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► veja no portal

► conversa com o presidente

Coleção de
livros da SPSP

Defesa profissional e
atualização ético-científica

O

s pediatras são, mesmo, especialistas dedicados. Em um período no qual sofrem
com remuneração insuficiente relacionada a seu competente trabalho, além de
se verem lutando para que a especialidade não sucumba diante da oferta e sedução tecnológica colocada à disposição da população e do jovem formando em
Medicina que opta por outras áreas, não deixam de atualizar-se, cientificamente, por todos
os meios colocados ao seu alcance. Os eventos de Educação Continuada, tanto presenciais
quanto virtuais, os livros, revista e boletins de atualização oferecidos aos nossos especialistas
têm sempre sua lotação e tiragens esgotadas. Por tal motivo, nossas Diretorias de Cursos e
Eventos, Departamentos Científicos, Publicações, Assessorias Técnicas e todas as unidades executivas e de planejamento trabalham de forma ininterrupta. O Departamento de
Bioética pesquisa literatura específica contando com o acervo magnífico da biblioteca do
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, debate assuntos temáticos sobre
os quais pairam dilemas e publica constantemente as conclusões em comum entendimento
com outros departamentos e assessorias jurídicas.
Mas temos que sobreviver enquanto corporação de uma especialidade secular, insubstituível em suas responsabilidades específicas em relação à assistência médica dos seres em
crescimento e desenvolvimento. A Diretoria de Defesa Profissional tem sido extremamente diligente em acompanhar o
movimento estadual e nacional das entidades e está em planejamento para a Assembleia de Pediatras do Estado de São Paulo
para o segundo semestre.
Conto com a participação de todos, pois daí virá a força
complementar de que necessitamos. Aguardem detalhes.
Clóvis Francisco Constantino
Presidente
E-mail: pediatria@spsp.org.br

►Pediatria em
movimento
Novo artigo de Bioética.
Honorários de Pediatria.
Página 3.

►Eventos
e notícias
O que aconteceu e
o que vai acontecer.
Páginas 5, 6 e 7.

Assessoria de imprensa SPSP

O

s livros da coleção Atualizações
Pediátricas, publicações elaboradas pelos Departamentos Científicos
da SPSP, podem ser adquiridos pelo
correio com 50% de desconto para
os pediatras associados. Para adquirir
via correio, é preciso fazer depósito
no Banco Santander e enviar por fax
para a sede da SPSP o nome, endereço, comprovante de depósito e o(s)
livro(s) a ser(em) adquirido(s). Acesse o portal da SPSP (www.spsp.org.
br), clique no link Publicações/Livros da
SPSP, no menu à esquerda, e saiba
mais sobre todas as publicações disponíveis e como adquirir os livros.

►Atualização rápida
US abdominal na
suspeita de febre
hemorrágica do dengue.
Página 8.

► conversa com o diretor

Mais perto dos pediatras
boletim, buscando esclarecer dúvidas
e orientação no andamento científico
e burocrático da nossa Sociedade.
A novidade da atual gestão é que
foi disponibilizada uma verba de cinco mil reais para cada Regional para despesas com eventos. É um
incentivo a mais para a realização de atividades de atualização científica voltadas aos nossos associados localizados fora da capital.
Queremos reforçar que estamos sempre à disposição dos associados do interior e litoral de São Paulo, incentivando a educação continuada nas Regionais, ouvindo sugestões, necessidades e
suas dificuldades. Entre em contato!

Salvi Cruz

F

oi uma satisfação receber o convite do nosso presidente,
Clóvis Francisco Constantino, para dar continuidade,
juntamente com o amigo Jair Marcelo Kuhn, à frente da
Diretoria de Regionais. Nosso objetivo continua sendo
chegar mais perto dos associados de São Paulo e estabelecer uma
ponte com os diretores-presidentes das Regionais para encontrar,
nas particularidades de cada região, temas que interessem mais
diretamente a cada uma delas.
Nesse sentido, podemos dizer que nossa grande parceira é a
Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP, sempre com a ideia de descentralização, levando cursos e jornadas para nossas 14 Regionais,
que estão cada vez mais atuantes e caminhando ativamente. Algumas têm o privilégio de estarem ligadas às faculdades de Medicina
de suas regiões, realizando eventos conjuntos. Ressaltamos que as
atividades das Regionais vêm acontecendo de uma maneira muito
crescente, sempre divulgando eventos em nossa página no nosso

Fabio E. Fernandes A. Leite

Diretor de Regionais da SPSP, vice-presidente da Regional SPSP de Campinas. Membro da Câmara
Técnica de Pediatria do Cremesp. Assessor da Diretoria da Unimed Campinas - Departamento de
Evidências Científicas.
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o associado

Importância da pesquisa em Pediatria
Agências regulatórias dos EUA e
Europa (FDA e EMA) constituíram leis
que incentivam estudos em Pediatria
para fármacos e biológicos. A OMS,
através do projeto Better medicines for
children, recomenda a elaboração de listas de medicamentos essenciais com definição de dosagem e formulação pediátrica adequadas,
que devem estar acessíveis a todos os segmentos da sociedade, além
de estimular a farmacovigilância específica em Pediatria.
No nosso meio, as iniciativas são escassas. Como pediatras, precisamos ter consciência dessa situação e reivindicar melhorias, no
intuito de não pouparmos as crianças e adolescentes do privilégio
de usarem medicamentos comprovadamente seguros e eficazes.

Arquivo pessoal

N

ós pediatras, rotineiramente, prescrevemos diferentes
tipos de medicamentos para pacientes de diferentes
faixas etárias e condições clínicas. Entretanto, 50 a
80% destes medicamentos não foram adequadamente
testados quanto à eficácia, segurança e dose apropriada, sendo considerados medicamentos off-label ou não aprovados em Pediatria. As
doses recomendadas são extrapoladas daquelas usadas em adultos e
podem ocasionar reações adversas. Dessa forma, os efeitos e a segurança de muitos medicamentos só serão conhecidos após seu uso
em condições não controladas, ou seja, na nossa prática diária.
Por outro lado, realizar estudos clínicos em Pediatria não é tarefa
fácil. Trata-se de população vulnerável onde todo o cuidado ético é
necessário. A submissão das pesquisas ao Comitê de Ética em Pesquisa e seu monitoramento posterior são imperativos. Os estudos
pediátricos devem ter desenho, modelagem e avaliação de desfechos adequados, sempre considerando o menor risco possível, além
do termo de consentimento/assentimento legalmente validados.

Fátima Rodrigues Fernandes

Graduada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.Pediatra, Alergista e Imunologista. Membro da Câmara Técnica de Pediatria do Cremesp. Gerente do Centro de Ensino e Pesquisa
do Hospital Infantil Sabará.
E-mail: fatima.fernandes@sabara.com.br.
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► pediatria em movimento

Recém-nascido filho de mãe
adolescente usuária de drogas
Departamento de Bioética da SPSP

A

admissão de parturientes adolescentes drogaditas nas
unidades materno-infantis traz conflitos quanto à responsabilidade pelo seu recém-nascido (RN) e pela
própria mãe adolescente. A exposição pré-natal a drogas pode implicar em prejuízo no desenvolvimento do concepto,
comprometendo-o física, intelectual e emocionalmente. Portanto,
ambos podem ser considerados em situação de vulnerabilidade.
Como garantir segurança a esse RN após a alta? Pais drogaditos têm autonomia em relação aos seus filhos? A notificação dessa
situação fere o princípio ético do sigilo?
Esses dilemas trazem à reflexão as referências bioéticas de beneficência, autonomia e justiça e como conduzi-las frente aos melhores interesses da criança.
Considerando que o Código de Ética Médica de 2009, nos seus
artigos 73 e 74, veda ao médico revelar fato de que tenha conhecimento no exercício de sua profissão, salvo por motivo justo ou
dever legal, mesmo se relacionado a menor de idade, inclusive
a seus pais ou representantes legais, desde que ele tenha capacidade de discernimento, salvo quando sua não revelação
possa acarretar dano ao paciente, ponderamos:
¼¼ Segundo o Artigo 227 da Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988, o RN possui personalidade civil e é sujeito de
direitos referentes ao dever da família, da sociedade e do Estado de

assegurar-lhe o direito à saúde, colocando-o a salvo de toda forma de negligência e violência. Quando exposto às drogas na vida
intra-uterina, ele pode ser considerado vítima de violência por negligência, mesmo que não intencional e não consciente.
¼¼ Como, de acordo com o Artigo 4° do Código Civil de 2002,
drogaditos (mesmo os maiores de idade) e adolescentes são relativamente incapazes de exercer atos da vida civil e os Artigos 13 e
245 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) determinam
o dever legal de comunicar ao Conselho Tutelar ou à Vara da Infância e da Juventude da situação de vulnerabilidade deste RN e
de sua mãe adolescente, objetivando o benefício de ambos, esta
notificação não pode ser considerada quebra de sigilo.
¼¼ A situação de RN filho de mãe drogadita deve ser submetida
a processo de perda ou suspensão do poder familiar por parte dela
na Vara da Infância e Juventude da região de sua moradia, de acordo com o Artigo 24 do ECA.
¼¼ Por decisão judicial, se o genitor (pai) for conhecido, maior de
idade e capaz, ele pode ser considerado responsável pela guarda
de seu filho, assim como os pais ou responsáveis de adolescentes
drogaditos podem ser considerados responsáveis pela guarda de
seu neto. Na falta deles, a Justiça da Infância e Juventude deve
nomear um tutor. Relatores: Simone Brasil de O. Iglesias e Mário
R. Hirschheimer.

Honorários médicos de Pediatria

A

comissão encarregada de levar adiante os estudos e negociações a respeito dos honorários médicos de Pediatria reuniu-se
novamente em abril último, na sede FESP – Federação das Unimed do Estado de São Paulo – para continuar a discussão de
propostas efetivas sobre o tema. Foi apresentado pelos representantes da FESP o pagamento do procedimento “Puericultura”, compreendendo oito consultas para pacientes de 0 a 2 anos – cinco consultas no primeiro e três no segundo ano de vida – com valor a ser
determinado. Essa proposta será viabilizada para os clientes da FESP e paralelamente será proposto às Unimeds do Estado de São
Paulo que pratiquem, pelo menos, esse mínimo aos seus clientes. A FESP discutirá em reunião de diretoria uma outra proposta da
comissão: o pagamento de valor a maior quando o atendimento for realizado em consultório médico. Em reunião anterior, a comissão havia proposto a realização de jornada sobre honorários médicos em Pediatria, com programação em conjunto com a FESP e
coordenação da SPSP. Nesse sentido, ratificou-se a possibilidade de realizar essas jornadas na capital, em Bauru e em Ribeirão Preto
no segundo semestre deste ano. Ainda sobre honorários médicos: a Diretoria de Defesa Profissional da SPSP concluiu a análise dos
dados da enquete realizada em seu portal no final de 2010 e está organizando uma Assembleia de Pediatras do Estado de São Paulo
para o segundo semestre deste ano. O objetivo é apresentar os resultados da enquete, discutir a realidade atual dos médicos que
realizam atendimentos ambulatoriais privados e a inviabilidade econômica de se manter consultórios pediátricos com os valores
atualmente praticados no atendimento de convênios e planos de saúde, além de debater propostas. Os associados da SPSP serão
informados sobre a data da Assembleia em todos os meios de comunicação da SPSP.
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► regionais

► regionais

Atualização em
Ribeirão Preto

Cursos em Campinas

A

Regional SPSP de Campinas, juntamente com o Departamento de Pediatria
da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC), está organizando Cursos de Atualização em Pediatria. No último dia 14 de abril o tema foi fibrose cística, com aulas ministradas pelo Prof. Dr. José Dirceu Ribeiro (foto), que
atraíram um grande público. Confira a programação para o resto do ano:
´´18 de agosto – Alergia Alimentar: como diagnosticar (Roberto José Negrão Nogueira);
´´15 de setembro – Dermatologia Pediátrica: principais doenças (Mª José Soares de Salles);
´´20 de outubro – Atendimento de Urgência e
Emergência Pediátrica (Emílio C. Elias Baracat);
´´17 de novembro – Obesidade Infantil:impacto
da alimentação adequada na primeira infância
(Sônia Tucunduva Philippi).
O cursos acontecem na sede da SMCC, às 19h30. Informações: (19) 3231-2811.

Em Sorocaba

C

om o apoio da Regional SPSP de
Sorocaba foi realizado, em abril
último, o II Curso de Atualização Científica Pediátrica de Sorocaba, organizado
pela Secretaria de Saúde de Sorocaba
e a Clínica Bozelli Medicina e Saúde
em conjunto com a Sociedade Médica de Sorocaba, Liga de Pediatria da
PUC-Sorocaba e apoio da Nestlé. O
tema do encontro foi Crise Asmática
na Infância, com palestra de Hany
Simon Jr. e participação de cerca de
60 pessoas, que avaliaram positivamente o evento. Os próximos encontros serão nos dias 18 de agosto,
22 de setembro, 20 de outubro e 17
de novembro. “Estes encontros refletem a importância da integração da
rede pública, privada e científica para
o desenvolvimento profissional dos
pediatras”, comentou Elaine Osório,
diretora-presidente da Regional SPSP
de Sorocaba.
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A

Serões em Jundiaí

A

Regional SPSP de Jundiaí realiza os Serões de Pediatria, organizados pela Regional em conjunto
com o Departamento de Pediatria da Faculdade de
Medicina de Jundiaí (FMJ). Em maio, 29 pediatras assistiram à palestra de Luiza Helena A. Falleiros Carvalho sobre O Impacto da Doença Pneumocócica (foto). Os Serões de
Pediatria acontecem sempre nas primeiras quartas-feiras do mês, às 20 horas, no Anfiteatro da FMJ. Informações: (11) 4521-5671 ou aderbaltadeumariotti@gmail.com.

Atividades no Grande ABC

A

Regional SPSP do Grande ABC realizou, em março último, a I Jornada de Medicina
Nuclear em Pediatria. O evento contou com 35 participantes (foto) e foi organizado em conjunto com a APM Regional Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra e o Centro de Estudos de Pediatria “Maria Aparecida Sampaio Zacchi” do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina do ABC. “A Jornada foi
excelente, com informações e discussões de grande relevância para a prática diária. A
multidisciplinaridade e a qualidade dos palestrantes foram os pontos fortes do evento”,
comentou Simone Holzer, diretora-presidente
da Regional SPSP do Grande ABC.
Nos dias 3 e 10 de setembro, o Grande ABC
sediará o CANP – Curso de Aprimoramento em
Nutrologia Pediátrica, da Sociedade Brasileira de
Pediatria. Mais informações sobre o CANP no
portal da SPSP.

Arquivo SMCC

Regional SPSP de Ribeirão Preto organiza o Curso Continuado de
Pediatria, juntamente com o Centro
de Estudos e Pesquisas Pediátricas do
Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto - USP. Confira a agenda para os próximos meses:
´´ 20 de agosto – Lesões dermatológicas mais frequentes: diagnóstico
diferencial, tratamento;
´´ 17 de setembro – Distúrbios funcionais do TGI;
´´ 15 de outubro – Diagnóstico diferencial de febre prolongada;
´´ 19 de novembro – Distúrbios ginecológicos e obstétricos na criança e adolescente.

► aconteceu

► aconteceu

Especialista em Pediatria

Aprimoramento
em Nutrologia

O

Assessoria de Imprensa SPSP

s exames para obtenção do TEP – Título de Especialista em Pediatria – de
2011 foram realizados no dia 29 de maio em todo o Brasil. Em São Paulo, as provas aconteceram no Colégio Madre Cabrini, na Vila Mariana.
Estiveram presentes no local Clóvis Francisco Constantino, presidente
da SPSP e Helio Fernandes, membro do Cextep - Comissão Executiva do Título de
Especialista em Pediatria – da Sociedade Brasileira de Pediatria, juntamente com a
equipe de apoio e fiscalização das provas da SBP e membros da Diretoria da SPSP:
Mário R. Hirschheimer, 1º vice-presidente; Eraldo S. Fiore, 2º vice-presidente; João
Coriolano R. Barros, 1º secretário; e Sulim Abramovici, da Diretoria de Defesa Profissional. O número de inscritos para o TEP em todo o Brasil somou 1.013 candidatos,
52 a mais do que no ano passado. O Estado de São Paulo, que representou este ano
45,21% dos candidatos do País, teve um aumento no número de inscritos em comparação com 2010: 458 este ano contra 410 no ano passado. No mesmo dia e local, em
São Paulo, aconteceram os exames para obtenção do TEN – Título de Especialista em
Neonatologia e TNEU – Título de Especialista em Neurologia.

N

Reanimação Neonatal

E

Assessoria de Imprensa SPSP

m abril, a coordenação do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade de Pediatria de São Paulo recredenciou 114 instrutores do Programa de Reanimação da SPSP/SBP pelas novas diretrizes em reanimação neonatal do ILCOR – International Liaison Committee on Resuscitation. O evento foi
aberto por Mário R. Hirschheimer, 1º vice-presidente da SPSP e as aulas foram ministradas por Maria Fernanda Branco de Almeida e Ruth Guinsburg, pela coordenação da
SBP, e por Helenilce
de Paula Fiod Costa
e Claudia Tanuri,
pela coordenação da
SPSP.

os dias 27 e 28 de maio aconteceu, em São Paulo, o Curso de
Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica
(CANP), um projeto da Sociedade
Brasileira de Pediatria que visa aprimorar, de maneira prática, conhecimentos
na área de Nutrologia Pediátrica. Lucimar Aparecida Françoso, 1º tesoureiro
da SPSP, abriu o evento e Maria Arlete
Meil Schimith Escrivão, do Departamento de Nutrologia da SBP, e Rosana
Tumas, do Departamento de Nutrição
da SPSP, ministraram as aulas. O curso
foi um sucesso: contou com 40 participantes e teve procura maior que o
número de vagas disponíveis. Nos dias
3 e 10 de setembro, o CANP será realizado no Grande ABC (veja no portal da SPSP). o Curso de Aprimoramento
em Nutrologia Pediátrica tem o apoio da
Nestlé Nutrition.

Curso on-line de imunizações

E

stá à disposição dos pediatras o I Curso de Imunizações On-line, uma iniciativa conjunta do Departamento de Infectologia e da Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP, com a coordenação de Renato de Ávila Kfouri e Helena Keico Sato. O curso visa atualizar
pediatras e infectologistas nos temas imunizações e calendários vacinais. São quatro módulos com palestras e provas aplicadas no final
de cada módulo. “O interesse pelo tema imunizações é grande e atual, o que possibilitou atingirmos a expressiva marca de mais de
1.300 médicos inscritos nas quatro primeiras semanas de curso”, diz Renato, membro do DC de Infectologia da SPSP. Segundo Renato, 90% do público é de pediatras e inscreveram-se colegas de todos os Estados do Brasil. Os médicos aprovados neste curso virtual
receberão pelo correio um certificado emitido pela SPSP. As aulas ficarão à disposição no portal da SPSP (www.spsp.org.br)
durante um ano, podendo ser assistidas a qualquer tempo. As inscrições para o curso são gratuitas, porém obrigatórias.
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► vai acontecer

Café da manhã
com professor

Prevenção de acidentes
e combate à violência

O

projeto Café da Manhã com Professor tem novos encontros programados. Confira abaixo:
• 20 de agosto – Neonatologia
• 19 de novembro – Gastro/Nutrição
No dia 16 de abril, o encontro
abordou o tema O pediatra e seu paciente cardiopata (foto). Realizada no
anfiteatro da sede da SPSP (na capital de São Paulo), a reunião mensal
contou com a presença de 34 pediatras e com apresentações de Wilma
Tomiko Maeda, Deipara M. Abellan
e Sylvia Liana Cartolano Di Grassi,
todos do Departamento de Cardiologia da SPSP.
No dia 14 de maio, a reunião foi
sobre Dermatologia. 32 pediatras, assistiram palestras de Silmara da Costa Pereira Cestari, Silvia Assumpção
Soutto Mayor, Selma Maria Furman
Helene e Zilda Najjar Prado de Oliveira, membros do Departamento de
Dermatologia da SPSP.
Os encontros do projeto Café da
Manhã com Professor são mensais e
acontecem na sede da SPSP aos sábados pela manhã, das 8h30 às 12h00.
Confira a programação das reuniões
no portal da SPSP (www.spsp.org.br)
e aproveite para fazer sua inscrição!
Os encontros já programados têm o
apoio da Nestlé Nutrition.
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D

ia 16 de agosto acontece, no Memorial da América
Latina (SP), o 6º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes, uma realização da Sociedade de Pediatria de São Paulo em conjunto com o Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e Adolescente do Estado de São Paulo
(Condeca). O evento é voltado para profissionais da área da
saúde (médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais), da área
da educação (professores, diretores), da área da justiça (advogados, promotores, juízes) e
profissionais da mídia (jornalistas, repórteres), entre outros. O Fórum se constitui num
espaço para trocar ideias e estabelecer vínculos entre os diversos segmentos da sociedade, direta ou indiretamente envolvidos no assunto, buscando formar uma rede de proteção integrada e coesa. A edição de 2010 teve 1.448 inscritos. A inscrição é gratuita, porém
obrigatória, e pode ser feita no site www.meetingeventos.com.br. Mais informações pelos telefones 11 3849-8263 ou 3849-0379 ou no portal da SPSP (www.spsp.org.br).

Curso de emergências pediátricas

A

contece no dia 6 de agosto o Curso Teórico e Prático de Emergências Pediátricas, organizado pelo Departamento de Emergências e pela Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP. O curso tem um módulo teórico, que trata dos temas mais relevantes
em emergências, e um módulo prático, de habilidades
em vias aéreas em lactentes e crianças, com utilização
de manequins (foto). O evento tem a coordenação de
Hany Simon Jr. e Adriana Vada Souza Ferreira e será
realizado na APM – Associação Paulista de Medicina,
em São Paulo. Detalhes no portal da SPSP.

Revista Paulista de Pediatria

E

m breve, estará disponível no portal da SPSP, o resumo dos artigos que serão publicados na próxima edição da Revista Paulista de
Pediatria. Ou seja, além de poder acessar a edição atual da Revista, o pediatra poderá ficar sabendo com antecedência quais serão os assuntos
abordados na edição seguinte. A Revista Paulista de Pediatria está indexada nas bases SciELO (Scientific Eletronic Library Online), Scopus, Embase (Excerpta Medica Database), Lilacs (Literatura Latino-Americana e
do Caribe em Ciências da Saúde) e Index Medicus Latino-Americano (IMLA).

Assessoria de Imprensa SPSP

Assessoria de Imprensa SPSP

► vai acontecer

Encontre seu curso ou evento
		

Data

Local

Evento

Informações

Pontos

2011
Apoio
15 e 16 de julho
SPSP		

Hospital Israelita Albert Einstein
São Paulo, SP

Apoio
29 a 31 de julho
SPSP		
Apoio
SPSP

5a7
de agosto

V Simpósio Internacional sobre Ronco e Apneia Obstrutiva do Sono
e Suas Recentes Pesquisas

(11) 2151-5238
www.einstein.br/ensino

*

UNIP - Vergueiro
16º Congresso Brasileiro Multidisciplinar e Multiprofissional em Diabetes
São Paulo, SP		

(11) 5572-6559
congresso2011@anad.org.br

*

Hospital Israelita Albert Einstein
São Paulo, SP

(11) 2151-5238
www.einstein.br/ensino

*

VIII Simpósio Internacional de Ventilação Mecânica
em Neonatologia e Pediatria

Realização 6 de agosto
SPSP		

APM
Curso Teórico e Prático de Emergências Pediátricas
São Paulo, SP		

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

*

Realização 6 de agosto
SPSP		

Villa Mezzo
Neonatologia para o Pediatra Geral
Taubaté, SP		

(12) 3632-4268
claudioaguiar@uol.com.br

*

Realização 6 de agosto
SPSP		

APM
Curso Teórico e Prático de Emergências Pediátricas
São Paulo, SP		

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

*

Realização 16 de agosto
SPSP		

Memorial da América Latina
São Paulo, SP

6º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes
e Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes

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

*

Apoio
SPSP

Hospital Israelita Albert Einstein
São Paulo, SP

I Simpósio de Neonatologia
Desafios futuros do prematuro extremo: uma visão multiprofissional

(11) 2151-1601
www.einstein.br/ensino

*

19 e 20
de agosto

Realização 3 e 10
SPSP
de setembro

APM
Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica (CANP)
Santo André, SP		

(11) 4990-0366

*

Realização 8 a 10
SBP/SPSP de setembro

Grand Hyatt Hotel
4º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal
São Paulo, SP		

(41) 3022-1247
www.simposioreanimacao2011.com.br

*

Realização 16 e 17
SPSP
de setembro

Orotour Garden Hotel
Encontro de Atualização em Pediatria
Campos do Jordão, SP		

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

*

Tema

Mesa-redonda

Local

20 de agosto

Neonatologia

Triagem Neonatal

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

Pontos
*

19 de novembro

Gastroenterologia/Nutrição

Gastroenterologia e Nutrição

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

*

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Sócios da SPSP/SBP
Curso PALS: 27 e 28 de junho, 10 e 11 de julho, 1 e 2 de agosto, 12 e 13 de setembro, 2 e 3 de outubro de 2011
Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 4 de julho, 22 de agosto, 5 de setembro, 11 de outubro de 2011
Informações/inscrições: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês - (11) 3155-0900

8
4

Reanimação Neonatal para Médicos e para Auxiliares

*

Contato: Aurélio (prn@spsp.org.br) • Datas e locais disponíveis no site da SPSP (www.spsp.org.br)

Curso
on-line

1

I Curso on-line de Imunizações

por módulo

6º Fórum Paulista de Prevenção de
Acidentes e Combate à Violência
contra Crianças e Adolescentes

Encontro de Atualização em Pediatria

Núcleo de Estudos da Violência contra a Criança
e o Adolescente da SPSP

16 e 17 de setembro de 2011

16 de agosto de 2011

Conferência das Universidades e da SPSP

Campos do Jordão (SP)

Memorial da América Latina

Cidade charmosa com belíssima paisagem e delícias culinárias.
Orotour Garden Hotel

Informações: www.meetingeventos.com.br

Informações: www.meetingeventos.com.br

Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 • São Paulo

(*) Formulário enviado para pontuação na CNA (www.cna-cap.org.br).

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

Febre hemorrágica do dengue
ultrassonografia abdominal em crianças com suspeita
Departamento de Diagnóstico por Imagem

A

ultrassonografia (US) é um método diagnóstico inócuo, que
não usa radiação ionizante, de baixo custo e de fácil acesso
à população. Na fase mais crítica da febre hemorrágica do
dengue (FHD), o exame detecta precocemente sinais de extravasamento plasmático. Nessa fase, com risco de choque, observamse espessamento da parede da vesícula biliar e derrames cavitários. Esses sinais podem ser detectados até dois dias antes da defervescência,
principalmente o derrame pleural, e antecedem as modificações no
hematócrito.
Outros sinais que podem ser encontrados são: derrame pericárdico
e coleção líquida perirenal e sub-hepática. O fígado, baço e pâncreas podem apresentar aumento volumétrico, mantendo a ecotextura
homogênea. A análise comparativa, incluindo sinais clínicos, hemoconcentração acima de 20 min, hipoproteinemia, US e radiografia do
tórax, demonstra que a US é o melhor método para rastreamento da
FHD, registrando sensibilidade de 91,42% e valor preditivo negativo
de 84,21%.
O derrame pleural é o achado ultrassonográfico mais comum e
pode ser evidenciado em crianças com dengue clássico, podendo ser
unilateral ou bilateral, sendo menos observado à esquerda. Derrames
pleurais de 50 a 100 ml podem ser detectados. Líquidos nas regiões
subcapsular hepática e espaço perirenal são sinais de gravidade.
O espessamento da parede da vesícula biliar é achado inespecífico,
comumente encontrado em outras afecções biliares ou não biliares,

Fotoproteção na infância
Departamento de Dermatologia

A

exposição ao sol é benéfica no tratamento de diversas doenças e na síntese de vitamina D. Porém, também pode levar a
danos na pele que incluem o fotoenvelhecimento e o câncer cutâneo. Geralmente, até os 20 anos de idade se acumula 50 a 80% de
toda a radiação solar a que a pessoa será exposta durante a vida.
Portanto, é imperioso iniciar a fotoproteção desde os primeiros

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

tais como colecistite aguda, cirrose hepática, hepatite viral, insuficiência cardíaca congestiva, doença renal crônica e hipoalbuminemia. Embora o valor normal da espessura da parede da vesícula biliar ainda não
tenha sido bem estabelecido na literatura, considera-se espessamento
da parede da vesícula biliar quando a medida é superior a 3 mm. A aferição é mais acurada quando obtida na parede anterior sub-hepática em
corte longitudinal, evitando-se o artefato de lobos laterais ocasionado
pelo gás intestinal intraluminal adjacente. O achado mais precocemente encontrado nas crianças com dengue clássico foi o espessamento
da parede vesicular. Nos pacientes com FHD, predomina o padrão
de espessamento estriado decorrente de provável acúmulo de líquido
entre as camadas da parede, produzindo as estriações em função da
diminuição da pressão osmótica intravascular.
Os recentes avanços da US têm colaborado no diagnóstico de
doenças abdominais, tais como: imagens bidimensionais de alta resolução, varreduras multislice, cálculos de volume de órgãos e de coleções líquidas e transdutores específicos para uso pediátrico. Apesar
da alta resolução das imagens da tomografia computadorizada e da
ressonância magnética, a US apresenta vantagens pelas facilidades do
exame, inocuidade, custo e a possibilidade de ser realizado no leito.
A desvantagem é ser operador-dependente. O pediatra deve solicitar
seus exames de imagem com o máximo de informações do paciente e
a hipótese diagnóstica e interagir se possível com o medico ultrassonografista. Relatoras: Míriam Ribeiro de Faria Silveira e Renata de Lucca.

anos. Sempre que a criança tiver história familiar de câncer cutâneo relacionado à radiação ultravioleta, deve-se indicar fotoproteção mais rigorosa. Os fotoprotetores de alta eficácia (físicos ou
químicos) podem promover absorção de parte dos raios solares
e/ou causar reflexão destes. Os físicos são opacos e oclusivos, o
que os tornam altamente indicados para crianças, principalmente na face e áreas expostas diariamente ao sol. O uso diário de
fotoprotetor diminui significativamente os danos causados pela
radiação UV. Relatora: Zilda Najjar Prado de Oliveira.

nio

cí
Patro

“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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