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Após um ano trágico de pandemia em 2020 que, infelizmente, ao contrário de nosso prog-
nóstico, continuou em 2021, estamos em ambiente olímpico que se caracteriza pelo esforço 
para a conquista da medalha de ouro. A Pediatria não se acomodou e participa ativamente 
da busca pelo ouro, que caracteriza-se pela procura de melhores condições para a criança e 
o adolescente. Várias modalidades foram “eleitas e disputadas” e vamos citar algumas delas.

A SPSP criou a campanha Agosto Dourado: juntos pela amamentação para proteger, promover 
e apoiar esse método de oferta à nutrição do bebê. O principal objetivo é sensibilizar para 
a importância da amamentação e as ações da SPSP buscam envolver não só pediatras, mas 
profissionais de saúde e a sociedade como um todo. O tema deste ano – Proteger a amamen-
tação: uma responsabilidade de todos – representa uma importante missão em prol da questão.

Outra modalidade na qual fomos envolvidos teve importante participação do Núcleo de 
Estudos Prática de Atividade Física e Esportes na Infância e Adolescência. O objetivo é forne-
cer aos pediatras instrumentos para auxiliá-los na tarefa de estimular e orientar familiares, 
cuidadores, crianças e jovens na realização de atividades físicas no cotidiano, desde a mais 
tenra infância até o final da adolescência. A SPSP discutiu comprometimentos relacionados 
tanto às aptidões físicas como aos problemas de cognição, saúde mental e relacionamentos 
sociais, gerando tristeza, depressão e transtornos de ansiedade. Muitas crianças e jovens 
ganharam peso ou mesmo perderam massa muscular decorrentes do sedentarismo, inati-
vidade e hábitos alimentares com menos qualidade. Temos o desafio olímpico de preparar 
as crianças e os adolescentes para a qualidade de vida e não descuidamos.

Outra difícil competição que enfrentamos é a retomada das aulas presenciais nas escolas. 
Entendemos que o desenvolvimento social, neurológico, físico e o aprendizado estão sendo 
prejudicados com o não retorno às aulas. A utilização excessiva de dispositivos de tela gerou 
preocupação – além de afetar o desenvolvimento neuropsíquico, o hábito prejudica o sono, a 
alimentação, a audição, causa dores musculares, disfunções na visão, aumenta a incidência 
de obesidade e dificuldade de socialização. A SPSP recomenda fortemente o retorno presen-
cial, sem descuidar da equipe educacional, desde o professor até serviços de suporte, desde 
a limpeza e nutrição até a implantação das práticas de higiene e de distanciamento físico. 
Não devemos esquecer da conscientização dos alunos de que o retorno às aulas será em uma 
“nova escola”, diferente daquela que estavam acostumados.

Outro desafio das olimpíadas que a SPSP já vinha desenvolvendo foi investir em novos 
talentos, estimulando o ensino na graduação através das ligas acadêmicas, inclusão e parti-
cipação mais efetivas de residentes e jovens pediatras nas atividades científicas. O trabalho 
de preparação é longo, extenuante, mas recompensador.

Não podemos esperar pela próxima olimpíada. Vamos continuar trabalhando.
Somos pediatras!

Pediatria em busca do ouro olímpico

Sulim Abramovici • Presidente
presidencia@spsp.org.br

Muitas das coisas de 
que necessitamos 

podem esperar.
A criança não pode
A ela não podemos 

responder “amanhã”
Seu nome é hoje.

Gabriela Mistral, 
poetisa e educadora 

chilena. Prêmio Nobel 
de Literatura.
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Campanhas perenes importantes foram criadas durante 
a gestão 2016-2019, atribuindo um mês e uma cor a cada as-
sunto para levantar e divulgar questões a respeito de temas 
relevantes e de grande valor para toda a sociedade. Todas elas 
trazem à tona assuntos fundamentais para a Pediatria, a SPSP 
e seus associados, para as crianças e adolescentes e para a co-
munidade como um todo. As campanhas são mais uma forma 
da SPSP contribuir com a discussão de situações e problemas 
importantes para que juntos – médicos, profissionais de saú-
de e educação, familiares e toda a sociedade – possamos estar 
atentos e propor ações, procurando sempre o maior benefício 
possível para as crianças e adolescentes.

A pandemia trouxe, entre outras coisas, a diminuição no 
número de atendimentos presenciais em consultas de rotina. 
Ou seja, perdeu-se aquele momento em que o pediatra pode-
ria perceber alguma alteração de comportamento da criança 
ou do adolescente e ouvir da família se houve mudanças nes-
se período. As orientações podem ter sido supridas, em parte, 
pela Telemedicina, mas o atendimento virtual não se compara 
à consulta presencial, com toda a avaliação clínica feita de ma-

neira participativa. Isso reforça ainda mais a importância das 
campanhas. Estamos em um momento difícil, que certamente 
já tem repercussões - ou terá na vida de futuros adultos - e pre-
cisamos dar nosso melhor para tentar minimizá-las. 

Como pediatras, precisamos estar atentos a qualquer pe-
quena modificação no comportamento de nossos pacientes, 
para que essas alterações – físicas ou emocionais – possam 
ser prontamente diagnosticadas e, se possível, já tratadas para 
que não se tornem uma bola de neve. Nossas campanhas são 
atemporais e permanentes, sem-
pre serão fundamentais para a 
saúde física e mental das crianças 
e dos adolescentes.

Claudio Barsanti
2º vice-presidente da SPSP. Coordenador 

das Campanhas da SPSP. Presidente do 
Departamento de Pediatria Legal da SPSP 

diretoria@spsp.org.br
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Sou filho e neto de pediatras apaixonados pela Medicina e 
pela arte do ensino acadêmico. Convivo com assuntos dessa 
área desde pequeno, ouvindo casos e histórias que sempre me 
incentivaram a seguir o mesmo caminho. Me formei em Me-
dicina na mesma faculdade que meu pai e meus irmãos, em 
Mogi das Cruzes. Fiz quase todas as minhas atividades extra-
curriculares voltadas à Pediatria. Então, no fim, minha espe-
cialidade foi uma escolha fácil e, posso dizer, muito acertada!

Me especializei na Santa Casa de São Paulo, que me fez 
crescer muito como médico, me impulsionando a continuar 
por lá no setor de emergências e prosseguir minha formação 
acadêmica, desta vez como cardiologista e ecocardiografista, 
no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Na Cardiolo-
gia encontrei um campo muito amplo, que abrange cuidados 
ambulatoriais, radiológicos, em enfermarias, UTIs, sala de 
cateterismo e centro cirúrgico. É uma área fascinante, que 
felizmente vem crescendo muito nos últimos anos, propor-
cionando para muitas famílias a condição de darem uma vida 
longa e saudável aos seus filhos, mesmo aos nascidos com car-
diopatias complexas. É realmente gratificante!

Como pediatra, meu foco tem sido estimular os alunos e re-
sidentes a darem valor à essência da Pediatria, sem “esquecer” 
a Pediatria geral e a Puericultura, que sempre foram o cerne 
da nossa profissão. Como cardiologista, tenho tido o privilé-
gio de aprimorar o alcance da Cardiologia Pediátrica fora dos 
grandes centros. Os desafios são grandes, mas confio em uma 
rápida progressão nos próximos anos. 

Vale ressaltar que ser um associado da SPSP tem me dado 
um grande suporte ao me manter atualizado em todas as 
áreas da Pediatria, inclusive 
na Cardiologia, me ajudando a 
manter uma visão holística da 
nossa profissão.

Campanhas da SPSP: atemporais e permanentes

Pediatria: escolha fácil e muito acertada

Lucas Naufel
Professor de Cardiopediatria na 

Universidade de Mogi das Cruzes. Pediatra da 
Santa Casa de SP. Cardiologista no Instituto 
Dante Pazzanese de Cardiologia. Pediatra e 

Cardiopediatra na Clínica Infantil São Nicolau.
lucasnaufel@icloud.com
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Conscientizar a comunidade médica e a população em ge-
ral sobre a importância de práticas alimentares saudáveis 
em casa e nas escolas, bem como estimular a prática de ati-
vidades físicas visando a melhoria da qualidade de vida das 
crianças, suas famílias e as comunidades nas quais estão in-
seridas é o objetivo da campanha da SPSP Setembro Laranja: 
combate à obesidade infantil. 

“Considerando a pandemia, a presença das crianças e ado-
lescentes em casa – muitas vezes sem possibilidade de reali-
zação de exercícios – e o ensino virtual certamente levaram a 
um risco aumentado de condições de sobrepeso relacionadas 
não só à diminuição de atividade física, mas também à maior 
ingesta de alimentos, muitos deles mais calóricos e não ade-
quados para uma dieta ideal. Além disso, o acompanhamento 
e orientação pelo pediatra está prejudicado pela diminuição 
das consultas presenciais. Precisamos estar atentos”, destaca 
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 distúr-
bio nutricional importante problema de saúde pública, que 
necessita ser prevenido desde idades precoces”, alerta Maria 
Arlete M.S. Escrivão, coordenadora da campanha e membro 
do Departamento Científico de Nutrição da SPSP.

Acompanhe e apoie as campanhas da SPSP
A SPSP, que desde a sua fundação realiza ações de incentivo 

ao aleitamento materno, criou a campanha Agosto Dourado: 
juntos pela amamentação para proteger, promover e apoiar 
esse método de oferta à nutrição do bebê. O principal objetivo 
da campanha é sensibilizar para a importância da amamen-
tação, para que ela seja reconhecida como fundamental para 
o desenvolvimento infantil. As ações da SPSP pela campanha 
buscam envolver não só pediatras, mas profissionais de saú-
de e a sociedade como um todo. A frase “juntos pela amamen-
tação” visa estabelecer uma responsabilidade em conjunto 
em prol da questão.

“O incentivo ao aleitamento materno ganha força neste 
momento em que estamos passando, uma vez que um es-
tudo publicado na revista científica americana The Journal of 
the American Medical Association (JAMA) aponta que o leite ma-
terno produzido por mães vacinadas tem anticorpos contra 
a covid-19. É fundamental estimular a amamentação não só 
como um ato de amor, mas como um ato de saúde”, destaca 
Claudio Barsanti, coordenador das campanhas da SPSP.

“Com uma estrutura segura e focada na importância da in-
formação, sensibilização e acolhimento dos profissionais de 
saúde que lidam com lactantes e seus familiares, abrangendo 
a sociedade como um todo, podemos, de forma eficaz e irre-
versível, fortalecer a saúde das crianças, desde a sua base, da 
sua raiz: a amamentação”, afirma Yechiel Moises Chencinski, 
presidente do Departamento Científico (DC) de Aleitamento 
Materno da SPSP.

www.spsp.org.br/campanhas_spsp
Acesse a página das campanhas no portal da SPSP e confira os documentos científicos 

publicados, os artigos para o público leigo no blog Pediatra Orienta e os eventos realizados: 

Confira nesta edição os eventos pela campanha 
Agosto Dourado.

Confira nesta edição os eventos pela campanha 
Setembro Laranja.
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No dia 17 de junho aconteceu o Encon-
tro Virtual com o Especialista com o tema 
Os efeitos da pandemia na Pediatria: novas 
apresentações das velhas doenças. Com 
organização da Diretoria de Cursos e 
Eventos e o Departamento Científico 
(DC) de Pediatria Ambulatorial e Cui-
dados Primários da SPSP, o evento teve 
como objetivo a atualização no manejo 
das antigas e novas demandas do dia a 
dia do pediatra em tempos de pande-
mia. Coordenado por Adriana Mon-
teiro Barros Pires, presidente do DC 
de Pediatria Ambulatorial e Cuidados 
Primários da SPSP, o encontro virtual 
contou com a participação de Tadeu 
Fernando Fernandes, Cristina Hele-
na Lima Delambert, Cátia Regina B. 
da Fonseca e Gabriela Bonciani, todos 
membros do DC de Pediatria Ambula-
torial e Cuidados Primários da SPSP. 
A gravação deste Encontro Virtual com 
o Especialista está disponível no portal 
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Associado! 

Mantenha 
seu cadastro 
atualizado 
para receber 
todas as nossas 
comunicações.

Pandemia:
velhas doenças

Jornada virtual promove 
atualização em covid-19

Aconteceu, nos dias 11 e 12 de junho, a 
Jornada de Atualização em Covid-19 em Pedia-
tria. Organizado pela Diretoria de Cursos e 
Eventos e o Departamento Científico (DC) de 
Pneumologia da SPSP, o evento virtual teve 
como objetivo promover atualização voltada 
para o pediatra geral e de qualquer especia-
lidade, além de qualquer pessoa envolvida 
com os cuidados à saúde da criança, de todos 
os aspectos relacionados à covid-19 em Pe-
diatria. Coordenado por Alfonso Eduardo Al-
varez, presidente do DC de Pneumologia da 
SPSP, o evento contou com a participação de 
Marina Buarque de Almeida, Lenisa Scarpel de Mello Bolonetti, Marcos Tadeu No-
lasco da Silva, Celso Francisco Hernandes Granato, Henrique Manoel Lederman, 
Andrea de Melo Alexandre Fraga, Marco Aurélio P. Sáfadi, Marcelo Otsuka, Fausto 
Flor Carvalho e Daniela Carla de Souza. A gravação da Jornada pode ser acessada no 
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Live Junho Púrpura: 
aprendizagem na pandemia

Aprendizagem na pandemia foi o tema da live via Instagram realizada no dia 22 de 
junho pela campanha Junho Púrpura – Distúrbios de aprendizagem: conhecer, 
perceber, enfrentar. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Grupo de 
Trabalho Desenvolvimento e Aprendizagem da SPSP, o evento teve como objetivo 
discutir os desafios e as dificuldades que a pandemia está gerando no processo de 
aprendizagem das crianças e adolescentes. Coordenada por Renata C. Di Frances-
co, coordenadora do Grupo de Trabalho de Desenvolvimento e Aprendizagem da 
SPSP, a live contou com a participação de Fernando Lamano Ferreira, Larissa de 
Freitas Rezende Mauro, Mariana Facchini Granato, Adriana Monteiro de Barros 
Pires e Sulene Pirana, todos membros do Grupo de Trabalho Desenvolvimento e 
Aprendizagem da SPSP; Márcia Keiko Uyeno Tabuse, presidente do Departamento 
Científico de Oftalmologia da SPSP; e Rosa Maria Graziano, membro do Departa-
mento Científico de Oftalmologia da SPSP. Acesse o Instagram da SPSP e assista a 
gravação do evento (www.instagram.com/sociedadespsp).
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Estão disponíveis online as aulas do Café da Manhã com o 
Professor de 2018, 2019 e 2020, além de lives e Encontros 

Virtuais com o Especialista realizadas em 2020 e 2021. 
Acesse: www.spspeduca.org.br.
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No dia 29 de julho aconteceu o Encon-
tro Virtual com o Especialista com o tema 
Pacientes com sinais de puberdade precoce, o 
que o pediatra precisa saber? Com organi-
zação da Diretoria de Cursos e Eventos 
e o Departamento Científico (DC) de 
Endocrinologia da SPSP, o evento teve 
como objetivo promover atualização 
sobre puberdade precoce. Coordenado 
por Louise Cominato, presidente do 
DC de Endocrinologia da SPSP, o even-
to online contou com a participação de 
Gil Guerra Jr. e Adriana Ap. Siviero Mia-
chon, membros do DC de Endocrinolo-
gia. Assista à gravação deste evento no 
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Live Julho Branco: 
prevenção ao uso de drogas

Prevenção ao uso de drogas foi o tema da live realizada 
no dia 29 de junho pela campanha Julho Branco: com 
consciência, sem drogas. Organizado pela Diretoria 
de Cursos e Eventos e o Grupo de Trabalho (GT) Com-
bate ao Uso de Drogas por Crianças e Adolescentes da 
SPSP, o evento teve como objetivo o aconselhamento 
breve sobre o tema para área de saúde, famílias e esco-
las. Coordenada por João Paulo Becker Lotufo, coorde-
nador do GT Combate ao Uso de Drogas por Crianças 
e Adolescentes da SPSP, a live contou com a abertura 
do presidente da SPSP, Sulim Abramovici, e teve a 
participação de Ricardo Meirelles, André Malbergier e 
Denise Swei Lo. A gravação do evento pode ser acessa-
da no SPSP Educa (www.spspeduca.org.br). 

Covid-19 e consequências 
endocrinológicas

No dia 1 de julho aconteceu o Encontro Virtual com o Especialista com o tema Covid-19 
e consequências endocrinológicas. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos 
e o Departamento Científico (DC) de Endocrinologia da SPSP, o evento teve como 
objetivo promover a atualização dos pediatras sobre as consequências endocrinoló-
gicas pós-covid-19. Coordenado por Louise Cominato, presidente do DC de Endo-
crinologia da SPSP, o evento online contou com a participação de Durval Damiani, 
membro do DC de Endocrinologia da SPSP. A gravação deste Encontro Virtual com o 
Especialista está disponível no portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

No dia 3 de agosto aconteceu o Encontro Virtual com o Especialista com o tema Pro-
teger a amamentação: uma responsabilidade de todos pela campanha Agosto Dourado: 
juntos pela amamentação. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e 
o Departamento Científico (DC) de Aleitamento Materno da SPSP, o evento teve 
como objetivo sensibilizar os pediatras sobre a importância da Semana Mundial 
de Aleitamento Materno e a temática deste ano, que envolve a todos na proteção 
à amamentação. Coordenado por Moises Chencinski, presidente do DC de Aleita-
mento Materno da SPSP, o evento online contou com a participação de Rosangela 
Gomes dos Santos e Valdenise M.L. Tuma Calil, respectivamente vice-presidente 
e membro do DC de Aleitamento Materno da SPSP. A gravação deste Encontro está 
disponível no portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Agosto Dourado: 
protegendo a amamentação

Atualize-se no portal da SPSP com os 
documentos científicos produzidos pelos 
Departamentos Científicos (DCs), Gru-
pos de Trabalho (GTs) e Núcleos de Estu-
do (NEs) da SPSP. Abaixo os recentes:
• Bruxismo do sono em crianças e 

adolescentes (DC Medicina do Sono na 
Criança e no Adolescente)

• O tratamento com hormônio de cres-
cimento recombinante humano em 
pacientes com doença renal crônica 
(DCs Endocrinologia e Nefrologia)

• Aspectos legais e éticos relacionados a 
vacinações (NE Pediatria Legal)

• Posicionamento da SPSP sobre soro-
logia para avaliar proteção individual 
contra covid-19 após a vacina e even-
tual necessidade de realização de do-
ses de reforço (DC Imunizações)

• O direito dos cidadãos ao tratamen-
to com somatropina/Hormônio de 
Crescimento Humano Recombinante 
(DC Endocrinologia)

• Hormônio do crescimento em pa-
cientes sobreviventes de câncer na 
infância: os benefícios superam os 
riscos? (DC Endocrinologia)

Documentos 
científicos

Puberdade 
precoce
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Confira artigos da RPPed

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/atualizacaoSOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO

 De 19 a 22 de março de 2022 aconte-
cerá o 4º Congresso Paulista e 2º Congresso 
Sul-Americano de Urgências e Emergências 
Pediátricas, uma realização da SPSP. 
Com organização da Diretoria de Cur-
sos e Eventos e o Departamento Cientí-
fico de Emergências da SPSP, o evento 
conta com a Sociedad Latinoamerica-
na de Emergencias Pediátricas na or-
ganização científica e o apoio inédito 
da Academia Americana de Pediatria. 

O congressista poderá assistir a esta 
edição do evento sem sair de casa, pois 
haverá transmissão online de todas as 
salas. No ato da inscrição é preciso 
marcar a opção de como deseja assistir 
e escolher os temas de interesse. Dia 
30 de setembro vence o segundo prazo 
de inscrições com desconto, aproveite! 
Acesse o site do congresso para obter 
mais informações e fazer a inscrição: 
www.emergenciaspediatricas.org.br.

Urgências e 
emergências

15º Fórum Paulista de
PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

E COMBATE À VIOLÊNCIA
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Realização: 
Sociedade de Pediatria de São Paulo

e Câmara Municipal de São Paulo

SAVE THE DATE

4 DE DEZEMBRO DE 2021

A Revista Paulista de Pediatria destina-se à publicação de artigos originais, de revi-
são e relatos de casos clínicos de investigação metodológica com abordagem na área 
da saúde e pesquisa de doenças dos recém-nascidos, lactantes, crianças e adolescen-
tes. Indexada no Web of Science em 2020, a RPPed mantém os artigos disponíveis, no 
seu formato eletrônico, na íntegra em português e inglês, por meio de acesso livre e 
gratuito. Confira artigos disponibilizados no SciELO recentemente:

• Tradução e validação da versão brasileira do questionário “Quality of life assess-
ment in spina bifida” para crianças e adolescentes

• Relação entre consumo de fibra e fatores de risco cardiovascular em adolescen-
tes portadores de lúpus eritematoso sistêmico

• Reprodutibilidade das variáveis fisiológicas do teste de caminhada de seis mi-
nutos em escolares saudáveis

• Estado de saúde cardiovascular ideal e qualidade de vida relacionada à saúde 
em adolescentes: estudo Labmed

• Associação entre problemas para dormir e condições orais em escolares
• Puberdade em uma amostra de meninos escolares brasileiros: início e caracte-

rísticas antropométricas 
• Prática de atividade física, tempo de tela, estado nutricional e sono em adoles-

centes no nordeste do Brasil
• Eventos adversos relacionados à ventilação mecânica em uma Unidade de Te-

rapia Intensiva Pediátrica 
• Impacto terapêutico dos probióticos na doença hepática gordurosa não alcoó-

lica em Pediatria: uma revisão sistemática
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EVENTO 
HÍBRIDO COM 
TRANSMISSÃO 

AO VIVO

 Confira os eventos da SPSP pela campanha Setembro Laranja: combate à obe-
sidade infantil. No dia 11 de setembro será realizado o Café da Manhã Virtual com o 
Professor com o tema Enfrentando a obesidade infantil em tempos de pandemia. Organi-
zado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento Científico de Nutrição 
da SPSP, o evento visa discutir as possibilidades de enfretamento da obesidade 
infantil no contexto do isolamento social. Inscrições online gratuitas (obrigató-
rias) até 11 de setembro (17hs) pelo portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br). 
No dia 16 de setembro será a vez da live com o tema 
Tire dúvidas sobre obesidade infantil com especialistas 
da SPSP. Voltado para o público geral e pediatras, 
o evento também é organizado pela Diretoria de 
Cursos e Eventos e o DC de Nutrição da SPSP e tem 
como objetivo responder dúvidas dos participantes 
sobre obesidade infantil. Inscrições online gratuitas, 
porém obrigatórias, até 16 de setembro às 19h30 pelo 
portal SPSP Educa. O link para a live será enviado 
por e-mail somente para os inscritos no evento.

Setembro Laranja: 
combate à obesidade infantil

Sensibilizar mães, pais e o público em geral a respeito dos cuidados iniciais sobre 
aleitamento materno é o objetivo do Encontro Virtual com o Especialista que acontece-
rá no dia 12 de agosto com o tema Aleitamento Materno e Puericultura. Organizado pela 
Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento Científico de Aleitamento Materno 
da SPSP, o evento é voltado para mães, pais e público em geral e será ao vivo, pelo 
Instagram da SPSP (www.instagram.com/sociedadespsp).

Esclarecer sobre o desenvolvimento 
psicoemocional saudável e a impor-
tância de que o aleitamento materno 
acompanhe os seus diversos estágios é 
o objetivo do evento Aleitamento materno, 
um percurso no desenvolvimento psicoemo-
cional. Organizado pela Diretoria de 
Cursos e Eventos e os Departamentos 
Científicos de Saúde Mental e Aleita-
mento Materno da SPSP o evento será 
dividido em duas partes realizadas ao 
vivo pelo Instagram da SPSP. A primei-
ra acontece no dia 7 de agosto com o 
tema Do pré-natal à introdução alimentar. 
A segunda parte será no dia 20 de agos-
to com o tema Da introdução alimentar 
ao desmame. As lives são voltadas para o 
público em geral. Para assistir acesse o 
Instagram da SPSP (@sociedadespsp).

Agosto Dourado:
aleitamento e Puericultura

Atualização interdisciplinar e visão dos 
Departamentos Científicos da SPSP com 

interface na nutrição infantil apresentando 
novos conceitos e caminhos futuros

MAIS INFORMAÇÕES EM BREVE

LIVE

Agosto 
Dourado:
desenvolvimento 
psicoemocional

LIVE
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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

 Data Local Evento Informações Pontos

Cursos e eventos com apoio da SPSP • 2020

Nossos sites: 
www.spspeduca.org.br

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

www.rpped.com.br

8

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

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

 21 de agosto Ao vivo - Zoom Curso de Cirurgia de Via Aérea Pediátrica do Sabará Hospital Infantil www.ensinosabara.org.br        *

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

 11 de setembro Nutrição Enfrentando a obesidade infantil em tempos de pandemia – Setembro Laranja Online com transmissão ao vivo  *

Café da Manhã Virtual com o Professor 2021 • www.spsp.org.br
 Data Tema Mesa-redonda Local Pontos

 Data Local Evento Informações Pontos
Eventos em 2021

 16 de setembro Ao vivo - Zoom Tire dúvidas sobre obesidade infantil www.spspeduca.org.br           *
   com especialistas da SPSP – Setembro Laranja

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

www.spsp.org.br

 12 de agosto Ao vivo - Instagram Encontro Virtual com o Especialista  www.spsp.org.br           *
   Aleitamento materno e Puericultura – Agosto Dourado

 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

 28 de agosto Online - YouTube X Jornada da Anestesiologia Pediátrica do Sabará Hospital Infantil www.ensinosabara.org.br        *

 21 de agosto Ao vivo - Webmeeting VII Jornada de Pediatria vera.palmeira@leforte.com.br        *

 7 de agosto Ao vivo - Instagram Aleitamento materno, um percurso no desenvolvimento psicoemocional  www.spsp.org.br           *
   Parte 1 – Do pré-natal à introdução alimentar

 20 de agosto Ao vivo - Instagram Aleitamento materno, um percurso no desenvolvimento psicoemocional  www.spsp.org.br           *
   Parte 2 – Da introdução alimentar ao desmame


