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ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE
SLEPE E SOCIEDAD PARAGUAYA DE
PEDIATRIA (SPP).

REUNIÕES

Foi assinado um acordo, entre os presidentes de ambas as 
sociedades, no mês de fevereiro de 2019, que contempla os 
seguintes itens:

•Possibilidade de que os sócios da SLEPE e SPP, 
participem de grupos de trabalho de ambas sociedades.

•• Possibilidade de assinar conjuntamente, documentos de 
regulação no manejo de urgências e emergências 
pediátricas.

•Possibilidade de realizar eventos científicos, cursos, 
congressos e jornadas de forma conjunta.
 
••Redução no valor de inscrições, para os sócios nos eventos 
organizados por ambas sociedades (SLEPE e SPP).

•Elaboração de uma lista de hospitais que ofereçam 
formação especializada e sistematizada em urgências e 
emergências pediátricas, em toda América Latina.

••Promover intercâmbio de residentes e membros de 
ambas as sociedades, em centros hospitalares com prestígio 
reconhecido em urgências e emergências pediátricas na 
América Latina, mediante acordos entre os hospitais e 
concessão de bolsas de formação acadêmica.

* (Texto completo disponível na secretaria)



REUNIÕES

(Ata de reunião disponível na secretaria)

REUNIÃO DA SLEPE URUGUAI EM MONTEVIDEO,
NA SEDE DA SOCIEDAD INTEGRADA DE EMERGENCIA
PEDIÁTRICA DE URUGUAY (SIEPU)
EM  DE MARÇO DE .

REUNIÃO DA SLEPE ARGENTINA NO HOSPITAL
GARRAHAN.  DE MARÇO DE .
(Ata de reunião disponível na secretaria)



NOTICIAS

Se realizará em Assunção com uma organização conjunta com o Congresso 
Paraguaio de Pediatria, organizado pela respectiva sociedade. 

Data: 30 de setembro a 03 de outubro de 2020.
Local: Centro de Convenções da Conmebol.

 

A SLEPE foi convidada para participar da Reunião Geral de membros para 
representá-la dentro da Global Sepsis Aliance. A reunião incluirá eleições do 
novo conselho da GSA e será na quarta-feira dia 10 de abril de 2019, das 14:00 
as 15:30 horas, horário de verão na Europa Central por Videoconferência  
Online.

Para tal eleição, tem sido postulado pela nossa sociedade, o Dr. Guillermo 
Kohn Loncarica.

https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/inscricoes-abertas-para-o
-exame-de-area-de-atuacao-em-emergencia-pediatrica/

CONGRESSOS

CONGRESSO DA SLEPE 

PRIMEIRA PROVA DE TÍTULO DE EMERGÊNCIA
PEDIÁTRICA NO BRASIL

A SLEPE FAZ PARTE DA
ALIANÇA MUNDIAL
CONTRA A SEPSE
DESDE 

POR UM MUNDO LIVRE DE SEPSES BRASIL

A emergência pediátrica foi reconhecida como área de atuação no Brasil em 
2016, sendo aprovada sua residência médica no ano seguinte. Em 2018, foram 
titulados os primeiros 24 emergencistas pediátricos por proficiência (avaliação 
de currículo).

EmEm 15 de Junho de 2019 será realizada a primeira prova de título de 
emergência pediátrica no Brasil pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), 
Associação Brasileira de Medicina de Emergência (ABRAMEDE) e Associação 
Médica Brasileira.

Para inscrever-se o candidato deve acessar o site da SBP onde se encontra o 
edital completo com as normas do concurso que ocorrerá em várias capitais 
do país concomitantemente.

TTrês membros da diretoria da SLEPE participam da comissão executiva dessa 
prova de título. São eles os Drs. Hany Simon Junior (representando a SBP) e 
João Carlos Santana e Patrícia Lago (representando a ABRAMEDE).



NOVIDADES

GRUPOS DE TRABALHO

CURSOS

O GT de SEPSE alcança sua primeira publicação da SLEPE na revista Pediatric 
Emergency Care.

O GT lançou uma enquete com objetivo de aproximar-se da situação dos 
países participantes em relação à sedoanalgesia para procedimentos 
dolorosos realizados em áreas de urgência. Esta observação é um importante 
dado que contribuirá para estabelecer quais seriam as principais dificuldades 
e quais as prioridades para focar a atenção do grupo de trabalho.

Link para divulgação:
https://es.surveymonkey.com/r/3TRHMSN

SPEEDLA ACEITO PARA PUBLICAR NA PEC

GT DE SEDOANALGESIA

RIDEPLA atualizou suas normas 
de apresentação de projetos, 
publicações,  e guias de autoria 
que serão publicadas em breve 
em português e espanhol em 
nossa página web.

RIDEPLA ATUALIZOU SUAS NORMAS

Em pouco tempo se realizará um curso online sobre transporte dirigido pelos 
doutores Elisabeth Esteban (Espanha) e Andrés Vigna (Uruguai).

CURSO DE TRANSPORTE SLEPE - HOSPITAL SANT
JOAN DE DÉU DE BARCELONA

INFORMAÇÕES

REUNIÕES

Se realizará com sócios chilenos durante o SIMU (Simpósio Internacional de 
Medicina de Urgências), organizado pela SOCHEMP (Sociedad Chilena de 
Emergencia Pediátrica) em 16 de maio as 18:30 horas.

Estão convidados os sócios da SLEPE Chile para participar e os integrantes da 
Comissão Diretiva para acessar via Zoom.

PROXIMA REUNIÃO AMPLIADA



INFORMAÇÕES

SITE WEB

Foram feitas melhorias nos formulários de inscrição e patrocínio. Convida-se os 
sócios para consultar os requisitos para solicitação de patrocínio para cursos, 
jornadas, seminários, congressos etc.

MELHORAS NO SITE WEB DA SLEPE

São publicados semanalmente na página do Facebook e no Instagram.

DICAS DE URGÊNCIA

DICAS NA REDE

Recordar do procedimento para projetos de investigação dos GT:

1- Apresentar para Comissão Diretiva uma nota com a proposta
2- Apresentar a RIDEPLA para sua aprovação 

PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO

PROJETOS

slepe2016@gmail.com
slepeweb.org
Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica
@slepe8
@slepe6

Já somos 200 sócios, e nos comunicamos por:

Nossa secretária: Natalia González

NÚMERO ATUAL DE SÓCIOS

SÓCIOS
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