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SPSP tem blog
para pais
A Sociedade de Pediatria de
São Paulo mantém o blog Pediatra Orienta, voltado para o público
em geral com o objetivo de divulgar informação científica de forma
simples, clara e objetiva e orientar pais e mães sobre os cuidados
com seus filhos. Todo conteúdo é
produzido pelos Departamentos
Científicos, Núcleos de Estudo e
Grupos de Trabalho da SPSP. Visite e divulgue entre colegas e pais:
www.pediatraorienta.org.br.

conversa com o presidente

27 de julho – Dia do Pediatra
O pediatra é o médico especialista no ser humano na fase de crescimento e desenvolvimento que exerce também um papel educador, capaz de atuar de forma eficaz para
orientar a criação de um adulto saudável. Para bem desempenhar suas competências, o
pediatra necessita de qualificação profissional, compromisso, lealdade, disponibilidade,
vontade e tempo. É dos poucos profissionais que atuam em todos os níveis de atenção à
saúde: promoção, proteção e recuperação da saúde, considerando aspectos como evolução do crescimento, estado nutricional, situação vacinal, desenvolvimento neuropsicomotor entre os vários outros parâmetros de saúde ao longo do período que se estende do
nascimento à maturidade da vida adulta com autonomia. Mesmo não utilizando tecnologia de custo elevado, o pediatra exerce uma atividade de alta complexidade!
Na Pediatria, a relação médico-paciente adquire peculiaridade e intensidade diferentes, na qual a afetividade e a empatia são determinantes importantes para o sucesso do
atendimento. Daí uma assistência segmentada, orientada por múltiplos profissionais em
diversos serviços, ser inapropriada, por afetar um elemento essencial – a confiança. Confiança, entretanto, não se impõe – se conquista! Um atendimento pediátrico adequado
significa, obrigatoriamente, que o binômio paciente-família foi impactado de maneira positiva neste relacionamento profissional-pessoal. Quando qualquer uma das partes deste
binômio não é satisfeita em suas necessidades haverá uma ruptura das condições ideais,
de maneira que este desequilíbrio repercutirá no todo.
A qualificação de um pediatra é, portanto, tarefa de enorme responsabilidade que não
vem sendo contemplada pela sociedade com uma recompensa proporcional ao empenho requerido. Sequer é considerado o significativo ganho econômico, pois o bom atendimento pediátrico acarreta redução de internações e do uso de procedimentos diagnósticos e terapêuticos, além do avanço imensurável na qualidade
de vida da infância, da adolescência e, consequentemente, da
população em idade produtiva da sociedade brasileira.
Por tudo isso, nós merecemos esta homenagem!
Um abraço fraterno do
Mário Roberto Hirschheimer
Presidente
pediatria@spsp.org.br

Salvi Cruz

veja na internet

conversa com o diretor

Em 24 de julho de 2013 foi aprovada na Plenária da Comissão Nacional de Residência Médica, no MEC, a Residência em
Pediatria com três anos. A decisão permitirá a atualização do
conteúdo curricular adotando a lógica internacional do Global
Pediatric Consortium (GPEC). Estivemos presentes nessa data
histórica, eu e Ana Zöllner, debatendo e fundamentando o requerimento que era peticionado de longa data pela SBP à CNRM.
Havia resistência na adoção da mudança de forma generalizada.
Trabalhamos nos bastidores da Câmara Técnica e da secretaria
executiva para a implantação de forma progressiva e a pauta foi
finalmente acolhida e mais, aprovada por unanimidade.
O novo currículo foi adotado por 11 instituições que se autodeclararam em condições de iniciar o modelo e estão em franca atividade. Há inúmeras outras que têm se informado dos detalhes e
pretendem ingressar no sistema. Neste mês de julho de 2015, será
apresentado à CNRM, pela SBP, o desempenho das primeiras.
Entendo essa evolução como um dos mais importantes qua-

lificadores de nossa tricentenária e
humanitária especialidade, neste delicado momento da Pediatria brasileira.
Qualificar é trazer satisfação interior,
recuperar e ampliar prestígio junto aos
cidadãos e aos gestores públicos e privados, aperfeiçoar os benefícios médicos às crianças e adolescentes, é resgatar a autonomia profissional diluída ao longo do tempo em meio a tanta
tecnologia biomédica.
Atribuir qualidade é ação eminentemente ética; é direito e é
dever.
Atribuir qualidade é respeitar a dignidade humana; é consenso bioético.
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Residência e ética

Clóvis Francisco Constantino

Vice-presidente da SPSP, assessor da SBP, doutor em Bioética,
professor da Universidade de Santo Amaro – UNISA.
diretoria@spsp.org.br
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Sou pediatra geral, formado há 42 anos pela Santa Casa de São
Paulo. Iniciei minha carreira no INAMPS (SUS da época) e agora
atuo em consultório em minha cidade, Jundiaí.
Considero o pediatra um educador de saúde. É uma tarefa
muito importante, pois educamos uma pessoa para a própria
saúde e podemos fazer diferença na sua evolução simplesmente
sendo bons pediatras. Tive muita satisfação em ter escolhido a
Pediatria, porque vi resultados: na evolução das crianças e mães
que atendo, no número de pacientes que escolheram a Pediatria
como profissão, pois achavam legal meu modo de ser pediatra
e, o auge dessa satisfação: uma filha formada em Pediatria, meu
prêmio Nobel particular.
Percebo, ao ver a carreira da minha filha, que muita coisa mudou. Embora o conhecimento das doenças atualmente seja cada
vez melhor, os exames laboratoriais cada vez mais sensíveis e
os de imagem cada vez mais nítidos, as mães estão muito diferentes. Pela necessidade de trabalhar fora, a relação mãe-filho-

-saúde piorou e criou uma cultura de
“pronto-socorrização” da Pediatria. A
alimentação e a educação são terceirizadas, vemos crianças criadas “em cativeiro”, sem vida ao ar livre e com falta
de vitamina D, pois não tomam mais sol. Temos que reagir para
mudar isso e entender nosso papel de educador de saúde, e não
um mero prescritor de receitas. Precisamos passar mais tempo
com a família, com a criança. Precisamos continuar os estudos e
nos atualizar constantemente e permanentemente, para realizar
melhores diagnósticos e alcançar uma resolutividade maior na
orientação. Isso nos transforma em ótimos profissionais e traz
benefícios para nossas crianças e adolescentes.
Marcel Ladeira Guyot

Formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São
Paulo. Pediatra geral com consultório em Jundiaí (SP).
marcelpediatra@terra.com.br
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Pediatra: educador de saúde

pediatria em movimento

Encontros da SPSP e as Secretarias
Municipais e Estaduais de Saúde

Documentos da SPSP
Nas duas ocasiões, foram entregues documentos elaborados
pela SPSP: um intitulado “Manual de Prevenção, Intervenção
e Acompanhamento de Violência para o Pessoal da Saúde no
Âmbito do Trabalho” e outro intitulado “Desafios da Pediatria”,
que procura descrever o perfil do Pediatra no Estado de São
Paulo e suas condições de trabalho.
Sendo uma das finalidades da SPSP promover a melhoria
dos padrões da assistência à infância e à adolescência em nosso meio e das condições de trabalho e exercício profissional da
Pediatria, a SPSP colocou-se à disposição das duas Secretarias
da Saúde para esses intentos. Novas conversações deverão ser
agendadas para implementação de ações relativas aos temas
abordados. Relatores: Marun David Cury e Mário Roberto
Hirschheimer.
Assessoria de Imprensa SPSP

Âmbito municipal
Para a Secretaria Municipal da Saúde, a tarefa de preencher
as vagas para pediatras na rede pública é um grande desafio.
Paulo Puccini alegou que há um grande déficit de médicos dessa especialidade e que a cooperação com as entidades médi-

cas é extremamente necessária para avanços nesse quesito.
Afirmou ainda que “a UBS é decisiva para a estruturação do
sistema de saúde. Se essa unidade funciona adequadamente,
o paciente tem atendimento integral e assistência continuada.
Assim, outras instalações destinadas a atendimentos de urgências e emergências e de maior complexidade lidarão só com os
casos que lhe cabem, diminuindo suas demandas e evitando
filas desnecessárias”.
No âmbito municipal, foram discutidos também a necessidade
de formação de maior número de pediatras, a formação e incentivo dos preceptores dos Programas de Residência Médica em
Pediatria da Prefeitura do Município de São Paulo e o aprimoramento, atualização e reciclagem dos médicos que atuam nos
serviços de urgências e emergências pediátricas da rede pública.

Assessoria de Imprensa SPSP

Em maio e junho, a Sociedade de Pediatria de São Paulo, representada por seu presidente, Mário Roberto Hirschheimer, e
seu diretor de Defesa Profissional, Marun David Cury, encontrou-se com o Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Dr.
David Everson Uip, e com o Secretário Adjunto da Secretaria
Municipal de Saúde, Dr. Paulo de Tarso Puccini. O tema, em ambas as reuniões, foram os problemas relacionados ao atendimento pediátrico no Estado e na Cidade de São Paulo.
No âmbito estadual, na audiência com o Secretário de Saúde do Estado, um dos assuntos tratados foi a violência que o
pediatra tem sido vítima no exercício de sua atividade. Foram
abordadas também as distorções do sistema de saúde, como os
prontos-socorros como porta de entrada, sua procura como escoadouro de atendimentos ambulatoriais e a falta de pediatras
para suprir a demanda, particularmente na atenção primária.
Foram colocados os desafios para as instituições de segurança
e saúde, como conhecer a existência desse tipo de violência contra os profissionais da saúde, comprometendo-se em combatê-la
e criando estruturas e protocolos para sua prevenção e combate.
David Uip manifestou que se preocupa com o problema e já
criou um gabinete de crise, no qual o assunto violência é um
dos itens a abordar e que, em breve, convidará as associações
e entidades médicas para traçar um caminho a seguir, porque o
problema pode piorar.

Foto maior: Mário Roberto Hirschheimer (à esquerda), presidente
da SPSP, e Marun David Cury, diretor de Defesa Profissional da
SPSP, reunem-se com David Everson Uip, Secretário Estadual de
Saúde (ao centro). Foto menor: participantes da reunião na Secretaria Municipal de Saúde (da esquerda para a direita): Eurípedes
Carvalho (assessor do gabinete), Mário Roberto Hirschheimer,
Paulo de Tarso Puccini (secretário municipal de saúde adjunto),
Marun David Cury e Amaury Amaral (assessor técnico).
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Eventos no
Grande ABC
A SPSP – Regional Grande ABC,
em conjunto com a Associação Paulista de Medicina de Santo André,
realiza os Simpósios de Atualização.
Confira as datas e os temas abaixo:
12/09 – Crescimento e
desenvolvimento
• A importância da programação
metabólica na nutrição
• A criança com baixo peso: manejo
ambulatorial
• Quando indicar o hormônio de
crescimento?
• Puberdade precoce
7/11 – Nutrição, prevenção e
tratamento de doenças crônicas
futuras
• Os primeiros 1000 dias de vida na
prática diária de consultório
• Dislipidemias
• Xenobióticos/Disrruptores
endócrinos
• Deficiência de Vitamina D
Os Simpósios acontecem na sede
da APM Santo André, das 8h00 às
12h00. Informações: (11) 4990-0366
ou 4990-0168. Também por e-mail:
info@apmsantoandre.org.br.

regionais

III Jornada de
Pediatria de
Sorocaba e região
A SPSP – Regional Sorocaba realizará,
nos dias 28 e 29 de agosto, a terceira edição de sua tradicional Jornada de Pediatria de Sorocaba e Região. O evento acontece no Cadoff Eventos (Rua Aparecida,
1470 - Santa Rosália - Sorocaba - SP). Informações e inscrições entre em contato pelo
e-mail: luciana.imuno.puc@gmail.com ou
pelo whatsapp (15) 99665-0987.
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Aprimoramento em
Nutrologia em Marília
A SPSP – Regional de Marília irá realizar, nos dias 14 e 15 de agosto, o Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica (CANP), em parceria com a Sociedade Brasileira
de Pediatria. O curso tem como coordenadora a professora Roseli Oselka Sarni e é voltado para pediatras e residentes de Pediatria, com o objetivo de auxiliar na prevenção e
redução da prevalência de distúrbios nutricionais no Brasil, por meio da disseminação
de conhecimentos relativos à nutrição na faixa etária pediátrica. O curso acontece na
Associação Paulista de Medicina - Regional de Marília (Casa do Médico). Informações e
inscrições com a Meeting Eventos: (11) 3849-8263 ou pediatria@meetingeventos.com.br.

aconteceu

Provas para o TEP 2015 em São Paulo
Os exames para obtenção do TEP – Título de Especialista em Pediatria – de 2015 foram realizados no dia 14 de junho em todo o Brasil. No mesmo dia aconteceram os exames para obtenção do TEN – Certificado de Área de Atuação em Neonatologia e TENEU
– Certificado de Área de Atuação em Neurologia Pediátrica. O número de inscritos para
o TEP no Brasil somou 1.206 candidatos, 247 a menos do que no ano passado. O Estado
de São Paulo, que representou 40% dos candidatos do País, apresentou uma queda no
número de inscrito: 487 este ano contra 675 em 2014. A novidade em 2015 foi a Avaliação
seriada para Obtenção do Título de Especialista em Pediatria - Avaliação do R1, destinada aos médicos inscritos no Programa Nacional de Residência Médica em Pediatria,
com duração de três anos, em uma das seguintes instituições: Universidade de Brasília
(UnB), USP São Paulo, Hospital Pequeno Príncipe (PR), Hospital Federal dos Servidores
do Estado (RJ) e IMIP-Pernambuco. Para obter o TEP, o médico residente deve participar,
obrigatoriamente, das três avaliações seriadas (R1, R2 e R3), tendo obtido a somatória
total de 180 e a pontuação mínima de 50 pontos em cada uma das avaliações. O número
de inscritos para a avaliação seriada em 2015 foi 67 em todo o Brasil.

participe

Associado: participe de nosso boletim
Este boletim da SPSP tem um espaço na página 2 chamado Conversa com o associado. Nessa seção, o pediatra associado à Sociedade de Pediatria
de São Paulo pode manifestar sua opinião sobre a Pediatria
de um modo geral, pode falar de sua experiência e área de
atuação específica, suas alegrias e preocupações ou, ainda,
sobre a importância de ser associado à SPSP.
Participe! 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 8 de setembro de 2015.

aconteceu

aconteceu

Novidades na Revista
Paulista de Pediatria

Encontro sobre
aleitamento
A Diretoria de Cursos e Eventos e o
Departamento de Aleitamento Materno
da SPSP realizaram, no dia 4 de julho, o
Encontro de Aleitamento Materno: Desmame. O encontro procurou capacitar os
pediatras na abordagem do aleitamento
materno para prevenir o desmame tanto precoce como tardio e contou com 17
participantes (14 da capital e três do interior do Estado).

Patricia Freire

O longo caminho percorrido pela Revista Paulista de
Pediatria em busca de aprimoramento e expansão científica trouxe muitas conquistas: novas indexações, mudanças para sistemas mais ágeis e criação de veículos
próprios de comunicação. Como consequência, o interesse pela Revista aumentou – desde 2011, o número de
submissões cresceu 25% – e surgiu a necessidade de
novos editores executivos. Dessa forma, a Diretoria de
Publicações tem a alegria e a honra de dar boas-vindas a três novos colaboradores, que aceitaram prontamente fazer parte da equipe: Luis Eduardo Procópio
Calliari (Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de
São Paulo), Marina Carvalho de Moraes Barros (Universidade
Federal de São Paulo - Unifesp) e Tamara Beres Lederer Goldberg (Universidade Estadual Paulista - Unesp - Campus de Botucatu). Confira o Conselho Editorial
completo no link Revista Paulista de Pediatria, no portal da SPSP (www.spsp.org.br)

atualização on-line

Cursos on-line da SPSP disponíveis
até junho de 2016

Café com o
professor trata
de saúde oral

Patricia Freire

Dois cursos on-line com iniciativa e realização da SPSP foram ao ar em junho e julho
últimos e estarão disponíveis até junho do ano que vem. No dia 25 de junho aconteceu o
curso Nutrição infantil: qual seu valor para o futuro das crianças?, com aulas ministradas
por Rubens Feferbaum, vice-presidente do Departamento de Nutrição da SPSP, com participação de Lilian dos Santos R. Sadeck, diretora de Cursos e Eventos da SPSP. O objetivo
é atualizar os pediatras sobre a nutrição infantil como um fator indispensável para propiciar uma vida saudável. No lançamento do curso houve a participação on-line de 146
médicos de todo o Brasil, sendo 53 do Estado de São Paulo (32 da capital e 21 do interior).
No dia 2 de julho aconteceu o curso Vacina contra HPV: Visão Atual, com a professora
Maria Ignez Saito, presidente do Departamento de Adolescência da SPSP, também com
participação de Lilian dos Santos R. Sadeck. O curso visa atualizar os pediatras sobre a
vacina contra o papilomavírus humano (HPV). Na estreia, o curso contou com a participação on-line de 107 médicos
de todo o Brasil, sendo 53 do
Estado de São Paulo (25 da
capital e 28 do interior).
Lembrando que ambos os
cursos estarão disponíveis
até junho de 2016 e podem
ser visualizados a qualquer
momento no site www.aulaspediatriasp.com.br. Acesse e
aproveite!

aconteceu

No dia 20 de junho houve a reunião do
projeto Café da Manhã com o Professor
que tratou do tema Repercussões orais
das infecções respiratórias de repetição
no lactente. O objetivo do encontro – que
teve 27 participantes – foi atualizar os pediatras através da interface com a odontopediatria sobre repercussões orais das
infecções respiratórias de repetição no
lactente.
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Café com
o Professor

Jornada: Reumatologia

Lactente sibilante: o desafio do
diagnóstico ao tratamento será o
tema da reunião do projeto Café da
Manhã com o Professor em agosto, no dia 22. A organização é da
Diretoria de Cursos e Eventos e o
Departamento de Pneumologia da
SPSP, com o objetivo de atualizar os
pediatras em relação ao lactente sibilante, ainda um desafio do ponto
de vista do diagnóstico etiológico e
da abordagem terapêutica. No dia
12 de setembro, o tema é Importância da vitamina D, com organização
da Diretoria de Cursos e Eventos e os
Departamento de Nutrição, Dermatologia e Endocrinologia da SPSP,
visando discutir a importância da
vitamina D entre departamentos.
Os encontros acontecem na sede da
SPSP aos sábados pela manhã, das
8h30 às 12h00. Confira a programação completa de cada encontro no
portal da SPSP (www.spsp.org.br) e
aproveite para fazer sua inscrição!

A VIII Jornada de Reumatologia Pediátrica acontecerá nos dias 28 e 29 de agosto, no
Oásis Tower Hotel, em Ribeirão Preto (SP). Com organização da Diretoria de Cursos e
Eventos e o Departamento de Reumatologia da SPSP, o evento visa atualizar os pediatras
frente às doenças mais prevalentes em reumatologia e contará com sessão de casos interativos. Confira alguns dos temas:
• Manifestações reumatológicas das doenças não reumáticas
• Síndrome de ativação macrofágica: o que o pediatra precisa saber
• Quando a lesão de pele pode ser doença dermatológica
• Miopatias na infância: diagnóstico diferencial
• Diagnóstico diferencial de artrites agudas
• Doença reumática autoimune?
• Doenças autoinflamatórias
• Atualização do tratamento de artrite idiopática juvenil: uso de biológicos
• Púrpura de Henoch-Schönlein
A programação científica completa está no portal da SPSP. Informações e inscrições com
a Meeting Eventos: (11) 3849-8263 ou www.meetingeventos.com.br.

vai acontecer

Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica
Nos dias 28 e 29 de agosto será realizada a 24ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da
Maternidade Sinhá Junqueira, no Hotel Mont Blanc, em Ribeirão Preto (SP), com organização da SPSP e a Maternidade Sinhá Junqueira. Confira a programação científica no portal
da SPSP. Informações e inscrições: (16) 3623-9399 ou utineoped@vsfutura.com.br.

vai acontecer

Série Atualizações Pediátricas: adolescência
A Diretoria de Publicações da SPSP está produzindo novos livros da série Atualizações Pediátricas, em parceria
com a Editora Atheneu. Um deles é Adolescência e Sexualidade: Visão Atual, com coordenação de Maria Ignez Saito,
Maria Sylvia de S. Vitalle, Carlos Alberto Landi e Andrea Hercowitz, e participação dos membros do Departamento
de Adolescência da SPSP. A publicação propõe novas abordagens de velhas, mas sempre atuais, questões sobre
sexualidade, vista como parte inerente de cada indivíduo, e de seu exercício na adolescência, conclamando, mais
uma vez, pediatras, especialistas ou não em Medicina de Adolescentes, a atuarem cada vez mais na prevenção, pois
só dessa maneira se modifica a vulnerabilidade e o risco vinculados às transformações dessa fase da vida. O livro já
está em produção e será lançado no 14º Congresso Paulista de Pediatria, que acontece em março de 2016.
Salvi Cruz

14° Congresso Paulista de Pediatria
De 12 a 15 de março de 2016
Expo Center Norte

Rua José Bernardo Pinto, 333 • São Paulo
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Informações e inscrições:
(11) 3849-8263 ou 3849-0379
www.meetingeventos.com.br

Encontre seu curso ou evento
Data

2015

Local

Evento

Realização 20 de agosto
SPSP		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Encontro com o Especialista
Novas estratégias na abordagem da asfixia perinatal

Informações

Apoio
20 de agosto
SPSP		

Pontos

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

1

Soc.Medicina e Cirurg. Campinas
Curso de Atualização em Pediatria – Refluxo x Regurgitação
Campinas, SP		

(19) 3231-2811
www.smcc.org.br

1

Realização 28 e 29 de agosto
SPSP		

Oásis Tower Hotel
VIII Jornada de Reumatologia Pediátrica
Ribeirão Preto, SP		

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

4

Realização 28 e 29 de agosto
SPSP		

Hotel Mont Blanc
24ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da Maternidade Sinhá Junqueira
Ribeirão Preto, SP		

(16) 3623-9399
utineoped@vsfutura.com.br

*

Apoio
SPSP

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

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

*

Realização 12 de setembro
SPSP		

APM Santo André
Santo André, SP

Simpósio de Atualização SPSP - Regional Grande ABC
Crescimento e Desenvolvimento

(11) 4990-0366 ou 4990-0168
info@apmsantoandre.org.br

*

Realização 17 de setembro
SPSP		

Sede da SPSP
São Paulo, SP

Encontro com o Especialista
Dislipidemias na infância

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

1

Apoio
17 de setembro
SPSP		

Soc.Medicina e Cirurg. Campinas
Curso de Atualização em Pediatria – Acompanhamento da Síndrome de Down
Campinas, SP		

(19) 3231-2811
www.smcc.org.br

*

10 a 12
de setembro

Café da Manhã com o Professor • Realização SPSP • Informações: www.meetingeventos.com.br ou (11) 3849-8263
Data

Tema

Mesa-redonda

Local

22 de agosto

Pneumologia

Lactente sibilante: o desafio do diagnóstico ao tratamento

Sede da SPSP

Pontos
*

12 de setembro

Nutrição, Dermatologia e Endocrinologia Importância da vitamina D

Sede da SPSP

*

26 de setembro

Pediatria Ambulatorial

Puericultura do Século XXI

Sede da SPSP

*

17 de outubro

Endocrinologia

Dúvidas frequentes na abordagem de doenças endocrinológicas

Sede da SPSP

*

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: aguardando programação		

São Paulo

Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde: aguardando programação

São Paulo

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: 17 e 18 de agosto • 28 e 29 de setembro

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

Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 30 de agosto • 18 de outubro • 13 de dezembro

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

Café da manhã com o Professor
Lactente sibilante: o desafio do
diagnóstico ao tratamento

www.manoleeducacao.com.br/sbppediatria

Encontro com o Especialista
Dislipidemias na infância

Atualização em relação ao lactente sibilante, um desafio do ponto
de vista do diagnóstico etiológico e da abordagem terapêutica

Atualização para os pediatras a respeito da abordagem
diagnóstica e terapêutica das dislipidemias na infância

22 de agosto de 2015

17 de setembro de 2015

Sede da SPSP
Rua Maria Figueiredo, 595 • 10º andar • São Paulo (SP)
Informações e inscrições:
(11) 3849-8263 • www.meetingeventos.com.br

Sede da SPSP
Rua Maria Figueiredo, 595 • 10º andar • São Paulo (SP)
Informações e inscrições:
(11) 3849-8263 • www.meetingeventos.com.br
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(*) Formulário enviado para pontuação na CNA.

		

atualização rápida

Crescimento em prematuros
Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou novas curvas de crescimento, com diferentes populações,
consideradas prescritivas e adotadas pelo Ministério da Saúde
no Brasil. No entanto, para a realização dessas curvas, só foram
avaliados recém-nascidos a termo.
O crescimento ótimo de recém-nascidos prematuros é considerado equivalente àquele do período intrauterino, visto que
não há um padrão de crescimento bem definido. Provavelmente,
a melhor estimativa do crescimento fetal possa ser obtida através de estudos populacionais, realizados em países desenvolvidos, onde a taxa de restrição intrauterina deva ser mais baixa.
Estudo multicêntrico The Preterm Multicentre Growth (PreM
Growth) Study mostrou que o padrão de crescimento do prematuro foi, em geral, semelhante ao padrão de crescimento intrauterino, com a diferença ocorrendo entre 37 e 40 semanas, quando o feto apresenta uma redução da velocidade de crescimento
pouco antes do termo e o prematuro mantém o mesmo ritmo de
crescimento linear.
Recentemente, Fenton publicou uma revisão sistemática e
metanálise das curvas de crescimento do prematuro. Foram
analisados 2.436 artigos, sendo selecionados apenas seis por
apresentarem todos os critérios de inclusão (idade gestacional
corrigida por ultrassonografia fetal ou exames físico do recém-nascido, número amostral maior do que 25.000, com mais de
500 lactentes abaixo de 30 semanas de idade gestacional, dados
separados por sexo, dados coletados nos últimos 25 anos, em
países desenvolvidos). Esse estudo totalizou 3.986.456 recém-nascidos, de diferentes países.
Com isso, foi realizada nova curva, com as seguintes características:
• curvas específicas para sexos masculino e feminino;
• equivalente às curvas da OMS com 50 semanas de idade gestacional, facilitando a transição entre as curvas;
• grande número amostral de recém-nascidos prematuros;
• amostra coletada baseada em inquéritos recentes (últimos
25 anos);

fritzbraus | pixabay.com

Departamento de Endocrinologia

• inclusão apenas de dados de países desenvolvidos (EUA, Canadá, Alemanha, Itália, Austrália, Escócia);
• os dados podem ser plotados de acordo com a idade real e
não a idade em semanas completas.
No entanto, o crescimento ideal das crianças nascidas prematuras continua indefinido, visto que esse gráfico é baseado no
peso ao nascer, tanto de prematuros quanto de termos (dados
obtidos da curva da OMS). O acompanhamento longitudinal do
crescimento dos prematuros para elaboração de curvas é mais
complexo, pois está na dependência dos cuidados médicos e nutricionais que cada recém-nascido vai receber.
Essa nova curva, baseada em grande número de dados de
crianças prematuras pode ser utilizada por países desenvolvidos
e em desenvolvimento e os dados são harmonizados com os dados da curva da OMS, facilitando a transição entre as curvas. A
padronização da curva de crescimento entre os diferentes serviços seria importante para avaliação de protocolos de atendimento dessas crianças, uma vez que o crescimento pós-natal dos
prematuros estará associado a intercorrências a curto e longo
prazo, dentre elas, sequela neurológica, sequela estatural e risco
de síndrome metabólica. Relatora: Cristiane Kochi.

Sociedade de Pediatria de São Paulo
Rua Maria Figueiredo, 595 • 10º andar • 04002-003 • São Paulo, SP
Fone: 3284-0308 • 3284-9809
www.spsp.org.br • pediatria@spsp.org.br.

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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