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A

Pediatria ainda é uma das especialidades médicas com maior número de profissionais no Brasil. Contudo, de 1999 a 2010, houve menor procura da mesma
pelos formandos em Medicina. Nossa mais que secular especialidade não tem
atraído os jovens médicos. No período acima, ocorreu diminuição de 55,5%
dos candidatos aprovados nas provas para obtenção do Título de Especialista em Pediatria (TEP) pela Sociedade Brasileira de Pediatria, sendo que ao mesmo tempo, houve
exagerado aumento de formandos, por conta da desenfreada criação de escolas de
Medicina que assola o País, tal qual epidemia devastadora e sem controle.
Inquéritos recentes feitos pela Sociedade de Pediatria de São Paulo - SPSP - mostram
que aqueles que ainda optam pela Pediatria, não pretendem laborar em consultório, o
relicário do ato médico, uma vez que não conseguiriam – pelas condições atuais – mantêlo em funcionamento por muito tempo. É uma pena para o futuro das gerações, para a
cidadania saudável.
A prática da Medicina da criança e do adolescente é tarefa de enorme responsabilidade,
mas de longa data não vem sendo contemplada pelos gestores lato sensu, com o reconhecimento proporcional ao esforço requerido: reconhecimento em prestígio, remuneração e
reconhecimento da alta complexidade de seus atos, mesmo não utilizando equipamento de custo elevado em larga escala, nestes tempos em que a tecnologia é a grande sedutora.
Colegas, temos algo a comemorar em nosso dia?
Creio que sim, nossa incansável dedicação.
Mas, continuemos lutando – e já começamos a fazê-lo,
pela retomada de nosso histórico e brilhante caminho!
Clóvis Francisco Constantino
Presidente
E-mail: pediatria@spsp.org.br
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portal da SPSP na internet
(www.spsp.org.br) oferece, em
sua primeira página – logo abaixo das
notícias – uma área voltada à atualização científica do pediatra, com textos
elaborados por membros dos Departamentos Científicos da Sociedade
de Pediatria de São Paulo. São artigos
atuais relacionados às diversas áreas
de atuação da Pediatria. É bom frisar
que os textos têm acesso restrito aos
associados da SPSP, e só podem ser
visualizados mediante informação
do e-mail e número da matrícula na
SBP/SPSP.

Fone: 3284-0308 - 3284-9809
pediatria@spsp.org.br.
www.spsp.org.br

► conversa com o diretor

Efeitos do álcool na gestante
pal medida para se evitar o problema
consiste na prevenção, ou seja, “tolerância zero” para ingestão de álcool durante a gestação, pois não se conseguiu
identificar um nível seguro, abaixo do
qual não se manifestariam os sinais de comprometimento fetal.
Por outro lado, a literatura demonstra claramente que falta aos
pediatras treinamento para o reconhecimento da SAF ao nascimento ou, no período pós-natal, dos efeitos relacionados ao álcool. Assim, a SPSP propiciou aos pediatras conhecimentos sobre o tema,
por meio de uma publicação enviada aos seus sócios, e um alerta
para leigos, por meio de um folheto elaborado em colaboração com
a Associação Paulista Contra Drogas (APCD).

Salvi Cruz

O

Grupo de Estudos da SPSP sobre os efeitos do álcool
sobre a gestante, o feto e o recém-nascido teve como
objetivo principal divulgar, entre pediatras e leigos, os
trágicos efeitos dessa droga que, ingerida pela gestante, atinge o feto, manifesta-se no recém-nascido, tendo consequências que se perpetuam ao longo da vida.
Atualmente, é consenso que o consumo de álcool pela gestante
pode afetar gravemente o embrião em desenvolvimento. A gravidade dessas alterações pode variar desde a forma completa – a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), que chega a atingir de 4 a 6% de gestantes alcoolistas que bebem pesadamente –, até graus mais leves
de comprometimento, conhecidos como efeitos relacionados ao
álcool, que incluem baixo peso ao nascer, restrição de crescimento
intrauterino, diminuição do quociente intelectual, ou aumento de
defeitos congênitos. Esses indivíduos, na fase adulta, são propensos
à delinquência, e têm dificuldades em se adaptar à sociedade.
Como não há tratamento curativo para essa condição, a princi-

Conceição A. de Mattos Segre

Coordenadora do Grupo de Trabalho “Álcool na Gravidez” da SPSP. Livre-docente em Pediatria Neonatal pela EPM-Unifesp. Membro da Academia de Pediatria da SBP e membro da Academia de Medicina
de SP. Professora de Pós-graduação em Perinatologia do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein.
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o associado

Importância da qualificação profissional
O bom atendimento na linha de
frente, no pronto-socorro ou na consulta de rotina, é fundamental para
diminuir a morbidade dos pacientes
que necessitam de internação pelas
doenças mais frequentes na infância, e do ponto de vista de oncologista, para realizar o diagnóstico precoce e permitir a cura de
patologias mais raras e graves.
A valorização do melhor profissional no primeiro atendimento, na verdade, não aumenta, mas reduz o custo financeiro
à gestão pública e à população.

Arquivo pessoal

A

discussão atual quanto à falta de pediatras nos hospitais públicos, unidades básicas de saúde e programas
de saúde da família, traz à tona algumas soluções rápidas e práticas para os gestores, como a contratação
de médicos sem especialização em Pediatria. Manter os serviços
funcionando nem sempre resulta em bom atendimento à criança doente e, muitas vezes, propicia a iatrogenia.
Trabalho como pediatra em dois extremos da especialidade:
como pediatra geral em pronto-socorro e em enfermaria de Pediatria de hospitais públicos nas zonas oeste e norte da cidade
de São Paulo, e como oncologista pediátrico no Hospital Santa
Marcelina, na zona leste, com demanda predominante de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Acredito que a população pediátrica que utiliza o SUS não precisa de médicos,
mas de profissionais qualificados, com residência médica e/ou
Título de Especialista em Pediatria.

Ethel Fernandes Gorender

Graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, residência médica em Pediatria pelo Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP e residência médica em Oncologia
Pediátrica pelo Hospital A.C.Camargo. Mestre em Oncologia pela Faculdade de Medicina da USP.
Membro da Câmara Técnica de Pediatria do Cremesp.
E-mail: efgorender@ig.com.br.
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► pediatria em movimento

Assembleia de médicos: próximos
passos do movimento

O

Assessoria de imprensa SPSP

Osmar Bustos

Assessoria de imprensa SPSP

auditório da Associação
Para Clóvis Francisco Constantino,
Paulista de Cirurgiões
presidente da Sociedade de Pediatria
Dentistas recebeu mais de
de São Paulo, a assembleia foi impor500 profissionais para a
tante. “Foi uma evolução natural do
Assembleia Estadual dos Médicos, reatrabalho que vem sendo desenvolvilizada em 30 de junho último.
do desde 2004, com uma retomada do
No evento compareceram represenmovimento em 2008 e agora com essa
tantes das entidades médicas paulistas,
assembleia”, disse Constantino. “Condos sindicatos, das comissões regionais de
seguimos fazer com que a classe médica
negociação, da OAB, e também deputacomparecesse e se sentisse motivada e
dos e vereadores, entre eles Eleuses Paiva, Acima: médicos presentes no auditório da Associação Paulista de Cirurgiões isso é um degrau a mais no movimento.
para a assembleia de médicos. Abaixo: presidente da SPSP, Clóvis Não sabemos quais serão os resultados,
vice-presidente da Frente Parlamentar de Dentistas
Francisco Constantino, se manifesta durante a assembleia dos médicos. Na foto
Saúde, os vereadores Jamil Murad e Braz menor, abaixo: Eraldo Samogin Fiore, 2º vice-presidente da SPSP, participa uma vez que as empresas trabalham soAntunes Mattos Neto, e o deputado es- da assembleia.
mente com a lógica do lucro, mas, de
tadual Carlos Bezerra Jr. Participaram da
qualquer maneira, é uma evolução immesa de abertura: José Roberto Baratella,
portante”, afirmou.
vice-presidente da Academia de MediEm seu pronunciamento na assemcina de SP; Jorge Machado Curi, presibleia, o presidente da SPSP falou que a
dente da APM; Cid Célio Carvalhaes,
entidade fará uso de todos os seus meios
presidente do Simesp; Renato Azevedo,
de divulgação para convocar os pediatras
presidente do Cremesp; e representantes
a participarem ativamente das decisões.
de entidades de cirurgiões-dentistas.
“Afirmei que nada do que se decidisse na
No encontro, decidiu-se, por unaassembleia teria sentido se não houvesnimidade, suspender o atendimento às
se uma divulgação constante na mídia
operadoras de planos de saúde que não responderam às propostas
para sensibilizar a opinião pública. É um
de negociação apresentadas pela Comissão Estadual de Honorámovimento de corporação no sentido de
rios Médicos. Para não prejudicar o atendimento ao usuário, a susmelhorar a remuneração de quem tem
pensão acontece, inicialmente, em esquema de rodízio entre as 53
muita responsabilidade para com a saúespecialidades médicas. Se não houver avanços nas negociações,
de dos cidadãos e ganha mal”, concluiu.
não haverá atendimento às operadoras seguidamente por tempo
indeterminado, no mínimo um ano inteiro.
Calendário de paralisação
Às operadoras de planos de saúde que responderam às proposNo dia 14 de julho, na sede da APM, representantes da APM,
tas de negociação – Amil, Golden Cross, Medial, Geap, Marítima e
Conselho Regional, Simesp, Academia de Medicina e sociedades
Amico – será dado um prazo de 30 dias para aprofundar as negociade especialidade definiram o calendário para a paralisação escaloções, uma vez que as respostas ficaram aquém das reivindicações:
nada. As paralisações começam em 1º de setembro e terão duração
recomposição do valor da consulta para R$ 80,00 e procedimentos
de três dias cada. A Pediatria suspende o atendimento às opeatualizados proporcionalmente de acordo com a CBHPM, além de
radoras que não entrarem em negociação nos dias 14, 15 e
regularização dos contratos médicos/operadoras com a inserção de
16 de setembro. Uma coletiva de imprensa marcada para 10 de
cláusula de reajuste anual baseado no índice autorizado pela Agênagosto vai informar quais operadoras terão o atendimento eletivo
cia Nacional de Saúde Suplementar para os planos individuais.
afetado, dependendo do que for negociado até o começo do mês.

Assembleia de pediatras do Estado de São Paulo
A SPSP já definiu a data para a Assembleia de Pediatras de São Paulo: 18 de agosto, às 20hs, no auditório térreo
da sede da SPSP (Alameda Santos, 211 - São Paulo). A pauta é o movimento dos médicos em relação aos planos
Pediatra Informe-se • 3
de saúde – detalhamento da participação da Pediatria de São Paulo. Compareça!

► regionais

► regionais

Mesa-redonda
em Campinas

CANP em Santo André

D

erá realizado nos dias 3 e 10
de setembro, em Santo André (SP), 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 que poderão ser aplicados no consultório, nas unidades de saúde, na atenção básica. O curso tem duração de 16
horas e compreende estudo prévio ao curso (nutrição básica), aulas teóricas e discussão
de casos clínicos e conta com apostilas próprias, baseadas nos manuais da SBP. O CANP
faz parte do Programa de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica (PANP), criado
pela SBP visando auxiliar na prevenção e redução da prevalência de distúrbios nutricionais no Brasil. O curso acontece na APM - Regional Santo André, Mauá, Ribeirão Pires
e Rio Grande da Serra, realizado pela SBP e a Regional SPSP do Grande ABC. Confira a
programação no portal da SPSP. Informações e inscrições pelo telefone (11) 4990-0366.
Este evento conta com o apoio da Nestlé Nutrition.

ia 31 de agosto a Regional SPSP
de Campinas organiza uma mesa-redonda: Discussão de Casos Clínicos:
Alergia ao Leite Vaca e suas Opções Terapêuticas, com o professor de Pediatria
da Faculdade de Medicina de Taubaté,
Ciro João Bertoli. O evento acontece
na sede da Sociedade de Medicina e
Cirurgia de Campinas (SMCC), às
20 horas. Os interessados podem entrar em contato pelos telefones: (19)
3231-2811 ou (19) 3231-200, ou email: zilda@smcc.com.br.
A Regional SPSP de Campinas,
juntamente com o Departamento de
Pediatria da SMCC, também organiza os Cursos de Atualização em Pediatria.
Confira as datas e temas:
´´15 de setembro – Dermatologia Pediátrica: principais doenças;
´´20 de outubro – Atendimento de
Urgência e Emergência Pediátrica;
´´17 de novembro – Obesidade Infantil: impacto da alimentação adequada na primeira infância.
O cursos acontecem na SMCC, às
19h30. Informações: (19) 3231-2811.

Ribeirão Preto

A

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 os próximos cursos:
´´ 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.
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Atividades em Sorocaba

C

om o apoio da Regional SPSP de Sorocaba acontece na cidade 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. A cada mês, o curso
apresenta um tema diferente. Em maio, a pediatra infectologista Priscila Helena dos
Santos abordou os temas Meningites e Situação Epidemiológica da
Dengue em Sorocaba, com a participação de cerca de 50 pessoas
(fotos). “Tema atual, de grande importância para a saúde pública
e para o dia a dia do pediatra, foi abordado com excelência pela
palestrante”, afirmou Elaine Osório, diretora-presidente da Regional SPSP de Sorocaba. Em junho, o tema foi Adolescência,
com os hebiatras Carolina Cresciulo e Benito Lourenço. Eles
trouxeram um grupo de adolescentes de uma Unidade Básica
de São Paulo que apresentou ao público de 50 pessoas uma
dramatização com temas relacionados à fase de adolescência,
diferenciando e abrilhantando o evento. “A grande maioria
dos presentes avaliaram as palestras como ótimas e excelentes, elogiando os temas, os
palestrantes e a organização. No curso, são sorteados livros e outros prêmios para os
participantes, com boa aceitação da plateia”, informou Elaine. Os próximos encontros
serão nos dias 22 de setembro, 20 de outubro e 17 de novembro. “A Regional SPSP de
Sorocaba espera estar contribuindo na qualificação dos profissionais para o aprimoramento do exercício da Pediatria na cidade e região”, comentou Elaine Osório.

► aconteceu

► aconteceu

Apoio à trabalhadora
que amamenta

Café da manhã
com professor

Assessoria de imprensa SPSP

O

O

Assessoria de imprensa SPSP

Ministério da Saúde (MS) vem desenvolvendo estratégias no País para apoiar
a mulher trabalhadora na manutenção do aleitamento materno. Entre as diversas ações, o MS, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, está
promovendo oficinas para profissionais de saúde com o objetivo de lançar
materiais informativos e capacitar esses profissionais para sensibilizar e orientar gestores
de instituições públicas ou privadas para a criação da sala de apoio à amamentação e para a
adesão à licença-maternidade de seis meses, entre outras ações. Nesse sentido, foi realizada,
nos dias 27 e 28 de junho, em São Paulo, a Oficina para Apoio da Mulher Trabalhadora que Amamenta, organizada pelo MS e Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo juntamente com a
SBP (foto). Na mesa de abertura do evento, entre outras pessoas, estavam representantes
da SBP e da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, e Clóvis
Francisco Constantino, presidente da SPSP. Participaram do evento 30 profissionais de
saúde, que aprenderam aspectos teóricos sobre o tema aleitamento e mulher trabalhadora
e receberam materiais do MS. Além disso, os participantes foram divididos em grupos para
a realização de atividades práticas, que incluíram visitas a empresas ou entidades públicas
para vivenciar a criação de condições para que a trabalhadora/estudante mantenha a lactação. De acordo com Valdenise Tuma
Calil, diretora da SBP para acompanhamento da licença-maternidade,
a oficina foi muito boa e produtiva
e atingiu plenamente seus objetivos.
Sobre as visitas às empresas, Valdenise
conta que, de maneira geral, os resultados foram bastante animadores com
relação à implantação de várias ações
para favorecer o aleitamento no caso
da mulher trabalhadora.

projeto Café da Manhã com Professor continua com os encontros mensais. Dia 18 de junho, 24
pediatras participaram da reunião
que tratou do tema Calendário de vacinação da criança: novos enfoques, organizado pela Diretoria de Cursos e
Eventos da SPSP e o Departamento
Científico de Infectologia da SPSP.
O objetivo do encontro foi atualizar
os pediatras a respeito do calendário
de vacinação, com apresentações de
Silvia Regina Marques, Renato Ávila
Kfouri e Eitan Naaman Berezin, todos do Departamento de Infectologia
da SPSP. A reunião teve o apoio da
Nestlé Nutrition. Confira a programação dos próximos encontros no
portal da SPSP e faça sua inscrição!

Campanha de sarampo para crianças entre 1 e 6 anos

D

urante o período de 18 de junho a 22 de julho de 2011, além da Campanha Nacional de Vacinação contra a Paralisia Infantil,
foi realizada também uma campanha de vacinação contra o sarampo, com o objetivo de incrementar as coberturas vacinais
das primeiras e segundas doses e reduzir os casos de falhas vacinais primárias e secundárias. Essa campanha se deve ao recente
surto de sarampo, com casos em vários países, principalmente na Europa. Desde janeiro já foram registrados mais de 6.500 casos,
sendo 5 mil apenas na França, segundo dados da OMS. O vírus do sarampo é transmitido diretamente de pessoa a pessoa, através
das secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Essa forma de transmissão é responsável pela elevada
contagiosidade da doença. Os casos de suspeita de sarampo – pessoas com febre e exantema máculo-papular, acompanhados de
um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite; ou pessoa suspeita de sarampo com viagem ao
exterior nos últimos 30 dias ou de contato, no mesmo período, com alguém que viajou ao exterior – devem ser notificados em
24h à Vigilância Epidemiológica Municipal ou ao Centro de Vigilância Epidemiológica pelo telefone 0800 555466, ou pelo site
www.cve.saude.sp.gov.br. É fundamental a coleta de sorologia e o envio da amostra para o Instituto Adolfo Lutz. Leia mais sobre
este alerta sobre o sarampo no portal da SPSP (www.spsp.org.br).
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► vai acontecer

► vai acontecer

Fórum contra a
violência

Atualização em
Campos do Jordão

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, educação, justiça e profissionais da mídia, entre outros. É um
espaço para trocar ideias e estabelecer
vínculos entre os diversos segmentos
da sociedade, direta ou indiretamente envolvidos com o tema, 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).

Café da manhã
com professor

C

onfira os próximos encontros do
Café da Manhã com Professor:
• 20/08 – Neonatologia
• 1/09 – Nutrição
• 19/10 – Gastroenterologia
As reuniões 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 e aproveite para fazer
sua inscrição! Estes encontros têm o
apoio da Nestlé Nutrition.
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N

os dias16 e 17 de setembro acontece, em Campos do Jordão (SP), o Encontro de Atualização em Pediatria, uma realização da Sociedade de Pediatria
de São Paulo. O evento tem novo nome e nova formatação da tradicional
Conferência das Universidades e da SPSP – está mais leve, visando atualização
nos moldes de educação continuada, oferecendo paralelamente debates relacionados à residência médica em Pediatria nos dias atuais. “Sabemos que não basta ensinar e aprender,
é necessário aprimorar sempre os métodos de ensinar e aprender a fim de que tal difusão
de conhecimento encontre seu melhor resultado para a época”, afirma Clóvis Francisco
Constantino, presidente da SPSP. O evento acontece em meio ao cenário da bela cidade
de Campos do Jordão, no interior do Estado, perto da entrada da primavera. “Uma oportunidade de ouro para mais um trabalho em benefício de nossos recémnascidos, crianças, adolescentes e para
nosso próprio bem enquanto especialistas”, conclui o presidente da SPSP.
Confira o programa científico completo no portal da SPSP. Inscrições com
a Meeting Eventos: 11 3849-8263 ou
3849-0379 ou www.meetingeventos.
com.br. Participe!

Simpósio internacional de
Reanimação Neonatal

D

e 8 a 10 de setembro acontece o 4º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal,
uma realização da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade de Pediatria de
São Paulo. De acordo com Sérgio Tadeu Martins Marba, presidente do evento, o Simpósio tem como foco a atualização das condutas em reanimação seguindo as diretrizes
da International Liaison
Committee on Resuscitation (ILCOR), que
inclui especialistas
dos cinco continentes. Para embasar esses novos conhecimentos a comissão organizadora elaborou uma
cuidadosa programação científica e convidou, além de renomados professores nacionais, importantes membros do ILCOR que participaram ativamente da elaboração das
novas condutas: Colin Morley (Australia), Jeffrey M. Perlman (USA) e Susan Niermeyer (USA). Trabalhos científicos nacionais serão divulgados por meio da Sessão de
Temas Livres. O evento acontece no Grand Hyatt São Paulo, na capital. Confira mais
informações no site da SPSP ou em www.simposioreanimacao2011.com.br. Inscrições
com a Ekipe de Eventos: 41 3022-1247 ou ekipe@ekipedeeventos.com.br.

Encontre seu curso ou evento
		

Data

Local

Evento

Informações

Pontos

2011
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

3

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

4

19 e 20
de agosto

Apoio
26 de agosto
SPSP		

Renaissance São Paulo Hotel
XXVIII Curso de Reciclagem Pediátrica da Santa Casa de Paulo
São Paulo, SP		

(11) 3331-0289
cepediatria@santacasasp.org.br

7

Apoio
SPSP

Prédio Citibank
São Paulo, SP

II Curso Condutas Pediátricas
Educação Continuada em Pediatria do Hospital Infantil Sabará

(11) 3511-6182
www.condutaspediatricas.com.br

*

Apoio
27 de agosto
SPSP		

Hotel Intercontinental
São Paulo, SP

Segurança do Alimento da Criança
(Alimentos de nossas crianças são seguros?)

(11) 3035-5585
ilsibr@ilsi.org.br

*

Apoio
SPSP

Centro de Convenções Rebouças III Congresso Internacional de Saúde da Criança e do Adolescente
São Paulo, SP		

(11) 7959-0253 ou 3061-7775
www.congressocdh.com.br

*

Realização 3 e 10
SPSP
de setembro

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

(11) 4990-0366

8

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

*

Apoio
SPSP

21 a 23
de setembro

Cetrus
Curso Ultrassom Pediátrico Avançado
São Paulo, SP		

(11) 2899-6580
www.cetrus.com.br

*

Apoio
SPSP

30 de setembro
e 1 de outubro

Higienópolis Medical Center
I Simpósio de Terapia Intensiva, Dor e Anestesia em Pediatria
São Paulo, SP		

(11) 2755-0259
www.sabara.com.br

*

27 de agosto a
27 de novembro

2a5
de setembro

9,5

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

Mesa-redonda

Local

20 de agosto

Neonatologia

Triagem Neonatal

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

Pontos
1,5

1 de outubro

Nutrição

Terapia Nutricional da Criança

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

*

19 de novembro

Gastroenterologia

Hepatologia Pediátrica

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

*

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Sócios da SPSP/SBP
Curso PALS: 12 e 13 de setembro, 2 e 3 de outubro, 1 e 2 de novembro, 5 e 6 de dezembro de 2011
Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 22 de agosto, 5 de setembro, 11 de outubro, 20 de novembro de 2011
Informações/inscrições: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês - (11) 3155-0900

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

8
4

1

I Curso on-line de Imunizações (www.spsp.org.br)

por módulo

Curso de Aprimoramento em
Nutrologia Pediátrica (CANP)

Encontro de Atualização em Pediatria

Curso de abrangência nacional ligado à Diretoria de Cursos, Eventos
e Promoções da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

16 e 17 de setembro de 2011

3 e 10 de setembro de 2011

Conferência das Universidades e da SPSP

Campos do Jordão (SP)

APM - Regional Santo André

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

Informações: (11) 4990-0366

Informações: www.meetingeventos.com.br

Av. dos Andradas, 224 • Santa Tereza • Santo André, SP

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

Data
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► atualização rápida

O crescimento do recém-nascido
de muito baixo peso
Departamento de Neonatologia

O

Alexey Bannykh | Dreamstime.com

crescimento depende da tríade: potencial biológico, nutrição pré e pós-natal e doenças concorrentes. Quando os dois últimos o permitem, o primeiro se expressa em sua magnitude. Porém, se
a demanda nutricional não for satisfeita quantitativa e qualitativamente e/ou ocorrer estresse metabólico (consequente a doenças) e alterações hormonais (glandulares e/ou de receptores), o crescimento adequado
pode não se dar. Essa dependência da interação
entre genoma e ambiente, torna o crescimento o
reflexo do estado de saúde e das oportunidades
nutricionais disponíveis.
Por ser população com alta demanda nutricional para a recuperação pondo-estatural (“catchup”), limitações digestivas e metabólicas consequentes às comorbidades presentes dificultam
que as grandes necessidades sejam satisfeitas no
pós-natal imediato, resultando nas perdas de peso
observadas nas primeiras semanas de vida (“catchdown”). Dependendo da idade gestacional (IG)
em que isso ocorra, o potencial de crescimento
pode ser comprometido, justificando as significativas diferenças na estatura final observadas nesta
população (em média 5,5 cm a menos que nos
nascidos a termo).
A baixa IG, a intensidade das doenças perinatais (e os escores de gravidade) dificultam
o adequado aporte proteico-calórico desde o

Errata

primeiro dia de vida, afetando diretamente as possibilidades
de “catch-up”. Facilidade em atingir alimentação enteral plena
e menor morbidade perinatal estão ligados a uma melhor recuperação, e Doença Pulmonar Crônica, Enterocolite e Sepse,
vão no sentido oposto.
Restrições ao crescimento fetal afetam negativamente o
potencial de recuperação pós-natal; quanto maior a duração,
a intensidade e a precocidade dos agravos, menores são as
chances de recuperação. Aproximadamente 10% das
crianças nestas condições não atingem o padrão
de crescimento estatural esperado, sendo que os
que o fazem consolidam essa recuperação nos
dois primeiros anos de vida, porém, aos três anos de
idade, ainda 50% estão com peso menor que a média
para a idade comparados a 15% na mesma situação
nos que não passaram pelas restrições intra-útero.
Recém-nascidos de extremo baixo peso, por sua vez,
ao superarem os obstáculos, podem alcançar o
seu ponto de equilíbrio (a chamada homeorexe) apenas aos cinco anos de idade, mas 15%
não o fazem. Aos oito anos de idade permanecem com peso, estatura e perímetro cefálico
abaixo que os controles de termo. Espera-se
que o “catch-up” ocorra entre os oito e doze meses
de idade corrigida, sendo a ordem de recuperação dos dados antropométricos: peso,
perímetro cefálico e finalmente, estatura.
Relator: Paulo Pachi.

Na edição 157 (maio/junho) deste boletim, o artigo Febre hemorrágica do dengue, publicado na página 8, teve como
relatores Joel Schmillevitch e Ana Gorski.

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.

Patrocínio

“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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