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cuidar do que nos
faz humanos desde
os primeiros anos.
porque mentes saudáveis
criam um mundo melhor.

Editorial
O universo está conspirando a favor. É a minha percepção desde
que iniciamos um novo trabalho na ABENEPI. Estamos fortalecendo
a comunicação com nossos públicos e organizando a gestão da casa.
Já temos colhido resultados que nos inspiram a seguir por este
caminho. Vislumbrando a visão para 2020, “Ser reconhecida como
a instituição de referência no desenvolvimento mental da criança e do
adolescente”, nossos objetivos são claros. Buscamos maior relevância e
reconhecimento junto aos associados e à sociedade, além de
tornarmo-nos mais eﬁciente como instituição.
Estamos caminhando! Vamos juntos?

Dr. Ricardo Krause, Presidente

ABENEPI fala
Para fortalecer a Abenepi e dar mais voz à nossa causa, é importante
um alinhamento constante sobre a nossa gestão. Nessa editoria,
traremos notícias institucionais.

Comunicando bem o propósito
O alinhamento da gestão e a uniformização do discurso são
fundamentais para fortalecer a associação e dar mais voz ao propósito:
Cuidar do que nos faz humanos desde os primeiros anos. Porque
mentes saudáveis criam um mundo melhor. A nossa comunicação
precisa ser homogênea, tanto no texto quanto visualmente. Seja na
imprensa, nas redes sociais ou por meio de eventos dos capítulos,
núcleos ou de instituições parceiras. “Consciente dessa missão,
a Abenepi Montes Claros - Norte de Minas, alinhou toda a divulgação
https://www.facebook.com/abenepinortedeminas/photos/a.171014546884305/447612849224472/?type=3&theater
de um evento que será realizado na cidade. Esse trabalho de
comunicação facilita muito pra gente, além de uniformizar a identidade”,
disse a presidente do capítulo, Carla Patrícia Oliveira Parrela. A Árvore,
nossa parceira para assuntos de comunicação, desenvolveu as peças
digitais para compartilhamento nas redes sociais e WhatsApp (conﬁra
a imagem) e prestou orientações. O seu capítulo ou núcleo pode fazer o
mesmo!

Desconto para Acadêmicos
Estudantes de graduação de áreas aﬁns à ABENEPI, têm descontos
na anuidade e em determinados eventos. Para usufruir deste benefício
será necessário o envio de uma imagem do Documento Acadêmico
para o email secretaria@abenepi.org.br.

O que fizemos
Apoio à consulta pública sobre o TDAH
Pela primeira vez, o Ministério da Saúde ouvirá a sociedade sobre o
Transtorno do Déﬁcit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A CONITEC,
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, lançou, no
início do mês de novembro, a consulta pública 20/2019. O objetivo é a
elaboração de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) com
recomendações para diagnóstico e tratamento de pessoas com TDAH
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O formulário para manifestação
ﬁcou aberto até o dia 25 de novembro. Em direção à visão e rumo ao
encontro do propósito, a ABENEPI incentivou seus associados a
integrarem esse movimento. DEPOIMENTO ABDA. Além de abordar o
assunto na imprensa (imagem 1), a associação apoiou a participação e
recomendou aos capítulos e núcleos ampla divulgação. Conﬁra no
https://www.abenepi.org.br/2019/11/consulta-publica-sobre-tdah/
https://www.instagram.com/p/B4vcQL9lUAr/
Instagram da Abenepi Rio Grande do Norte (imagem 2).
Saiba mais.

#SomosTodosAbenepi #JuntosSomosSapiens
Para a presidente da Associação Brasileira do Déﬁcit de Atenção (ADBA),
Iane Kestelman, ao longo de todos estes anos de luta pela inclusão e
direitos das pessoas com TDAH no Brasil, a ABDA sempre contou com a
parceria e o apoio da ABENEPI em momentos importantes e cruciais .
“Mais uma vez eu agradeço o empenho desta instituição na divulgação
da Consulta pública sobre TDAH do Ministério da saúde, somando
esforços a esta iniciativa da ABDA, que é a única Associação de pessoas
com TDAH do Brasil”, reforçou.
Ricardo Krause, em visita a Belo Horizonte no último dia 12, falou sobre
o assunto em importantes veículos de imprensa de Minas Gerais.
Conﬁra abaixo na seção Na Mídia.

Projeto 1000 Dias
Chamado de “Novembro Roxo”, este mês é voltado para a prevenção e
cuidados com a Prematuridade. A ABENEPI tem um importante papel
de conscientização sobre a importância dos primeiros mil dias de vida
de um bebê. Segundo o presidente eleito, Rodrigo Carneiro, investir no
projeto dos 1000 dias é um dos objetivos do Sapiens (programa de
conexão com a sociedade), que vai ao encontro do propósito: Cuidar do
que nos faz humanos desde os primeiros anos. Porque mentes
saudáveis criam um mundo melhor. Para sensibilizar as pessoas nesse
período que representa uma janela única de oportunidade para a
criação de crianças mais saudáveis e com futuros mais promissores, a
https://www.abenepi.org.br/2019/11/manifesto-sobre-a-importancia-dos-primeiros-1000-dias-de-vida/
associação criou um manifesto. Faça como https://ammg.org.br/noticia/manifesto-1000-dias-de-vida/
as instituições parceiras,
https://www.instagram.com/p/B4xN3M1j9BO0KE0Sb1ZqOp9YbdPnCt_XuW3S8g0/
https://www.instagram.com/p/B43QOGxjyM6/
capítulos e associados
que estão compartilhando essa mensagem
(veja imagens).

#SomosTodosAbenepi #JuntosSomosSapiens

Construindo juntos
O CONITEC e o Ministério da Saúde buscaram sugestões e opiniões
da sociedade para elaboração do documento que irá estabelecer
critérios para o diagnóstico e para a inclusão dos pacientes no
tratamento de TDAH pelo SUS. Para isso, foi importante um esforço
de vários atores (instituições, proﬁssionais de saúde e educação).
A ABENEPI, além de fortalecer o movimento com ampla divulgação
https://www.escavador.com/sobre/5667718/elizoneth-campos-delorto-sessa
da consulta pública, buscou apoio na literatura
e de uma consultora
https://www.escavador.com/sobre/5667718/elizoneth-campos-delorto-sessa
técnica para elaborar uma proposição de protocolo.
A proposta foi enviada para o governo. https://www.abenepi.org.br/2019/11/tdah-posicionamento-tecnico-abenepi-sapiens/
Conheça aqui.

Guia para a imprensa
Os jornalistas da sua cidade já conhecem a ABENEPI e sabem da
disponibilidade de porta-vozes em todos os estados para falar sobre
o neurodesenvolvimento das crianças na mídia? Sempre que for
procurado(a) por jornalistas, pegue os contatos (nome, e-mail, telefone
e veículo) e passe para a nossa parceira de comunicação, Árvore,
intermediar o contato. Compartilhe com os veículos de comunicação
https://www.abenepi.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Guia-Imprensa_SAIDA_3010-1.pdf
o nosso
Guia de Imprensa.

Próximos passos

gestão

comunicação

Vem novidades por aí.
Conﬁra o que está por vir nos eixos de gestão e comunicação.

Mailing: está em andamento a reestruturação e atualização do catálogo de contatos de
associados, instituições parceiras e profissionais de interesse da ABENEPI.
Quer indicar ou atualizar algum contato?
Envie para comunicacao@abenepi.org.br.

Site: em breve, o site da ABENEPI estará de cara nova. O atual endereço será revitalizado
com novos serviços para os associados e melhoria da gestão.
Tem sugestão para o site?
Envie para comunicacao@abenepi.org.br.

Agenda
II Simpósio Sepia - A Psiquiatria
http://simposiosepia2019.com.br/
da Infância e da Adolescência
no Século XXI
29 e 30 de novembro
Seminário do Pacto
Nacional pela Primeira
Infância – Região
Sudeste
2 e 3 de dezembro

https://www.cnj.jus.br/formularios/seminario-do-pacto-nacional-pela-primeira-infancia-regiao-sudeste/

TDAH E TEA : Do que estamos
http://www.abenepirio.com.br/agenda.html
falando? - Realização
ABENEPI RIO
30 de novembro

Congresso
http://www.sono2019.com.br/
Brasileiro do
Sono
4 a 7 de dezembro

International
http://symposiumsbnr.com.br/
Symposium Of
Neuroradiology
(ISN)
13 e 14 de dezembro

4ª edição TEA - Transtorno
http://www.abenepirs.com.br/?cd=3267
do Neurodesenvolvimento
- Realização ABENEPI RS
14 de dezembro

Na mídia
Confira três destaques deste mês, com a participação da Abenepi na imprensa
https://weseek.com.br/viewnews/
ViewMateria.html?materiaId%3d4
5595860%26canalId%3d504745%2
6clienteId%3dyDcd2iL0muE%3d%
26newsletterId%3d7Lp61gEUzU4
%3d

Conscientização
sobre Prematuridade
é fundamental
Jornal Estado de Minas
17 de novembro

Consulta Pública
sobre TDAH
Rádio Itatiaia
16 de novembro

https://www.em.com.br/app/noticia/bem-viver/201
9/11/16/interna_bem_viver,1100867/bebes-premat
uros-saiba-os-cuidados-que-os-pequenos-necessita
m.shtml

https://www.mixcloud.com/otempo/
Consulta
Pública
o-15-minutos-com-o-sapia-de-hoje-%
C3%A9-com-o-psiquiatra-ricardo-kra
sobre
TDAH
use/
Rádio Super
Notícia
17 de novembro

Bombou na web
Veja mais aqui

Professor pula corda com aluno cadeirante no colo e vídeo
viraliza!

https://razoesparaacreditar.com/gentilezas/professor-pula-corda-colo/

"Tio!! Queria muito pular corda... Você pode pular comigo?", pediu
o aluno.
https://www.instagram.com/joa
"Não
há preço que pague ver o mundo de uma criança ficar maior", disse
ohoﬀmannpersonal/
o professor.

Atualização
Para fomentar o projeto “1.000 dias” e relembrar a importância do
período entre o início da gravidez de uma mulher e os dois primeiros
anos do seu ﬁlho, a presidente da ABENEPI Espírito Santo, Fernanda
Mappa, oportunamente sugere a leitura de três artigos que se
complementam em torno da mesma temática e estão disponíveis na
biblioteca do site:
The
pediatrician’s role in the ﬁrst thousand days of the child: the
https://www.abenepi.org.br/artigo-100o-dias-na-pediatria/
pursuit of healthy nutrition and development
The
speciﬁc and combined role of domestic violence and mental
https://www.abenepi.org.br/saude-mental-materna-x-violencia-domestica/
health disorders during pregnancy on new-bornhealth
Eﬀects of Maternal Psychopathology and Education Level on
https://www.abenepi.org.br/intervencao-precoce-e-maturacao-cerebral/
Neurocognitive Development in Infants of Adolescent Mothers Living
in Poverty in Brazil

Quer fazer uma resenha ou algum comentário sobre esse
artigo? Compartilhe para publicarmos na próxima edição.
Sabe de uma agenda interessante?
Encaminhe para divulgarmos.
Leu uma matéria relevante na mídia? Nos envie também.
Escreveu um artigo?
Que tal publicá-lo aqui, na próxima edição?
Anote os contatos de quem faz a News Sapiens:
Árvore | Laboratório de Comunicação Corporativa
Aline Rosa:
aline@arvore.cc
(31) 98892-3987 / (31) 3194-8700

news
Conhece alguém que
pode fazer parte da
http://associados.abenepi.com.br/Associate/Register
ABENEPI? Indique!
Soube de algum
associado que não
recebeu a news?
mailto:comunicacao@abenepi.org.br
Informe!
Mantenha os seus
contatos sempre em dia
no mailling da ABENEPI.
mailto:secretaria@abenepi.org.br
Entre em contato!

Quer conversar? Fale conosco:
comunicacao@abenepi.org.br
Até a próxima!
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