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Dois mil e vinte
Esperávamos uma travessia tormentosa da pandemia em 2020, mas foi muito além de
nossas previsões. A Sociedade de Pediatria de São Paulo não se deixou abalar. Continuamos
produzindo com nossos 38 Departamentos Científicos (DCs) e 12 Núcleos de Estudos (NEs)
e Grupos de Trabalho (GTs). Criamos dois novos e importantes NEs, atendendo aos anseios
dos pediatras que representamos. Tivemos o nascimento do NE sobre a Criança e o Adolescente com Deficiência, que além dos objetivos gerais de assessorar a Diretoria da SPSP na
emissão de pareceres, normas ou recomendações pertinentes, tem a missão de produzir
conteúdo para os pediatras associados e para o público leigo no que tange à realidade das
crianças com deficiência, suas necessidades e especificidades. Criamos, também, o NE da
Prática de Atividade Física e Esportes na Infância e Adolescência (veja na página 4).
Realizamos, com sucesso, o 14º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência
Contra Crianças e Adolescentes, este ano de forma online e transmitido ao vivo pelo site da TV
Câmara de São Paulo e pelo Facebook da SPSP (confira na página 5).
Como em praticamente todos os aspectos da vida cotidiana, a vida escolar de nossas
crianças foi afetada com a pandemia da Covid-19. Aulas suspensas, férias antecipadas e retomada dos estudos por meio remoto. Pais e filhos convivendo em um ambiente único, com
a casa se tornando um espaço não apenas de trabalho – o chamado home office – mas também de aprendizagem e estudo. O papel do professor, tão desvalorizado em nossa sociedade, foi, aos poucos, sendo reconhecido pela maioria dos pais ao perceberem a dificuldade da
transmissão do saber e do conhecimento, especialmente a uma geração tão bombardeada
com estímulos. Limites precisaram ser colocados e, em muitos casos, houve aumento da
ansiedade e conflitos relacionais. A SPSP tinha por dever manifestar-se e esteve presente
em todas as discussões. Os DCs de Saúde Escolar, Infectologia, Pediatria Legal e o GT Desenvolvimento e Aprendizagem discutiram, baseados em evidências, a difícil decisão por
ensino presencial, remoto ou híbrido. As discussões podem ser consultadas em nosso site.
Nossa especialidade é única. É um privilégio. Não podemos descurar dessa característica singular. Lidamos com seres em crescimento e desenvolvimento. Perante a sociedade,
temos o papel de promover o cuidado e a saúde, sob todas as formas e ângulos, apesar das
dificuldades crescentes.
Somos Pediatras, com muito orgulho!

Os cristãos, os judeus,
os muçulmanos, os
budistas, todos que têm
fé, somos todos iguais.
Nossas festas têm nomes
diferentes, ocorrem em
datas diferentes, mas no
fundo, une-nos a alegria
da celebração.
Feliz ano novo!
Paz, e principalmente
saúde, a todos.

Arquivo pessoal

Parafrasendo Cicero em suas Catilinarias:
O tempora! O mores!
Que tempos! Que costumes!
Quousque tandem, Covid19, abutere iubentium nostra)?
Até quando, Covid19, abusarás da nossa saúde?

Sulim Abramovici • Presidente
presidencia@spsp.org.br
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Defesa Profissional: desafios crescentes
te com cada operadora a remuneração aos seus credenciados,
bem como o vínculo contratual e seus parâmetros de renovação. A SPSP participa ativamente dessa negociação, inclusive
nos pleitos pelos problemas tributários.
A falta de regulamentação da Telemedicina propicia muitas empresas invasoras de origem diversa à área da saúde e
da própria Medicina nessa prática, com aviltamento gritante
dos honorários médicos. Particularmente na área pediátrica,
vê-se a divulgação de atendimento online em consultas, mormente na rotina de puericultura, o que impede uma avaliação
objetiva do desenvolvimento da criança.
Podemos construir um futuro
melhor, passando necessariamente por nós as mudanças.

Paulo Tadeu Falanghe

Especialista em Pediatria e
Administração em Saúde. 2º Tesoureiro
e Diretor de Defesa Profissional da SPSP.
Diretor de Previdência e Mutualismo da
APM. Conselheiro do CREMESP.
diretoria@spsp.org.br

Arquivo pessoal

A Defesa Profissional enfrenta muitas dificuldades no seu
alcance. Plantões de Pediatria em grande parte dos locais, público ou privado, são mal remunerados e em más condições.
Temos uma concorrência entre nós, pediatras, que nos desfavorece, bem como permite-se o trabalho de não pediatras nessas funções. Disto resultam ações frequentes contra o médico.
As unidades básicas de saúde não se preocupam com a presença do pediatra em sua equipe. A consequência parece não
importar aos contratantes. Na verdade, não falta pediatra e
sim salário digno.
Na Medicina supletiva, passamos a ter concorrência da
competição da própria operadora aos seus credenciados, visto que a verticalização do atendimento busca operar maiores
lucros. A prática do consultório pediátrico encontra cada vez
mais dificuldades em sua existência. Algum ganho em relação à Medicina supletiva, como o Atendimento Ambulatorial
em Pediatria, com codificação e remuneração diferente da
consulta em Pediatria, é propositadamente confundido pelas
operadoras. A ANS fecha os olhos a essas situações. Quanto à
remuneração de valores de consultas, existe um trabalho persistente da Associação Paulista de Medicina juntamente com
as sociedades de especialidades, negociando individualmen-

Pediatria: olhar para o futuro

2

meu consultório e no Hospital São Joaquim - Unimed, com
recepção e seguimento dos recém-nascidos.
A Covid-19 trouxe novos tempos para a Pediatria, com
crianças circulando menos, sem escola presencial, hábitos de
higiene mais valorizados, uso de máscaras e menos doenças
infecciosas e com a Puericultura mais valorizada. O lado triste da pandemia foi a perda de muitas vidas, de conhecidos
e amigos, além do distanciamento e de um futuro ainda incerto. Mas fica a expectativa por
um tratamento precoce, seguro
e eficaz, evitando que o quadro
se agrave, e também pela vacina,
pois temos que continuar nossas
vidas e trabalhar com segurança.
Eduardo Simões Ferreira

Formado pela Faculdade de Medicina de
Botucatu - UNESP. Título de Especialista em
Pediatria pela SBP.
eduardosimoes30@gmail.com

Arquivo pessoal

O que mais me motivou a fazer Pediatria foi olhar para o futuro e imaginar como o pediatra poderia contribuir para melhorar a saúde das crianças através de orientações, prevenção,
cuidados, diagnóstico precoce e tratamento oportuno.
Desde a minha graduação e residência médica, muitos
avanços na saúde contribuíram para melhorar a qualidade de
vida e diminuir a mortalidade infantil (que era muito alta no
início da década de 1980). Entre esses avanços destaco: acesso
à informação e aos serviços de saúde, melhores condições sanitárias, maior prevalência do aleitamento materno, ampliação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), qualidade
do pré-natal e assistência ao recém-nascido, triagem neonatal, UTI pediátrica e os avanços no tratamento do prematuro.
Destaco também o papel importante da SPSP e da SBP na
atualização do pediatra e na atenção à saúde da criança e do
adolescente. Atualmente, o foco é o neurodesenvolvimento, a
epigenética e a atenção nos primeiros mil dias.
Há 41 anos atuo como pediatra em Franca, minha cidade
natal, atendendo crianças e adolescentes na rede pública, no
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Apoie e compartilhe as campanhas da SPSP
Em novembro, o Departamento Científico de Pediatria Legal da SPSP organizou
o Café da Manhã Virtual com o Professor com o tema Telemedicina em Pediatria, no dia 28
de novembro, pela campanha Novembro Prateado – Direitos das Crianças e Adolescentes: somos todos iguais! O evento procurou conceituar as diferentes modalidades de atendimento por Telemedicina 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 gravação do Café está disponível
na plataforma SPSP Educa (www.spspeduca.org.br). Outra ação importante pela
campanha foi o 14º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência Contra
Crianças e Adolescentes (confira na página 5).

No último mês do ano, a SPSP promove a campanha Dezembro Vermelho – Prevenção de acidentes na infância
e adolescência, um tema de grande importância, uma vez
que os acidentes estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade na faixa etária pediátrica no mundo. O
pediatra é imprescindível no papel de alertar pais, familiares
e responsáveis sobre situações de risco para bebês, crianças
e adolescentes e, dessa forma, orientá-los para que possam
evitar situações perigosas. Por meio da campanha, a SPSP
quer chamar a atenção da população para a importância da
prevenção, que é a forma mais eficaz de diminuir as mortes
e/ou sequelas de vítimas de acidentes, ou ‘injúrias não intencionais’, no Brasil. "O acidente é previsível e pode ser evitado.
Cabe a nós, médicos e outros profissionais que atuam com a
faixa etária pediátrica, verificar o comportamento de crianças e adolescentes no dia a dia, analisar os riscos relacionados
e, a partir disso, criar mecanismos de prevenção e proteção
para que os acidentes não ocorram, porque, quando ocorrem,
podem levar a sequelas ou cicatrizes que nunca serão curadas", afirma Claudio Barsanti, coordenador das campanhas
da SPSP. "Acidentes de trânsito, afogamento, sufocação, queimaduras, quedas e intoxicações lideram as causas de injúrias
não intencionais. As intervenções preventivas são as medidas
mais eficazes para evitar, ou ao menos diminuir, os riscos de
lesões", diz Tânia Zamataro, coordenadora da campanha e
presidente do DC de Segurança da Criança e do Adolescente
da SPSP. O Departamento preparou artigos científicos sobre
o tema, disponíveis no portal da SPSP (www.spsp.org.br), e
também textos – inclusive abordando a pandemia – para pais
e cuidadores, publicados no blog Pediatra Orienta (www.pediatraorienta.org.br) durante o mês de dezembro.

A campanha Janeiro Bronze – Cuidados com as crianças
no verão busca alertar a comunidade médica e a população
em geral sobre a importância da prevenção dos efeitos imediatos da exposição solar – queimaduras, brotoejas, infecções de pele e dermatoses, por exemplo – como também dos
efeitos silenciosos do sol em médio e longo prazo, como lesões pigmentadas (pintas), que podem apresentar um curso
benigno ou não ao longo da vida. "A campanha Janeiro Bronze destaca o verão e a proteção da pele de crianças e adolescentes, mas também aborda os cuidados com a hidratação e
com a alimentação nessa época. Embora estejamos em um
ano atípico devido à pandemia do novo coronavírus, normalmente janeiro é o momento da diversão das crianças, seja em
em casa, na praia, no clube, no parque. Portanto, é preciso
ter a devida atenção com os fatores de risco ligados à estação
mais quente do ano", diz Claudio Barsanti, coordenador das
campanhas da SPSP. Para Selma Hélène, presidente do Departamento Científico de Dermatologia da SPSP e coordenadora da campanha, a prevenção dos danos solares imediatos
e futuros deve começar desde bebê, principalmente no dia a
dia, na escola e no lazer diário. "No verão, as medidas devem
ser redobradas devido à exposição mais prolongada", acrescenta a dermatologista.
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Aconteceu em
Piracicaba

De 16 a 27 de novembro aconteceu o
IV Encontro de Prematuros e Familiares da
Santa Casa e SPSP, organizado pela SPSP
- Regional Piracicaba e a Santa Casa de
Misericórdia de Piracicaba. Trata-se de
uma série de vídeos gravados em comemoração à Semana do Prematuro
que podem ser acessados pelas redes
sociais Facebook (@SantaCasaPiracicaba) e Instagram (@santacasadepiracicaba). Os temas foram abordados por
uma equipe multiprofissional nas áreas
de Pediatria, Psicologia, Enfermagem,
Nutrição, Fonoaudiologia, Fisioterapia
e Terapia Ocupacional.

Atividade física e esportes na
infância e adolescência
A SPSP criou o Núcleo de Estudos da Prática de Atividade Física e Esportes na Infância e Adolescência, atendendo à várias solicitações de colegas pediatras. O novo
Núcleo está sob a coordenação de José Nelio Cavinatto, com participação de Roberto Bittar e Denise Derani Gomes. "Desenvolvimento neuropsicomotor, nutrição
saudável, prática de atividade física, exercício físico sistematizado e esporte desde
a infância estão relacionados a importantes benefícios que se refletem na saúde da
vida adulta. São temas fundamentais para o exercício com qualidade da Pediatria",
afirma Sulim Abramovici, presidente da SPSP. Os pediatras interessados, inclusive
aqueles que já fazem parte de outros Departamentos ou Grupos de Trabalho da
SPSP, que têm no esporte interface importante (Ortopedia, Endocrinologia, Segurança, Nutrição, entre outros), estão convidados a participar deste Núcleo, que
também agregará especialistas de outras áreas relacionadas à atividade física e esportes, como nutricionistas, educadores físicos e fisioterapeutas.

Acesse www.spsp.org.br e
confira o novo portal da SPSP.

Aconteceu em Live aborda espiritualidade
Ribeirão Preto
A SPSP - Regional Ribeirão Preto
realizou, no dia 7 de novembro, o 2º
Café da Manhã com Professor da Regional
Ribeirão Preto da SPSP, com transmissão pelo Google Meet. Visando a atualização em temas de Pediatria geral, o
evento abordou a solicitação racional
de exames de triagem para imunodeficiências, o consultório como uma
empresa e a necessidade de coleta de
perfil lipídico em Pediatria.

Em 24 de outubro, a SPSP
realizou a live (via Zoom)
com o tema Espiritualidade
da criança e adolescente. Organizado pela Diretoria de
Cursos e Eventos e o Núcleo
de Estudo da Espiritualidade da Criança e Adolescente
da SPSP, o evento discutiu a
relevância do estudo da espiritualidade como parte de sua saúde integral com palestras sobre espiritualidade e
religiosidade entre adolescentes de 13 a 17 anos no Brasil e espiritualidade da criança e o seu desenvolvimento. O evento foi gravado e está disponível de forma gratuita na plataforma SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

A Diretoria Executiva da SPSP aprovou em dezembro de 2020 o novo Regulamento dos
Departamentos Científicos (DCs), Grupos de Trabalho (GTs) e Núcleos de Estudo (NEs) da SPSP.
Confira o documento no menu Departamentos do portal da SPSP (www.spsp.org.br).
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Jornada de Nutrição comemora
50 anos da SPSP
O evento comemorativo dos 50 anos da
SPSP – a Jornada de Nutrição em Pediatria:
novos conceitos e caminhos futuros – aconteceu de forma virtual no dia 14 de novembro
último. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento Científico
de Nutrição da SPSP, a Jornada teve como objetivo a atualização interdisciplinar
com os especialistas da SPSP e profissionais de áreas afins com interface na nutrição infantil. “A Jornada foi excelente. Por ser um encontro que inicialmente foi
pensado para ser presencial e, devido à pandemia do novo coronavírus, tivemos
que mudar para um evento online, observamos que nosso alcance foi maior ainda,
atingindo vários Estados do Brasil, não só os pediatras de São Paulo”, comentou
Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck, diretora de Cursos e Eventos da SPSP. Outro ponto importante do evento para Lilian foi a presença de palestrantes de várias
áreas de atuação da Pediatria, falando de um assunto comum que é a Nutrição dos
recém-nascidos, das crianças e dos adolescentes. “Cada um com seu ponto de vista,
complementando a atenção integral que nossos pacientes merecem”, declarou. A
Jornada de Nutrição em Pediatria está disponível nos Eventos Gravados da plataforma
SPSP Educa. O acesso é gratuito para os associados SBP/SPSP.
As propostas de eventos de comemoração dos 50 anos da SPSP acabaram sofrendo modificações devido à pandemia do novo coronavírus. “Optamos por fazer a
Jornada de Nutrição de forma virtual, mas para manter a forma presencial, adiamos
a realização da Jornada de Atualização em Pediatria. Ela foi pensada para ser um momento de confraternização e esperamos que nessa data possamos nos encontrar
pessoalmente. No entanto, também estudamos sua transmissão ao vivo pois, dessa
forma, alcançamos um maior número de colegas” finalizou Lilian Sadeck.

Fórum discute prevenção de
acidentes e combate à violência
A 14ª edição do Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência Contra
Crianças e Adolescentes da SPSP aconteceu no último dia 31 de outubro. Este ano, o
evento aconteceu de forma online e foi transmitido ao vivo pelo site da TV Câmara
de São Paulo e pelo Facebook da SPSP. Com organização do Núcleo de Estudos da
Violência contra Crianças e Adolescentes da SPSP e Câmara Municipal de São Paulo,
o Fórum foi uma das ações da campanha da SPSP Novembro Prateado – Direitos das
Crianças e Adolescentes: somos todos iguais. “O Fórum traz visibilidade para um assunto de extrema importância e impacto social, responsável por uma morbimortalidade significativa em nosso País e que requer ações integradas de diferentes agentes
sociais para o seu enfrentamento. Ao oferecer este espaço de discussão, nossa Sociedade contribui para a articulação de diferentes setores envolvidos no atendimeto
aos acidentes e violências contra crianças
e adolescentes”, disse Sulim Abramovici,
presidente da SPSP, na abertura do evento. Acesse a página de Eventos gravados
no portal da SPSP (www.spsp.org.br) para
assistir ao Fórum na íntegra.

Combate à
sífilis congênita

Em outubro, o GT Prevenção e Tratamento da Sífilis Congênita da SPSP,
em parceria com o Programa Estadual
de DST/Aids – CRT-DST/Aids – Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, organizou um Encontro Virtual com
o Especialista pela campanha Outubro
Verde: combate à sífilis congênita. O
evento divulgou dados epidemiológicos sobre a sífilis em gestante e a sífilis congênita no Estado de São Paulo
e discutiu as novas dificuldades que
surgiram com a pandemia e como enfrentá-las. O encontro está disponível
na plataforma SPSP Educa (www.spspeduca.org.br). Outra ação pela campanha foi a publicação do documento
científico Sífilis Congênita – Outubro
Verde 2020, disponível em Documentos
Científicos no portal da SPSP. Para o
público leigo o GT preparou o texto Sífilis congênita: o problema não termina na
maternidade, publicado no blog Pediatra
Orienta (www.pediatraorienta.org.br).

Atualize-se no
portal da SPSP com
os documentos
científicos e artigos
sobre a Covid-19
produzidos pelos
Departamentos
Científicos (DCs),
Grupos de Trabalho
(GTs) e Núcleos de
Estudo (NEs) da SPSP.
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CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

Antibióticos
em Pediatria

Pediatria Integrativa: rinite

Antibióticos em Pediatria: casos clínicos
foi o tema do Café da Manhã Virtual com
o Professor que aconteceu no dia 7 de novembro. Organizado pela Diretoria de
Cursos e Eventos e o DC de Infectologia
da SPSP, o evento atualizou sobre os
novos antibióticos em Pediatria e o que
podem acrescentar no tratamento do
paciente pediátrico. Foram discutidos
os seguintes casos clínicos: septicemia
e a indicação de antibióticos direcionados ou amplo espectro; infecções de
pele e tecidos moles e a necessidade de
cobertura para estafilococo resistente
à oxacilina; e infecções respiratórias e
o melhor esquema terapêutico atual. O
evento está disponível no SPSP Educa
(www.spspeduca.org.br).

Perda auditiva
Aconteceu no dia 17 de novembro o
Encontro Virtual com o Especialista com o
tema Perda auditiva induzida pelo uso indevido de fones de ouvido em crianças e adolescentes. Organizado pela Diretoria de
Cursos e Eventos e o DC de Otorrinolaringologia da SPSP, o evento esclareceu
e alertou pediatras e hebiatras acerca
dos riscos e danos por vezes irreversíveis causados pelo uso inadequado de
fones de ouvido pelas crianças e adolescentes. O encontro está na área de
Eventos Gravados da plataforma SPSP
Educa (www.spspeduca.org.br).

No dia 8 de dezembro será realizado o webinar
Discussão de casos clínicos pela Pediatria Integrativa: rinite
alérgica. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Núcleo de Estudos de Medicina Integrativa da
Criança e do Adolescente da SPSP, o evento tem como
objetivo apresentar diferentes racionalidades médicas incluídas no conceito de Pediatria Integrativa
através da discussão de um caso clínico de rinite alérgica. Inscrições online gratuitas (obrigatórias) até 7 de
dezembro pelo SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Telemedicina em Pediatria

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

No dia 28 de novembro aconteceu o Café da Manhã Virtual com o Professor com o
tema Telemedicina em Pediatria. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e
o DC de Pediatria Legal da SPSP, o evento procurou conceituar as diferentes modalidades de atendimento por Telemedicina e sua utilização na prática clínica diária,
além de discutir os aspectos éticos e legais envolvidos. O Café foi parte das ações da
campanha Novembro Prateado – Direitos das Crianças e Adolescentes: somos todos
iguais! e sua gravação pode ser acessada no SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Abordagem precoce de doenças
de neurodesenvolvimento
Esclarecer o pediatra sobre quando suspeitar de doenças do neurodesenvolvimento, como diagnosticar e conduzir foi o objetivo do Encontro Virtual com o Especialista – Doenças de Neurodesenvolvimento: abordagem precoce realizado em 26 de
novembro último. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o DC de Neurologia da SPSP, o evento está disponível na plataforma SPSP Educa (www.spspeduca.org.br) de forma gratuita para os associados SBP/SPSP.

JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA
Cinquentenário da SPSP
1 e 2 de outubro de 2021
Ribeirão Preto • SP
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4º CONGRESSO PAULISTA
e 2º CONGRESSO SUL-AMERICANO DE

Urgências e
Emergências
Pediátricas
9 a 12 de junho de 2021

Centro de Convenções Frei Caneca • São Paulo (SP)
EVENTO PRESENCIAL OU ONLINE
Haverá transmissão online de todas as salas, portanto é possível assistir a esta edição do
Congresso sem sair de casa da mesma forma como se estivesse presente. No ato da inscrição
marque a opção presencial ou online e escolha os temas de seu interesse para assistir.

TRABALHOS
CIENTÍFICOS
Confira o regulamento
e envie seu trabalho
científico. A submissão
deve ser feita por um dos
autores já inscritos no
evento.
O PRAZO FINAL encerra
em 1 de março de 2021.

Um congresso de Pediatria
geral que abraça todas as
suas subespecialidades
pediátricas, com foco no
paciente gravemente
enfermo.
Atende não somente aos
profissionais que atuam
na área de emergência,
mas também em unidades
básicas de saúde,
consultórios e ambulatórios
pediátricos ou não.

PROGRAMAÇÃO
CIENTÍFICA
A Programação Científica
completa de 10 a 12 de
junho já está disponível
no site do evento. Os
Cursos Pré-Congresso
serão realizados no dia
9 de junho - em breve
será divulgada a lista com
todos os detalhes!

Primeiro prazo de inscrições com desconto encerra em 31 de dezembro!

www.emergenciaspediatricas.org.br
Realização:
Sociedade de Pediatria de São Paulo
Co-realização Científica:
Sociedade Latino-americana de Emergências Pediátricas

Secretaria executiva:
Ekipe de Eventos
41 3022-1247
ekipe@ekipedeeventos.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

8 de dezembro
Ao vivo - Zoom
			

Evento

Informações

Webinar – Discussão de casos clínicos pela Pediatria Integrativa: rinite alérgica

www.spsp.org.br

Pontos
*

Eventos em 2021
Data

Local

Evento

Informações

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

emergenciaspediatricas.org.br

Pontos
*

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

Pontos

Reconhecendo sinais precoces da distrofia muscular de Duchenne

Carlos Takeuchi e Edimar Zanoteli

www.aulaspediatriasp.com.br

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

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.

PALS - SBP/SPSP • Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS) • www.spsp.org.br/pals
Confira no portal da SPSP (www.spsp.org.br/pals) informações sobre o curso Pediatric Advance Life Support (PALS) voltado para médicos, acadêmicos de Medicina (a partir do 6º ano) e enfermeiros formados.
Próximas datas: 30 e 31 de janeiro de 2021 • Centro de Treinamento da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.

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

Associado SBP/SPSP tem acesso gratuito aos eventos gravados
no portal SPSP Educa.
Estão disponíveis online as aulas do Café da Manhã com o Professor de
2017 a 2020, além das lives realizadas pela SPSP em 2020.

Acesse: www.spspeduca.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

(*) Formulário enviado para pontuação na CNA

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

