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Chegamos ao fim de mais um ano difícil, fazendo um balanço de nossos atos e esperan-
do pelo réveillon. A palavra réveillon tem origem no verbo em francês réveiller, que significa 
"acordar" ou "reanimar" (em sentido figurado). Assim, o réveillon é o despertar do novo ano. 
Despertar?! Boa ideia! Despertar para novos desafios.

Estamos em vias de completar três anos de gestão frente à SPSP, dois deles em meio à 
terrível pandemia que nos atingiu. É hora de apresentar aos pediatras associados, com res-
ponsabilidade, uma retrospectiva de nossas atividades. 

Mantivemos o patrimônio, já conquistado nas gestões anteriores, com excelente estrutu-
ra para cursos e eventos que, acreditamos, serão presenciais em 2022. Reestruturamos os 
Departamentos Científicos (DCs), Núcleos de Estudos (NEs) e Grupos de Trabalho (GTs). 
Criamos o NE de Telemedicina e o GT sobre Notícias Falsas (fake news). Um dos pontos de 
destaque foi a disponibilização de informações para atualização do pediatra através dos 
meios já disponíveis e criação de outras plataformas de comunicação. A Revista Paulista de 
Pediatria continuou mantendo seu nível de excelência e foram publicados novos livros da 
série Atualizações Pediátricas. Mantivemos os cafés da manhã e ampliamos os cursos online.

Adiamos dois relevantes congressos que já estão confirmados. O 4º Congresso Paulista e 2º 
Congresso Sul-Americano de Urgências e Emergências Pediátricas em 2022, com 12 convidados es-
trangeiros. E o importante 16º Congresso Paulista de Pediatria, que será realizado em 2023.

Apareceram novos desafios e os antigos adquiriram novas nuances. Então é hora de des-
pertar. Despertar contra a violência: o 15º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à 
Violência abordou temas diferentes e emergentes na prática pediátrica, como a violência na 
volta às aulas, violência sexual e bullying, incluindo a gordofobia, dentre outros.

Despertar para novas exigências da sociedade: progressos, vantagens e contradições da 
Telemedicina. Despertar para estabelecer estratégias na recuperação da educação na difí-
cil retomada das atividades escolares. Despertar para a inclusão de crianças e adolescentes 
com deficiência. Despertar para novas constituições familiares e questões de gênero. Des-
pertar para o risco das absurdas notícias falsas com sério prejuízo para a população. Desper-
tar para a contínua valorização do pediatra em todas as suas áreas de atividade: assistência, 
ensino e pesquisa. Valorizar a relação médico-paciente, buscar autonomia da atividade pro-
fissional, exigir das autoridades melhor assistência pediátrica, participar das políticas de 
atenção e valorização do atendimento pediátrico com remuneração digna.

A SPSP tem como sua principal missão coordenar a jornada que leva à valorização do exer-
cício da Pediatria através do seu envolvimento junto às universidades, aos serviços de for-
mação de pediatras e, em especial, com cada um dos pediatras.

Pode parecer missão cumprida nesta gestão, mas vamos realizar muito mais, sempre pro-
curando atender aos anseios dos pediatras de São Paulo. Vamos despertar!

Réveillon 2022

Sulim Abramovici • Presidente
presidencia@spsp.org.br

Bote a máscara da saúde,
Tire a máscara da moral;

Todos nós usamos 
máscaras

No convívio social!
Mude hábitos e conceitos
E os velhos preconceitos,

Que tal higienizá-los?
Esta crise, na verdade
É uma oportunidade
Pra ressignificá-los.

Tião Simpatia
Literatura de cordel



Pediatra Informe-se2

O título acima poderia gerar inúmeros textos de conteúdos 
e experiências diferentes. E poderia se estender por muitas 
páginas. Assim, me restringirei aos desafios encontrados e en-
frentados pela Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP.

Fomos obrigados a desmarcar e reagendar grandes eventos 
que, no modelo presencial, atraem grande público. Em outros 
casos, tivemos que migrar para o modelo virtual. Apesar disso, 
não houve queda na qualidade do conteúdo científico, nem no 
número de participantes. Os congressos Paulista, de Emer-
gências e comemorativo de 50 anos da SPSP mudaram de data.

Teremos, de 19 a 22 de março de 2022, um grande e novo de-
safio. O 4° Congresso Paulista e 2° Congresso Sulamericano de Urgên-
cias e Emergências Pediátricas será realizado em modelo híbrido, 
isto é, presencial e virtual. Talvez inaugure um novo modelo de 
eventos na nossa SPSP.

É com orgulho que informo que esse evento terá apoio iné-
dito da Academia Americana de Pediatria (AAP) e do Children’s 
National Hospital de Washington, EUA. Além da excelência aca-
dêmica, esses apoios abrem uma linha de comunicação dire-
ta entre nós e essas sociedades e instituições internacionais. 

Teremos também o apoio de importantes sociedades médicas 
brasileiras: SBP, ABRAMEDE e SBAIT.

O congresso tem a coorganização científica da Sociedad Lati-
noamericana de Emergencias Pediátricas (SLEPE) e contará com 14 
palestrantes internacionais confirmados, além de palestrantes 
nacionais renomados nessa área.

O programa completo, com palestrantes, encontra-se no 
site www.emergenciaspediatricas.org.br. Espero por vocês e 
desejo que nossos desafios se concretizem em grandes eventos 
para que possamos evoluir cien-
tificamente, trocar experiências e 
nos confraternizarmos.

Grande abraço!

Hany Simon Junior
Diretor de Cursos e Eventos da SPSP. 
Vice-presidente da SLEPE. Médico do 

pronto-socorro do ICr-HCFMUSP.
diretoria@spsp.org.br
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Sempre quis ser pediatra, desde a infância. Tive alguns 
problemas de saúde e minhas consultas com o já falecido Dr. 
Paulo Eiró Gonsalves ficaram guardadas em minha memória. 
Por conta dessa ligação com ele, decidi fazer Pediatria. Na re-
sidência, descobri a Endocrinologia Pediátrica, que tem mui-
ta ligação com a Pediatria Geral e me chamou a atenção pelo 
raciocínio clínico que desenvolvemos na parte de hormônios. 
Hoje trabalho com todas as áreas da Endocrinologia, mas pe-
guei uma afeição especial com o diabetes tipo 1, que é minha 
principal área de atuação. Meu consultório é voltado para a 
Endocrinologia e sou professor da área no Centro Universitá-
rio Estácio, de Ribeirão Preto.

A Pediatria atualmente está cada vez mais necessária e a 
pandemia veio reforçar isso. Crianças e adolescentes senti-
ram o baque do isolamento social, ausência da escola, adap-
tação ao estudo online, alimentação incorreta, sedentarismo 
e o impacto na saúde mental. É fundamental salientar a rele-
vância do pediatra nesse sentido.

Como especialista, destaco a importância de trabalhar em 
conjunto. A função do especialista não é "roubar pacientes" 

do pediatra, é complementar a atuação dele. O coleguismo 
do especialista com o pediatra geral é fundamental para que 
crianças e adolescentes recebam o melhor atendimento e tra-
tamento possível.

A SPSP ajuda muito nesse sentido. Aqui em Ribeirão Preto 
tenho a oportunidade de atuar junto à diretoria de nossa Re-
gional – com Renato Zorzo e Valdir Vitor dos Santos – na or-
ganização de eventos de educação continuada que atualizam 
o pediatra geral com relação à avaliação do paciente e o enca-
minhamento para o especialista. 
É uma excelente oportunidade 
para criar vínculo com os demais 
colegas e aprender a trabalhar 
em conjunto.

Desafios na pandemia

Trabalhando em conjunto
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Thiago Santos Hirose
Endocrinologista Pediátrico. Docente de 

Endocrinologia Pediátrica do 
Centro Universitário Estácio - Ribeirão Preto. 

thiago.hirose@gmail.com
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A campanha Janeiro Bronze – Cuidados com as crianças no ve-
rão busca alertar a comunidade médica e a população em geral so-
bre 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 apre-
sentar um curso benigno ou não ao longo da vida. "A diminuição da 
procura pelo pediatra durante a pandemia prejudicou as consultas 
de puericultura, momento no qual o médico acompanha, avalia e 
orienta pais, cuidadores e responsáveis. A volta aos poucos das con-
sultas de rotina deve ser aproveitada para discutir e aconselhar so-
bre o momento de diversão das crianças, seja em casa, na praia, no 
clube, no parque. É preciso ter a devida atenção aos fatores de risco 
ligados à estação mais quente do ano, não só pelas complicações de-
correntes do excesso de exposição solar, hidratação, alimentação e 
vestuário, mas também pela proteção em relação à covid-19”, desta-
ca Claudio Barsanti, coordenador das campanhas da SPSP.

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

No último mês do ano, a SPSP promove a campanha Dezembro Vermelho 
– Prevenção de acidentes na infância e adolescência, tema importante, uma 
vez que os acidentes estão entre as principais causas de morbidade e morta-
lidade na faixa etária pediátrica no mundo. O pediatra tem o papel funda-
mental 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. Uma das condições que a pandemia trouxe foi a 
diminuição no número de atendimentos presenciais em consultas de roti-
na, ou seja, não houve a possibilidade de apresentar os riscos decorrentes da 
maior presença em casa de crianças e adolescentes, o que acabou levando a 
uma aumento dos acidentes domésticos. Com a retomada gradual das con-
sultas, cabe chamar a atenção 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’. "O acidente é previsível e pode ser evitado. Médi-
cos e outros profissionais que atuam com a faixa etária pediátrica precisam 
observar o comportamento de crianças e adolescentes no dia a dia, analisar 
os riscos relacionados e, a partir disso, criar mecanismos de prevenção e pro-
teção para que os acidentes não ocorram, porque, quando ocorrem, podem 
levar a sequelas ou cicatrizes que muitas vezes nunca serão curadas", afirma 
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 em geral no blog Pediatra Orienta e os eventos realizados: 

http://www.spsp.org.br/campanhas_spsp
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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.

Espiritualidade
No dia 27 de novembro aconteceu o Café da Manhã 

Virtual com o Professor com o tema Espiritualidade da 
Criança e do Adolescente. Com organização da Diretoria 
de Cursos e Eventos e o Núcleo de Estudos (NE) Es-
piritualidade da Criança e do Adolescente da SPSP, o 
evento trouxe a importância do estudo da espirituali-
dade na Pediatria, por ser um dos fatores que compõe 
o estado de saúde dos indivíduos. Coordenado por 
Lélia Cardamone Gouvêa, coordenadora do NE Es-
piritualidade da Criança e do Adolescente da SPSP, o 
encontro contou com a participação de Giancarlo Luc-
chetti, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, e Alexandre Serafim, coordenador da discipli-
na de Medicina e Espiritualidade da Universidade de Taubaté. Assista à gravação no 
portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Aconteceu, no dia 18 de novembro, 
o Encontro de Atualização em Pediatria da 
SPSP Regional São José do Rio Preto. Orga-
nizado pela Diretoria de Cursos e Even-
tos da SPSP e a Regional São José do Rio 
Preto, o evento atualizou os pediatras 
em temas do dia a dia do consultório, 
salientando os desafios no cuidado da 
criança. Coordenado por Jorge Selem 
Haddad Filho, diretor-presidente da 
SPSP – Regional São José do Rio Pre-
to, o evento contou com a participação 
de Tadeu Fernando Fernandes, mem-
bro do DC de Pediatria Ambulatorial e 
Cuidados Primários da SPSP, Lilian dos 
Santos R. Sadeck, membro do DC de 
Neonatologia da SPSP, Fabio Fernandes 
M. Castro, professor livre-docente em 
Alergia e Imunologia pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, 
e Ana Paula B. M. Castro, médica assis-
tentes da Unidade de Alergia e Imuno-
logia do ICr - HCFMUSP. Assista no site 
SPSP Educa: www.spspeduca.org.br. 

São José do 
Rio Preto

De 8 a 14 de novembro aconteceu o 5º 
Encontro de Prematuros e Familiares – Lu-
tando pela Vida. Realizado e organiza-
do pela SPSP - Regional Piracicaba e a 
Santa Casa de Piracicaba, o evento foi 
voltado para médicos, fisioterapeutas e 
enfermeiros em comemoração à Sema-
na da Prematuridade. São cinco aulas 
gravadas que podem ser acessadas pelo 
Facebook da Santa Casa de Piracicaba.

Mês da 
prematuridade

Eleições SPSP 2022
Tem início em dezembro o processo eleitoral da Diretoria da SPSP para o triênio 

2022-2025 com a publicação do Edital de Convocação no portal da SPSP. A eleição 
será pelo voto direto, secreto e facultativo, com valor igual para todos os associados 
quites com suas obrigações associativas até 1 de fevereiro de 2022 e obedecerá ao 
critério de maioria simples, sendo válido qualquer que seja o número de votantes. 
Terão direito a voto os associados aspirantes, efetivos, titulares e fundadores. Infor-
mações detalhadas estão disponíveis no portal da SPSP a partir de janeiro de 2022.

Cronograma do processo eleitoral:
 → Nomeação da Comissão Eleitoral, formada por dois membros da Comissão de 
Sindicância e um Associado Titular: Sérgio Sarrubo (presidente), José Hugo de 
Lins Pessoa e Claudio Leone

 → Início do Processo Eleitoral: dezembro de 2021
 → Convocação das eleições, mediante publicação de Edital: 6 de dezembro de 2021
 → Prazo para requerer o registro das chapas: 1 a 31 de janeiro de 2022 
 → Prazo para Comissão Eleitoral verificar a elegibilidade dos candidatos inscritos:  
10 dias após a formalização do pedido

 → Divulgação das chapas registradas no portal da SPSP: 11 de fevereiro de 2022
 → Início do processo eletrônico de votação: 17 de abril de 2022
 → Início da votação: 25 de abril de 2022 às 00h00
 → Encerramento do Processo Eleitoral: 29 de abril de 2022 às 17h00
 → Conclusão do Processo Eleitoral, oficial e definitivo: 2 de maio de 2022 (72 horas 
após apuração)

 → Posse da nova Diretoria: maio de 2022 (em local e horário a ser definido)

http://www.spspeduca.org.br
https://www.spspeduca.org.br/produto/encontro-de-atualizacao-em-pediatria-da-spsp-regional-sao-jose-do-rio-preto-gravado
https://www.facebook.com/SantaCasaPiracicaba/videos
https://www.spsp.org.br/
https://www.spsp.org.br/
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Jornada de nutrição

Pediatria integrativa

Hot topics nutrológicos no consultório pediátrico: como conduzir? foi o tema da 2ª 
Jornada de Nutrição em Pediatria, que aconteceu de forma virtual no dia 13 de 
novembro. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento 
Científico de Nutrição da SPSP, a Jornada teve como objetivo oferecer atualização 
interdisciplinar e a visão dos Departamentos Científicos da SPSP com interface na 
nutrição infantil apresentando novos conceitos e caminhos futuros. O evento con-
tou com a presença de palestrantes de diversas áreas de atuação da Pediatria, falando 
de um assunto comum que é a nutrição dos recém-nascidos, crianças e adolescentes, 
apresentando diferentes pontos de vista e complementando a atenção integral que o pediatra dedica aos seus pacientes. As 
duas edições da Jornada de Nutrição em Pediatria estão disponíveis nos Eventos Gravados da plataforma SPSP Educa – clique aqui. 

Aconteceu, nos dias 22 e 23 de outubro, o I Simpósio Brasileiro de Pediatria Integrativa. 
Organizado pelo Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN) e 
o Núcleo de Estudos (NE) da Medicina Integrativa da Criança e do Adolescente da 
SPSP, o evento reuniu as experiências de todo Brasil, pesquisas nacionais e interna-
cionais, abordagens de ensino e políticas públicas voltadas ao tema, no sentido de 
promover o desenvolvimento dessa área emergente para o bem-estar da criança e 
do adolescente no País. O Simpósio foi coordenado por Ricardo Ghelman, presidente 
fundador do CABSIN e coordenador do NE da Medicina Integrativa da Criança e 
do Adolescente da SPSP, e Claudio Arnaldo Len, coordenador adjunto do CABSIN e 
membro do NE da Medicina Integrativa da Criança e do Adolescente da SPSP.

Prevenção de acidentes 
e combate à violência

A 15ª edição do Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência Contra 
Crianças e Adolescentes da SPSP aconteceu no último dia 4 de dezembro, com trans-
missão ao vivo pelo Facebook da SPSP e pelo site da TV Câmara. 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. “Desde o nosso 
primeiro Fórum, que ocorreu em 2006, temos representado um espaço para refletir 
sobre as principais estratégias na suspeita, identificação e abordagem das situações 
de risco dos eventos intencionais (violências) e não intencionais (acidentes) relacio-
nados às crianças e adolescentes. Eles continuam representando a primeira causa 
de morte entre a faixa etária pediátrica a partir de um ano de vida e podem e devem 
ser prevenidos e combatidos, sendo urgente que adotemos medidas como ouvir, 
educar, informar, orientar, oferecer ajuda, acolher, proteger e nos mobilizar”, disse 
Renata Dejtiar Waksman, coordenadora do Fórum, na abertura do evento. Acesse o 
Facebook da SPSP para assistir ao Fórum na íntegra.

No dia 20 de novembro aconteceu 
o Café da Manhã Virtual com o Profes-
sor com o tema O sistema digestório do 
prematuro e seus desafios, pelo Dia In-
ternacional da Prematuridade (17 de 
novembro). Com organização da Di-
retoria de Cursos e Eventos e o De-
partamento Científico (DC) de Neo-
natologia da SPSP, o evento atualizou 
pediatras, neonatologistas e profis-
sionais de saúde em temas desafia-
dores no cuidado dos prematuros 
como imunização, refluxo gastroeso-
fágico e a alergia à proteína do leite de 
vaca. Coordenado por Maria Regina 
Bentlin, presidente do DC de Neona-
tologia da SPSP, o Café contou com a 
participação de Paulo Roberto Pachi, 
membro do DC de Neonatologia, Eli-
zete Aparecida Lomazi, professora 
doutora da Universidade Estadual de 
Campinas, Lilian dos Santos R. Sa-
deck, membro do DC de Neonatolo-
gia, Celso M. Rebello, vice-presidente 
do DC de Neonatologia, e Marina Mo-
raes Barros, secretária do DC de Neo-
natologia. A gravação deste Café com o 
Professor está disponível nos Eventos 
Gravados da plataforma SPSP Educa 
(www.spspeduca.org.br).

Sistema 
digestório do 
prematuro

Participantes do evento ao vivo têm acesso gratuito às aulas gravadas.

http://www.spspeduca.org.br
https://pt-br.facebook.com/sociedadespsp
http://www.spspeduca.org.br
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Ensinar a realizar/auxiliar nos procedimentos de reanimação 
em recém-nascidos pré-termo tardios, de termo e pós-termo (idade gestacional de 
34 semanas ou mais), conforme as condutas do PRN-SBP de 2016 com atualização 
em maio de 2021 foi o objetivo dos dois Cursos Teóricos-Práticos de Reanimação Neo-
natal para Profissionais de Saúde realizados no dia 22 de outubro e 19 de novembro, 
na sede da SPSP. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP e o 
Programa de Reanimação Neonatal SBP/SPSP e coordenação de Mandira Daripa 
Kawakami e Silvia Heloisa M. Loffredo, os eventos contaram com 18 participantes 
em cada um, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, fisioterapeu-
tas e outros profissionais da área da saúde que atendem ao recém-nascido na sala 
de parto e/ou unidade neonatal. Interessados em participar dos cursos realizados 
pela SPSP, em hospitais na capital e demais cidades do Estado de São Paulo, podem 
entrar em contato pelo e-mail prn@spsp.org.br ou telefone (11) 3284-0308.

Reanimação neonatal

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

EVENTO 
2022

Confira o novo curso online gratui-
to da SPSP: Casos clínicos no diagnóstico 
diferencial do bebê e criança hipotônica. 
Coordenado por Saul Sypel, presi-
dente do Departamento Científico 
(DC) de Neurologia e Neurocirurgia 
da SPSP, o curso tem moderação de 
Romar Willian Dellapiazza e pales-
tras de Acary Bulle S. Oliveira e Edmar 
Zanotelli. O objetivo é realçar a im-
portância do diagnóstico e das atuais 
indicações terapêuticas da hipotonia 
no bebê e na criança. Acesse no portal 
de Cursos Online gratuitos da SPSP: 
www.aulaspediatriasp.com.br. 

Bebê e criança 
hipotônica

Atualizações Pediátricas: novos livros
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

mailto:prn%40spsp.org.br?subject=
http://www.spsp.org.br
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19 a 22 de março de 202219 a 22 de março de 2022
Centro de Convenções Frei Caneca • São Paulo

Apoio:Apoio:

4º CONGRESSO PAULISTA e 4º CONGRESSO PAULISTA e 
2° CONGRESSO SUL-AMERICANO de2° CONGRESSO SUL-AMERICANO de

Urgências e Urgências e 
EmergênciasEmergências
PediátricasPediátricas
Dia 31 de dezembro vence o terceiro prazo de inscrições com desconto!Dia 31 de dezembro vence o terceiro prazo de inscrições com desconto!

www.emergenciaspediatricas.org.brwww.emergenciaspediatricas.org.br
Acesse o site oficial do evento e faça sua inscrição!Acesse o site oficial do evento e faça sua inscrição!

Realização:
Sociedade de Pediatria de São PauloSociedade de Pediatria de São Paulo
Coorganização Científica:
Sociedad Latinoamericana de Emergencias PediátricasSociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas

Secretaria executiva: 
Ekipe de Eventos

41 3022-1247
ekipe@ekipedeeventos.com.br

American Academy of Pediatrics
Children’s National Hospital 

Sociedade Brasileira de Pediatria
Associação Brasileira de Medicina de Emergência

Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado

Haverá transmissão online de todas as salas. O congressista assistirá da mesma forma 
como se estivesse presente, ou seja, deverá escolher os temas de seu interesse. 

No ato da inscrição marque a opção de como deseja assistir ao evento.

EVENTO PRESENCIAL OU EVENTO PRESENCIAL OU ONLINEONLINE
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AGENDA DE CURSOS E EVENTOS
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

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

 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  *

Associado 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 2021, além dos Encontros 
com o Especialista e as lives realizadas pela SPSP 
em 2020 e 2021. 

Participantes do evento ao vivo têm acesso às 
duas edições da Jornada de Nutrição em Pediatria.

www.spspeduca.org.br

 Data Local Evento Informações Pontos

Eventos em 2022

 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

PORTAL DE EDUCAÇÃO CONTINUADA DA
SOCIEDADE DE PEDIATRIA DE SÃO PAULO

http://emergenciaspediatricas.org.br
http://www.aulaspediatriasp.com.br
http://www.meetingeventos.com.br

