursos que 
ajudarão na conversa com as crianças 
sobre o corpo, cuidados, quem pode 
ajudar e como se proteger. Acesse: 
www.eumeprotejo.com.

Projeto
Eu Me Protejo
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A SPSP e o Conselho Regional de 
Medicina do Estado de São Paulo 
(Cremesp) realizaram, no dia 31 
de agosto, o webinar Volta às aulas 
sob o olhar da Pediatria. O evento foi 
transmitido ao vivo pelo YouTube e 
Facebook do Cremesp e abordou as 
adversidades do isolamento social 
prolongado no desenvolvimento 

psicoemocional de crianças e adolescentes, os riscos de contágio para funcionários 
da educação, alunos e seus familiares e os cuidados para a volta às aulas presen-
ciais – da ida à volta de casa. O webinar está disponível no portal da SPSP (Eventos 
Realizados) e no canal do Cremesp no YouTube. O evento gerou o documento Reto-
mada das aulas presenciais nas escolas, elaborado pela Câmara Técnica de Pediatria do 
Cremesp e pela SPSP. O PDF está disponível no portal da SPSP: www.spsp.org.br.

A Pediatria e a volta às aulas

 Em 25 de julho aconteceu o Café da 
Manhã Virtual com o Professor com o tema 
Atualizações nas recomendações de vacinas 
em crianças e adolescentes, organizado 
pela Diretoria de Cursos e Eventos e 
o Departamento de Imunizações da 
SPSP. O evento contou com 107 inscri-
tos de diversos estados do País. As pa-
lestras 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.

 Em 19 de setembro aconteceu o Café 
da Manhã Virtual com o Professor com o 
tema Displasia broncopulmonar: o que há 
de novo, organizado pela Diretoria de 
Cursos e Eventos e o Departamento de 
Neonatologia da SPSP. O evento contou 
com 166 inscritos de São Paulo e outros  
estados. As palestras estão disponíveis 
nos Eventos Gravados da plataforma 
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br), 
gratuitamente para associados quites 
e para quem participou do Café ao vivo.

 A Diretoria de Cursos e Eventos e o 
Grupo de Trabalho Saúde Oral da SPSP 
organizaram o webinar Bruxismo: um 
olhar transdisciplinar, transmitido via 
Google Meet em 28 de agosto. O evento 
contou com 196 inscritos de várias par-
tes do Brasil e abordou o diagnóstico do 
bruxismo, discutindo as possíveis cau-
sas para facilitar a intervenção precoce 
e diferentes terapias para o controle e 
tratamento.

Atualização 
em vacinas

Displasia 
broncopulmonar

BruxismoAleitamento materno

Semana do adolescente

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

Em agosto, o Departamento Científico 
de Aleitamento Materno da SPSP reali-
zou quatro lives como parte das ações da 
campanha Agosto Dourado: juntos pela 
amamentação. A primeira com o tema 
Apoie o aleitamento materno, por um planeta 
saudável abordou a Semana Mundial de 
Aleitamento Materno de 2020 e está dis-
ponível nos Eventos Gravados da platafor-
ma SPSP Educa (www.spspeduca.org.br). 
A segunda live com o tema Amamentação 
e sexualidade tratou dos aspectos psicoe-
mocionais do aleitamento materno e pode ser acessada no Instagram da SPSP (@
sociedadespsp). As duas últimas lives da campanha abordaram filmes que tratam 
do aleitamento materno, com troca de impressões sobre o conteúdo transmitido, 
procurando conscientizar e refletir sobre o tema. O primeiro filme foi De Peito Aber-
to, um documentário de Graziela Mantoanelli que conta a história de seis mães de 
diferentes realidades socioculturais durante os primeiros 180 dias de vida dos seus 
bebês. O segundo filme foi Tigers, dirigido por Danis Tanović, conta a história real de 
um vendedor de fórmula infantil. Estes eventos não foram gravados.

Confira as atividades, lives e reuniões organizadas pelo Departamento Científico 
de Adolescência da SPSP como forma de comemorar a Semana do Adolescente, de 21 
a 29 de setembro. Os eventos abordaram escola sem estresse, violência contra o ado-
lescente, saúde reprodutiva e gravidez, anticoncepção e suicídio. Acesse o conteúdo 
no menu Eventos Realizados no portal da SPSP (www.spsp.org.br).
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 No dia 31 de outubro será realizado o 14º Fórum Pau-
lista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência Con-
tra Crianças e Adolescentes. Este ano, o evento será 
online e transmitido ao vivo pelo site da TV Câma-
ra de São Paulo com interação via chat com os es-
pectadores. Com organização do Núcleo de Estu-
dos da Violência contra Crianças e Adolescentes 
da SPSP e Câmara Municipal de São Paulo, o Fórum 
é voltado para profissionais que lidam com crianças 
e adolescentes nas áreas da saúde, educação, assistên-
cia social, mídia, Psicologia, Direito e Justiça, entre outras. 
O objetivo é discutir e refletir sobre estratégias para identificar, encaminhar e pre-
venir situações de risco relacionadas às crianças e aos adolescentes, com ênfase nas 
áreas dos eventos não intencionais (acidentes) e intencionais (violências) em nível 
doméstico, na escola e nos ambientes públicos. Como o evento será totalmente vir-
tual, é uma excelente oportunidade para que pessoas de todo o Brasil participem. 
Confira a programação científica no portal da SPSP (www.spsp.org.br). Inscrições 
online gratuitas, porém obrigatórias, até 29 de outubro. Participe!

 No dia 24 de outubro será realizada a live via Goo-
gle Meet Espiritualidade da Criança e do Adolescente. 
Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos 
e o Núcleo de Estudo da Espiritualidade da Criança 
e Adolescente da SPSP, o objetivo é discutir com os 
pediatras a relevância do estudo da espiritualidade 
da criança e do adolescente como parte de sua saúde 
integral. Inscrições online gratuitas, porém obrigató-
rias, até 21 de outubro.

Fórum contra a violência

Live: espiritualidade

Foram lançados recentemente dois 
novos cursos online: Reconhecendo sinais 
precoces da distrofia muscular de Duchenne 
e Puberdade precoce. O primeiro, coorde-
nado por Carlos Takeuchi com pales-
tras do professor Edimar Zanoteli, visa 
atualizar sobre a distrofia muscular de 
Duchenne de acordo com o apareci-
mento dos sinais e sintomas. O segun-
do, coordenado por Louise Cominato, 
com palestras da professora Angela 
Maria Spinola e Castro, tem como ob-
jetivo atualizar pediatras e hebiatras 
sobre a abordagem dos casos de pu-
berdade precoce: diagnóstico clínico, 
exames subsidiários e terapêutica. 
Além destes novos cursos, a platafor-
ma de Cursos Online da SPSP tem ou-
tros dois temas disponíveis. Confira: 
www.aulaspediatriasp.com.br.

Antibióticos em Pediatria: casos clínicos é 
o tema do Café da Manhã Virtual com o 
Professor que acontecerá no dia 7 de no-
vembro. Organizado pela Diretoria de 
Cursos e Eventos e o DC de Infectologia 
da SPSP, o evento visa atualizar sobre 
os novos antibióticos em Pediatria e o 
que podem acrescentar no tratamento 
do paciente pediátrico. Inscrições onli-
ne até 4 de novembro pela plataforma 
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br). 
Participe!

4º CONGRESSO PAULISTA e 2° CONGRESSO SUL-AMERICANO DE4º CONGRESSO PAULISTA e 2° CONGRESSO SUL-AMERICANO DE

9 a 12 de junho de 20219 a 12 de junho de 2021
Centro de Convenções Frei Caneca • São Paulo (SP)Centro de Convenções Frei Caneca • São Paulo (SP)

Urgências Urgências ee Emergências Pediátricas Emergências Pediátricas

Realização: Sociedade de Pediatria de São Paulo

Cursos online

Antibióticos 
em Pediatria

Estão disponíveis online as aulas do Café da Manhã com o 
Professor de 2018, 2019 e 2020, além de lives realizadas em 2020 

pela SPSP. Acesse: www.spspeduca.org.br.
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OBJETIVO:
Atualização interdisciplinar 

com os especialistas da SPSP e 
profissionais de áreas afins com 

interface na nutrição infantil 
apresentando novos conceitos e 

caminhos futuros

Inscreva-se para 
o evento virtual 

comemorativo dos 
50 anos da SPSP

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 2 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

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

SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO

EVENTO 
VIRTUAL

INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 
12 DE NOVEMBRO!
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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 • 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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 Tema  Palestrante(s) Endereço Pontos

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

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  1

Nossos sites: 
www.spspeduca.org.br

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

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

8

 Puberdade precoce  Louise Cominato e Angela Maria Spinola e Castro www.aulaspediatriasp.com.br  1

www.spsp.org.br

 31 de outubro Webinar - ao vivo 14º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência www.spsp.org.br           *
  9h00 às 16h50 contra Crianças e Adolescentes

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

 7 de novembro Infectologia Antibióticos em Pediatria: casos clínicos Online com transmissão ao vivo  *

 19 a 21 de novembro Online 5º Congresso Internacional Sabará de Saúde Infantil 5congressosabara.institutopensi.org.br        *

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

Eventos em 2020

 Data Local Evento Informações Pontos

 9 a 12 de junho Centro de Convenções Frei Caneca 4º Congresso Paulista e 2° Congresso Sul-Americano Em breve           *
  São Paulo, SP de Urgências e Emergências Pediátricas

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

Eventos em 2021

 24 de outubro Live - Google Meet Espiritualidade da Criança e do Adolescente www.spsp.org.br           *
  9h30 às 12h00

 Reconhecendo sinais precoces da distrofia muscular de Duchenne Carlos Takeuchi e Edimar Zanoteli www.aulaspediatriasp.com.br  1

 14 de novembro Evento virtual Jornada de Nutrição em Pediatria: novos conceitos e caminhos futuros www.meetingeventos.com.br           5
   50 anos SPSP

 28 de novembro Pediatria Legal Telemedicina em Pediatria – Novembro Prateado Online com transmissão ao vivo  *


