
Convite 9º Simposio de Intensivistas Pediátricos de Lingua Espanhola e Portuguesa 
(9th SSPSPI – SLACIP - Singapura) 

 
Se você tem um trabalho aceito para o 9º Congresso Mundial de Cuidados Intensivos Pediátricos, convidamos você a se juntar a 
nós no 9º Simpósio de Intensivistas Pediátricos de Língua Espanhola e Portuguesa (9º SSPSPI - SLACIP - SINGAPORA). Este 
encontro tradicional dos países de língua espanhola e portuguesa terá lugar no domingo, 10 de junho, no Suntec Singapore 
Convention & Exhibition Centre durante o pré-congresso do 9º Congresso Mundial de Cuidados Intensivos Pediátricos em 
Singapura. 
 
A participação dos intensivistas latino-americanos no Congresso Mundial começou em Baltimore em 1992 (1º Congresso 
Mundial) e ocorreu em todos os outros congressos mundiais da WFPICCS (Roterdã, Montreal, Boston, Genebra, Sydney, 
Istambul e Toronto). 
 
Este encontro é organizado pela Sociedade Latino-Americana de Cuidados Intensivos Pediátricos (SLACIP) e apoiado por todas 
as Sociedades de Pediatria e de Cuidados Intensivos Pediátricos da América Latina, bem como pelas Sociedades de Espanha, 
Portugal. É uma oportunidade única e inestimável para trocar experiências no campo da Medicina Pediátrica de Terapia 
Intensiva de mais de 30 países da região. 
 
O programa científico desta reunião baseia-se na apresentação na língua nativa (espanhol ou português) dos trabalhos aceitos 
para apresentação no Congresso Mundial. Neste campo, os pesquisadores podem apresentar mais tempo e o trabalho pode ser 
discutido a partir de uma perspectiva local. A seleção para apresentações orais baseia-se na qualidade da pesquisa e com um 
mínimo de um tópico de acordo com o país. Dependendo do número de trabalhos apresentados, apenas um tema livre será 
selecionado para cada grupo de pesquisa em cada país para sua apresentação oral. As apresentações orais durarão 10 minutos 
após cinco minutos de comentários. 
 
A língua oficial é o português o espanhol . O registro é gratuito. 
 
Para confirmar a sua participação, os resumos devem ser enviados em português ou espanhol até 20 de abril de 2018. Uma 
comissão internacional independente será responsável por selecionar os temas livres que serão apresentados. Os autores serão 
notificados da aceitação até 4 de maio de 2018.  
 
A submissão de resumos é exclusivamente por e-mail para o seguinte endereço: celiny@pucrs.com.br. Para o formato dos 
resumos, é aconselhável usar o mesmo endereço que o Congresso (mas escrever em espanhol ou português). Todos os 
participantes receberão um certificado de apresentação de trabalho ou membro ativo do simpósio. Para aqueles que exigem 
uma carta de convite podem ser enviados pelo Comitê Organizador. 
 
Esperamos vê-lo em breve. Se precisar de outras informações, não hesite em contactar celiny@pucrs.br 
 

Pedro Celiny Garcia (Brasil) (9º coordenador SSPSPI-SLACIP) 
Maria del Pilar Arias (Argentina) (presidente da SLACIP) 

Mauricio Yunge Bertini (Chile); Werther B Carvalho (Brasil) (Conselho de Direção da SLACIP no WFPICCS) 


