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Com pequenas batidas uma grande árvore é derrubada (provérbio japonês). Antes de interpre-
tar como um convite ao desmatamento, vamos entender como uma das qualidades dos pe-
diatras: pequenas ações consistentes permitem alcançar um objetivo maior.

A SPSP sempre foi fiel ao princípio de que o médico pediatra é, antes de tudo, um orienta-
dor com a responsabilidade de qualificar o desenvolvimento de um adulto capaz numa so-
ciedade que se pretende ser mais justa. É nossa missão. Entendemos que a orientação já no 
período pré-natal em conjunto com o obstetra, o atendimento do recém-nascido na sala de 
parto, a importância dos mil dias, a prevenção de doenças infecciosas, a avaliação do estado 
nutricional, história alimentar, curvas de crescimento, desenvolvimento neuropsicomotor, 
orientação vacinal, prevenção de acidentes, entre outros parâmetros de saúde e desenvolvi-
mento, são pequenas grandes ações. Em época conturbada de pandemia, a SPSP não se des-
viou de seus objetivos nem deixou de produzir material científico de auxílio aos pediatras.

Novos desafios vêm se tornando mais graves na sociedade: a desnutrição e, no outro ex-
tremo, a obesidade, o absurdo movimento do antivacinismo, o bullying nas escolas, a dis-
criminação racial e a falta de oportunidade para todas as crianças com ou sem deficiência, 
além das drogas lícitas e ilícitas, um grave problema de saúde pública.

Muito preocupante é a ausência das crianças e adolescentes da escola. Temos nos mani-
festado de maneira técnica e científica – recentemente, a difícil decisão de volta às escolas 
motivou a SPSP a elaborar um parecer, baseado em evidências e experiências mundiais.

Nessa área, houve descrição de novas síndromes e denominações, como a síndrome da gaio-
la – segundo especialistas, a gaiola é aberta, mas o pássaro não quer sair. A Organização 
da Nações Unidas criou o termo geração catástrofe referindo-se a estudantes que sofreram o 
impacto da pandemia sobre o ensino. A UNESCO, após um ano de covid-19, recomendou que 
devemos priorizar a recuperação para evitar uma catástrofe geracional. Para cada ano per-
dido, levaremos dez para retornar ao estado pré-pandemia. Preocupa-nos, principalmente, 
a ruptura do contato entre professores e alunos e entre pediatras e crianças e adolescentes.

Devemos investir em saúde e educação para crianças e adolescentes para obter retorno tra-
duzido em adultos produtivos, conscientes e com voz e participação nas decisões do Brasil. 

Estamos ansiosos pelo retorno das atividades presenciais. Transferimos o Congresso Paulis-
ta de Emergências Pediátricas para 2022 com a boa notícia de contar, de maneira inédita, com 
o apoio da Academia Americana de Pediatria. Em 2023, teremos o Congresso Paulista de Pediatria.

Assim como os professores na educação, não podemos deixar de cuidar do resgate da re-
lação médico-paciente, atualmente prejudicada pela adaptação necessária ao isolamento. 
Não descuidemos, também, da espiritualidade na prática pediátrica e da Pediatria Integra-
tiva. Temos de ser persistentes para evidenciar a importância dos pediatras na sociedade.

Somos pediatras!

Shoda mo tsumoreba taiboku wo taosu

Sulim Abramovici • Presidente
presidencia@spsp.org.br

Se você acredita no 
amanhã, o amanhã virá.

Se você não acredita no 
amanhã, o amanhã virá.

(provérbio senegalês)

A pandemia vai passar. 
Já que o amanhã chegará, 

cabe prepararmo-nos para
recebê-lo com projetos 
usando a inteligência 

e a competência dos 
pediatras.
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O distanciamento social imposto pela pandemia Covid-19 
trouxe graves impactos sociais e, para o pediatra, dificulda-
des no exercício profissional e aprimoramento científico. A 
radical mudança para a comunicação digital através dos we-
binars, lives e atividades online trouxe a necessidade de adap-
tação de nossa vida cotidiana e, de forma evidente, das ativi-
dades científicas e de educação continuada da SPSP.

Não foi uma tarefa fácil gerar conteúdo, palestrar defronte 
a tela do computador e adequá-la tecnicamente às platafor-
mas digitais! Há pouco mais de um ano, lives eram realizadas 
através do Facebook com uma câmera de celular e participan-
tes “ao vivo”. Porém, o meteórico progresso das plataformas 
virtuais, rápida e intensamente integradas à sociedade, per-
mitiu realizar eventos (até de forma interativa) com centenas 
de participantes para todas as localidades – capital e interior 
de São Paulo (e todo Brasil!) – com gravações que podem ser 
acessadas no portal SPSP Educa a qualquer momento.

A nova realidade permitiu que os programas científicos e 
educacionais continuassem e até fossem aprimorados atra-

vés de atividades inovadoras, com maior interação dos mem-
bros dos Departamentos Científicos. Foi o caso da Jornada 
de Nutrição dos 50 anos da SPSP, evento multidisciplinar de 
grande sucesso, e das lives com a participação dos especialis-
tas, algumas dirigidas ao público geral.

Contamos com o decidido apoio do associado durante es-
ses tempos imprevisíveis. Sem dúvida, a SPSP trouxe avanços 
científicos enfatizando a importância da educação continuada 
e troca de conhecimento, desde a 
atenção básica até a alta comple-
xidade, contribuindo para o apri-
moramento científico do caro co-
lega pediatra.

Rubens Feferbaum
Diretor dos Departamentos Científicos 

da SPSP. Especialista em Neonatologia e 
Nutrologia pela SBP. Professor livre-docente

em Pediatria da FMUSP. 
diretoria@spsp.org.br
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Em 2021 completo 20 anos de formado pela Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC) de Campinas. Escolhi a Pediatria 
por ser uma clínica completa, extremamente abrangente e 
que tem dentro dela todas as especialidades médicas, per-
mitindo que você se dedique àquilo que tem afinidade. No 
vasto campo da Pediatria, optei pela Hematologia Pediátri-
ca, que também é um mundo à parte, com uma infinidade 
de oportunidades: banco de sangue, transplante de medula, 
consultório, hospital com tratamento de câncer, entre outras. 
No entanto, hoje em dia faltam profissionais de Hematologia 
Pediátrica, são poucos dedicados exclusivamente à Pediatria. 
Tem muito ainda a ser explorado, cabe muito avanço nessa 
área, é um campo muito promissor.

Atualmente, tenho notado, pelos alunos da Faculdade de 
Medicina da PUC Campinas, a Pediatria retomando o pres-
tígio depois de muito tempo em baixa. Vejo o resgate, a per-
cepção da importância da especialidade, principalmente da 
Puericultura. Mas ainda não é suficiente para reconhecer a 
especialidade e fazer uma boa Puericultura, que é funda-

mental para construir uma infância saudável e um cidadão 
que terá menos comorbidades no futuro.

Considero que estar associado a entidades de classe é mui-
to importante, principalmente pela atualização científica. As 
sociedades médicas facilitam a educação continuada com a 
realização de cursos, congressos e revisões científicas. Infe-
lizmente, devido à pandemia, estamos limitados aos eventos 
virtuais e sem a possibilidade de trocar ideias e conversar com 
colegas pessoalmente, mas ainda 
assim os encontros online têm 
sua importância, sem dúvida.

A importância da educação continuada

Construindo uma infância saudável

Luciano Fuzzato
Docente da Pontifícia Universidade 

Católica de Campinas. Hematopediatra do 
Centro Médico de Campinas. Plantonista do 

Hospital e Maternidade Celso Pierro.
lfuzzato@hotmail.com
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“A iniciação do consumo de drogas – lícitas e ilícitas – tem 
sido cada vez mais precoce e o impacto cada vez mais avas-
salador. É imprescindível que profissionais da saúde estejam 
preparados para abordar e orientar sobre essa questão, auxi-
liando, inclusive, a conscientizar pais e cuidadores em rela-
ção ao problema. E as escolas também são muito importan-
tes nesse processo”, explica Claudio Barsanti, coordenador 
das Campanhas da SPSP. 

Julho Branco: com consciência, sem drogas, campanha 
promovida pela SPSP desde 2016, visa conscientizar profis-
sionais de saúde e a comunidade sobre os efeitos nocivos do 
consumo precoce de drogas lícitas e ilícitas por crianças e 
adolescentes. A SPSP tem a visão de que o combate eficaz ao 
consumo de drogas (lícitas ou não) passa obrigatoriamente 
pelos consultórios dos especialistas. Com o preparo adequado 
do pediatra, pretende-se instituir um aconselhamento obriga-
tório sobre o tema. Ou seja, um tempo específico da consulta 
voltado à abordagem da questão, favorecendo uma interven-
ção preventiva e até curativa. A campanha é coordenada pelo 
Grupo de Trabalho (GT) Combate ao Uso de Drogas por Crian-
ças e Adolescentes da SPSP. É obrigação da SPSP, dos pediatras 
e de todos os cidadãos de diferentes segmentos da sociedade 
estarem atentos e ativos na proposição de medidas eficazes.

“A família é a primeira fonte de informações para a criança 
e é o principal exemplo para o adolescente. Por isso, a saída é 
o diálogo e a prevenção”, declara João Paulo Lotufo, coorde-
nador do GT Combate ao Uso de Drogas por Crianças e Ado-
lescentes da SPSP.

A ações pela campanha serão divulgadas no portal e nas re-
des sociais da SPSP. Informações para o público leigo serão 
publicadas no blog Pediatra Orienta, além de artigos científi-
cos para os pediatras no portal da SPSP.

Informação, envolvimento e atuação:
acompanhe e apoie as campanhas da SPSP

“Profissionais que lidam com crianças devem estar atentos 
à sua evolução e desenvolvimento e, enquanto participantes 
desse processo, ao perceber qualquer alteração, são obrigados 
a avaliar, questionar e encaminhar. Quanto mais cedo for feito 
o diagnóstico, melhor será a condução do caso, com boas chan-
ces de minimizar os efeitos do distúrbio, se não curar”, afirma 
Claudio Barsanti, coordenador das Campanhas da SPSP. 

O principal objetivo da campanha Junho Púrpura – Dis-
túrbios de aprendizagem: conhecer, perceber, enfrentar 
é ajudar os pediatras a identificar e orientar as famílias so-
bre os distúrbios de aprendizagem e problemas de desen-
volvimento em crianças, assim como levar informações aos 
profissionais que atuam com essa faixa etária. A campanha 
é coordenada pelo Grupo de Trabalho (GT) Desenvolvimento 
e Aprendizagem da SPSP, que conta com uma equipe multi-
disciplinar composta por pediatras, otorrinolaringologistas, 
oftalmologistas, neurologistas, entre outros especialistas.

“Precisamos trazer o problema da escola para o consultório 
médico, para orientar pais e cuidadores e ajudar as famílias 
na difícil escolha de quais especialistas ou profissionais pro-
curar”, destaca Renata Di Francesco, coordenadora do Grupo 
de Trabalho (GT) Desenvolvimento e Aprendizagem da SPSP.

O GT realizou, no dia 27 de maio, o Encontro Virtual com Es-
pecialista com o tema Aspectos sensoriais nos distúrbios de apren-
dizagem (veja na página 4). Durante o mês de junho, o GT pu-
blicará artigos científicos para os pediatras, no portal da SPSP, 
e textos para o público leigo, no blog Pediatra Orienta. 

www.spsp.org.br/campanhas_spsp
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Desafios do isolamento 
social e suas repercussões 

Combate ao uso de drogas 
lícitas e ilícitas e à violência

No dia 8 de maio aconteceu o Café da Manhã Virtual com o Professor com o tema 
Fique em casa: os desafios do isolamento social e suas repercussões no adolescente, uma ação 
pela campanha Maio Amarelo – Depressão entre crianças e adolescentes: pare, ob-
serve, acolha. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e o Núcleo de 
Estudos Depressão entre Crianças e Adolescentes da SPSP, o evento teve como ob-
jetivo apresentar e debater os impactos do isolamento social nos adolescentes, os 
quais potencializam o alto grau de vulnerabilidade, instabilidade e estresse expe-
rimentados no âmbito do processo de desenvolvimento, decorrentes do momento 
de transformações em que se encontram, visando apontar as repercussões de risco 
físico e psíquico, bem como discutir as possibilidades de enfrentamento. Coorde-
nado por Vera Ferrari Rego Barros, coordenadora do Núcleo de Estudos Depressão 
entre Crianças e Adolescentes da SPSP, o 
evento online contou com a participação 
de Gabriella Erlacher Lube de Almeida e 
Arianne Angelelli, membros do Depar-
tamento Científico de Saúde Mental da 
SPSP, e  Cristiane da Silva Geraldo Folino, 
membro do Núcleo de Estudos Depressão 
entre Crianças e Adolescentes da SPSP. A 
gravação deste Café da Manhã Virtual com 
o Professor está disponível no portal SPSP 
Educa (www.spspeduca.org.br).

Confira os artigos pela campanha Maio Amarelo – Depressão entre crianças e 
adolescentes: pare, observe, acolha. 
Documento Científico:
• Automutilação na adolescência
Blog Pediatra Orienta:
• Ficar isolado: o que isso significa para o adolescente?
• Resiliência: construindo a capacidade de enfrentamento

Contribuir para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes através 
do combate e prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas e à violência foi o obje-
tivo da 4ª Jornada do Grupo de Trabalho de Drogas e Violência na Adolescência 
da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), realizada em parceria com a Socieda-
de de Pediatria de São Paulo (SPSP). Confira os temas abordados: Uso abusivo de 
opioides: inclui drogas semissintéticas e sintéticas: heroína, morfina; Uso de solventes ou 
inalantes: cola de sapateiro, acetona, clorofórmio + éter (cheirinho da loló), lança perfume; 
Intoxicações por produtos de limpeza, cosméticos e tintas; e Intoxicações por pesticidas e 
plantas (comigo ninguém pode; folha da nicotina: doença da folha verde). O evento está 
disponível para associados no site da SBP (www.sbp.com.br/lives).

Associado! 

Mantenha 
seu cadastro 
atualizado 
para receber 
todas as nossas 
comunicações.

Espiritualidade
e proteção

No dia 26 de abril aconteceu o Encon-
tro Virtual com o Especialista com o tema 
A espiritualidade da criança e do adolescen-
te como fator protetor de distúrbios do com-
portamento. Com organização da Dire-
toria de Cursos e Eventos e o Núcleo 
de Estudos Espiritualidade da Criança 
e do Adolescente da SPSP, o encontro 
teve como objetivo destacar o papel da 
espiritualidade da criança e do adoles-
cente como fator protetor contra pos-
síveis agravos e comportamentos de 
risco. Coordenado por Lélia Cardamo-
ne Gouvêa, coordenadora do Núcleo 
de Estudos Espiritualidade da Criança 
e do Adolescente da SPSP, o evento vir-
tual contou com a participação do mé-
dico psiquiatra e psicoterapeuta, João 
Lourenço Chinaglia Navajas. Confira 
a gravação deste encontro no portal 
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

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

Aspectos sensoriais nos 
distúrbios de aprendizagem

Pandemia: qual o 
impacto na saúde

No dia 27 de maio aconteceu o 
Encontro Virtual com o Especialista 
com o tema Aspectos sensoriais nos 
distúrbios de aprendizagem, uma 
ação pela campanha Junho Púrpu-
ra - Distúrbios de aprendizagem: 
conhecer, perceber, enfrentar. Com 
organização da Diretoria de Cursos 
e Eventos e o Grupo de Trabalho De-
senvolvimento e Aprendizagem da 
SPSP, o evento teve como objetivo 
orientar os pediatras sobre os principais pontos a serem avaliados em uma criança 
frente aos problemas na aprendizagem. Coordenado por Renata C. Di Francesco, 
coordenadora do GT Desenvolvimento e Aprendizagem da SPSP, o encontro onli-
ne contou com a participação de Fernando Lamano Ferreira, Adriana Monteiro de 
Barros Pires, Sulene Pirana, Larissa de Freitas Rezende Mauro e Mariana Facchini 
Granato, membros do GT Desenvolvimento e Aprendizagem da SPSP, Márcia Kei-
ko Uyeno Tabuse e Rosa Maria Graziano, respectivamente presidente e membro 
do Departamento Científico de Oftalmologia da SPSP, e Saul Cypel, presidente do 
Departamento Científico de Neurologia da SPSP. Confira a gravação no portal SPSP 
Educa (www.spspeduca.org.br).

Pandemia: qual o impacto na saúde das crianças, suas famílias e no profissional de saúde? 
Este foi o tema da live realizada no dia 13 de maio. Organizado pela Diretoria de 
Cursos e Eventos e o Departamento Científico (DC) de Cuidados Paliativos e Dor 
da SPSP, o evento teve como objetivo discutir sobre o impacto da pandemia nas 
crianças, em suas famílias e também no profissional da saúde. Coordenada por 
Silvia Maria de Macedo Barbosa, presidente do DC de Cuidados Paliativos e Dor 
da SPSP, a live contou com a participação de Poliana Cristina Carmona Molinari, 
Esther Angélica Luiz Ferreira, Ivete Zoboli, membros do DC de Cuidados Paliativos 
e Dor da SPSP, Simone Brasil de Oliveira Iglesias, membro do DC de Bioética da 
SPSP, Carlota Vitória Blassioli Moraes, pediatra responsável pela equipe de cuida-
dos paliativos pediátricos do Instituto de Oncologia Pediátrica do Graacc/Unifesp, 
e Maria Augusta Bento Cicaroni Gibelli, diretora do Centro Neonatal e Centro de 
Terapia Intensiva Neonatal 2 do ICr do HC-FMUSP. A gravação do evento pode ser 
acessada no SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Participantes do evento ao 
vivo têm acesso gratuito

As aulas da Jornada 
estão disponíveis nos 
Eventos Gravados do 

portal SPSP Educa

Criada em 2018, a plataforma SPSP 
Educa chegou para facilitar o acesso do 
pediatra à educação médica continua-
da oferecida pela Diretoria de Cursos e 
Eventos em conjunto com os Departa-
mentos Científicos, Núcleos de Estu-
do e Grupos de Trabalho da SPSP. Por 
meio dela, o associado pode inscrever-
-se para os cursos e, também, acessar 
as aulas gravadas dos eventos realiza-
dos pela SPSP. Estão disponíveis online 
as aulas do Café da Manhã com o Professor 
de 2018, 2019 e 2020, além de lives e En-
contros Virtuais com o Especialista realiza-
dos em 2020 e 2021. 
Ace s s e :  w w w. s p s p e d u ca .o r g .b r.

Portal de 
educação
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A Revista Paulista de Pediatria publica seus artigos de forma contínua, possibili-
tando a visualização das pesquisas antes da previsão de publicação. Confira alguns 
artigos disponibilizados no SciELO recentemente:

• Pediatras após a residência médica: um questionário sobre dados e problemas 
pessoais/profissionais

• Avaliação de conhecimentos e da autoeficácia antes e após ensino de suporte 
básico de vida a crianças

• Novos parâmetros de referência do índice de massa corpórea para crianças de 
seis a dez anos

• Dependência de internet em adolescentes de uma cidade na Amazônia ociden-
tal brasileira

• Exposições tóxicas agudas graves em crianças e adolescentes: série de casos 
• Incidência de recém-nascidos pequenos para a idade gestacional segundo cur-

va de Fenton e Intergrowth-21st em uma maternidade de nível secundário
• Avaliação do número de casos e do perfil de internações por varicela em hospi-

tal pediátrico após a introdução da vacina 
• Relação entre o índice de qualidade da dieta de nutrizes e o perfil de ácidos 

graxos do leite materno maduro

Confira artigos da RPPed

19 a 22 de março de 202219 a 22 de março de 2022
Centro de Convenções Frei Caneca • São Paulo (SP)

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

Urgências e Emergências PediátricasUrgências e Emergências Pediátricas

Realização: Sociedade de Pediatria de São Paulo

M Apoio oficial e inédito da Academia Americana de Pediatria (AAP)

JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA
Cinquentenário da SPSP

7 e 8 de outubro de 2022
Royal Tulip JP  •  Ribeirão Preto/SP

www.jornadaspsp.org.br/atualizacao
SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO

30 de junho vence o primeiro prazo de inscrições com desconto. Aproveite!30 de junho vence o primeiro prazo de inscrições com desconto. Aproveite!

 No dia 4 de de-
zembro aconte-
cerá a 15ª edição 
do Fórum Paulista 
de Prevenção de Aci-
dentes e Combate à 
Violência Contra Crianças e 
Adolescentes. Com organização da Di-
retoria de Cursos e Eventos e o Núcleo 
de Estudos Violência Doméstica con-
tra a Criança e o Adolescente da SPSP, 
o evento visa discutir e refletir as es-
tratégias para identificar, encaminhar 
e prevenir situações de risco relacio-
nadas às crianças e aos adolescentes, 
com ênfase nas áreas dos eventos não 
intencionais (acidentes) e intencionais 
(violência) em nível doméstico, na es-
cola e nos ambientes públicos. A data 
definitiva e a programação científica 
completa estarão disponíveis em breve 
no portal da SPSP.

Fórum contra 
a violência

Participou de eventos 
da SPSP? Retire seu 

certificado no portal da 
SPSP (www.spsp.org.br).
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EVENTO 
HÍBRIDO COM 
TRANSMISSÃO 

AO VIVO

 No dia 1 de julho acontecerá o En-
contro Virtual com o Especialista com o 
tema  Covid-19 e consequências endocri-
nológicas. Organizado pela Diretoria 
de Cursos e Eventos e o Departamento 
Científico de Endocrinologia da SPSP, 
o evento visa atualizar o pediatra so-
bre consequências endocrinológicas 
pós-covid-19. Inscrições gratuitas 
(obrigatórias) até 28 de junho no site 
www.spspeduca.org.br.

 No dia 17 de junho acontecerá o Encontro Virtual com o Especialista com o tema  Os 
efeitos da pandemia na Pediatria: novas apresentações das velhas doenças. Organizado 
pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento Científico de Pediatria Am-
bulatorial e Cuidados Primários da SPSP, o evento visa a atualização no manejo 
das antigas e novas demandas do dia a dia do pediatra em tempos de pandemia. 
Inscrições online gratuitas (obrigatórias) até 14 de junho pelo portal SPSP Educa 
(www.spspeduca.org.br).

Pandemia: novas apresentações 
das velhas doenças

Promover uma atualização voltada para o 
pediatra geral, para o pediatra de qualquer 
especialidade e pessoas envolvidas com os 
cuidados à saúde da criança sobre todos os 
aspectos relacionados à covid-19 em Pedia-
tria é o objetivo da Jornada de Atualização em 
Covid-19 em Pediatria, que será realizada nos 
dias 11 e 12 de junho.  Organizado pela Dire-
toria de Cursos e Eventos e o Departamento 
Científico de Pneumologia da SPSP, o even-
to abordará epidemiologia, quadro clínico, 
fisiopatologia, aspectos imunológicos, exa-
mes, tratamento de casos graves, vacinas em 
Pediatria, novas variantes, reabertura das escolas e síndrome inflamatória multis-
sistêmica pediátrica. Inscrições online gratuitas (obrigatórias) até 8 de junho pelo 
portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Jornada de atualização em 
Covid-19 em Pediatria

Covid-19 e 
Endocrinologia

Cursos online 
Confira os cursos online gratuitos 

oferecidos pela SPSP na plataforma 
www.aulaspediatriasp.com.br: 
• Reconhecendo sinais precoces da 

distrofia muscular de Duchenne
• Puberdade precoce

Atualização interdisciplinar e visão dos Departamentos 
Científicos da SPSP com interface na nutrição infantil 

apresentando novos conceitos e caminhos futuros

MAIS INFORMAÇÕES EM BREVE
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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

Nossos sites: 
www.spspeduca.org.br

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

www.rpped.com.br

8

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

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: em breve. • Centro de Treinamento da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo.

PALS - SBP/SPSP • Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS) • www.spsp.org.br/pals

www.spsp.org.br

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

Eventos em 2022

 19 a 22 de março Centro de Convenções Frei Caneca 4º Congresso Paulista e 2° Congresso Sul-Americano emergenciaspediatricas.org.br           *
  São Paulo, SP de Urgências e Emergências Pediátricas

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

 Data Local Evento Informações Pontos

Eventos em 2021

 1 de julho Ao vivo - Zoom Encontro Virtual com o Especialista  www.spspeduca.org.br           *
   Covid-19 e consequências endocrinológicas

 7 e 8 de outubro Hotel JP Jornada de Atualização em Pediatria – 50 anos SPSP www.meetingeventos.com.br           *
  Ribeirão Preto, SP 

 11 e 12 de junho Ao vivo - Zoom Jornada de atualização em covid-19 em Pediatria www.spspeduca.org.br           *
   

 17 de junho Ao vivo - Zoom Encontro Virtual com o Especialista  www.spspeduca.org.br           *
   Os efeitos da pandemia na Pediatria: novas apresentações das velhas doenças

 13 de novembro Maksoud Plaza Hotel 2ª Jornada de Nutrição em Pediatria: novos conceitos e caminhos futuros Em breve           *
  Evento híbrido 

 4 de dezembro Em breve 15º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e  www.spsp.org.br           *
   Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes


