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

Editorial
Caros colegas,
Os efeitos da pandemia sobre as crianças vão muito além da
contaminação e intercorrências ocasionadas pelo vírus. Devemos
dimensionar o impacto na vida das crianças em todo o mundo: na
saúde, mas também na educação, segurança e questões
socioeconômicas. Muito se fala sobre os cuidados com a saúde no
período de isolamento social, mas é essecial nos lembrarmos sempre
dos possíveis efeitos sobre o comportamento, emoções e
desenvolvimento - aspectos de extrema relevância, que merecem toda
nossa atenção e cuidado.
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A abrangência da atuação da Abenepi no cuidado com as crianças,
muito bem deﬁnida no nosso programa Sapiens, vai muito além das
competências técnicas ou dos aspectos médicos e terapêuticos de
todas as nossas especialidades. Por isso, proponho aqui uma reﬂexão
mais profunda e de médio a longo prazo. As escolas do mundo inteiro
estão vazias, mudamos a forma de ensinar. Estabelecemos novas
interfaces para difundir conteúdo à distância, exigindo dos professores
e mestres novas habilidades. Este recente modelo possivelmente
extrapolará os limites impostos pela crise sanitária. Nossas crianças
estarão expostas à insegurança, tanto física quanto psicológica, bem
acima dos limites pré-pandemia. Além, claro, de terem que viver em um
mundo mais pobre e em sociedades mais carentes. Esta nova realidade
também não se limita ao período de combate à COVID-19.
Portanto, convido todos para uma reﬂexão: como podemos intervir no
cuidado de nossas crianças, hoje e amanhã? Pensemos todos na
população mais carente. Precisamos de engajamento para apoiar as
famílias, as escolas, pais e cuidadores. Hoje, com a disseminação de
informação de qualidade; e em um futuro bem próximo, com trabalho
voluntário, colaboração em políticas públicas e, principalmente, em
programas de ampla abrangência junto à iniciativa privada para que
possamos chegar até essas crianças mais carentes e vulneráveis.
Somos todos “Sapiens “ e precisamos da atitude de cada um de vocês.
#SomosABENEPI #JuntosSomosSapiens

Dr. Rodrigo Carneiro. Presidente

ABENEPI fala
Expansão
Precisamos expandir nossa atuação e levar a ABENEPI para os quatro
cantos do país. Na medida em que aumentarmos nosso número de
associados, aumentaremos também a nossa representatividade no
Brasil. Campanha Traga um Colega de Proﬁssão: você, associado, é
a pessoa ideal para incentivar novas associações. Apresente o nosso
propósito para os colegas de proﬁssão que ainda não são
associados. Convide ou indique um colega para associar-se.
#VamosJuntos

O que fizemos
Atuação Digital
Nesse período de isolamento social, as pessoas estão passando mais
tempo na internet. Por isso, é importante ampliarmos a nossa atuação
no ambiente digital.
O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado em 2 de
abril. Neste mês, ﬁzemos a primeira live em nosso instagram com
uma de nossas referências técnicas sobre o autismo. A doutora em
Psicologia e coordenadora do Núcleo Norte Capixaba da ABENEPI ES,
Mylena Lima, estreou falando sobre Terapia ABA e as possibilidade de
tratamento via telessaúde - adequado para esse momento de
pandemia. Para quem não assistiu, o material está disponível no IGTV.
Também compartilhamos em nossas redes um vídeo elaborado pelo
psiquiatra Alexandre Aquino, presidente do capítulo CE da ABENEPI,
com dicas para boa convivência com os ﬁlhos durante a quarentena.
Vale a pena assistir e compartilhar! O conteúdo foi tão bom que
foi parar no principal jornal do Ceará - o Diário do Nordeste.
E para encerrar o mês com sucesso, tivemos ainda uma outra live
sobre ansiedade infantil em tempos de pandemia. Fernanda Mappa,
psiquiatra da infância e adolescência e presidente do capítulo ES, foi
quem conduziu o encontro virtual com mais de 500 espectadores.
Também é possível rever o assunto, que interessa a todos, nós pelo
instagram.
#MentesSaudaveis

Construindo juntos
Quarentena com crianças
As vidas de milhões de crianças no mundo todo foram impactadas.
Como dar suporte a elas, seus pais e professores, durante esses
tempos difíceis? O que podemos fazer para ajudar as crianças, os
amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos e a nós mesmos
durante a pandemia? Estamos compartilhando uma série de dicas em
nossas redes sociais. Você tem alguma sugestão?
Encaminhe para nossa comunicação! Pode ser vídeo, áudio, texto,
sugestão de ﬁlmes, brincadeiras ou outro conteúdo para crianças, pais,
professores e escolas. #CuidarDoQueNosFazHumanos

Próximos passos

gestão

comunicação

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

Novo estatuto
Estamos em processo de consultoria jurídica, que entregará um parecer legal sobre a revisão
do Estatuto. Em seguida, a atual diretoria encaminhará o documento para votação em
Assembleia Geral. No início do ano, foi formada uma comissão para fazer a reformulação de
um Novo Estatuto, que vai nos guiar pelos próximos anos. Conforme o planejamento
estratégico da ABENEPI, a melhoria da gestão e da comunicação são nossas prioridades.
#SomosABENEPI

Revitalização do site
O nosso site também está sendo reestruturado, com integração do sistema financeiro da
ABENEPI. Um programa de Gestão Financeira oferecerá mais comodidade aos associados
e maior capacidade de tomada de decisão a partir dos relatórios financeiros.
#JuntosSomosSapiens

Agenda
Estão suspensos os eventos presenciais até que as condições sanitárias
permitam sua retomada e as autoridades oficiais de saúde atestem a
segurança para realizá-los. Se você tem alguma sugestão de evento
on-line, que possa interessar aos colegas associados, encaminhe para
divulgação na nossa agenda de eventos. Para o segundo semestre, está
previsto o III Simpósio de Saúde Mental Infantojuvenil da ABENEPI Cariri,
em Juazeiro do Norte, nos dias 13, 14 e 15 de agosto de 2020. Que tudo
fique bem até lá!
#PorUmMundoMelhor

Na mídia
Confira algumas matérias relevantes do nosso clipping neste mês de abril:

Um dos benefícios que
podemos oferecer para
os associados é um
clipping de notícias da
área. Quer receber, de
segunda a sexta-feira,
uma curadoria de
matérias veiculadas
pela imprensa sobre
saúde mental na
infância? Clique aqui para
cadastrar o seu e-mail.

1. Como deixar o
isolamento menos
estressante para
as crianças
Jornal da CNN, com
participação do
neuropediatra,
Rodrigo Carneiro,
presidente da
ABENEPI.

2. Na quarentena com os filhos
Diário do Nordeste, com participação
do psiquiatra Alexandre Aquino,
presidente do capítulo CE da ABENEPI.
3. Convivência familiar na quarentena
Estado de MInas, com participação da
psicopedagoga e psicomotricista Sônia
das Dores Rodrigues, vice-presidente
da ABENEPI.

Bombou na web
Veja mais aqui

Para reflexão de todos, esse vídeo foi compartilhado nas redes sociais e
bombou na web. É sobre o momento em que estamos vivendo e traz
posicionamentos opostos sobre a flexibilização do isolamento social.

Atualização
Atualização da IACAPAP - Mensagem do Presidente sobre COVID-19:
veja o texto de Daniel Fung, Presidente e Comitê da Associação
Internacional de Psiquiatria da Infância, do Adolescente e das Proﬁssões
Associadas - IACAPAP. A instituição é uma referência para nós.

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!
Soube de algum
associado que não
recebeu a news?
Informe!
Mantenha os seus
contatos sempre em dia
no mailling da ABENEPI.
Entre em contato!

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