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A newsletter da Associação Brasileira
de Neurologia e Psiquiatria Infantil e
Profissões Afins - ABENEPI.
Um canal de diálogo com os associados,
que integra o Sapiens - um programa de
conexão da Abenepi com a sociedade.
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cuidar do que nos
faz humanos desde
os primeiros anos.
porque mentes saudáveis
criam um mundo melhor.

Editorial
Chegam ao ﬁm os dois anos em que tive a honra de estar à frente da
ABENEPI. Procurei conduzir nossa Associação no caminho da
compatibilização com as demandas e desaﬁos que o avanço da História
impõe. Sou muito grato a todos que estiveram ao meu lado nessa
empreitada - Dra. Sylvia Maria Ciasca (SP), Dr. Jair Luiz de Moraes (RJ),
Dra. Fernanda Mappa (ES), Dra. Francini Sepulcri (ES), Dra. Sonia das
Dores Rodrigues (SP), Dr. Gustavo M Schier Doria (PR), Dr. Cesar de
Moraes (SP), Dra. Cintia Salgado Azoni (RN), Dr. Ricardo Franco de Lima
(SP), Dra. Ivy Rosa Coelho Loures (MG), Dr. Francisco Tussolini (AM) - e,
em especial ao meu sucessor, Dr. Rodrigo Carneiro, co-autor de todo
esse projeto. Juntos prosseguiremos com todos aqueles que acreditam
e zelam pela Infância e Adolescência do nosso país.
Aproveito para desejar um 2020 próspero a todos!

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.

Continuidade da gestão
No dia 1º de janeiro de 2020 daremos início à gestão biênio 2020 2021. Damos as boas vindas à nova diretoria, Presidente: Rodrigo
Carneiro de Campos, Vice-Presidente: Sônia das Dores Rodrigues,
Secretário-Geral: Valéria Loureiro Rocha, 1º Secretário: Ricardo
Nogueira Krause, Tesoureiro: Christovão de Castro Xavier, 1º
Tesoureiro: Sérgio Nolasco Hora das Neves, Conselho Fiscal: Sylvia
Maria Sciasca, Jair Luis de Moraes e Gustavo Manoel Schier Dória,
Alexandre Aquino Camara, Lindembergue Bragança, Fernanda Vieira
Mappa.

O que fizemos
Gestão Financeira
Dentro do nosso planejamento estratégico para o próximo ano, está a
reorganização ﬁnanceira. O primeiro passo já foi dado. Terceirizamos os
https://www.agruppa.com.br
serviços da Agruppa
Soluções em BackOﬃce para cuidar da gestão
ﬁnanceira da associação. A empresa vai organizar e facilitar os trabalhos
ﬁnanceiros de rotina.

Enquete Conitec sobre TDAH
O Ministério da Saúde publicou resultado da enquete elaborada para
proposta de escopo do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
(PCDT) para Transtorno do Déﬁcit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).
A Conitec ouviu sugestões e opiniões da sociedade para elaboração do
documento que irá estabelecer critérios para o diagnóstico e para a
inclusão dos pacientes neste tratamento. A ABENEPI foi a única
https://www.abenepi.org.br/wp-content/uploads/2019/12/ENQUETE_CONITEC_20_2019_TDAH.pdf
sociedade médica
a se manifestar. Veja aqui as contribuições da
enquete.

Construindo juntos
Banco de Fontes para Imprensa
Está em construção o Banco de Fontes para a Imprensa. É de
responsabilidade de cada presidente de capítulo, acrescentar na
planilha os nomes e contatos de proﬁssionais de referência para dar
entrevistas sobre temas especíﬁcos. As fontes indicadas precisam ser
associados, uma vez que serão porta-vozes da ABENEPI, falarão em
nome da associação. Vamos começar o novo ano e a nova gestão com
esse Banco de Fontes consolidado. Até o momento, recebemos
indicações de fontes dos capítulos ES, MT, RJ e SP. É importante a
contribuição de todos os capítulos para organização da comunicação
comhttps://drive.google.com/ﬁle/d/11z-kDKPC-WG-t_t_iwbBbvv4CAufWrGo/view
a mídia. Acessem para completar a planilha aqui.

Redes Sociais ABENEPI
Estamos em um movimento de expansão e, por isso, trabalhando muito
pela integração dos Núcleos e Capítulos à Nacional. O alinhamento é
importante para que o nosso discurso seja único. Nossas ações
precisam ser cada vez mais coordenadas e colaborativas. É importante
que Núcleos e Capítulos deem ciência à Nacional e à Árvore - nossa
parceira de Comunicação - sobre qualquer comunicação, divulgação,
evento, iniciativa, nas redes sociais próprias. Além disso, é importante
que as redes sociais dos Núcleos e Capítulos repostem e compartilhem
https://www.instagram.com/abenepi_sapiens/
os conteúdos do Instagram e https://www.facebook.com/abenepisapiens/
Facebook da ABENEPI. Para manter a
https://www.dropbox.com/sh/6x7k5t00iwa9i8l/AAAAWfYhDWlARj-3sLwBns5aa?dl=0
identidade visual da ABENEPI
e do Sapiens, compartilhamos neste link,
para uso dos Núcleos e Capítulos, logos, imagens disponíveis e
autorizadas, paleta de cores e modelos de peças/artes gráﬁcas. Façam
bom uso e, em caso de dúvidas, busquem a Árvore para orientação.

Próximos passos

gestão e comunicação

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

Estatuto
Para acompanhar o novo momento da ABENEPI, de acordo com o planejamento
estratégico, temos a seguir planos de melhoria da gestão e da comunicação. Um dos
próximos passos da nossa gestão é a reformulação do estatuto que será levado para a
próxima Assembleia Geral. A reestruturação do nosso site é outra demanda prevista no
plano de comunicação e já foi iniciada.

Agenda
Live Sociedade de Pediatria de São Paulo:
Mil dias: da gestação aos 2 primeiros anos de vida: base da
construção da saúde futura, do capital humano e progresso da
nação (ao vivo via facebook).
31 de janeiro/20, àshttps://www.facebook.com/sociedadespsp
15h no Facebook da SPSP
Curso de Férias: Educação
Terapêutica: uma proposta de
tratamento e de escolarização
de crianças com Transtornos do
Espectro do Autismo.
http:/
/www.lugardevida.com.br/home_not00.php?id=225
Informações.
20 a 24 de janeiro de 2020
no Lugar de Vida Centro de
Educação Terapêutica (SP)

Curso de Férias: "O diagnóstico
diferencial e a direção de
tratamento na Educação
Terapêutica para casos de
psicose ou de autismo na
infância".
27 a 31 de janeiro de 2020
no Lugar de Vida Centro de
Educação Terapêutica (SP)

Na mídia
Confira três matérias deste mês, cujos assuntos interessam à ABENEPI
https://www.vatican-

Crianças
news.va/pt/munsofrem por
causa da
do/news/2019-12/unicef-cri
guerra dos
ancas-relatorio.html
adultos
Vatican News, 20
de dezembro de
2019

https://www.agazeta.com.br/revista-ag/vida/maioria-dos-transtornos-mentais-comeca-na-infancia-diz-psiquiatra-1219
Maioria
dos transtornos mentais começa na
infância
A Gazeta, 4 de dezembro de 2019

https://pebmed.com.br/risco-de-cyberbullying-em-criancas-com-disturbios-do-neurodesenvolvimento/
Risco
de cyberbullying em crianças com
distúrbios do neurodesenvolvimento
PebMed, 16 de dezembro de 2019

Bombou na web
https://www.instagram.com/p/B5nd21f
Veja
mais aqui
FNtj/

Esse vídeo sobre aceitação viralizou na mídia, redes sociais, e conversas
em todo o país. Vale a reflexão e o compartilhamento! "Por que você não
pode simplesmente ser normal?”. Quando o pai percebe o quanto essa
exclamação machuca o filho, ele se envergonha. Em vez de segurar o
filho para proteger dos pais de crianças que não flutuam, ele deixa o
filho flutuar livremente. “Obrigado por me tornar um pai melhor.
Dedicado com amor e compreensão a todas as famílias com crianças
consideradas diferentes”.

Atualização
O 5º Congresso Internacional e o 25º Congresso Nacional da Abenepi,
realizados em agosto, reuniu 1.035 proﬁssionais e estudantes
dedicados à Educação, aos direitos e à Saúde Mental de crianças e
adolescentes. Juntos construímos pontes entre os diversos saberes,
confrontamos certezas, ampliamos o debate, diversiﬁcamos os olhares
em busca dos melhores modelos de cuidado daqueles que são, em si, o
https://www.abenepi.org.br/2019/12/anais-do-v-congresso-internacional-e-xxv-brasileiro-da-abenepi/
próprio
futuro. Estão disponíveis no site da ABENEPI, os Anais dos
congressos.

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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