news
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.

edição 05 - fevereiro/2020

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

Editorial
Há 6 meses www.dropbox.com/s/nljh047bcdrrgqz/Prop%C3%B3sito%20ABENEPI.mp4?dl=0
divulgamos nosso novo propósito: cuidar do que nos faz
humanos desde os primeiros anos, porque mentes saudáveis criam um
mundo melhor. De lá pra cá, evoluímos muito. Por meio do Sapiens,
nosso programa de comunicação com a sociedade, abrimos canais de
diálogo com nossos associados, imprensa, educadores e as famílias. E
nesse mesmo período, aumentamos nossa base de associados em
cerca de 10%. Já somos 454 proﬁssionais das diversas áreas da saúde e
educação, espalhados pelo Brasil e lutando por um mesmo objetivo.
Mas, podemos ser ainda mais em números. E, principalmente, podemos
ser ainda mais em união, visibilidade e expressão. Penso que é chegada
a hora de irmos adiante. Assim, convido todos para um movimento de
fortalecimento e valorização da nossa atuação. Falem da ABENEPI,
divulguem nosso propósito, compartilhem com outros proﬁssionais o
que temos feito. A relação é direta: quanto maior o número de
associados, maior a representatividade da nossa causa perante
governos, empresas, grupos e entidades, na promoção de saúde de
infância e adolescência. Com maior número de associados, faremos
mais para nós e para a sociedade. Espero contar com a colaboração de
todos nestehttp://associados.abenepi.com.br/Associate/Register
movimento. Convide alguém para fazer parte da ABENEPI.
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#SomosABENEPI #JuntosSomosSapiens

Dr. Rodrigo Carneiro. Presidente

ABENEPI fala
Expansão
Seguimos expandindo nossa atuação, levando a ABENEPI para os quatro
cantos do país. No próximo mês será fundado o capítulo estadual da
ABENEPI Tocantins. Um encontro com mesas-redondas e muita troca de
informações está sendo preparado para o dia 10 de março, em Palmas.
https://www.sympla.com.br/i-encontro-da-abenepi--tocantins__790598
Conﬁra a programação
completa e reserve sua vaga.

O que fizemos
Saúde mental na escola
Fevereiro costuma ser um período estressante para famílias com
crianças devido ao processo de volta às aulas. É possível, como
sabemos, que ocorram alterações comportamentais muito
signiﬁcativas. Por isso, o assunto foi amplamente discutido pela
ABENEPI. Mas o mês também chegou trazendo uma oportunidade
festiva, que merece a mesma atenção - o Carnaval. O tema
#CarnavalNaEscola também esteve presente nas divulgações. Nas
https://www.instagram.com/abenepi_sapiens/
nossas
redes sociais, compartilhamos dicas para as famílias,
proﬁssionais da saúde e educadores lidarem de forma adequada com o
momento. Faz parte da nossa missão construir, fortalecer e disseminar
uma “cultura da Saúde Emocional”, especialmente na infância.

Construindo juntos
Março Roxo
A conscientização sobre a Epilepsia será o foco da nossa comunicação
em março. Vamos falar sobre o assunto com a campanha Epilepsia sem
preconceito!. Precisamos somar esforços em todos os capítulos e
núcleos, assim como ﬁzemos na campanha Janeiro Branco. A
participação ativa em todos os estados fará a diferença, mais uma vez.
Para apoiar a promoção de iniciativas, estão disponíveis diversos
https://www.abenepi.org.br/2020/02/marco-roxo-epilepsia-sem-preconceito/
modelos
de materiais promocionais, como adesivo, panﬂeto, faixa,
banner e camisa com conceito da campanha. Compartilhem nossas
https://www.instagram.com/abenepi_sapiens/
https://www.facebook.com/abenepisapiens/
postagens no Facebook e Instagram,
sempre reforçando as hastags:
#Epilepsia #EpilepsyDay #DiaMundialDaEpilepsia
#DiaInternacionalDaEpilepsia #PurpleDay #LigaBrasileiraDeEpilepsia
#Neurologia #Neurônios #CriseEpileptica #DoencaNeurologica
#CriseEpileptica#PrimeiraInfância #SaúdeEmocional #SaúdeMental
#SaudeMentalInfantil #SaúdeMentalInfantojuvenil
#DesenvolvimentoSaudável #Neurodesenvolvimento #SomosABENEPI
#JuntosSomosSapiens

Identidade única

cartão de visitas

Somos uma nova ABENEPI. Por isso, nossas redes sociais estão de cara
nova, alinhadas à mudança de identidade. Sapiens é a nossa voz. Agora,
mais do que nunca, o nosso discurso precisa ser único. Neste
movimento de expansão, o alinhamento dos Núcleos e Capítulos à
estratégia de comunicação nacional é de fundamental importância para
o fortalecimento da associação. Para manter a mesma identidade visual,
https://www.dropbox.com/home/IDENTIDADE%20VISUAL%20ABENEPI_SAPIENS/PE%C3%87AS%20MODELO_CONCEITO
compartilhamos
neste link um conjunto de itens, como papelaria,
variações da logo, banco de imagens e modelos de peças/artes gráﬁcas
para eventos (crachás, certiﬁcados, banner, backdroop e outros). Para
uniﬁcação e ações coordenadas, propomos que Capítulos e Núcleos
sigam a mesma identidade nos eventos e nas redes sociais. Vamos
somar esforços? #SomosABENEPI e #JuntosSomosSapiens

bloco de anotações

modelo de pasta

papel timbrado

ABENEPI na mídia
Ser fonte para a imprensa vai ao encontro do nosso propósito. É
importante fortalecermos as mensagens-chave que traduzem a
essência do nosso trabalho cada vez que formos procurados por
jornalistas para entrevistas sobre temas relacionados à saúde mental
na infância. Queremos e podemos ser referência nacional no assunto.
Veículos dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo,
principalmente, já procuram os associados como fontes para as suas
reportagens. É esse o movimento que buscamos e esperamos que
possa ser gerado em todos os estados. Nosso Banco de Fontes para a
Imprensa estará sempre em construção e é responsabilidade de cada
presidente de capítulo a atualização com nomes e contatos de
proﬁssionais associados que são referência em seu estado. Todos os
proﬁssionais podem ser porta-voz da ABENEPI e, caso falem em nome
da associação, é preciso que seja dado o devido crédito, fortalecendo
https://drive.google.com/ﬁle/d/1R8vlIﬂkOc4KJ2BlhZvmx-jbpG8LS1nP/view?usp=sharing
nossa entidade.
Presidentes, cliquem aqui para acessar e completar a
planilha. Juntos somos mais fortes!

Jornal A Tribuna ouviu a psiquiatra Fernanda Mappa,
presidente do Capítulo ES, como especialista no assunto.

Próximos passos

gestão

comunicação

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

Novo estatuto
Uma comissão foi formada para revisão do Estatuto e está empenhada neste trabalho. Na
próxima Assembleia Geral votaremos o regulamento que vai nos guiar pelos próximos anos.
Conforme o planejamento estratégico, a melhoria da gestão e da comunicação são nossas
prioridades. Se tiver alguma sugestão, fale com o Gestor desse Projeto, Diego Rodrigues, pelo
gestao@abenepi.org.br.

Revitalização do site
Nosso site será reformulado, tendo como base a compreensão dos públicos-alvo desse canal
(www.abenepi.org.br). Haverá uma seção específica do Sapiens - nosso programa de
comunicação com a sociedade - com conteúdos dedicados às famílias e às escolas. E claro,
a área do associado também receberá melhorias. Para isso, gostaríamos de ouvir vocês.
Conte pra gente quais são as demandas e necessidades em relação ao conteúdo e serviços
para os associados, na área restrita. Escreva para comunicacao@abenepi.org.br.

Agenda
Reserve sua agenda para prestigiar os eventos
dos nossos núcleos e capítulos.

https://www.abeneI Encontro ABENEPI
Tocantins
pi.org.br/2020/02/i-encon10 de março/20
tro-no-tocantins/

Congresso Internacional de
https://www.abenepi.org.br/2020/01/Desenvolvimento Humano
congresso-internacionPrimeira Infância em Pauta
al-de-desenvolvimento-humano/

https://www.sympIII Simpósio Sul Mineiro
la.com.br/iii-simposio-sul-mineida Abenepi e I de
ro-da-abeneNeurologia
pi-e-i-de-neurologia__792563
27 de março/20

ABENEPI SC
19 a 21 de março/20

Na mídia
As top 5. Confira algumas matérias relevantes do nosso
clipping neste mês de fevereiro:

https://www.abc.med.br/p/1. Sociedade
saude-da-crianBrasileira de
ca/1360668/sociePediatria lança
dade+brasileira+de+pediat
ria+lanca+manual+de+orie
manual de
ntacao+menos+telas+mais
orientação
+saude.htm
#MENOS TELAS

Um dos benefícios que
podemos oferecer para
os associados é um
clipping de notícias da
https://drive.gooárea. Quer receber, de
segunda
a sexta-feira,
gle.com/ﬁle/d/1iPuma curadoria de
yY8A3LZGTy8mD
matérias veiculadas
pela
imprensa sobre
GnUbB-JEMPZsaúde mental na
joik04/view?usp=s
infância? Clique aqui para
cadastrar
haring o seu e-mail.

#MAIS SAÚDE

http://www.setedias.com.br/noticia/destaques/entrevista-dr-ro2. Entrevista Dr. Rodrigo Carneiro de
drigo-carneiro-de-campos---%E2%80%9Ccriancas-nao-devem-utilizar-e
letronicos-por-mais-de-duas-horas%E2%80%9D/53/22460
Campos - “Crianças não devem utilizar

eletrônicos por mais de duas horas”

3. Para adolescentes, muito tempo
https://br.vida-estilo.yahoo.com/muito-tempo-sentasentado pode aumentar risco de
do-aumenta-o-risco-de-depressao-de-um-adolescente-091019264
depressão
.html

https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Alimenta4. 10 alimentos que ajudam no
cao/notiaprendizado das crianças
cia/2020/02/10-alimentos-que-ajudam-no-aprendizado
-do-seu-ﬁlho.html

5. 7 dicas para cuidar bem
https://www.manualdamamae.com.br/7-dicas-para-cuidar-da-saude-mental-do-seu-ﬁlho/
da saúde mental dos filhos

Bombou na web
https:/
/www.youhttps:/
/www.youtube.com/watch?v=NgwvvDtube.com/watch?v=kNVeja mais aqui
Kl2bU&feature=emb_title
w8V_Fkw28

https://www.instagram.com/tv/B8e3UaaFten/
Em mês de premiação do Oscar, bombou
na web o Hair Love, um
curta-metragem animado de Matthew A. Cherry. Vencedor do Oscar®
2020, o curta conta a história real de um pai afro-americano
aprendendo a arrumar o cabelo da filha pela primeira vez. O projeto é
uma colaboração com a Sony Pictures Animation, lançado como uma
campanha do Kickstarter em 2017. Com a meta de arrecadação de US$
75.000, um forte apoio levou a campanha a acumular quase US$
300.000, tornando-a a campanha de curtas-metragens mais financiada
da história do Kickstarter. O livro ilustrado Hair Love foi lançado pela
Kokila Books / Penguin Random House em 14 de maio de 2019 e
tornou-se um best-seller do New York Times.

Atualização
Para falarmos sobre Epilepsia sem Preconceito!, na campanha do Março
https://www.abenepi.org.br/2020/02/epilepsia-sem-preconceito/
Roxo, segue
para leitura o artigo da nossa colega neurologista, Dra
Marilis Tissot Lara, além de algumas referências.Participem desse
movimento. Aﬁnal, mentes saudáveis criam um mundo melhor! É
importante que os Núcleos e os Capítulos ativem nossas mensagens para
fortalecermos juntos o discurso. Vamos somar esforços? #SomosABENEPI
e #JuntosSomosSapiens
http://epilepsia.org.br/
http://epilepsia.org.br/
LBE
- Liga Brasileira
de Epilepsia
https://www.epilepsiabrasil.org.br/
https://www.epilepsiabrasil.org.br/
ABE
ASSOCIAÇÃO Brasileira
de Epilepsia
https://www.vivacomepilepsia.org/
Viva com Epilepsia
https://www.facebook.com/maesdaepi/
Mães Da Epilepsia

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
ABENEPI? Indique!
http://associados.abenepi.com.br/Associate/Register
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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