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Atualização
científica no
portal da SPSP
O portal da Sociedade de Pediatria de São Paulo na internet oferece atualização científica por meio
de artigos atuais, elaborados pelos
Departamentos Científicos da SPSP.
Confira as últimas publicações:
Dislexia, Vitamina A, Antibióticos,
Anafilaxia, Conjuntivites por Adenovírus, Traço falciforme, Deficiência
de Biotinidase, Alerta sobre importação do poliovírus selvagem tipo 1
no Brasil e Leucopenias na Infância,
entre muitos outros. Acesse o portal
da SPSP (www.spsp.org.br) e clique
no link Leia mais na coluna de Textos Científicos.

conversa com o presidente

2015 vem aí!
O ano de 2014 está acabando e chega a hora de fazer um balanço.
Em 2014 lideramos o combate à Síndrome Alcoólica Fetal e pretendemos não só manter
tal iniciativa, mas também incrementar outras campanhas públicas: incentivo ao aleitamento materno, prevenção de acidentes, obesidade e uso de álcool, drogas ilícitas e tabaco, além do combate à violência contra crianças e adolescentes.
Passamos a contar com assessorias de imprensa e de marketing, o que deve potencializar a capacidade de realização e divulgação das nossas atividades.
A partir de 2014, as publicações da SPSP, disponíveis no nosso site, podem ser acessados pelo computador, tablet e smartphone e os livros estão disponibilizados na forma de e-books. Nossa Revista Paulista de Pediatria foi indexada também no PubMed®,
colocando-a entre as mais importantes do mundo.
Nossa nova sede deverá ficar pronta nos primeiros meses de 2015, ampliando nossa
capacidade de realizar eventos para atualização, capacitação, divulgação de conhecimentos, habilitação e reciclagem dos pediatras associados e outros profissionais dedicados
à infância e juventude. Pretendemos que, em breve, várias atividades lá realizadas sejam
transmitidas em tempo real e de modo interativo, via internet, para os associados da SPSP,
ficando, ainda, sua gravação disponível para serem assistidas posteriormente.
A busca pela excelência da formação do pediatra, das suas condições de trabalho e pelo
reconhecimento justo da sua atuação profissional tem sido uma luta obstinada das diretorias de Ensino e de Defesa Profissional.
Enfim, muito tem sido feito em virtude à atuação de toda a Diretoria e dos Departamentos Científicos. A todos, meus sinceros agradecimentos.
Entretanto, muito ainda há para fazer!
Para que um Ano Novo Feliz mereça esse predicado, teremos que merecê-lo! É dentro de cada um de nós que o Ano
Novo Feliz germina. Vamos cultivá-lo!
2015 vem aí! Que seja Feliz para todos!
São os votos do
Mário Roberto Hirschheimer
Presidente
pediatria@spsp.org.br

Salvi Cruz

veja na internet

conversa com o diretor

Uma das atribuições da Secretaria Geral da Sociedade de Pediatria de São Paulo é facilitar a comunicação entre a SPSP e o
associado. Nas últimas gestões, nosso objetivo tem sido dinamizar ainda mais a comunicação eletrônica e estimular o associado a entrar em contato conosco, expondo suas necessidades,
dúvidas e sugestões.
Nesse sentido, nosso portal tem passado por contínuas transformações, sempre com o objetivo de incorporar novas funções,
facilitar a navegação e manter um visual limpo, bonito e agradável. Em nosso portal o pediatra tem acesso a notícias atualizadas sobre o que vem acontecendo na Pediatria em nosso
Estado, informações sobre as ações da SPSP, atividades dos
Departamentos Científicos, publicações da Sociedade, cursos e
eventos promovidos e apoiados pela SPSP, entre muitos outros
assuntos.
De 2013 para 2014 o tráfego no portal aumentou 81%, sendo
que o maior aumento aconteceu em abril de 2014, com a otimi-

zação de SEO (do inglês, Search Engine
Optimization), que é o trabalho sobre
a estrutura do site para que ele apareça melhor nos buscadores da Internet.
Com isso, a visibilidade da SPSP no
Google, por exemplo, aumentou 76% este ano.
Recentemente, a SPSP contratou uma empresa especializada
em comunicação e marketing para avaliar nossas ferramentas
de comunicação e implementar melhorias em todos os aspectos. Nosso portal, as newsletters, o boletim, as redes sociais,
tudo está sendo analisado e poderá passar por reformulações
para melhor atender e informar o pediatra associado.

Salvi Cruz

Melhorias na comunicação

Maria Fernanda Branco de Almeida

Secretária Geral da SPSP. Professora associada da Disciplina de
Pediatria Neonatal da Unifesp e Coordenadora do Programa de
Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria.
diretoria@spsp.org.br

conversa com o associado

Sou médica pediatra e neonatologista, com 35 anos de profissão. Assim como a grande maioria dos colegas, escolhi a Pediatria
por amor às crianças e à família. Minha paixão atual, dentro da Pediatria, é o Método Canguru, um modelo de assistência perinatal
que engloba um conjunto de medidas adotadas pelo Ministério
da Saúde para melhoria da qualidade da atenção a saúde prestada à gestante, ao recém‑nascido de baixo peso e sua família. Em
outras palavras, é a humanização do atendimento, permitindo a
presença da família dentro da unidade neonatal para que possam
conhecer, acompanhar e cuidar do bebê prematuro.
É uma metodologia que já vem sendo aplicada desde 1999 no
Brasil, mas que não está alcançando implantação total devido à
dificuldade das equipes nos hospitais em aceitar a família na UTI
neonatal e mudar suas práticas. Por isso, neste último ano, estamos nos dedicando principalmente aos hospitais universitários,
com o objetivo de formar pessoas que formarão outras pessoas e,

assim, conseguir fixar o método no País.
Precisamos ter em mente que um
bebê prematuro é filho de uma família
prematura. Mães, pais, irmãos e avós
que não tiveram tempo de se preparar para algo que acontece aos
poucos durante a gestação. É por isso que queremos a família na
unidade neonatal: enquanto o bebê cresce e se fortalece, a família
vai amadurecendo e aprendendo a cuidar dele, o que certamente
ajudará na sua evolução e desenvolvimento. Se está interessado
no método, entre em contato pelo e-mail abaixo e ajude-nos a humanizar o atendimento a essas famílias.
Mari Elísia de Andrade

Médica pediatra. Consultora do Ministério da Saúde para o Método
Canguru e responsável técnica pelo Método Canguru no Hospital Geral
de Itapecerica da Serra.
marielisia@uol.com.br
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Arquivo pessoal

Atenção humanizada ao RN

pediatria em movimento

Quando o dinheiro faz muito
mal à saúde
Mário Roberto Hirschheimer e Clóvis Francisco Constantino

© Ksena2009 | Dreamstime.com

ção de custos com internações e procedimentos diagnósticos
A falta de leitos em maternidades é um mal crônico e crese terapêuticos no futuro.
cente em todo o Brasil, trazendo prejuízo às futuras mães, reSob o ponto de vista humanístico e assistencial, é essencial
cém-nascidos e familiares. Recentemente uma grande unidalevar em conta que, em se tratando de gestantes, a demora na
de para neonatos virou notícia por amontoar vários bebês em
realização de exames e de condutas sequenciais pertinentes
um só berço. A superlotação se repete há anos em vários hossão por demais preocupantes, podendo redundar em risco
pitais, provocando tragédias, como a necessidade de fechar
à saúde e à vida. O adequado atendimento obstétrico e peserviços de neonatologia por mortes causadas por infecções
diátrico representa, acima de tudo, inveshospitalares.
timento na qualidade de vida da infância
O mais grave é que há evidências de que
e consequentemente, visando o futuro, de
o cenário deverá piorar pelo fechamento
O bom
toda a população em idade produtiva, bede mais maternidades. Levantamento diatendimento
neficiando a coletividade.
vulgado em setembro de 2013, pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), apontava a
pediátrico, iniciado
Primeiros mil dias
redução de 3.431 leitos obstétricos do Sisnas maternidades,
Pesquisas internacionais apontam que
tema Único de Saúde, desde 2010.
acarreta redução
os primeiros 1000 dias de um ser humano
(gestação + primeiros 2 anos de vida) são
Pesadelo de dar à luz
de custos com
cruciais para garantir uma vida adulta proNo Estado de São Paulo, nos últimos cininternações e
dutiva. De acordo com uma pesquisa da
co anos, 17 maternidades fecharam, torprocedimentos
Asia Development Review, investir em internando o sonho de dar à luz em pesadelo,
venções nesses 1000 dias pode aumentar o
com relatos de grávidas que são obrigadas
diagnósticos e
PIB de um país em até 3% porque crianças
a percorrer centenas de quilômetros para
terapêuticos no
bem atendidas nas suas necessidades têm
serem atendidas, pois suas cidades encermais oportunidades e podem ganhar até
raram esse tipo de serviço.
futuro.
46% mais ao longo da vida.
A perda de vagas para gestantes é ainda
mais alarmante no sistema de saúde complementar, no qual o importante problema de saúde materno-infantil é tratado como coisa menor. O que abala boa parte
dos hospitais é o aspecto econômico, alegando que maternidade gera pouco lucro, pois as remunerações pagas pelos planos de saúde transformam toda operação em uma semeadura
de potenciais déficits.
Vemos, então, leitos de maternidades fechados para possibilitar a abertura de outros serviços mais rentáveis. É a saúde
tratada sob a ótica mercantilista, deixando vulneráveis os pacientes e seus familiares que, diante de problema de tal magnitude, sofrem agravos de todo o tipo, inclusive psicológicos,
em função da grande ansiedade que tal carência envolve.
Bom atendimento pediátrico
Já que está explícito que a atenção materno-infantil é financeiramente desinteressante, cabe-nos um chamado à
consciência dos gestores de políticas públicas e dos planos
de saúde. É de grande relevância considerar que o bom atendimento pediátrico, iniciado nas maternidades, acarreta redu-
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Franca contra a SAF

No dia 4 de outubro último, foi realizado o Simpósio de Atualização em Probióticos, Prebióticos e CBHPM, com organização da SPSP – Regional Grande ABC
em conjunto com a APM Santo André.
No evento, Marun David Cury, diretor de
Defesa Profissional da SPSP, abordou a
CBHPM e os novos valores na Puericultura, e Tadeu Fernando Fernandes, presidente do Departamento de Pediatria
Ambulatorial e Cuidados Primários da
SPSP, falou sobre as várias utilizações
dos probióticos e sobre a importância
dos prebióticos. Os 31 pediatras presentes puderam esclarecer dúvidas e trocar
ideias com os palestrantes após cada
apresentação. “O evento foi um sucesso,
com a participação de colegas da região
interessados em assuntos inovadores e
também administrativos”, comentou Renata Rodrigues Aniceto, diretora-presidente da SPSP – Regional Grande ABC. O
encontro contou com o apoio da Nestlé
Nutrition e da Farmoquímica.

Como parte da campanha da SPSP contra a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), as Regionais também estão trabalhando em suas cidades para divulgar os riscos da síndrome,
uma vez que a ingestão de álcool na gravidez é um grande perigo para a saúde da gestante e do bebê, pois pode afetar o desenvolvimento do feto e ocasionar malformações
congênitas neurológicas, cardíacas e renais, entre outras. A SPSP - Regional Franca, por
meio de seu diretor-presidente, Marcelo Pinho Bittar, alertou a vereadora Valéria Marson
sobre o problema, o que a motivou a criar um projeto de lei proibindo a venda de bebidas alcoólicas a gestantes. Em outubro
último, a lei foi aprovada na Câmara
Municipal de Franca. O Rotary Club de
Franca juntou-se à campanha contra a
SAF após uma apresentação do diretor-presidente da Regional (foto) sobre os
malefícios do álcool durante a gravidez
e está patrocinando cartazes que divulgam a lei e os perigos para a saúde do
bebê e da gestante.

Arquivo SPSP

Simpósio em
Santo André

rede social acamed

Arquivo SPSP

Rede AcaMed: aulas disponíveis
Em 2013, a SPSP estabeleceu parceria com a Academic Medical Online Community (www.
acamed.com.br), primeira rede social mundial focada na área acadêmica e científica. Entre
outros benefícios, o afiliado à AcaMed, através da SPSP, tem acesso aos slides das aulas
apresentadas em eventos da SPSP. Portanto, as aulas do projeto Café da Manhã com Professor que foram autorizadas por seus autores, estão disponíveis para os afiliados. Se não
participou dos encontros, pode conferir o que os professores apresentaram; se participou,
pode relembrar. Visite a página da SPSP na Acamed (spsp.acamed.com.br) e conheça as
outras funcionalidades oferecidas, tais como: informação por e-mail sobre cursos organizados pela SPSP e compartilhamento e discussão de casos clínicos, entre outras.

participe

Associado: participe de nosso boletim
O boletim Pediatra Informe-se da SPSP tem um espaço na página 2 chamado Conversa com o
associado, que tem a intenção de dar voz aos associados da SPSP e permitir que todos os pediatras
que leem a publicação conheçam um pouco mais a respeito de outros colegas de profissão. Nessa
seção, o pediatra associado pode manifestar sua opinião sobre a Pediatria de um modo geral, pode
falar de sua área de atuação específica ou, ainda, falar sobre associativismo e a importância de ser
associado à entidade. Gostaria de participar? Envie-nos seu artigo com as seguintes especificações:
• texto em arquivo Word com 1.700 caracteres (com espaços) ou 250 palavras;
• minicurrículo com formação acadêmica e atividade atual;
• e-mail para contato;
• foto de rosto em alta resolução.
Envie para lucia@spsp.org.br aos cuidados de Lucia Fontes. A data limite para participação na
próxima edição é 10/01/2014.
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aconteceu

Integração entre
Pediatria e Obstetrícia
No último Congresso Paulista de Obstetrícia e Ginecologia, realizado em setembro pela Associação de Obstetrícia e Ginecologia do
Estado de São Paulo (Sogesp), foi dado um passo para a integração
entre a Pediatria e a comunidade obstétrica. Um contato entre Ana
Maria Andrello G. Pereira de Melo, membro do Programa de Reanimação Neonatal da SPSP/SBP, e a professora Rossana Pulcineli
Vieira Francisco, coordenadora científica de Obstetrícia da Sogesp, promoveu a participação da SPSP em uma mesa-redonda
no congresso, onde Ligia Maria S. de Souza Rugolo, membro do
Grupo Executivo do PRN-SBP e do Departamento de Neonatologia da SPSP, falou aos obstetras e ginecologistas sobre a campanha nacional da
SBP - Minuto de Ouro. O objetivo da campanha é alertar a todos sobre a importância dos
primeiros 60 segundos na vida do ser humano, e a fundamental presença de um profissional capacitado em reanimação neonatal na sala de parto. “A apresentação foi suscinta e
objetiva. Passou nosso recado muito bem e foi a palestra que recebeu a maioria de perguntas da plateia, composta de cerca de 400 médicos”, informou Ana Maria. A SBP distribuiu 6 mil folders (foto) para os obstetras presentes no evento.

aconteceu

aconteceu

Encontro
discute apneia
Abordagem multidisciplinar da
apneia na criança e no adolescente
foi o tema do Café da Manhã com
Professor que aconteceu no dia 4 de
outubro. Realizada no anfiteatro da
sede da SPSP (na capital de São Paulo), a reunião mensal contou com a
presença de 35 pediatras. No encontro, membros dos Departamentos
de Medicina do Sono na Criança e
no Adolescente e de Otorrinolaringologia da SPSP abordaram a apneia e suas causas, as consequências gerais e cognitivas da apneia, a
necessidade da polissonografia no
diagnóstico, o tratamento da apneia
e a reabilitação odontológica. O encontro foi organizado pela Diretoria
de Cursos e Eventos da SPSP e pelos Departamentos de Medicina do
Sono e de Otorrinolaringologia da
SPSP, e contou com o apoio da Nestlé Nutrition.

No dia 11 de novembro, o Colégio Maria Imaculada, em São Paulo, recebeu 58 pediatras
para a reunião do projeto Café da Manhã com Professor, que tratou do tema Atualização
em Endocrinologia Pediátrica, organizada pela Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP e o
Departamento Científico de Endocrinologia da SPSP. O objetivo do encontro foi atualizar
os pediatras em temas de interesse na área de Endocrinologia Pediátrica, com palestras
sobre o uso de hormônio do crescimento (GH) em pacientes não-deficientes, puberdade precoce incompleta: telarca e adrenarca precoce e triagem neonatal para Hiperplasia
Adrenal Congênita. A reunião teve o apoio da Nestlé Nutrition.

Arquivo SPSP

Atualização em Endocrinologia

publicações

Atualizações Pediátricas
Em 2014, foram lançados dois novos livros da série Atualizações Pediátricas da Sociedade de Pediatria de São Paulo: Atualizações em Terapia Intensiva Pediátrica - 2ª edição e
Doenças Pulmonares em Pediatria. No total são 22 títulos nas diversas áreas de atuação da
Pediatria: Adolescência, Segurança, Endocrinologia, Alergia, Pneumologia, Nutrição, Hematologia, Terapia Intensiva, Reumatologia, Emergências, Oftalmologia, Infectologia, Neonatologia, Gastrologia, Oncologia, Odontopediatria e Otorrinolaringologia. Todos elaborados pelos Departamentos Científicos da SPSP visando a atualização científica do pediatra.
Acesse o portal da SPSP (www.spsp.org. br), clique no link Publicações no menu à direita e
confira todos os títulos à disposição. Para mais informações sobre a série Atualizações Pediátricas, entre em contato pelo e-mail pediatria@spsp.org.br ou pelo telefone (11) 3284-0308.
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vai acontecer

Simpósio de
vacinas
De 15 a 17 de maio de 2015, em
São Paulo (SP), acontecerá o 13º
Simpósio Brasileiro de Vacinas. O
evento é uma realização conjunta
da Sociedade de Pediatria de São
Paulo com a Sociedade Brasileira
de Pediatria, com coordenação
da Diretoria de Cursos, Eventos e
Promoções da SBP. A programação
científica do Simpósio estará disponível em breve no portal da SPSP.
Informações e inscrições com a
Ekipe de Eventos: ekipe@ekipedeeventos.com.br ou (41) 3022-1247.

vai acontecer

Simpósio de
Neonatologia
Será realizado, em São Paulo, de 10 a 12
de setembro de 2015, o 20º Simpósio Internacional de Neonatologia, evento organizado pelo Centro de Estudos Hospital e
Maternidade Santa Joana/Pro Matre Paulista, com a coordenação de Helenilce de
Paula Fiod Costa e Edinéia Vaciloto Lima.
O evento acontecerá no Tivoli São Paulo
- Mofarrej, na capital paulista, e contará
com quatro convidados internacionais. A
programação científica estará disponível
em breve no portal da SPSP. Informações
e inscrições: Meeting Eventos - (11) 38498263 ou www.meetingeventos.com.br.

vai acontecer

Urgências e
emergências pediátricas
De 28 de abril a 2 de maio de 2015, em São Paulo, será
realizado o II Congresso Paulista e I Congresso Brasileiro
de Urgências e Emergências Pediátricas. De acordo com
Hany Simon Junior, presidente do Congresso, o evento
atende profissionais que atuam na área de emergência e, também, o pediatra que trabalha em consultórios e ambulatórios. É um congresso de Pediatria
Geral que abraça todas as subespecialidades e tem
foco no paciente gravemente enfermo. Nessa edição,
graças aos esforços das presidências e diretorias da SPSP
e SBP, o evento não será apenas paulista, mas brasileiro também. A
programação científica inclui dez cursos pré-congresso práticos, 18 conferências, 27 mesas-redondas e a grande novidade: sessões interativas, com apresentação de casos clínicos para votação eletrônica da plateia em testes de múltipla escolha.
O prazo para envio de trabalhos científicos vai até 22 de fevereiro de 2015. Informações
detalhadas sobre o evento – programação científica completa, normas para entrega de
temas livres, inscrições, transporte e hospedagem – podem ser encontradas no site do
Congresso: www.emergenciaspediatricas.com.br.

vai acontecer

Congresso de ensino e pesquisa
Acontece em Campinas, de 10 a 12 de
dezembro o 14º Congresso Brasileiro de
Ensino, 9º Congresso Brasileiro de Pesquisa
em Saúde da Criança, 2º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes em Pediatria
e 2º Encontro da Liga de Pediatria. Toda a
programação do evento estará voltada para o Programa de Residência em Pediatria de 3
anos, aprovado em 2013 e atualmente com 11 serviços de Pediatria habilitados na sua execução. O Congresso é uma realização da Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade
de Pediatria de São Paulo. Informações detalhadas e toda a programação científicas estão
disponíveis no site www.ensinoepesquisa.com.br.

reanimação neonatal

Manual Reanimação disponível na Fundação SBP
O Programa de Reanimação Neonatal (PRN) da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) lançou, no início do ano, o
Manual 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 animações, vídeos e apresentações de situações de atendimento ao recém-nascido, em especial ao prematuro, na sala de parto e de
emergência em alojamento conjunto, além de cenários com as respectivas ações da prática clínica. A versão em português é distribuída exclusivamente pela Fundação SBP na secretaria do PRN. Informações pelo telefone (11) 3068-8595 ou pelo e-mail reanimacao@sbp.com.br.
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Encontre seu curso ou evento
2014
Realização
SBP/SPSP

Data

Local

Evento

Informações

10 a 12
de dezembro

Universidade Estadual Campinas
Campinas, SP

14º Congr. Bras. de Ensino - 9º Congr. Bras. de Pesquisa em Saúde da Criança
2º Congr. Bras. de Médicos Resid. em Pediatria - 2º Encontro Liga de Pediatria

(41) 3022-1247
www.ensinoepesquisa.com.br

Pontos
*

2015
		

Data

Local

Evento

Informações

28 de abril a
2 de maio

Centro Fecomércio de Eventos
São Paulo, SP

II Congresso Paulista e
I Congresso Brasileiro de Urgências e Emergências Pediátricas

(11) 3849-8263 ou 3849-0379
www.meetingeventos.com.br

*

Realização 28 a 30 de maio
São Paulo, SP
13º Simpósio Brasileiro de Vacinas
SPSP				

(41) 3022-1247
ekipe@ekipedeeventos.com.br

*

Apoio
SPSP

(11) 3849-8263 ou 3849-0379
www.meetingeventos.com.br

*

Realização
SPSP

10 a 12
de setembro

Tivoli São Paulo - Mofarrej
20º Simpósio Internacional de Neonatologia
São Paulo, SP		

Pontos

Café da Manhã com Professor • Realização SPSP • Informações: www.meetingeventos.com.br ou (11) 3849-8263
Em breve, divulgaremos a programação do projeto Café da Manhã com Professor para 2015!

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Associados da SPSP/SBP
Cursos do Programa de Reanimação Neonatal da SBP-SPSP
Datas			

Local

Reanimação Neonatal para Médicos: programação de 2015 a ser definida		

Sede da SPSP

Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde: programação de 2015 a ser definida

Sede da SPSP

Informações e inscrições:
(11) 3849-8263
www.meetingeventos.com.br

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.

Cursos de Reanimação Pediátrica • Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês
Curso PALS: programação de 2015 a ser definida
Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: programação de 2015 a ser definida

Informações e inscrições: (11) 3155-3742
www.hospitalsiriolibanes.org.br

Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
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

Objetivo:
atualizar médicos e
profissionais da área de
saúde para reconhecerem
e abordarem corretamente
as principais urgências e
emergências em Pediatria
28 de abril a 2 de maio de 2015
Centro Fecomércio de Eventos - São Paulo - SP

Inscrições: (11) 3849-8263
www.meetingeventos.com.br
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(*) Formulário enviado para pontuação na CNA (www.cna-cap.org.br).
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Doença de Kawasaki

Departamento de Reumatologia

A doença de Kawasaki (DK) é uma vasculite autolimitada caracterizada por febre por
mais de cinco dias, conjuntivite não purulenta, alteração de mucosa oral (hiperemia/
edema/fissura labiais, língua em framboesa e inflamação não purulenta de amígdalas),
adenite cervical, rash cutâneo polimorfo e alteração de extremidades (hiperemia palmar
e plantar, edema de dorso de mãos e pés e descamação de dedos após a fase febril da
doença). O aneurisma de coronárias é a principal complicação e o responsável pela morbi-mortalidade da DK, podendo ocorrer em até 30% dos pacientes não tratados.
A DK predomina em crianças de cinco meses a cinco anos. A etiologia não está definida, porém acredita-se que um agente infeccioso desencadeie a doença em pacientes
geneticamente predispostos.
Há critérios bem estabelecidos para o diagnóstico da DK, nos quais é necessária a
presença de febre de pelo menos cinco dias de duração associada a quatro das demais
manifestações descritas acima, após exclusão de outras causas. A dificuldade diagnóstica em alguns casos é devida à semelhança com outras doenças febris da infância e
à presença de casos incompletos, em que há menos de quatro critérios associados à
febre. Alguns sinais e sintomas podem ajudar no esclarecimento diagnóstico: artralgia/
artrite, irritabilidade decorrente de meningite asséptica, perda auditiva neurossensorial,
hidropsia de vesícula, disúria, elevação de provas de fase aguda, leucocitose, elevação
de transaminases, hiponatremia, hipoalbuminemia, leucocitúria estéril e plaquetose
após o período febril.
O ecocardiograma realizado por profissional experiente diagnostica os aneurismas
que costumam aparecer na fase subaguda da doença (após o período febril).
O diagnóstico diferencial da DK é amplo, sendo necessária a exclusão de várias doenças
antes do diagnóstico definitivo, especialmente de: infecção por adenovírus, mononucleose, escarlatina, síndrome do choque tóxico, doença do soro e hipersensibilidade a drogas.
A terapia específica deve ser iniciada até o 10° dia da doença, de preferência antes do 7°
dia, com o objetivo de suprimir o processo inflamatório e evitar o aparecimento de aneurismas coronarianos. O tratamento é feito com imunoglobulina endovenosa (IgEV – 2g/kg,
EV, dose única ou em dois dias) e ácido acetilsalicílico (AAS - 80-100mg/kg/dia, VO) até 48
horas após a resolução da febre. Após o período febril usa-se AAS em dose antiagregante e
associa-se anticoagulantes nos casos de presença de lesão coronariana.
O curso da doença é geralmente benigno e autolimitado, no entanto 5% dos pacientes
desenvolvem aneurismas apesar do tratamento. Metade desses regride nos primeiros
dois anos, no entanto, os aneurismas gigantes tendem a persistir, com maior risco de
trombose arterial e infarto agudo do miocárdio. Relatoras: Gleice Clemente, Maria Teresa Terreri e Cássia Maria Passarelli Lupoli Barbosa.

Sociedade 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.

Uso de chupeta,
aleitamento
materno e
síndrome da
morte súbita
Departamento de
Aleitamento Materno

O Departamento Científico de
Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo
informa: está fundamentado na
literatura que o hábito do uso da
chupeta é fator de confusão de
bicos e de desestímulo à amamentação, levando frequentemente ao
desmame precoce, o que coloca a
criança exposta a muitas perdas.
Os inúmeros benefícios da adoção da prática da amamentação
estão bem comprovados, dentre
eles a redução da morte súbita.
© Sebcz | Dreamstime.com
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Patrocínio

facebook.com/sociedadespsp
twitter.com/SociedadeSPSP

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