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A SPSP na mídia
A Sociedade de Pediatria de São 

Paulo, por meio de sua assessoria 
de imprensa, tem oferecido pautas 
e também participado de entre-
vistas e matérias para a imprensa 
nacional e do Estado de São Paulo. 
Os temas vão desde cuidados com 
a saúde das crianças e adolescen-
tes, comportamento, alimentação 
e vacinas até a divulgação de nos-
sas campanhas e a defesa profis-
sional do pediatra e da Pediatria. 
Confira as matérias já publicadas 
em nosso portal (www.spsp.org.
br): na página principal, logo abai-
xo das últimas notícias. 

Fizemos, por meio do Instituto de Pesquisas Datafolha, um estudo para conhecer o pedia-
tra paulista. Entre 26 de abril e 15 de maio, foram realizadas 402 entrevistas telefônicas, por 
meio de sorteio aleatório a partir do cadastro da SPSP (6.841 pediatras, margem de erro de 
cinco pontos percentuais e nível de confiança de 95%). 

De modo simplista, podemos dizer que o perfil do pediatra paulista é o de uma mulher 
(73%), com 47 anos de idade (média), casado (76%), com dois filhos (35%), formado há 22 
anos (média), fez residência médica (94%), acessa a internet para se atualizar (96%), con-
tribui para previdência privada e/ou seguro por interrupção de atividade (78%) e tem uma 
renda mensal média de R$ 16.000,00. Quanto à atuação profissional, o pediatra trabalha em 
três locais diferentes, tanto públicos como privados, exerce três atividades diferentes, com 
uma jornada de trabalho de 49 horas semanais e tem atividades noturnas (51%) e em fins de 
semana (61%). Atende 3,5 pacientes/hora e já sofreu alguma forma de violência durante sua 
atividade (64%). 50% dedica 14 horas semanais para atender 1,3 pacientes privados/hora e 
três pacientes de planos de saúde/hora.

A atuação da SPSP foi classificada como boa ou ótima por 75% dos seus associados.
Entre os pontos que a SPSP pode contribuir para o desenvolvimento da atividade pediátri-

ca, na opinião dos entrevistados, destacam-se:
 � Lutar por melhores condições de trabalho: melhor remuneração; melhores condições de 

trabalho com materiais e equipamentos adequados para a qualidade do atendimento pe-
diátrico e neonatal;

 � Capacitação do pediatra: oferecer educação continuada, reciclagem e capacitação por 
meio de cursos, palestras, congressos, publicações e mídia eletrônica;

 � Campanhas de valorização do pediatra perante a sociedade na mídia em geral ressaltan-
do a importância do acompanhamento pelo pediatra durante 
a gestação, infância e adolescência.

A SPSP tem, agora, um vasto material para avaliar e, assim, 
poder focar suas atividades para valorizar e dignificar o exercí-
cio da Pediatria baseada no perfil profissional e nas expectati-
vas de seus associados.

Um abraço fraterno do

Mario Roberto Hirschheimer
Presidente

pediatria@spsp.org.br
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Nova sede da SPSP
conversa com o diretor

A reforma da sede da SPSP, realizada na gestão de José Hugo 
de Lins Pessoa, adequou o espaço às necessidades da SPSP 
naquele momento. Ao assumir a presidência da SPSP, Mário R. 
Hirschheimer nos convidou a continuar na Diretoria de Patri-
mônio e nos deu como desafio encontrar uma nova sede, que 
fosse maior, bem localizada, com fácil acesso a metrô, estacio-
namento rotativo e cujo valor para a aquisição estivesse dentro 
do limite definido. De janeiro a junho de 2013, procuramos inten-
samente um local com essas características e, após muitas visi-
tas a diversos imóveis, ainda não havíamos encontrado a sede 
ideal. Os imóveis usados, com valores acessíveis, não atendiam 
nossas necessidades e exigiam muita reforma; os lançamentos 
imobiliários ultrapassavam em muito os valores definidos para 
a aquisição da nova sede. Até que no final de junho um corretor 
independente e experiente entendeu as nossas exigências e nos 
mostrou um imóvel em término de construção previsto para  se-
tembro de 2013, que realmente atendia todas as nossas expecta-
tivas e necessidades. Além de ter uma vista maravilhosa, em an-
dar alto e avarandado. Fizemos a oferta para compra, no entanto 

o proprietário demorou a responder e, 
ao final, desistiu da venda. Grande de-
sapontamento! Entretanto, a situação 
foi desagradável também para a cons-
trutora, que estava intermediando a venda do imóvel a pedido 
do proprietário. Constrangida com o ocorrido, a construtora nos 
ofereceu outro imóvel no mesmo empreendimento, que não es-
tava à venda pois pertencia à construtora. Finalmente deu tudo 
certo e o contrato de compra da nova sede foi assinado. Após a 
compra aguardamos a liberação do Habite-se, que saiu neste úl-
timo mês. Atualmente, estamos em fase de definição do melhor 
projeto arquitetônico para ocupação da nova sede da SPSP. Em 
breve, esperamos inaugurá-la e podermos assim atendê-los com 
mais espaço para as novas demandas dos cursos e reuniões. A 
todos os associados parabéns pela aquisição da nova sede da 
Sociedade de Pediatria de São Paulo!

Lélia Cardamone Gouvêa
Diretora de Patrimônio da SPSP.  

diretoria@spsp.org.br
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Assistência ao recém-nascido
conversa com o associado

Atualmente, trabalho como plantonista da Unidade Neonatal 
do Hospital Geral de Itapecerica da Serra (HGIS) e atuo também 
como Instrutor do Programa de Reanimação Neonatal da SPSP/
SBP.

Em 2012, por incentivo de Cláudia Tanuri, coordenadora do 
Programa de Reanimação Neonatal da SPSP, me tornei instru-
tor do Programa. Desde então, tenho me dedicado a divulgar 
a sua importância através de cursos ministrados, por acreditar 
nos resultados obtidos. Em 2013, eu treinei 194 profissionais 
(médicos e não médicos), dentre os quais 83 profissionais de 
um único serviço, a Maternidade Zoraide Eva das Dores, em 
Itapecerica da Serra. Acredito que esse treinamento contribuiu 
efetivamente para a melhoria da assistência na sala de parto, 
pois houve uma expressiva redução da necessidade de trans-
ferência de recém-nascidos para a Unidade Neonatal do HGIS.

No último dia 24 de maio, fiz o trei-
namento de instrutores do Curso de 
Transporte do Recém-Nascido de Alto 
Risco da SBP. Como instrutor, meu ob-
jetivo é voltar à Maternidade Zoraide Eva das Dores para treinar 
o mesmo grupo de profissionais, capacitando-os no transporte 
do RN de alto risco e, assim, melhorar ainda mais a assistência 
ao recém-nascido neste serviço.

Renato Oliveira de Lima
Especialista em Neonatologia pela SBP. Especialista em Terapia 

Intensiva Pediátrica pela AMIB. Instrutor do Programa de Reanimação 
Neonatal SBP/SPSP. Plantonista da Unidade Neonatal do Hospital Geral de 

Itapecerica da Serra. Mestrando em Ciências da Saúde pela UNISA
renato.ped@hotmail.com.
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Para romper a resistência que as operadoras de saúde comple-
mentar têm demonstrado na adoção do Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) em vigor desde 01 de janeiro de 2014, durante o Fórum de 
Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Pediatria, realizado 
nos dias 8 e 9 de maio deste ano, foi decidido propor que cada 
colega que atende crianças e adolescentes por meio de “convê-
nios médicos” deve proceder da seguinte forma:

1. Emitir uma notificação às operadoras nas quais atende, exi-
gindo o cumprimento da RN 338 da ANS. A notificação deve 
ser feita por Carta Registrada (AR). Este documento e a res-
pectiva resposta dada pela operadora devem ser guardados.

2. Enviar as cobranças dos procedimentos com os seus códi-
gos, portes e valores específicos para cada operadora, me-
diante protocolo, guardando também as respostas positi-
vas ou negativas das operadoras.

3. Cópia de toda essa documentação deve ser enviada para a 
Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), pelo e-mail de-
fesaprofissional@spsp.org.br, para tomada de providências 
junto à ANS e ao Ministério Público, por meio de denúncia e 
solicitação do cumprimento da RN 338 da ANS, em vigência 
desde 02/01/2014.

Resumimos, abaixo, os valores propostos na CBHPM para os 
principais procedimentos pediátricos previstos na RN 338 da ANS:

Observações referentes ao atendimento ambulatorial em puericultura (código 1.01.06.14-6):
• Não se refere à consulta por patologia aguda ou crônica já identificada.
• O atendimento ambulatorial em puericultura é sequencial e limitado, conforme calendário estabelecido pela CBHPM (desde 2010) e 

pela RN nº 338 da ANS (vigência a partir de 02/01/2014).

Na esperança de que, em conjunto, possamos valorizar e dignificar nossa atividade, contamos com a colaboração de todos.

Mário Roberto Hirschheimer
Presidente da SPSP

Marun David Cury
Diretor de Defesa Profissional da SPSP

Atualização de valores segundo
a Resolução Normativa 338 da ANS
Diretoria de Defesa Profissional

Código Procedimento Porte  Valor em R$
   2012 2013

1.01.01.01-2 Consulta em consultório (no horário normal ou preestabelecido) 2B 67,82 71,68

1.01.01.03-9 Consulta em pronto-socorro 2B 67,82 71,68

1.01.02.01-9 Visita hospitalar ao paciente internado 2A 51,45 54,38

1.01.03.01-5 Atendimento ao recém-nascido em berçário 3C 160,52 169,65

1.01.03.03-1 Atendimento ao recém-nascido em sala de parto 5B 274,69 290,32  
  (parto normal ou operatório de alto risco)

1.01.03.02-3 Atendimento ao recém-nascido em sala de parto 4C 236,26 249,70   
  (parto normal ou operatório de baixo risco)

4.13.01.47-1 Teste do reflexo vermelho em recém-nato (teste do olhinho) 1C 38,58 40,78

1.01.06.14-6 Atendimento ambulatorial em puericultura 3B 140,14 148,11

1.01.06.03-0 Atendimento ao familiar do adolescente 1C 38,58 40,78

1.01.06.04-9 Atendimento pediátrico a gestantes (3º trimestre) 2B 67,82 71,68
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aconteceu

Nova sede da SPSP

A SPSP - Regional Ribeirão Preto, 
em conjunto com a Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto da Uni-
versidade de São Paulo (FMRP-USP), 
segue com o Curso Continuado de 
Pediatria. Confira datas e temas:  
• 16 de agosto -- Neonatologia: 

atualização na recepção RN/
seguimento do prematuro

• 20 de setembro: Dermatologia no 
dia a dia do pediatra

• 18 de outubro: Endocrinologia: 
diabetes/puberdade precoce

• 22 de novembro: Alergia alimentar 
Os cursos têm a coordenação de 

Maria Inez Machado Fernandes e 
Luiz Antonio Del Ciampo. As aulas 
acontecem das 8h00 às 12h15 no 
anfiteatro da Unidade de Emer-
gência do Hospital das Clínicas da 
FMRP-USP. Para obter informações 
e fazer sua inscrição, escreva para 
mimferna@fmrp.usp.br ou ligue (16) 
3602-2672. Os cursos contam com o 
apoio da Nestlé Nutrition.

A SPSP - Regional Grande ABC alterou algumas datas que haviam sido divulgadas ante-
riormente para os eventos de 2014. Confira:  

• 16 de agosto (8 - 12hs) – Simpósio de Atualização em Asma e Urticárias Agudas e Crônicas
• 4 de outubro (8 - 12hs) – Simpósio de Atualização em Prébióticos/Probióticos e Disr-

ruptores Endócrinos
Os simpósios serão realizados na sede da Associação Paulista de Medicina de Santo 

André. Informações e inscrições pelos telefones (11) 4990-0366, 4990-0168 e 4990-0634 ou 
por e-mail: info@apmsantoandre.org.br.

Aconteceu em Santos

No dia 5 de junho último, Mario Roberto 
Hirschheimer, presidente da SPSP, assinou 
a escritura da nova sede da SPSP. O imóvel 
está situado à Rua Maria Figueiredo, 595 
– 10º andar, a três quadras de distância 
da sede atual. São quatro salas soman-
do uma área total de 318,54 m2. Na foto, 
membros da Diretoria e representantes da 
construtora com o documento assinado.

Cursos em 
Ribeirão Preto

Eventos no ABC: alteração nas datas

regionais

regionais

A SPSP - Regional Baixada Santista realizou, no 
dia 10 de maio, o evento Alergia e Imunologia no 
Consultório, em conjunto com o Departamento 
de Alergia e Imunologia da SPSP. O evento acon-
teceu na Sede da APM Santos, com a presença de 
30 pediatras e estudantes de Medicina (foto). “O 
evento foi muito produtivo, com a participação 
de uma grande maioria de médicos que atendem 
em consultório e têm interesse pelo tema devido 
ao aumento na prevalência dos casos. Também tivemos alguns estudantes de Medicina 
presentes, já que o evento foi grátis para este grupo”, comentou Gláucia Veiga Corrêa, dire-
tora-presidente da SPSP - Regional Baixada Santista. O encontro abordou a alergia ao leite 
de vaca, rinite, abordagem laboratorial do lactente sibilante, dermatite atópica, urticária 
aguda na vigência de processo infeccioso em uso de antibiótico e infecções de repetição.

regionais

publicações

Livro: doenças pulmonares em Pediatria
 A Diretoria de Publicações da SPSP lança mais um livro da série Atualizações Pediátricas, 

em parceria com a Editora Atheneu: Doenças Pulmonares em Pediatria. A publicação teve 
a coordenação de Adyléia A. Dalbo C. Toro, Lucia Harumi Muramatu e Ana Maria Cocozza 
e contou com a participação dos membros do Departamento de Pneumologia da SPSP. A 
edição trata de temas que vão desde insuficiência respiratória na criança e no adolescen-
te, doenças infecciosas, doenças ligadas a alterações dos mecanismos de defesa pulmo-
nar e doenças da circulação pulmonar e malformações congênitas 
até as pneumopatias crônicas, síndromes aspirativas e reabilitação 
pulmonar. Os profissionais que contribuíram com o livro são refe-
rências da Pneumologia Pediátrica brasileira e revisaram de forma 
competente e atual os temas que são comuns a pediatras genera-
listas e especialistas. O lançamento da publicação aconteceu em 
maio, durante o 14º Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátri-
ca, realizado em Ipojuca (PE). Para mais informações sobre como 
adquirir este e outros livros da série Atualizações Pediátricas, en-
tre em contato pelo e-mail pediatria@spsp.org.br.



 O diretor de Defesa Profissional da 
SPSP, Marun David Cury, participou do 
Fórum de Defesa Profissional promovido 
pela Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP), no último dia 8 de maio, em São 
Paulo. O evento reuniu representantes 
de todas as filiadas da SBP para discutir 
novas estratégias para a implantação da 
consulta de Puericultura.

No encontro, Milton Macedo de Jesus, diretor de Defesa Profissional da SBP, apresen-
tou as conquistas da SBP e suas filiadas ao longo de 11 anos e informou que, a partir de 
janeiro de 2014, a consulta de Puericultura passou a fazer parte do Rol de Procedimen-
tos e Eventos em Saúde da ANS, e o valor da consulta subiu para R$ 148,11, obrigatoria-
mente (veja a tabela de atualização de valores segundo a Resolução Normativa 338 da 
ANS na página 3 desta edição). Entretanto, ainda falta muito, a começar por garantir que 
o valor seja pago pelas operadoras. Desde o início deste ano, Marun David Cury e Mário 
Roberto Hirschheimer, presidente da SPSP, têm negociado com as operadoras de planos 
de saúde. Até o momento, representantes da Porto Seguro, Amil, SulAmérica e Unidas 
estiveram presentes em reuniões promovidas pela SPSP.
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Curso de transporte do 
recém-nascido de alto risco

aconteceu

No dia 10 de maio foi realizado o 
encontro Lacunas do Aleitamento 
Materno na Prática de Consultório, 
com organização da Diretoria de 
Cursos e Eventos da SPSP e o Depar-
tamento de Aleitamento Materno da 
SPSP. Os membros do Departamen-
to procuraram fornecer ao pediatra 
e ao neonatologista habilidades no 
manejo do aleitamento materno 
desde o nascimento ao momento 
do desmame. O encontro contou 
com 31 pediatras participantes.

 No último dia 24 de maio aconteceu o Curso de Transporte do Recém-nascido de Alto 
Risco. Este curso faz parte do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira 
de Pediatria (SBP) e é destinado a médicos pediatras, neonatologistas e outros profissio-
nais de saúde que auxiliam no transporte neonatal, desde que previamente habilitados 
no Curso de Reanimação Neonatal da SBP. Esta edição do curso contou com 14 alunos 
treinados por cinco instrutores de reanimação neonatal e reanimação do prematuro. Estes 
cinco instrutores foram supervisionados por Sérgio Tadeu M. Marba (coordenador), Hele-
nilce de Paula F. Costa, Jamil Pedro S. Caldas e Ana Maria A.G. Pereira de Melo e, ao final 
do curso, foram credenciados também como instrutores de transporte do RN de alto risco. 
A partir de agora, eles replicarão o curso nas diversas regiões do Estado de São Paulo. O 
curso foi realizado pela SPSP 
com o apoio do Hospital Uni-
versitário da Universidade de 
São Paulo, que cedeu o espa-
ço, da Fanem e da Santronic, 
que emprestaram os equipa-
mentos necessários para o 
treinamento. Atualmente, a 
SPSP conta com 27 instrutores 
do Curso de Transporte.

Os exames para obtenção do TEP – Tí-
tulo de Especialista em Pediatria – de 
2014 foram realizados no dia 31 de maio 
em todo o Brasil. Em São Paulo, as provas 
aconteceram no Colégio Santa Amália, no 
bairro da Saúde, em São Paulo. No mesmo 
dia e local, aconteceram os exames para 
obtenção do TEN – Certificado de Área de 
Atuação em Neonatologia e TENEU – Cer-
tificado de Área de Atuação em Neurologia 
Pediátrica. O número de inscritos para o 
TEP em todo o Brasil somou 1.453 candi-
datos, 327 a mais do que no ano passado. 
O Estado de São Paulo, que representou 
este ano 46,45% dos candidatos do País, 
apresentou um aumento no número de 
inscritos em comparação com 2013: 675 
este ano contra 528 no ano passado. O 
TEN teve 69 inscritos em São Paulo e o TE-
NEU recebeu sete inscritos em SP.

Encontro sobre 
aleitamentoSPSP no Fórum de 

Defesa Profissional
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TEP 2014: 
provas realizadas



Nos dias 12 e 13 de setembro será realizado o Encontro sobre o Ensino e a Residência Médica 
em Pediatria da SPSP, em Santos (SP). O evento tem a coordenação de Ana Cristina Ribeiro 

Zollner e Clóvis Francisco Constantino, da Comissão de Ensino e Residência 
Médica da SPSP, e acontece paralelamente ao II Encontro de Atualização 

em Pediatria da SPSP. O objetivo do encontro sobre o ensino e a resi-
dência médica (RM) é discutir o cenário atual 

da RM em Pediatria e os processos 
avaliativos, e o que há de novo para 
aplicação prática pelos preceptores e 
coordenadores dos PRMs. Mais infor-
mações no portal da SPSP.

Ortopedia para o Pediatra é o tema do próximo encontro do projeto Café da Ma-
nhã com Professor, no dia 23 de agosto. A organização é da Diretoria de Cursos e 
Eventos e o Departamento de Ortopedia da SPSP, visando atualizar os pediatras 
no diagnóstico e tratamento das principais doenças ortopédicas de crianças e 
adolescentes. No dia 4 de outubro o tema será Abordagem multidisciplinar da apneia na 
criança e no adolescente, com organização da Diretoria de Cursos e Eventos e o Departa-
mento de Medicina do Sono da SPSP, com o objetivo de atualizar os pediatras em relação 
à abordagem multidisciplinar da criança com apneia. No segundo semestre, o projeto trará  
temas de Endocrinologia, Oftalmologia e Suporte Nutricional. Lembramos que as aulas são 
disponibilizadas na Rede AcaMed, após autorização dos autores. Confira a programação no 
portal da SPSP e faça sua inscrição! As reuniões do projeto têm o apoio da Nestlé Nutrition.
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aconteceu

Encontro sobre ensino 
e residência médica

vai acontecer

Tosse crônica

Café com Professor: ortopedia e apneia

Novo manual Reanimação

No dia 26 de abril, o anfiteatro 
da sede da SPSP (SP) recebeu 37 
pediatras para a reunião do projeto 
Café da Manhã com Professor que 
tratou do tema Tosse crônica: um 
desafio para o pediatra e um estres-
se para os pais, organizado pela Di-
retoria de Cursos e Eventos da SPSP 
e o Departamento de Pneumologia 
da SPSP. O objetivo do encontro foi 
atualizar os participantes em rela-
ção à abordagem multidisciplinar 
de um problema frequente e de difí-
cil resolução. A reunião teve o apoio 
da Nestlé Nutrition.

O Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira 
de Pediatria (SBP) lançou, em março, durante o 5º Simpósio In-
ternacional de Reanimação Neonatal, em Gramado (RS), o Ma-
nual de Reanimação Neonatal com multimídia DVD. Esta é a 6ª 
edição do Manual, com diretrizes da Academia Americana de 
Pediatria e Associação Americana de Cardiologia. A publicação 
tem 330 páginas e o DVD tem 270 minutos com narração de 34 
animações, 74 vídeos coloridos, 19 videoclipes e apresentações de 
nove situações de atendimento ao recém-nascido na sala de parto e de emergência em 
alojamento conjunto, além de seis cenários com as respectivas ações da prática clínica. A 
versão em português é distribuída exclusivamente pela Fundação Sociedade Brasileira de 
Pediatria na secretaria do Programa de Reanimação Neonatal. Informações pelo telefone 
(11) 3068-8595 ou pelo e-mail reanimacao@sbp.com.br.

vai acontecer

aconteceu

No dia 9 de agosto, será realizado um 
encontro com o tema Aleitamento Mater-
no no Século XXI – Evento em comemora-
ção à XXIII Semana Mundial de Aleitamen-
to Materno. O evento é uma realização 
da SPSP, com organização da Diretoria 
de Cursos e Eventos e o Departamento 
de Aleitamento Materno da SPSP com 
o apoio da Sociedade de Obstetrícia e 
Ginecologia de São Paulo e Associação 
Paulista de Medicina. O encontro é volta-
do para pediatras, neonatologistas, obs-
tetras e outros profissionais de saúde que 
atuam com o binômio mãe e filho, com 
o objetivo de atualizar sobre aleitamento 
materno e debater sobre os objetivos do 
milênio. O evento acontece das  8h00 às 
13h00 na sede da APM. Informações e ins-
crições com a Meeting Eventos: (11) 3849-
8263 ou www.meetingeventos.com.br.
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 Reanimação Neonatal para Médicos: 27 de setembro e 29 de novembro de 2014 Sede da SPSP
Informações e inscrições: 
(11) 3849-8263 
www.meetingeventos.com.br

 Datas   Local

Encontre seu curso ou evento
  Data Local Evento Informações Pontos

2014

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP =  Descontos para Associados da SPSP/SBP

Cursos do Programa de Reanimação Neonatal da SBP-SPSP

 Interessados em participar dos cursos realizados em hospitais na capital e demais cidades do Estado de São Paulo podem entrar em contato com a SPSP - prn@spsp.org.br ou (11) 3284-0308. 
 A presença de profissional habilitado em reanimação neonatal na sala de parto em hospitais, clínicas e unidades SUS é regulamentada no Decreto 58.849/2013 da Lei Estadual 14.686/2011.
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12 e 13 de setembro • Santos (SP)

Atualização para residentes de Pediatria e pediatras que atuam nos vários campos da especialidade, por 
meio de discussões de casos clínicos que geram dúvidas no dia a dia do consultório, pronto-socorro ou 

terapia intensiva. As atividades serão desenvolvidas com grande interação entre palestrantes e plateia, com 
participação de especialistas e membros dos Departamentos Científicos da SPSP.

 Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde: 26 de julho (vagas esgotadas) e 1 de novembro de 2014 Sede da SPSP

 Curso PALS: 14 e 15 de julho, 11 e 12 de agosto e 22 e 23 de setembro de 2014 Informações e inscrições: (11) 3155-3742 
www.hospitalsiriolibanes.org.br

Cursos de Reanimação Pediátrica • Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês

 Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 17 de agosto e 26 de outubro de 2014
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 Realização 12 e 13 de setembro Mendes Plaza Hotel II Encontro de Atualização em Pediatria da SPSP (11) 3849-8263 ou 3849-0379           *
 SPSP  Santos, SP  www.meetingeventos.com.br

 Realização 9 de agosto Associação Paulista de Medicina  Aleitam. Materno no Séc.XXI - Práticas integradas de atenção à mulher e a criança (11) 3849-8263 ou 3849-0379           *
 SPSP  São Paulo, SP Evento em comemoração a XXIII Semana Mundial de Aleitamento Materno www.meetingeventos.com.br

Mendes Plaza Hotel • Gonzaga • Santos (SP)
Inscrições: (11) 3849-8263 • www.meetingeventos.com.br

 Data Tema Mesa-redonda Local Pontos
Café da Manhã com Professor • Realização SPSP • Informações: www.meetingeventos.com.br ou (11) 3849-8263

 4 de outubro Medicina do sono Abordagem multidisciplinar da apneia na criança e adolescente Anfiteatro da sede da SPSP (térreo) *

 Apoio 31 de julho a Hospital Israelita Albert Einstein I Congresso Internacional de Otorrinolaringologia do Hospital Israelita Albert (11) 2151-5239           *
 SPSP 2 de agosto São Paulo, SP Einstein/VIII Simpósio de Tratamento da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono nathalia.nicoletti@einstein.br

 Curso 100% on-line: aulas com membros dos Departamentos Científicos da SBP. Carga horária: 360 horas. Pontuação para Pediatria: 10 pontos www.manoleeducacao.com.br/sbppediatria

Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

 Apoio 17 de julho Anfiteatro da sede da SMCC Atualização em Alergia Alimentar (19) 3231-2811           *
 SPSP  Campinas, SP Quando o Pediatra deve suspeitar de Imunodeficiência Primária? cientifico@smcc.com.br

 Apoio 12 a 14 Hotel Maksoud Plaza II Congresso Internacional Sabará de Especialidades (11) 2755-0259           *
 SPSP de setembro São Paulo, SP  ensino@sabara.com.br

Desafios em Pediatria: visão global e sistematizada a partir de casos clínicos

Paralelamente ocorre também o Encontro sobre
o Ensino e a Residência Médica em Pediatria

 Apoio 21 de agosto Anfiteatro da sede da SMCC Atualização em Neurologia (19) 3231-2811           *
 SPSP  Campinas, SP  cientifico@smcc.com.br

 Apoio 1 a 3 de agosto Hospital Israelita Albert Einstein XI Simpósio Internacional de Ventilação Mecânica em Neonatologia e Pediatria (11) 2151-1601           *
 SPSP  São Paulo, SP  ana.gomes2@einstein.br

 Apoio 8 e 9 de agosto Hospital Samaritano Jornada Internacional de Nutrição Pediátrica do Hospital Samaritano (11) 3821-5841           *
 SPSP  São Paulo, SP  www.samaritano.org.br

 23 de agosto Ortopedia Ortopedia para o Pediatra Anfiteatro da sede da SPSP (térreo) *



Departamento de Infectologia

8 • pediatra informe-se

“ESTE EVENTO RECEBEU PATROCÍNIO DE EMPRESAS PRIVADAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 11.265, DE 3 DE JANEIRO DE 2006.”

PatrocínioSociedade de Pediatria de São Paulo
Alameda Santos, 211 • 5º andar • conj. 511 • 01419-000 • São Paulo, SP
Fone: 3284-0308 • 3284-9809
www.spsp.org.br • pediatria@spsp.org.br.

facebook.com/sociedadespsp

twitter.com/SociedadeSPSP

Vacina contra o 
papilomavírus humano (HPV)

atualização rápida

A infecção pelo HPV é uma frequente doença sexualmente 
transmissível (DST) e a sua associação com o câncer de colo de 
útero e com outros tipos de câncer (ânus, vulva, vagina, color-
retal e de cabeça e pescoço) está muito bem definida. A trans-
missão por outras vias - sanguínea, canal de parto e materiais 
contaminados - pode eventualmente ocorrer.

Existem mais de 100 tipos do vírus, porém somente cerca de 
40 a 50 deles estão relacionados à infecção do aparelho genital. 
A infecção normalmente ocorre após início da atividade sexual, 
estimando-se que cerca de 70% das mulheres com vida sexual 
ativa se infectarão com um ou mais tipos de HPV durante a vida.

A apresentação clínica da infecção pode variar desde formas 
assintomáticas até a neoplasia cervical. Após a infecção pelo ví-
rus, grande parte das mulheres evolui para a cura, eliminando 
o vírus; porém, em cerca de 10% delas, a infecção se torna per-
sistente, com possibilidade de evoluir para lesões cancerosas ou 
pré-cancerosas.

Os tipos mais comumente relacionados com as verrugas geni-
tais são o 6 e o 11, chamados de HPV de baixo risco, associados a 
90% dos casos. A papilomatose de laringe também se relaciona 
com esses tipos.

Os HPV de alto risco são os causadores de câncer cervical e ge-
nital, além de estarem relacionados a neoplasias intraepiteliais 
cervicais graus 1, 2 e 3 (NIC1, NIC2 e NIC3). Neste grupo, desta-
cam-se os tipos 16 e 18, responsáveis por cerca de 70% dessas le-
sões. Estima-se que 70% do câncer cervical, 30% 50% das lesões 
cervicais de alto/baixo grau e variadas proporções de câncer 
anal, vulvar, vaginal e peniano estão associadas aos tipos 16 e18. 

Programa Nacional de Imunizações (PNI) brasileiro
A vacina HPV escolhida para o PNI foi a quadrivalente, com 

uma combinação de 4 tipos de HPV. Previne as infecções e, con-
sequentemente, os casos de câncer de colo de útero causados 
pelos tipos 16 e 18 e as verrugas genitais relacionadas aos tipos 

6 e 11. Maior proteção é obtida quando aplicada em indivíduos 
que nunca tiveram contato com o vírus, porém pode ser utilizada 
em mulheres já expostas, sem necessidade de qualquer avalia-
ção prévia.

A população a ser vacinada serão as meninas, adolescentes de 
9 a 13 anos, assim distribuídas:

• em 2014: meninas com 11, 12 e 13 anos de idade;
• em 2015: meninas com 9, 10 e 11 anos de idade;
• a partir de 2016: meninas com 9 anos de idade.
A meta é vacinar 80% da população-alvo, com o objetivo de al-

cançar elevadas coberturas vacinais e, com isso, reduzir a trans-
missão do vírus HPV mesmo entre as pessoas não vacinadas.

A vacina HPV pode ser aplicada simultaneamente com qual-
quer outra do calendário do adolescente. O esquema vacinal 
clássico é de três doses, aplicadas em intervalos de 0, 1-2 e 6 me-
ses. Neste esquema, o intervalo entre a primeira e segunda dose 
é de um a dois meses (mínimo 30 dias), entre a segunda e tercei-
ra de quatro meses (120 dias) e entre a primeira e a terceira dose, 
intervalo mínimo de seis meses (180 dias). No Brasil, o Ministério 
da Saúde adotará o esquema vacinal estendido, aplicando-se 
três doses: 0, 6 e 60 meses, ou seja, o intervalo entre a primeira 
e a segunda dose é de seis meses e entre a primeira e terceira 
dose, de 60 meses (cinco anos). 

Contraindicações
As contraindicações para a aplicação da vacina HPV são: rea-

ção anafilática aos componentes da vacina, reação anafilática 
em dose anterior e gestantes.

Se a adolescente engravidar após o início do esquema vaci-
nal, as doses subsequentes deverão ser adiadas até o período 
pós-parto. Caso a vacina seja administrada durante a gravidez, 
nenhuma intervenção adicional é necessária, somente o acom-
panhamento pré-natal adequado. Relatores: Helena Keico Sato 
e Renato de Ávila Kfouri.


