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Outono: as lições aprendidas
Como será o mundo
depois do coronavírus?
Essa tempestade passará.
Porém, as decisões que
tomarmos hoje mudarão
nossa vida nos anos
vindouros. A humanidade
sobreviverá, a maioria de
nós seguirá viva, porém
habitaremos um mundo
diferente.
Yuval Noah Harari

Arquivo pessoal

O outono chegou. Sempre procuramos orientar as crianças sobre os cuidados em todas as
estações: atenção no verão, prevenção das viroses do outono e do inverno e dificuldades na
primavera. Orientamos com alegria e otimismo.
As últimas quatro estações foram diferentes. Tivemos nossas vidas transformadas pela
terrível pandemia que assola o mundo. Inicialmente pensamos que as crianças seriam poupadas e fomos surpreendidos com a síndrome inflamatória multissistêmica. Tivemos de
obter respostas sobre a Covid em gestantes e recém-nascidos. Passamos a orientar pais,
familiares e cuidadores, afetados e angustiados com as incertezas de uma nova praga.
O outono de 2021 começa com novas preocupações. Enfrentamos o grande desafio da saída
das crianças e adolescentes das escolas, com prejuízos incalculáveis. A queda dos níveis de
vacinação preocupa a todos – a SPSP manifestou-se firmemente sobre este assunto.
Um fato importante foi o afastamento das crianças dos consultórios e ambulatórios. O
prejuízo no acompanhamento já é sensível. Passamos a enfrentar, novamente, situações que
pareciam estar sob controle como a obesidade e a desnutrição em classes socioeconômicas
menos favorecidas. O índice de violência doméstica aumentou. O número de acidentes não
intencionais também assusta, principalmente de queimaduras.
Outra preocupação que se agravou foi a longa permanência diante dos aparelhos de televisão e celulares, com diminuição da prática de atividades físicas e o aumento do consumo
exagerado de alimentos hipercalóricos e refrigerantes, favorecendo o desenvolvimento de
obesidade e hipertensão. A Internet também tem propiciado o bullying eletrônico e a prática
de atos antissociais e violentos.
Assim como as estações não têm pressa, precisamos manter a calma e a serenidade, sem
nos acomodar ante nossa responsabilidade como pediatras. Precisamos aprimorar nossas
experiências adquiridas nessa travessia tormentosa, reavaliar nossa postura e buscar soluções para os prejuízos que enfrentamos.
A tempestade deverá passar. Como nós, pediatras, vamos nos comportar em relação às
crianças e adolescentes? Seremos obrigados a decidir e orientar com rapidez para recuperar
o tempo perdido. Uma população motivada e bem informada costuma ser muito mais poderosa e efetiva que uma população sem informação.
Questões para reflexão. A Pediatria será diferente? A vida das crianças e adolescentes será
diferente? Escolas e universidades que ensinam online assim continuarão? A qualidade do
ensino será satisfatória? Teremos melhoria na cidadania, com aumento da solidariedade?
Nossa missão como médicos é fazer com que a sociedade confie na ciência e que passe a
confiar nas autoridades de saúde pública, hoje desacreditadas, pois alguns dirigentes ignoram as boas práticas.
Somos pediatras!

Sulim Abramovici • Presidente
presidencia@spsp.org.br
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Reanimação pediátrica
como simulações in situ (realizados no local de trabalho), treinamento de habilidades em grupos menores e utilização de
manequins de material reciclável, trouxe uma nova alternativa ao treinamento padrão oferecido através de cursos realizados em Centros de Treinamento.
A reanimação pediátrica constitui uma área de destaque
dentro da assistência aos pacientes críticos não apenas porque muitos pediatras atuam em setores de emergência,
mas pela importância da qualificação profissional no conjunto
de ações que compreende a Golden Hour do atendimento, tão
fundamental para um desfecho
favorável.
Tania Shimoda Sakano
e Amélia Gorete Reis
Coordenadora e vice-coordenadora do
Programa de Reanimação Pediátrica SPSP.
diretoria@spsp.org.br

Arquivo pessoal

O Programa de Reanimação Pediátrica SPSP tem como papel disseminar a importância do treinamento em reanimação pediátrica e permitir acesso às atualizações de tópicos relacionados à ressuscitação. O programa foi desenvolvido de
forma consistente no Brasil em 1998, após alguns pediatras
terem iniciado o curso Pediatric Advanced Life Support (PALS)
em fevereiro de 1997.
Em 2019, participamos como palestrantes durante o 1º
Simpósio de Reanimação Pediátrica realizado durante o 39º Congresso Brasileiro de Pediatria. Em 2020, apesar das restrições
impostas pela pandemia, com interrupção dos cursos durante alguns meses, foi realizado o treinamento de novos instrutores PALS, houve cursos PALS com turmas exclusivas de
residentes de Pediatria e também com profissionais de diversas áreas, além de renovação de certificação através do Pals
Refresh (curso de um dia).
A importância do treinamentos periódico em suporte básico e avançado de vida é inegável. A pandemia, que gerou
a necessidade de adaptação do ensino a novas modalidades
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nasce o bebê, sabemos que também nasce uma mãe e um pai.
E, de alguma forma, conseguir ajudá-los a ter mais segurança
e confiança, fazendo-os ver que são capazes de cuidar de uma
vida, é algo muito especial.
Atualmente me preocupa muito o pouco interesse dos novos profissionais médicos em abraçar nossa especialidade. A
Pediatria não é fácil, exige muita dedicação, estudo e, principalmente, disponibilidade. Com isso, nossa família sofre
bastante, mas é essa a nossa missão como profissionais. A
SPSP nos dá muito apoio em termos de atualização profissional e difusão de informação. É
uma entidade ativa e acolhedora.
Agradeço a Deus e a vida de terem me colocado nessa missão!
Monica de M. Grizzi de Morais

Médica da Secretaria de Saúde - Hospital
Guilherme Álvaro (Santos/SP). TEP e TEN
pela SBP. Preceptora em Neonatologia Faculdade de Ciências Médicas de Santos.
monicagrizzi@litoral.com.br

Arquivo pessoal

Quando eu tinha 10 anos, minha irmã teve suspeita de leucemia e eu lembro até hoje o quanto o nosso pediatra, Dr.
Samuel Pontual, de Recife, foi importante para meus pais até
o esclarecimento do diagnóstico. Ele e o Dr. Carlos Alberto,
hematologista da Universidade Federal de Pernambuco, se
transformaram em heróis para mim. Minha irmã ficou bem
e foi nessa época que pensei em fazer Medicina. Na verdade,
ingressei na Faculdade de Medicina com total convicção de
que seria hematologista, mas no quarto ano começou a cadeira do Departamento de Pediatria e foi amor à primeira vista.
Percebi que, além de ajudar os pais na patologia de suas crianças, eu teria a oportunidade de vigiar o crescimento e o desenvolvimento, fazer a prevenção de doenças com vacinação,
prevenção de dislipidemias atráves de orientação nutricional
adequada. A Pediatria me abriu um leque dentro da Medicina
que me fez ver o ser humano como um todo. A construção da
criança e a prevenção de doenças na vida futura. Então, segui
na especialidade.
Ao longo da jornada, comecei a me envolver mais com a
Neonatologia e hoje eu faço Perinatologia. É muito interessante participar da formação de uma família. Na hora em que
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Informação, envolvimento e atuação:
acompanhe e apoie as campanhas da SPSP
O profissional de saúde, especialmente o pediatra, é considerado a principal e mais confiável fonte de informação para
as famílias sobre a importância da vacinação. Com a grande disponibilidade de novas vacinas e frequentes mudanças
no calendário de imunizações, é fundamental a atualização
constante do pediatra. Dessa forma, a SPSP lançou a campanha Abril Azul – Confiança nas vacinas: eu cuido, eu confio,
eu vacino. "As vacinas têm papel extremamente importante
na erradicação e controle de doenças e a recusa vacinal pode
ter um impacto muito negativo para a saúde pública, inclusive contribuindo para emergir doenças que já estavam controladas ou até mesmo erradicadas. Vale lembrar que a vacinação também tem grande relevância na economia e aspecto
social, uma vez que leva a uma redução de custos com consultas, tratamentos e internações e proporciona melhores condições de saúde", afirma Claudio Barsanti, coordenador das
campanhas da SPSP. "Poucas intervenções em saúde pública
tiveram tanto impacto na humanidade como as vacinas. Os
benefícios são inequívocos, reduzindo mortes, hospitalizações, sequelas e, especialmente, contribuindo para a melhora
da qualidade de vida da nossa população", diz Marco Aurélio
Sáfadi, presidente do Departamento Científico (DC) de Imunizações da SPSP. O DC realizou, em 30 de março, o Encontro
Virtual com o Especialista com o tema Desafios da vacinação em
tempos de pandemia (veja na página 4). No dia 20 de abril está
programado outro Encontro Virtual com Especialista com o tema
Novas abordagens na vacinação do prematuro. Durante o mês de
abril, o DC de Imunizações publicará artigos científicos para
os pediatras, no portal da SPSP, e textos para o público leigo,
no blog Pediatra Orienta.

A SPSP está atenta à questão do aumento de casos de depressão entre crianças e adolescentes. Devido à importância
e gravidade do assunto – e os grandes riscos físicos e psicológicos envolvidos – foi criada a campanha Maio Amarelo - Depressão entre crianças e adolescentes: pare, observe, acolha.
O objetivo principal é manter uma discussão perene sobre a
depressão na faixa etária pediátrica, suas causas, consequências, prevenção e formas de tratamento. “A depressão não deixa de existir porque não se fala sobre o assunto ou porque
a mídia não divulga. E ela acontece independente de sexo,
idade ou condição socioeconômica. O diagnóstico precoce
nos dá mais condições de impedir que crianças e adolescentes caminhem por um espaço nebuloso e perigoso. Manter o
assunto em discussão em todas as suas formas e manifestações, com consciência de que ele existe, nos mantém alertas
para observar e procurar formas de acolher”, explica Claudio
Barsanti, coordenador das campanhas da SPSP. "No momento
atual, com o prolongamento da pandemia, que continua alterando significativamente a vida de todos, consideramos que os
efeitos, os sintomas, os riscos e as possibilidades de enfrentamento, particularmente para a população de adolescentes, são
elementos fundamentais da atenção e abordagem na clínica
pediátrica", alerta Vera Ferrari Rego Barros, coordenadora do
Núcleo de Estudos da Depressão entre Crianças e Adolescentes da SPSP. A ações pela campanha incluem o Café da Manhã
Virtual com o Professor com o tema Fique em casa: os desafios do
isolamento social e suas repercussões no adolescente, programado
para o dia 8 de maio (confira na página 6). E serão publicados
artigos científicos para os pediatras, no portal da SPSP, além
de informações para o público leigo, no blog Pediatra Orienta.

www.spsp.org.br/campanhas_spsp
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CAFÉ DA MANHÃ COM O PROFESSOR

Alfabetização
na pandemia
No dia 27 de março aconteceu – ao
vivo pelo Zoom – o Café da Manhã Virtual com o Professor com o tema A alfabetização na pandemia. Com organização da
Diretoria de Cursos e Eventos e o Grupo de Trabalho (GT) Densenvolvimento
e Aprendizagem da SPSP, o evento foi
estruturado na apresentação de casos
clínicos discutidos entre pediatras e
outros especialitas sobre as dificuldades da alfabetização e as principais
consequências geradas pela suspensão
das aulas presenciais e teve como objetivo alertar o pediatra na suspeita,
abordagem, diagnóstico e intervenção
desses problemas. Coordenado por Renata C. Di Francesco, coordenadora do
GT Desenvolvimento e Aprendizagem
da SPSP, o evento online contou com a
participação de Adriana Monteiro de
Barros Pires, Fernando Lamano Ferreira, Larissa de Freitas Rezende Mauro,
Mariana Facchini Granato e Sulene
Pirana, todos membros do GT Desenvolvimento e Aprendizagem da SPSP,
além de Márcia Keiko Uyeno Tabuse e
Rosa Maria Graziano, respectivamente
presidente e membro do DC de Oftalmologia da SPSP, e Saul Cypel e Romar
William Cullen Dellapiazza, respectivamente presidente e secretário do
DC de Neurologia da SPSP. A gravação
deste Café da Manhã Virtual com o Professor pode ser acessada no SPSP Educa
(www.spspeduca.org.br).

Associado!
Mantenha
seu cadastro
atualizado
para receber
todas as nossas
comunicações.
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Desafios da vacinação em
tempos de pandemia
No dia 30 de março aconteceu o Encontro Virtual com o Especialista com o tema Desafios da vacinação em tempos de pandemia, uma ação pela campanha Abril Azul - Confiança nas vacinas: eu cuido, eu confio, eu vacino. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento Científico (DC) de Imunizações da SPSP, o evento
teve como objetivo a atualização em relação ao uso das vacinas contra a Covid-19 e
influenza nas campanhas nacionais, além de discutir casos clínicos práticos, com
dúvidas do dia a dia do pediatra. Coordenado por Marco Aurélio P. Sáfadi, presidente do DC de Imunizações da SPSP, o evento online contou com a participação de
Renato de Ávila Kfouri, vice-presidente do DC de Imunizações, Daniel Jarovski, secretário do DC de Imunizações, Helena Keico Sato e Melissa Palmieri, membros do
DC de Imunizações da SPSP. A gravação deste Encontro Virtual com o Especialista
estará disponível no portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Criança com câncer
O olhar do pediatra frente à criança com câncer: desafios atuais foi o tema da live realizada no dia 17 de março pelo Zoom. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e
o Departamento Científico (DC) de Oncologia da SPSP, o evento teve como objetivo
atualizar os participantes e enfatizar a importância do pediatra frente à criança e ao
adolescente com câncer. Coordenado por Flavio Augusto Vercilio Luisi, presidente
do DC de Oncologia da SPSP, a live contou com a participação de Roberto Augusto
Plaza Teixeira, secretário do DC de Oncologia da SPSP, e as oncologistas pediátricas
Adriana Seber e Poliana Cristina Carmona Molinari. A gravação do evento está disponível no SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Mil dias em tempos de pandemia:
o que precisamos saber?
Da gestação à 1ª infância: os mil dias em tempos de pandemia. O que precisamos saber?
Este foi o tema do webinar realizado no dia 27 de fevereiro pela campanha Fevereiro
Safira – Primeiros mil dias: pelo futuro das crianças. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Grupo de Trabalho Mil Dias da SPSP, o evento teve como objetivo
responder às perguntas do público com relação aos cuidados da saúde da gestante e
lactentes durante a pandemia do novo coronavírus. Coordenado por Rubens Feferbaum, coordenador do Grupo de Trabalho Mil Dias da SPSP, o webinar contou com
a abertura de Sulim Abramovici, presidente da SPSP, e a participação de Corintio
Mariano Neto, Marisa da Matta Aprile, Patricia Salmona, Regis Ricardo Assad, Sylvia Lavínia M. Ferreira, Valdenise M. L. Tuma Calil e Vera da Penha M. Rego Barros, todos membros do Grupo de Trabalho Mil Dias da SPSP. Confira a gravação do
evento no portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Pandemia: olhar atento à saúde
mental e aprendizado
Estamos vivendo um momento de mudanças substanciais em todos os aspectos
da vida, seja dos adultos ou das crianças e adolescentes. Mudanças graves e abruptas, que chegaram sem avisar e que ainda nos impõem a dificuldade de saber como
definir o passo seguinte. Em maio e abril temos duas campanhas que caminham em
paralelo, com temas que também se destacam em meio à pandemia: Maio Amarelo
- Depressão entre crianças e adolescentes: pare, observe, acolha e Junho Púrpura - Distúrbios
de aprendizagem: conhecer, perceber, enfrentar. "O isolamento, o distanciamento social, a
adaptação ao ensino a distância e a falta do 'normal' mesmo na retomada das aulas
presenciais somados à insegurança e estresse de pais e cuidadores são fatores importantes para o aumento de distúrbios emocionais e de aprendizado entre a faixa
etária pediátrica. Nós, como pediatras, precisamos estar atentos a qualquer pequena
modificação no comportamento das crianças e adolescentes, pois isso pode significar
alterações emocionais e de aprendizado que devem ser prontamente diagnosticadas
e, se possível, já tratadas para que não se tornem uma bola de neve", alerta Claudio
Barsanti, coordenador das campanhas da SPSP. "Estamos em um momento difícil,
que certamente já tem repercussões – ou terá na vida de futuros adultos – e precisamos dar nosso melhor para tentar minimizá-las", conclui Barsanti.

Como estamos imunizando os
nossos prematuros?
No dia 25 de fevereiro aconteceu – ao vivo pelo Zoom – o Encontro Virtual com o Especialista com o tema Como estamos imunizando os nossos prematuros? Com organização da
Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento Científico (DC) de Neonatologia da
SPSP, o evento atualizou pediatras e neonatologistas em relação à vacinação neste período de pandemia e destacou a importância de manter um esquema vacinal em dia,
incluindo a prevenção da infecção pelo vírus sincicial respiratório. Este Encontro Virtual com o Especialista foi uma das ações da SPSP pela campanha Março Lilás – Atenção ao
cuidado do bebê prematuro. Coordenado por Maria Regina Bentlin, presidente do DC de
Neonatologia da SPSP, o evento online contou com a participação de Lilian dos Santos
R. Sadeck, membro do DC de Neonatologia da SPSP, Marina Carvalho de M. Barros,
secretária do DC de Neonatologia da SPSP, e Renato de Ávila Kfouri, vice-presidente
do DC de Imunizações e de Infectologia da SPSP. A gravação do Encontro Virtual com o
Especialista pode ser acessada no SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Nutrição
do prematuro

Outra ação pela campanha Março Lilás – Atenção ao cuidado do bebê prematuro
foi o Café da Manhã Virtual com o Professor com o tema Desafios na nutrição do
prematuro extremo na UTI neonatal: como
otimizar?, que aconteceu no sábado,
dia 6 de março. Com organização da
Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento Científico (DC) de Neonatologia da SPSP, o evento abordou a
desafiadora missão de nutrir o prematuro extremo até mesmo em situações
graves como na enterocolite necrosante, otimizando não só o crescimento,
mas o neurodesenvolvimento em curto
e longo prazo. Coordenado por Maria
Regina Bentlin e Celso Moura Rebello,
respectivamente presidente e vice-presidente do DC de Neonatologia
da SPSP, o evento virtual contou com a
participação de Helenilce de Paula Fiod
Costa e Ligia Maria Suppo de Souza
Rugolo, membros do DC de Neonatologia da SPSP, e Fernanda Ceragioli de
Oliveira, vice-presidente do DC de Suporte Nutricional da SPSP. A gravação
pode ser acessada no portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

As aulas da Jornada estão disponíveis nos
Eventos Gravados do portal SPSP Educa
Participantes do evento ao vivo têm acesso gratuito
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Vacinação do prematuro

Documentos
científicos
Atualize-se no portal da SPSP com os
documentos científicos e artigos produzidos pelos Departamentos Científicos (DCs), Grupos de Trabalho (GTs) e
Núcleos de Estudo (NEs) da SPSP. Veja
os mais recentes:
• A importância da atividade física
para crianças
• Síndrome de Noonan e tratamento
com rhGH
• O coração na dor torácica em Pediatria

Aleitamento
materno
No dia 10 de abril aconteceu o Café
da Manhã Virtual com o Professor com o
tema Efeito protetor do aleitamento materno a curto e longo prazo. Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos
e o Departamento Científico (DC) de
Aleitamento Materno da SPSP, o evento
atualizou os pediatras sobre a importância do aleitamento materno como
fator protetor tanto a curto como longo
prazo. Coordenado por Marisa da Mata
Aprile, membro do DC de Aleitamento Materno da SPSP, o evento online
contou com a participação de Maria
José Guardia Mattar e Virginia Spinola
Quintal, também membros do DC de
Aleitamento Materno da SPSP. Acesse
a gravação do evento no portal SPSP
Educa (www.spspeduca.org.br).

No dia 20 de abril aconteceu o Encontro Virtual com o Especialista com o tema
Novas abordagens na vacinação do prematuro, outra ação pela campanha Abril Azul
– Confiança nas vacinas: eu cuido, eu confio, eu vacino. Com organização da Diretoria
de Cursos e Eventos e os Departamentos Científicos (DCs) de Imunizações e Neonatologia da SPSP, o encontro teve como objetivo atualizar os pediatras sobre o
calendário vacinal e apresentar as novas perspectivas da vacinação do prematuro.
Coordenado por Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck, membro do DC de Neonatologia da SPSP, o encontro online contou com a participação de Daniel Jarovski,
secretário do DC de Imunizações, e Renato de Ávila Kfouri, vice-presidente do
DC de Imunizações. A gravação deste Encontro Virtual com o Especialista está disponível no portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

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.

Confira artigos da RPPed
A Revista Paulista de Pediatria publica seus artigos de forma contínua, possibilitando a visualização das pesquisas antes da previsão de publicação. Confira alguns artigos disponibilizados no SciELO recentemente:
• Manobras de recrutamento alveolar em crianças com câncer e síndrome do desconforto respiratório agudo: um estudo de viabilidade
• Peso ao nascer e excesso de peso em adolescentes: projeto Erica na cidade do
Recife, Pernambuco
• Uso de medicamentos off-label em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
• Prevalência de anticorpos neutralizantes contra poliovírus 1, 2 e 3 em profissionais de saúde de 20 a 50 anos de idade
• Percepção de cuidadores sobre a má saúde bucal das crianças e sua relação com
condições clínicas

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

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

19 a 22 de março de 2022

Centro de Convenções Frei Caneca • São Paulo (SP)

Realização: Sociedade de Pediatria de São Paulo
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Espiritualidade

O isolamento social e suas
repercussões no adolescente

No dia 26 de abril acontecerá o Encontro Virtual com Especialista com o tema A
espiritualidade da criança e do adolescente
como fator protetor de distúrbios do comportamento. Organizado pela Diretoria
de Cursos e Eventos e o Núcleo de Estudos Espiritualidade da Criança e do
Adolescente da SPSP, o evento visa destacar o papel da espiritualidade como
fator protetor contra possíveis agravos
e comportamentos de risco. Inscrições
gratuitas (obrigatórias) até 25 de abril
no site www.spspeduca.org.br.

Fique em casa: os desafios do isolamento social e suas repercussões no adolescente é o tema
do Café da Manhã Virtual com o Professor que será realizado em 8 de maio, pela campanha Maio Amarelo - Depressão entre crianças e adolescentes: pare, observe, acolha. Organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Núcleo de Estudos da Depressão entre
Crianças e Adolescentes da SPSP, o evento tem como objetivo apresentar e debater
os impactos do isolamento social nos adolescentes, os quais potencializam o alto
grau de vulnerabilidade, instabilidade e estresse experimentados 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. Inscrições online gratuitas (obrigatórias) até 5 de maio pelo portal SPSP Educa (www.spspeduca.org.br).

Impacto da
pandemia

Novas apresentações
das velhas doenças

Pandemia: qual o impacto na saúde das
crianças, suas famílias e no profissional de
saúde? é o tema da live que será realizada no dia 13 de maio, via Zoom. Organizado pela Diretoria de Cursos e
Eventos e o Departamento Científico
de Cuidados Paliativos e Dor da SPSP,
o evento visa discutir sobre o impacto
da pandemia na criança, família e
profissional da saúde. Inscrições online gratuitas, porém obrigatórias,
até 11 de maio pelo portal SPSP Educa
(www.spspeduca.org.br).

No dia 17 de junho acontecerá o Encontro Virtual com 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 Ambulatorial
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).

Acesse www.aulaspediatriasp.com.br e confira os
cursos online gratuitos oferecidos pela SPSP.

Por medida de segurança
relacionada à pandemia da Covid-19
a Jornada de Atualização em
Pediatria será realizada em 2022
SOCIEDADE DE PEDIA
TRIA DE SÃOPAULO

EVENTO ADIADO PARA 2022
Pediatra Informe-se
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Seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde como medida de
prevenção e contenção do novo coronavírus, a SPSP está priorizando a realização de eventos virtuais.
CONFIRME A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS ABAIXO NO PORTAL DA SPSP: WWW.SPSP.ORG.BR

AGENDA DE CURSOS E EVENTOS
Eventos em 2021
Data

Local

Evento

Informações

26 de abril
Ao vivo - Zoom
			

Encontro Virtual com o Especialista – A espiritualidade da criança
e do adolescente como fator protetor de distúrbios do comportamento

www.spspeduca.org.br

Pontos
*

13 de maio
Ao vivo - Zoom
			

Pandemia: impacto na saúde das crianças, suas famílias e no profissional de saúde?

www.spspeduca.org.br

*

17 de junho
Ao vivo - Zoom
			

Encontro Virtual com o Especialista
Os efeitos da pandemia na Pediatria: novas apresentações das velhas doenças

www.spspeduca.org.br

*

Eventos em 2022
Data

Local

Evento

Informações

Pontos

19 a 22 de março
		

Centro de Convenções Frei Caneca
São Paulo, SP

4º Congresso Paulista e 2° Congresso Sul-Americano
de Urgências e Emergências Pediátricas

emergenciaspediatricas.org.br

*

Em breve
		

Hotel JP
Ribeirão Preto, SP

Jornada de Atualização em Pediatria – 50 anos SPSP

www.meetingeventos.com.br

*

Café da Manhã Virtual com o Professor 2021 • www.spsp.org.br
Data

Tema

Mesa-redonda

Local

8 de maio

Saúde Mental

Fique em casa: os desafios do isolamento social e suas repercussões no adolescente

Online com transmissão ao vivo

Pontos
*

Cursos online da SPSP • www.aulaspediatriasp.com.br
Tema		

Palestrante(s)

Endereço

Reconhecendo sinais precoces da distrofia muscular de Duchenne

Carlos Takeuchi e Edimar Zanoteli

www.aulaspediatriasp.com.br

Pontos
1

Puberdade precoce		

Louise Cominato e Angela Maria Spinola e Castro

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Diagnóstico diferencial do bebê hipotônico

Romar William Cullen Dellapiazza e Ciro Matsui Jr.

www.aulaspediatriasp.com.br

1

Cursos do Programa de Reanimação Neonatal da SBP-SPSP
Interessados em participar dos cursos realizados em hospitais na capital e demais cidades do Estado de São Paulo podem entrar em contato com a SPSP - prn@spsp.org.br.
A presença de profissional habilitado em reanimação neonatal na sala de parto em hospitais, clínicas e unidades SUS é regulamentada no Decreto 58.849/2013 da Lei Estadual 14.686/2011.

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

CURSOS COM APOIO OU REALIZAÇÃO SPSP/SBP = DESCONTOS PARA ASSOCIADOS SPSP/SBP
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Sociedade de Pediatria de São Paulo
Rua Maria Figueiredo, 595 • 10º andar • CEP 04002-003 • São Paulo, SP
Fone: 11 3284-0308 • 11 3284-9809
www.spsp.org.br
pediatria@spsp.org.br
@sociedadespsp nas redes sociais

Nossos sites:
www.spspeduca.org.br
www.aulaspediatriasp.com.br
www.pediatraorienta.org.br
www.rpped.com.br

(*) Formulário enviado para pontuação na CNA

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

