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Há um ano, após o inverno de 2020, acreditávamos que a pandemia logo termina-
ria. O tempo mostrou que não. Atravessamos mais um inverno em meio à covid-19 e 
os pediatras não se acomodaram. Trabalharam incessantemente, orientando famílias 
acometidas pela doença, profissionais de saúde e profissionais do ensino. Não fugiram 
das responsabilidades.

Ao iniciar a primavera de 2021, continuamos estarrecidos com o prolongamento da 
pandemia. O título deste editorial poderia ser repetido, mas agora, com o espetacu-
lar desenvolvimento das vacinas, podemos ser mais otimistas. No entanto, os desafios 
continuam: a desnutrição se mostra crescente, o absurdo movimento antivacinismo, 
0 bullying nas escolas, a discriminação de raça e gênero, a falta de oportunidade para 
todas as crianças e adolescentes e, mais recentemente, a decisão de volta às escolas com 
segurança. A SPSP esteve presente em todos os momentos e assim continuará.

Nesse período, fomos surpreendidos pelo ministro da Educação (sim, pasmem!) com 
sua absurda mensagem intitulada A Vara da Disciplina: 

"Essa ideia que muitos têm de que a criança é inocente é relativa." E até cita a Bíblia: 
Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. "Não estou 
aqui dando uma aula de espancamento infantil, mas a vara da disciplina não pode 
ser afastada da nossa casa." 

Outro absurdo do ministro foi afirmar que crianças com deficiência "atrapalhavam, 
entre aspas" o aprendizado de outros alunos sem a mesma condição. A Comissão Ex-
terna de Acompanhamento do Ministério da Educação afirmou que a fala do ministro é 
"segregadora e vai contra as leis e as normas constitucionais brasileiras que promovem 
a inclusão aos estudantes com deficiência". A SPSP concorda que a inclusão é força mo-
triz para que tenhamos uma educação acessível e que abrace todos os princípios demo-
cráticos e de cidadania.

No início de dezembro será realizada a 15ª edição do nosso tradicional Fórum Paulista 
de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes, no qual iremos 
discutir assuntos conflitantes, dentre outros tão importantes.

Os pediatras têm um importante papel a desempenhar neste momento e devem to-
mar posições corajosas para proteger os direitos das crianças e adolescentes. Este é o 
principal objetivo de nossa campanha Novembro Prateado – Direitos das Crianças e Adoles-
centes: somos todos iguais, que visa discutir o tema com todos os profissionais que atuam 
com a faixa etária pediátrica. 

Somos pediatras!

2020 ou 2021?
Nova primavera. Novos desafios.

Sulim Abramovici • Presidente
presidencia@spsp.org.br

A SPSP concorda que 
a inclusão é força motriz 

para que tenhamos 
uma educação acessível 

e que abrace todos os 
princípios democráticos 

e de cidadania
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A Diretoria dos Departamentos Científicos (DCs), Núcleos 
de Estudos (NEs) e Grupos de Trabalho (GTs) tem como obje-
tivo promover sua organização e é composta por Rubens Fe-
ferbaum (DCs), João Coriolano Rego Barros (GTs e NEs) e por 
mim, Renata Waksman, como diretora executiva nesta gestão.

As finalidades principais dos DCs, NEs e GTs estão listadas 
no regulamento disponível no portal da SPSP e incluem emitir 
pareceres, propor normas ou recomendações e promover es-
tudos, realizando reuniões periódicas, encontros, sessões ou 
cursos relacionados a assuntos específicos da respectiva área 
de atuação ou conhecimento, além de elaborar artigos para a 
comunidade, através do blog Pediatra Orienta e colaborar nas 
Campanhas da SPSP ao longo do ano. 

Atualmente contamos com 35 DCs, que contemplam a maio-
ria das áreas de atuação da Pediatria, e 14 NEs, com grande re-
levância pela participação de diversos profissionais, serviços e 
entidades relacionados à sua área de atuação. Os GTs têm a fi-
nalidade de discutir e deliberar a respeito de temas relevantes 
e específicos com objetivos, metas e duração definidos.

Importante destacar que os DCs, GTs e NEs serão submeti-

dos a recadastramento ainda em 2021, com o objetivo de atua-
lizar sua composição e todos terão um núcleo gerencial com-
posto de presidente, vice-presidente e secretário.

A manutenção e crescimento dos DCs, NEs e GTs tem sido 
possível graças à dedicação, esforço na realização das reuniões, 
pronta resposta às solicitações de textos científicos, para lei-
gos, entrevistas e sua colaboração fundamental nas publica-
ções, cursos e congressos ao longo das gestões.

Estamos orgulhosos ao ver propostas e iniciativas dos DCs, 
NEs e GTs, que ultrapassam as 
demandas dos associados da 
SPSP e da comunidade.

Juntos pela atuação na Pediatria!

Renata D. Waksman
1ª vice-presidente da SPSP. Diretora 

Executiva dos DCs, NEs e GTs da
SPSP. Coordenadora do Blog Pediatra 

Orienta da SPSP. 
diretoria@spsp.org.br

EXPEDIENTE: Diretoria Executiva - Presidente: Sulim Abramovici 1º Vice-Presidente: Renata D Waksman 2º Vice-Presidente: Claudio Barsanti Secretário Geral: M Fernanda B Almeida 1º Secretário: Ana CR Zollner 2º Secretário: Lilian SR Sadeck 1º Tesoureiro: Mário R 
Hirschheimer 2º Tesoureiro: Paulo T Falanghe Diretoria Publicações: Cléa R Leone (Diretora), Ruth Guinsburg (Editora Chefe Revista Paulista de Pediatria), Sonia RTS Ramos (Editora Associada Revista Paulista de Pediatria) Antonio C Pastorino, Antonio A Barros Fº, Celso M 
Rebello, Cléa R Leone, Fabio Carmona, Gil Guerra Jr., Lilian SR Sadeck, Luis EP Calliari, Marina CM Barros, Mário C Falcão, Tamara BL Goldberg, Tulio Konstantyner Diretoria Cursos e Eventos: Hany Simon Jr, Lilian SR Sadeck (Diretores), Ana CR Zöllner, Claudio R Aguiar, Fábio 
EFA Leite, Liane H Catani, Lucimar A Françoso, Marcelo P Bittar, Maria T Terreri, Marisa L Miranda, Raphael DR Liberatore Jr., Renato A Kfouri, Rubens W Lipinski, Sandra R Loggetto Programa de Reanimação Neonatal: Mandira D Kawakami, Silvia HM Loffredo Programa de 
Reanimação Pediátrica: Tânia MS Sakano Diretoria Patrimônio: Lélia C Gouvêa (Diretora), Hamilton H Robledo, Eraldo S Fiore Diretoria Defesa Profissional: Paulo T Falanghe, José HL Pessoa, Mario CM Bernardo (Diretoria Executiva) Diretoria Departamentos Científicos e 
Grupos de Trabalho: Renata D Waksman (Diretora), Rubens Feferbaum (Departamentos Científicos), João CR Barros (Grupos de Trabalho e Núcleos de Estudo) Diretoria Regionais: João CR Barros (Coordenador), Aderbal T Mariotti, Eduardo B Franco, Fabio EFA Leite, Silvia 
GACC Chaim, Tadeu F Fernandes Comissão Ensino e Pesquisa: Ana CR Zollner, Clovis F Constantino, Fernando MF Oliveira (Programa de Residência Médica), Ana CR Zöllner, Claudio Barsanti, Lilian SR Sadeck, Lélia C Gouvêa (Ligas de Pediatria e Graduação/Internato), Claudio 
Leone, Ulysses Doria Filho (Pesquisa) Comissão Relações Comunitárias: Conceição AM Ségre, Fátima R Fernandes, José HL Pessoa, João PB Lotufo, Sergio AB Sarrubbo, Sulim Abramovici Comissão Comunicação Eletrônica: Ana CR Zöllner, Maria FB Almeida, Renata D Waksman, 
Yechiel M Chencinski Conselho Consultivo: Claudio Barsanti, Clea R Leone, Clóvis F Constantino, Fabio A Lopez, José HL Pessoa, Mario R Hirschheimer Conselho Fiscal: Benjamin I Kopelman, Jayme Murahovschi, Julio Toporovski Comissão Sindicância: Claudio Leone, Clóvis F 
Constantino, João TA Carvalhaes, José HL Pessoa, Maria MS Vilela Assessores Presidência: Claudio Leone, Clóvis F Constantino, Conceição AM Ségre, Fabio A Lopez, José HL Pessoa, João CR Barros, Sergio AB Sarrubo Diretores-presidentes e vice Regionais - Baixada Santista: 
Glaucia V Correa, Mirian PS Valente Botucatu: Eduardo B Franco, Nadja GA Alves Campinas: Cesar AA Sanged, Jose S Neto Franca: Alberto S Costa Filho, Andréa CJ Souza Grande ABC: Silvia GACC Chain, Estella Maris Koutny Jundiaí: Aderbal T Mariotti, Paulo TP Nogueira 
Marília: Camila DA Santiago, Mário CM Bernardo Mogi das Cruzes: Henrique G Naufel, Rosana C Monteiro Piracicaba: Antonio Ananias Fº, Sandra R Elias; Presidente Prudente: Osvaldo S Marques Jr, Aparecido Nórcia Ribeirão Preto: Valdir V dos Santos, Renato Zorzo S. José 
do Rio Preto: Jorge S Haddad Fº, Lilian Beani Sorocaba: Fábio C Bozelli, André PL Mattar Taubaté: Ciro J Bertoli, Cláudio R Aguiar.
Pediatra Informe-se - ISSN 2448-4474. Publicação bimestral da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Rua Maria Figueiredo, 595, 10º andar, Paraíso • São Paulo (SP) • Cep: 01419-000 • (11) 3284-0308 • www.spsp.org.br • pediatria@spsp.org.br. Jornalista Responsável: Paloma 
Ferraz (MTB 46219). Editora: Lucia Fontes (lucia@spsp.org.br). Colaboração: Rafael Franco. Tiragem desta edição: 5.000 exemplares. Permitida a reprodução desde que citada a fonte. Impressão: Art Graphic (4226-3646).

A minha escolha pela Pediatria foi um tanto intuitiva. Du-
rante a faculdade, acreditava que faria Ginecologia, mas ao 
acompanhar os partos, sempre ficava com os bebês e esque-
cia das mães – foi quando descobri que gostava mesmo das 
crianças. Dentro dessa especialidade, estava certa de que 
faria Oncologia Pediátrica, pois tive câncer quando bebê e 
cresci fazendo acompanhamento em hospital oncológico pe-
diátrico, ou seja, era algo muito familiar para mim. Fiz parte 
da faculdade focada para essa subespecialização, mas no se-
gundo mês de residência na Santa Casa de São Paulo – ainda 
pensando em Oncologia – participei de um atendimento de 
emergência no setor de retaguarda e salvamos a vida de uma 
criança. Nesse momento entendi que o meu perfil era de in-
tensivista pediátrica. Me encontrei dentro da UTI Pediátrica, 
que é a área na qual atuo há 12 anos! Hoje trabalho em um 
hospital oncológico na minha cidade, que é referência tanto 
na Oncologia como na Pediatria Geral. Essa é a minha paixão.

Atualmente, vejo que o acesso ao "Dr Google" e a falta de um 
acompanhamento rotineiro, no consultório, com um pediatra 
que conheça a criança, que oriente durante as doenças comuns 

da infância, está levando os pais a buscarem o serviço de emer-
gência em demasia. Isso é ruim, porque sobrecarrega o pron-
to-socorro, expõe mais as crianças aos vírus e pode atrasar  o 
atendimento de quem realmente precisa da emergência. 

Por outro lado, vejo que a formação dos pediatras está me-
lhorando e que os serviços têm exigido a especialização para 
atuar na área. Isso é importante, uma vez que a criança não é 
um adulto em miniatura, o pediatra tem um olhar diferente 
de um clínico. E, no sentido da educação continuada, a SPSP 
nos dá excelente respaldo, tanto 
na atualização como na troca en-
tre colegas. Temos que nos unir 
com os mesmos ideais para me-
lhorar sempre.

Juntos pela atuação na Pediatria

Olhar diferenciado do pediatra

Ana Carolina C. Gomes Sayão
Título de Especialista em Pediatria e Título 

de Especialista em Terapia Intensiva Pediátrica. 
Intensivista no hospital GPACI Sorocaba.

anacarolinautiped@hotmail.com
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A campanha Novembro Prateado – Direitos das Crianças 
e Adolescentes: somos todos iguais visa discutir todos os as-
pectos legais de proteção infantojuvenil, inclusive do nascitu-
ro, divulgando a importância do tema a todos os profissionais 
que atuam com a faixa etária pediátrica, para que tenham 
conhecimento de alguns direitos basilares da criança e do 
adolescente. "Trazendo o tema à atualidade, embora não haja 
uma correlação direta da campanha com a pandemia, quan-
do afirmamos que somos todos iguais e quando pensamos, por 
exemplo, no ensino, percebemos que, infelizmente, em decor-
rência das diferenças entre escolas públicas e privadas, mui-
tas vezes não se conseguiu alcançar o ensino ideal e equalitá-
rio no período em que não foi possível frequentar as escolas. 
A consequência disso é a defasagem de aprendizado e, nesse 
caso, acabamos por tornar crianças e adolescentes diferen-
tes”, ressalta Claudio Barsanti, coordenador das campanhas 
da SPSP. Ele lembra que as crianças e os adolescentes são in-
divíduos detentores de direitos que precisam ser respeitados 
em todas as situações e zelar pelo bem deles é dever de todos.

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

A campanha Outubro Verde: combate à sífilis congênita 
tem o objetivo de discutir a situação da doença no Estado de 
São Paulo (e no Brasil), um enorme desafio aos pediatras de-
vido ao aumento progressivo das taxas de transmissão verti-
cal. “Mais uma vez a pandemia afeta um tema de importân-
cia extrema no tratamento e condução de nossas crianças, já 
que a diminuição das consultas de pré-natal ou a não procura 
ideal pelos serviços de acompanhamento da gestante, decer-
to leva a um aumento do risco de infecções congênitas, den-
tre elas a sífilis. Isso porque, se previamente diagnosticada e 
adequadamente tratada, a sífilis congênita não leva a qual-
quer alteração ou disfunção. 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.

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 geral no blog Pediatra Orienta e os eventos realizados: 

http://www.spsp.org.br/campanhas_spsp
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Agosto Dourado:
eventos pela campanha

Oftalmologia 
para o pediatra

Aleitamento materno, um percurso no desenvolvimento psicoemocional foi o tema de 
duas lives, via Instagram, organizadas pela Diretoria de Cursos e Eventos e os De-
partamentos Científicos de Saúde Mental e Aleitamento Materno da SPSP. A pri-
meira  aconteceu no dia 7 de agosto com o tema Do pré-natal à introdução alimentar e 
a segunda no dia 20 de agosto com o tema Da  introdução  alimentar  ao desmame. As 
lives foram coordenadas por Moises Chencinski, presidente do DC de Aleitamento 
Materno, e Denise de Sousa Feliciano, presidente do DC de  Saúde Mental e foram 
voltadas para o público em geral. No dia 12 de agosto aconteceu o Encontro Virtual 
com o Especialista – também via Instagram – com o tema Aleitamento materno e Pueri-
cultura. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e o DC de Aleitamento 
Materno da SPSP, o evento teve como objetivo sensibilizar mães, pais e demais in-
teressados a respeito dos cuidados iniciais sobre aleita-
mento materno. A gravação dos eventos pode ser acessa-
da no Instagram da SPSP (@sociedadespsp). 

Também pela campanha Agosto Dourado: juntos pela 
amamentação e pela Semana Mundial de Aleitamento Ma-
terno (SMAM) de 2021, o DC de Aleitamento Materno 
da SPSP criou um e-book sobre a história de 30 anos da 
SMAM. A proposta da publicação é oferecer informações 
mais completas e objetivas sobre as Semanas Mundiais, 
com links para documentos e referências bibliográficas 
sobre o assunto, além de ser uma fonte de inspiração para 
divulgar as iniciativas que visam proteger, promover e 
apoiar o aleitamento materno. Acesse o e-book no portal 
da SPSP (www.spsp.org.br).

No dia 23 de setembro aconteceu o 
Encontro Virtual com o Especialista com o 
tema Oftalmologia para o Pediatra. Com 
organização da Diretoria de Cursos e 
Eventos e o Departamento Científico 
(DC) de Oftalmologia da SPSP, o even-
to apresentou, de forma objetiva, os 
diagnósticos diferenciais e condutas 
dos problemas oculares mais comuns 
na prática diária do pediatra. Confira 
os termas abordados: O que fazer no ter-
çol da criança que sempre recidiva; Alergia 
ocular: novos tratamentos; Epidemia de 
miopia: como evitar a progressão; Bebê pre-
maturo tem mais alterações oculares; Am-
bliopia: existe tratamento além da oclusão? 
e Estrabismo e torcicolo ocular. A gravação 
está disponível no portal SPSP Educa 
(www.spspeduca.org.br).

Setembro Laranja: 
eventos pela campanha

Confira os eventos realizados pela campanha Setembro Laranja: combate à obe-
sidade infantil. No dia 11 de setembro aconteceu o Café da Manhã Virtual com o Profes-
sor com o tema Enfrentando a obesidade infantil em tempos de pandemia. Com organiza-
ção da Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento Científico (DC) de Nutrição 
da SPSP, o encontro discutiu as possibilidades de enfretamento da obesidade in-
fantil no contexto do isolamento social. Coordenado por Maria Arlete Meil Schi-
mith Escrivão, coordenadora do Grupo de Trabalho sobre Prevenção da Obesidade 
Infantil do DC de Nutrição da SPSP, e Rubens Feberbaum, presidente do DC de 
Nutrição, o evento debateu como estimular a atividade física, como fazer a orien-
tação nutricional e como controlar a ansiedade. Em 16 de setembro foi a vez da live 
Tire dúvidas sobre obesidade infantil com especialistas da SPSP. Organizado pela da Dire-
toria de Cursos e Eventos e o Departamento Científico (DC) de Nutrição da SPSP, o 
objetivo foi responder dúvidas do público geral e pediatras sobre obesidade infan-
til. Coordenada por Túlio Konstantyner, membro do DC de Nutrição, a live contou 
com a participação de Rosana Tumas, Renato Augusto Zorzo e Fernanda Ceragioli, 
respectivamente secretária, vice-presidente e membro do DC de Nutrição da SPSP. 
Acesse a gravação dos dois eventos no SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

A SPSP - Regional Baixada Santista e 
o Departamento Científico de Pediatria 
da APM Santos realizaram, em 22 de 
setembro, a live Obesidade na infância em 
tempos de pandemia, pela campanha Se-
tembro Laranja: combate à obesidade 
infantil. O evento foi coordenado por 
Gláucia Veiga Corrêa, diretora-presi-
dente da Regional, e Maria Heloíza T.
Ventura Wey, assistente da Endocrino-
logia Pediátrica do Instituto da Criança 
do HC-FMUSP, com o objetivo de atua-
lizar os pediatras, residentes e outros 
profissionais da saúde sobre a epidemia 
da obesidade e como conduzir, espe-
cialmente nesse período de pandemia.

Baixada 
Santista

http://www.instagram.com/sociedadespsp
https://www.spsp.org.br/PDF/CartilhaSMAM_alta.pdf
http://www.spspeduca.org.br
http://www.spspeduca.org.br
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Nova versão da Declaração de 
Nascido Vivo (DNV) 

No dia 6 de outubro o Departamento Científico (DC) de Neonatologia da SPSP 
realizou uma reunião com o objetivo de apresentar a nova versão da Declaração de 
Nascido Vivo (DNV). A palestra foi ministrada por Cátia Martinez, diretora técni-
ca de Saúde do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância à Saúde - Coor-
denadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 
(SES-SP). Destaque para a ação conjunta do DC Neonatologia da SPSP e a SES-SP 
desencadeada pelas representantes da SPSP, Maria Fernanda B. de Almeira e Lilian 
dos Santos Rodrigues Sadeck, no Comitê Estadual de Vigilância à Morte Materna, 
Infantil e Fetal do Estado de São Paulo. Em nota técnica, o Supremo Tribunal Fede-
ral determinou que o Ministério da Saúde realizasse alterações no layout da DNV 
e no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) para que faça constar 
na declaração a categoria “parturiente”, independente dos nomes dos genitores de 
acordo com sua identidade de gênero. Isso possibilitará, ao mesmo tempo, o reco-
lhimento de dados para a formulação de políticas públicas pertinentes e o respeito 
à autodeclaração de gênero dos ascendentes. A reunião e os documentos relaciona-
dos com essa alteração podem ser acessados no site da SPSP (clique aqui).

No dia 2 de outubro aconteceu o Café 
da Manhã Virtual com o Professor com o 
tema Discussão de casos clínicos radioló-
gicos. Com organização da Diretoria 
de Cursos e Eventos e o Departamen-
to Científico (DC) de Diagnóstico por 
Imagem da SPSP, o evento atualizou o 
pediatra a partir da discussão de casos 
clínicos e radiológicos e debate ao vivo. 
Confira os temas abordados: Pneumo-
nias e diagnósticos diferenciais; Dor abdo-
minal na criança, vômitos - diagnósticos 
diferenciais; Infecção urinária e Ultrasso-
nografia na avaliação do canal inguinal e 
bolsa testicular em neonatos e crianças. A 
gravação deste Café da Manhã Virtual 
com o Professor está disponível no portal 
SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Casos clínicos 
radiológicos

Formação de instrutores do 
PRN aconteceu na sede da SPSP 

O Programa de Reanimação Neonatal (PRN) da SBP/SPSP realizou o primeiro cur-
so de formação de instrutores na sede da SPSP no último dia 29 de setembro. Foi o 
primeiro curso presencial na sede desde o início da pandemia da covid-19, respeitan-
do as normas de vigilância sanitária. Oito novos instrutores – seis da região metro-
politana e dois do interior do Estado de São Paulo – foram formados pela Coordena-
ção Estadual do PRN, Mandira D. Kawakami e Silvia H.M. Loffredo. Eles integram 
a lista de instrutores que, em seu local de trabalho, farão o treinamento de médicos 
e profissionais de saúde que atuam na sala de parto e/ou unidade neonatal para a 
realização dos procedimentos de reanimação neonatal. Atualmente, são 353 instru-
tores no Estado tendo como missão disseminar conhecimentos atualizados relativos 
ao cuidado do neonato ao nascer, no transporte e na estabilização imediata após a 
reanimação, com a finalidade de reduzir a mortalidade associada à asfixia perinatal.

Atualizações Pediátricas: novos livros
Atualização e discussão de casos de 

coagulação em Pediatria foi o objeti-
vo do Encontro Virtual com o Especialista 
que aconteceu em 19 de outubro com o 
tema Avaliação da coagulação no paciente 
pediátrico. Organizado pela Diretoria 
de Cursos e Eventos e o Departamento 
Científico de Hematologia e Hemote-
rapiada da SPSP, o evento abordou a 
criança com manifestação hemorrá-
gica e a avaliação laboratorial da coa-
gulação. Assista à gravação no portal 
SPSP Educa: www.spspeduca.org.br.

Coagulação 
em Pediatria

O Dia a Dia do Pediatra 
DC de Pediatria Ambulatorial e 

Cuidados Primários da SPSP 

Aleitamento Materno na Era 
Moderna - Vencendo Desafios 

DC de Aleitamento Materno da SPSP 

Saiba mais: www.spsp.org.br

https://www.spsp.org.br/2021/10/08/apresentacao-da-nova-versao-da-declaracao-de-nascido-vivo-dnv/
http://www.spspeduca.org.br
http://www.spspeduca.org.br
http://www.spsp.org.br
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 Pelo Dia Internacional da Prematuridade, será realizado, no dia 20 de novem-
bro, o Café da Manhã Virtual com o Professor com o tema O sistema digestório do pre-
maturo e seus desafios. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Depar-
tamento Científico de Neonatologia da SPSP, o evento visa atualizar pediatras, 
neonatologistas e profissionais de saúde em temas desafiadores no cuidado dos 
prematuros, como imunização, refluxo gastroesofágico e a alergia à proteína do 
leite de vaca. Inscrições online até 20 de novembro (17hs) pelo portal SPSP Educa 
(www.spspeduca.org.br).

No dia 19 de novembro será realizado o Curso Teórico-Prático de 
Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde. O objetivo é ensinar a realizar/auxi-
liar nos procedimentos de reanimação em recém-nascidos pré-termo tardios, de 
termo e pós-termo (idade gestacional de 34 semanas ou mais), conforme as condu-
tas do PRN-SBP de 2016 com atualização em maio 2021. O  curso  tem  carga horária 
de oito horas – das 8h00 às 18h15 – com duas aulas teóricas e quatro aulas práticas 
com manequins. O evento acontece na sede da SPSP e é obrigatório o uso de másca-
ra N95 ou PFF2 durante todo o curso. Inscrições online pela plataforma SPSP Educa: 
www.spspeduca.org.br.

15º Fórum Paulista de
PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

E COMBATE À VIOLÊNCIA
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Desafios do sistema 
digestório do prematuro

Reanimação neonatal

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

4 DE DEZEMBRO • 9 ÀS 14 HORAS

EVENTO 
ONLINE E 
GRATUITO

Atualizar os pediatras em temas do 
dia a dia do consultório, salientando 
os desafios no cuidado da criança é o 
objetivo do Encontro de Atualização em 
Pediatria da SPSP - Regional São José do 
Rio Preto. Organizado pela Diretoria de 
Cursos e Eventos e realizado pela Re-
gional, o evento acontece no dia 18 de 
novembro, das 19h30 às 21h10, ao vivo 
pela plataforma Zoom. Confira os te-
mas: Imunidade através da nutrição, como 
conduzir?; Particularidades da vacinação 
dos recém-nascidos pré-termo e Rinite e 
urticária: como podemos aprimorar o tra-
tamento. Associados da SPSP podem 
realizar a inscrição online até 18 de no-
vembro, às 17h00, no site SPSP Educa 
(www.spspeduca.org.br).

Atualização em 
São José do Rio 
Preto

No dia 14 de outubro aconteceu a 
transmissão ao vivo do curso online 
Casos clínicos no diagnóstico diferencial 
do bebê e criança hipotônica, coordenado 
por Saul Sypel, presidente do Depar-
tamento Científico (DC) de Neurologia 
e Neurocirurgia da SPSP, com mode-
ração de Romar Willian Dellapiazza e 
palestras de Acary Bulle S. Oliveira e 
Edmar Zanotelli. O objetivo é realçar 
a importância do diagnóstico e das 
atuais indicações terapêuticas da hi-
potonia no bebê e na criança. O curso 
ficará disponível por um ano na plata-
forma www.aulaspediatriasp.com.br. 

Bebê e criança 
hipotônica

http://www.spspeduca.org.br
http://www.spspeduca.org.br
http://www.spspeduca.org.br
http://www.aulaspediatriasp.com.br
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EVENTO 
VIRTUAL COM 
TRANSMISSÃO 

AO VIVO

Trazer a importância do estudo da 
espiritualidade na Pediatria, por ser 
um dos fatores que compõe o estado 
de saúde dos indivíduos é o objetivo 
do Café da Manhã Virtual com o Professor 
com o tema Espiritualidade da Criança e 
do Adolescente. Organizado pela Direto-
ria de Cursos e Eventos e o NE Espiri-
tualidade da Criança e do Adolescente 
da SPSP, o evento acontece no dia 27 
de novembro, ao vivo pela plataforma 
Zoom. Associados da SPSP podem 
realizar a inscrição online até 27 de no-
vembro às 9h00 no site SPSP Educa 
(www.spspeduca.org.br).

Caso Clínico 1 – Prematuro pós-alta
Caso Clínico 2 – Subnutrição pós-alta hospitalar
Caso Clínico 3 – Vegetarianismo
Caso Clínico 4 – Criança não cresce
Caso Clínico 5 – Orientação nutricional na obesidade: 
  plano dietético
Caso Clínico 6 – Avaliação laboratorial da criança e
  adolescente obesos: o que importa saber?

WWW.SPSPEDUCA.ORG.BR

Espiritualidade 
na Pediatria

13 DE NOVEMBRO DE 2021 • SÁBADO • 9 ÀS 18H

FAÇA SUA INSCRIÇÃO COM DESCONTO 
ATÉ 25 DE OUTUBRO

Por que você não pode ficar fora dessa Jornada?
ü 1 dia de imersão em CASOS CLÍNICOS NUTROLÓGICOS do 
consultório pediátrico
ü Apresentadores e debatedores renomados
ü Oportunidade de esclarecer suas dúvidas pelo chat da 
plataforma
ü Possibilidade de rever as aulas depois do evento, por três 
meses
Tudo isso do conforto de sua casa!

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA

4 DE DEZEMBRO • 9 ÀS 14 HORAS

Estão disponíveis 
online as aulas do 

Café da Manhã 
com o Professor 

realizadas em 2018, 
2019 e 2020, além de 

lives e Encontros 
Virtuais com o 
Especialista de 

2020 e 2021. 

Acesse: 
www.spspeduca.org.br.

CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

http://www.spspeduca.org.br
http://WWW.SPSPEDUCA.ORG.BR
http://www.spspeduca.org.br
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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  Coordenação 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 • 2021

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

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

 Casos clínicos no diagnóstico diferencial do bebê e criança hipotônica Saul Sypel www.aulaspediatriasp.com.br  *

 20 de novembro Neonatologia O sistema digestório do prematuro e seus desafios www.spsp.org.br  *

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

 Data Local Evento Informações Pontos
Eventos em 2021

 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

 18 de novembro Ao vivo - Zoom Encontro de Atualização em Pediatria da SPSP www.spsp.org.br           *
   Regional São José do Rio Preto

 13 de novembro Ao vivo - Webmeeting 2ª Jornada de Nutrição em Pediatria:  www.spsp.org.br           *
   Hot topics nutrológicos no consultório pediátrico: como conduzir?

 4 de dezembro Ao vivo - Facebook 15º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e  www.spsp.org.br           *
   Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes

 29 e 30/10 e 5 e 6/11 Ao vivo 6ª Imersão em ORL Pediátrica http://iocp.org.br/orl/        *

 22 e 23 de outubro Ao vivo - Even3 I Simpósio Brasileiro de Pediatria Integrativa www.spsp.org.br           *
   

 19 de novembro Sede da SPSP Curso Teórico-prático de Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde www.spsp.org.br           *
  São Paulo, SP

 6 de novembro Ao vivo - YouTube VII Congresso Acadêmico Interligas de Pediatria de São Paulo https://doity.com.br/interped2021        *

 27 de novembro NE Espiritualidade Espiritualidade da criança e do adolescente www.spsp.org.br  *

http://emergenciaspediatricas.org.br
http://www.aulaspediatriasp.com.br
http://www.spsp.org.br
http://www.meetingeventos.com.br
http://www.spsp.org.br
http://www.spsp.org.br
http://www.spsp.org.br
http://iocp.org.br/orl/
http://www.spsp.org.br
http://www.spsp.org.br
https://doity.com.br/interped2021
http://www.spsp.org.br

