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Estamos na primavera no hemisfério sul, a estação do reflorescimento da flora e 
fauna. Nesta época, a natureza tende a se apresentar mais alegre e colorida e nos-
sos sentidos se deleitam com a maior presença de rosas, girassóis, orquídeas, cri-
sântemos, violetas, damas-da-noite, sabiás, bem-te-vis, beija-flores, sanhaços etc.

Que bom se pudéssemos contar, sempre, após algum inverno mais sombrio, com o 
emergir espontâneo da luz, do calor e das cores em todas as situações da vida! Mas não é 
assim; o que a natureza nos ensina não é aprendido com clareza pelo homem.

Nós, médicos, temos vivido as últimas décadas em prolongado inverno no qual nos-
sas competências têm sido desafiadas, nosso prestígio humanitário tem sofrido declínio, 
nosso ganho material pelo trabalho reduziu-se a adicionais-esmolas oferecidos pelo po-
der público e aos ridículos valores pagos pelos empresários do setor. É certo que as neces-
sidades de nossa atividade são caras frente aos progressos ocorridos, é certa a responsabi-
lidade em administrar orçamentos, mas também é certa a essencialidade do cuidado com 
a saúde dos cidadãos e do cuidado com os que trabalham, na essência, para tal mister.

Por incrível que pareça, tem havido a exigência social de que as entidades represen-
tativas da classe médica se mobilizem para fazer ver essas máximas de essencialidade aos 
olhos de quem deveria, por dever de cargo ou função, enxergar bem. 

Parabéns às entidades. Não pudemos e não podemos fi-
car parados. A SPSP, em nome dos pediatras de São Paulo, 
orgulha-se de participar da luta pela busca de nossa nova pri-
mavera, quem sabe a “Carreira de Estado” e o consultório 
resgatado em toda sua importância.

Clóvis Francisco Constantino
Presidente

E-mail: pediatria@spsp.org.br
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Está à disposição dos pediatras o I 
Curso de Imunizações On-line, uma 

iniciativa conjunta do Departamento 
de Infectologia e da Diretoria de Cur-
sos e Eventos da SPSP, com a coorde-
nação de Renato de Ávila Kfouri e He-
lena 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 mó-
dulo. As aulas ficarão à disposição 
no portal da SPSP (www.spsp.org.
br) até 1 de abril de 2012, poden-
do ser assistidas a qualquer tempo. As 
inscrições para o curso são gratuitas, 
porém obrigatórias.

Curso on-line 
de imunizações
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Patrimônio da SPSP

Fui convidada, na gestão anterior, a participar da Diretoria de 
Patrimônio com Eraldo Fiore, então Diretor de Patrimônio 
da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Na época, havia ne-
cessidade premente de ampliação de salas e espaço físico da 

sede para melhor atender aos associados. Visitamos vários empreen-
dimentos. O imóvel deveria oferecer fácil acesso e estacionamento, 
de forma a atender adequadamente os pediatras que viessem até a 
nossa sede. Precisávamos de uma sala maior para as reuniões dos 
Departamentos e modernizar o mobiliário de forma a corresponder 
à nova realidade, com a integração da área administrativa e também 
acompanhando os novos serviços oferecidos ao associado – a SPSP 
cresceu muito nos últimos anos que acompanho como associada e 
membro de Departamento Científico. Como os vários imóveis visi-
tados não se ajustavam às necessidades, o presidente, José Hugo de 
Lins Pessoa, e a secretária geral, Maria Fernanda B. Almeida, fizeram 
uma proposta à Diretoria: o alto investimento na aquisição de uma 

nova sede ou reformar o local atual sob 
orientação de uma equipe de arquitetu-
ra, redistribuindo os espaços de forma 
a tornar moderna e funcional a sede da 
SPSP. Após muitas considerações, ven-
ceu por unanimidade a segunda proposta. Ao término da gestão foi 
inaugurada a sede reformada, atendendo às necessidades propostas.

O atual presidente, Clóvis Francisco Constatino, convidou-nos 
a continuar na Diretoria de Patrimônio. Estamos à disposição dos 
associados e aguardamos a sua visita para conhecer e desfrutar do 
novo espaço da sua SPSP!

Lélia Cardamone Gouvêa
Graduada pela Faculdade de Medicina de Santo Amaro. Mestrado e doutorado em Pediatria pela 
UNIFESP/EPM. Professora titular de Pediatria da Universidade de Santo Amaro. Professora do 
Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde CEDESS/UNIFESP. Diretora de 
Patrimônio da SPSP.
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o diretor

► conversa com o associado

Oatendimento humanizado deveria ser uma das prin-
cipais normas dos profissionais da área da saúde, seja 
num hospital, seja no consultório. E o acolhimento 
do paciente deve ser feito da melhor forma possível, 

desde o primeiro contato. No caso das crianças, essa atitude se 
estende também aos pais. 

A criança bem acolhida e tratada de forma humanizada no 
hospital colabora para que a média de permanência hospitalar 
seja reduzida como consequência de uma resposta mais eficiente 
ao tratamento. Em nosso hospital, levamos essa questão muito a 
sério e temos voluntárias treinadas para esse acolhimento diferen-
ciado já na porta do pronto-socorro infantil.

Além do foco na criança e seus pais, acreditamos que um am-
biente agradável dentro do hospital somado a condições de tra-
balho adequadas, também fruto da humanização, permite uma 
maior interação entre o pediatra e seu paciente, colaborando para 
uma satisfação pessoal em sua atuação. Isto facilita a sua perma-

nência em seu ambiente de trabalho. 
Pensando nisso, a SPSP criou o De-
partamento Científico de Cuidados 
Hospitalares, para o qual tive a honra 
de ser convidada a presidir. 

O objetivo do Departamento é reunir pediatras que abracem 
essa causa, dividir experiências e elaborar uma diretriz do que 
poderia ser implantado nos hospitais – na unidade de interna-
ção, UTI, pronto-socorro e ambulatório – e tentar humanizar de 
forma uniformizada o tratamento hospitalar infantil no Estado 
de São Paulo. Se você compartilha dessa ideia, junte-se a nós e 
venha fazer parte de nosso Departamento. Entre em contato pelo 
e-mail: departamentos@spsp.org.br.

Maria Teresa Torgi Alves
Formação em Medicina e residência em Pediatria pela Santa Casa de São Paulo. Gerente da Pe-
diatria do Conjunto Hospitalar Mandaqui. Presidente do Departamento Científico de Cuidados 
Hospitalares da SPSP.
E-mail: maitetorgi@terra.com.br.
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Acolhimento da criança nos hospitais



Os Departamentos de Bioética e de Pediatria Legal 
da Sociedade de Pediatria de São Paulo aprovaram 
o texto a seguir, que também foi apresentado e aco-
lhido pela Câmara Técnica de Pediatria do Conse-

lho Regional de Medicina do Estado de São Paulo – CREMESP.
A criança e o adolescente são seres em crescimento e desen- ´
volvimento, como peculiaridades biopsicossociais próprias, 
determinantes da necessidade de uma compreensão cientí-
fica especial, que requerem uma metodologia própria no seu 
atendimento, conhecida dos que militam na especialidade de 
Pediatria.1

 A legislação brasileira, de forma clara e precisa, ao regula- ´
mentar a matéria no âmbito do território nacional, através 
da norma jurídica oriunda da Lei n.º 8.069/90 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente estabelece que: 
“Art. 2º – Considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 
(doze) anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 (doze) 
e 18 (dezoito) anos de idade.”2

 O conceito da Comissão Mista de Especialidades, constituída  ´
por representantes da Associação Médica Brasileira, Conse-
lho Federal de Medicina e Comissão Nacional de Residência 
Médica, juntamente com a Sociedade Brasileira de Pediatria, 
é de que a especialidade de Pediatria tem como abrangência 
o atendimento da criança (0 a 12 anos) e do adolescente (12 a 
18 anos).3

Sendo o Pediatra o profissional com formação e conhecimen- ´
to do processo de crescimento e desenvolvimento até a idade 

adulta, ele deve ser o responsável pelo atendimento clínico da 
criança e do adolescente nos três níveis de atenção: primária, 
secundária e terciária.1

Assim sendo, o atendimento às urgências e emergências clí- ´
nicas das pessoas com idade até 17 anos, 11 meses e 29 dias 
deve ser realizado por Pediatras.
Em atenção ao Artigo 4º e ao Parágrafo Único do Artigo 5º  ´
do Código Civil Brasileiro4 e ao referencial bioético da au-
tonomia, as pessoas maiores de 16 anos poderão optar pelo 
atendimento por médico não pediatra.
Os estabelecimentos de Pronto-socorros Públicos e Privados  ´
deverão ser estruturados para prestar atendimento às situa-
ções de urgência e emergência e estão obrigados a manter, 
em regime de plantão no local, dentre outros, profissionais 
da área da Pediatria.5

A obrigação de manter o profissional especialista é de respon- ´
sabilidade do gestor do Pronto-socorro.1

As instituições de saúde que oferecem atendimento às urgên- ´
cias e emergências clínicas devem se adaptar às recomenda-
ções acima no menor prazo possível, criando condições para 
que os adolescentes sejam sempre atendidos por Pediatras.

Referências
1. Parecer nº 2300/2011 – CRM-PR (http://www.portalmedico.org.br/pareceres/CRMPR/
pareceres/2011/2300_2011.htm). 2. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, 
de 13.07.1990, publicada no DOU de 16.07.1990. 3. Resolução CFM nº 1.666/2003, 
publicada no DOU de 25.06.2003, seção I, p. 97-99, com nova redação do anexo II ado-
tada pela Resolução CFM nº 1763/2005 e pela Resolução CFM nº 1845/2008, publicada 
no DOU de 15.07.2008, Seção I, p. 72. 4. Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406, de 
10.01.2002, publicada no DOU de 11.01.2002. 5. Resolução CFM nº 1451/1995, publi-
cada no DOU de 17.03.95 - Seção I - Página 3666.

Idade limite para atendimento em 
Pediatria no pronto-socorro
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► pediatria em movimento

Departamentos de Bioética e de Pediatria Legal

Assembléia de pediatras de São Paulo

Na noite do último dia 18 de agosto, pediatras se reuniram na sede da SPSP 
para formalizar a adesão da especialidade ao movimento médico estadual. Na 

mesa: Jorge Machado Curi, presiden-
te da Associação Paulista de Medicina, 
Renato Azevedo, presidente do Cre-
mesp, Cid Célio Carvalhaes, presi-
dente da Federação Nacional dos Mé-
dicos e do Sindicato dos Médicos do 
Estado de São Paulo (Simesp), além 
de Clóvis Francisco Constantino, 
presidente da SPSP.
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Aconteceu no Grande ABC

Aconteceu em Mogi
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Jornada Francana
► regionais► regionais

Aconteceu 
em Campinas

Dia 31 de agosto, a Regional SPSP 
de Campinas organizou uma 

mesa-redonda sobre alergia ao leite 
de vaca, com o professor de Pediatria 
da Faculdade de Medicina de Tauba-
té, Ciro João Bertoli (foto). O evento 
aconteceu na sede da Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de Campinas e 
reuniu 30 pediatras da região. Após a 
mesa-redonda, houve confraterniza-
ção com um animado jantar.

ARegional SPSP do Grande ABC realizou, em 
agosto último, o Curso de Oftalmologia para o 

Pediatra (foto), um evento organizado em parceria 
com o Departamento de Oftalmologia da SPSP, 
com atividades teórico-práticas abordando temas 
de interesse ao pediatra geral. “Nas oficinas prá-
ticas, contamos com a colaboração de oftalmolo-
gistas  da Faculdade de Medicina do ABC, fortale-
cendo a parceria com a instituição e com os profissionais da região.”, afirmou Simone 
Holzer, diretora-presidente da Regional SPSP do Grande ABC. Simone reforça o 
grande apoio da APM - Regional Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da 
Serra, que disponibiliza espaço e equipe de secretárias para os eventos organizados pela 
Regional SPSP. Em setembro, aconteceu o Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediá-
trica (CANP), um projeto da Sociedade Brasileira de Pediatria que visa aprimorar, de 
maneira prática, conhecimentos na área de Nutrologia Pediátrica. O CANP contou 
com a presença de 24 pediatras e com o apoio da Nestlé Nutrition.

Em agosto último foi realizado o 13º Curso da Liga de Pe-
diatria da Universidade de Mogi das Cruzes, com o apoio 

da Regional SPSP de Mogi das Cruzes. “Contamos com 
a presença de Jayme Murahovschi (foto) falando sobre a 
Nova Puericultura, quando os alunos do Curso de Medi-
cina da UMC puderam enveredar sobre o passado, presente e futuro de nossas crianças 
na visão do ilustre professor”, comentou Henrique Naufel, diretor-presidente da Re-
gional. Cento e vinte alunos e profissionais de saúde estiveram presentes no evento.

Ribeirão Preto

Rio Preto

ARegional SPSP de Ribeirão Preto 
realiza o Curso Continuado de Pe-

diatria, evento organizado juntamente 
com o Centro de Estudos e Pesquisas 
Pediátricas do Departamento de Pue-
ricultura e Pediatria da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto - USP. O 
próximo encontro acontece no dia 19 
de novembro e tem como tema Dis-
túrbios ginecológicos e obstétricos na criança 
e adolescente.

Nos dias 20 a 22 de outubro, acon-
tece a VI Jornada de Atualização em 

Peditria de São José do Rio Preto. O even-
to será realizado na UNIP - Universi-
dade Paulista, com o apoio da Regional 
SPSP de São José do Rio Preto. Confi-
ra a programação no portal da SPSP.

Há 17 anos, a Regional SPSP de Franca organiza a Jornada Francana de Pediatria, 
realizada anualmente. A edição de 2011 acontece nos dias 5 e 19 de novem-
bro, na Sede Recreativa do Centro Médico de Franca. No primeiro sábado 
(5/11), os temas serão: Atualização Em Reanimação Neonatal; Alergia Alimentar; 

Sepse Neonatal; A Criança Nascida Pequena para a Idade Gestacional; Traumatismo Crânio En-
cefálico e Hipertensão Intra-Craniana; Emergências Oncológicas; e Sinais de Alarme Cirúrgico no 
Recém-nascido. No segundo sábado (19/11), acontece o Curso de Ventilação Mecânica, minis-
trado pela professora Lucília Santana Faria. A Jornada conta com o apoio do Departamento 
Científico do Centro Médico de Franca – Regional da APM. Informações e inscrições: 
(16) 3722-3290 ou 3722-4842. Confira a programação completa no portal da SPSP.



Aconteceu, de 8 a 10 de setembro, em São Paulo, o 4º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal, uma iniciativa do Programa de Rea-
nimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria com promoção e realização em conjunto da SBP e Sociedade de Pediatria de 

São Paulo. O encontro reuniu 1.114 pediatras do Brasil todo, favorecendo a troca de experiências e a atualização quanto às novas condutas 
relacionadas à assistência ao recém-nascido na sala de parto. Além disso, o evento ofereceu a oportunidade de divulgar trabalhos científicos 
por meio da Sessão de Temas Livres. Para o presidente do Simpósio, Sergio Tadeu Martins Marba, o evento foi um sucesso. “Foram dis-
cutidos todos os temas de atualização do Programa de Reanimação Neonatal e também as novas condutas em reanimação de acordo com 

as diretrizes da International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), que agora todos irão im-
plementar em seus locais de atuação”, comentou Marba. Para embasar os novos conhecimentos, o 
evento contou com a participação de renomados professores nacionais e importantes membros do 
ILCOR. Dos 1.114 pediatras inscritos, 324 são instrutores do Programa de Reanimação Neonatal 
da SBP, coordenado por Maria Fernanda Branco de Almeida e Ruth Guinsburg.

Também em Campos do Jordão, nos dias 16 e 17 
de setembro, ocorreu o Encontro sobre o Ensino de 

Pediatria na Graduação, Residência Médica e Pós-graduação 
Strictu Sensu no Estado de São Paulo, com a coordenação 
de Ana Cristina Ribeiro Zollner, que faz parte da Comissão de Ensino e Residência 
Médica da SPSP juntamente com Fábio Ancona Lopez, também 1º vice-presidente 
da Sociedade Brasileira de Pediatria. Os participantes discutiram o cenário atual da 
residência médica em Pediatria e suas perspectivas, o cenário atual da preceptoria no 
Estado de São Paulo e as expectativas dos PRMs em Pediatria do Estado.

Médicos pediatras e professores universitários estiveram juntos no Encontro 
de Atualização em Pediatria (foto à direita), realizado nos dias 16 e 17 de se-
tembro, em Campos do Jordão (SP). O objetivo do encontro foi permitir a 
integração entre o conhecimento acadêmico atualizado e a atividade prática 

do pediatra. Temas como o papel do pediatra frente à suspeita de violência, fibrose cística 
e triagem neonatal fizeram parte da programação científica, que também propiciou a dis-
cussão de casos clínicos sobre dor em membros, adolescência e gravidez, síndrome meta-
bólica, TDAH, entre outros. De um tema ao outro, foram oferecidas 15 atividades entre 
conferências, painéis e debates enriquecedores para a atualização e a prática profissional. 
Na mesa de abertura do evento (foto) Clóvis 
Francisco Constantino, presidente da SPSP, 
entre membros da Diretoria da SPSP. O 
encontro reuniu 175 participantes e contou 
com o apoio principal da Nestlé Nutrition, 
além da Boiron Medicamentos Homeopáti-
cos e Pró-Med Livraria.

Atualização em Pediatria
► aconteceu ► aconteceu

Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal

Encontro discute ensino
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O Memorial da América Lati-
na, em São Paulo, recebeu, no 

dia 18 de agosto, o 6º Fórum Paulista 
de Prevenção de Acidentes e Combate à 
Violência contra Crianças e Adolescen-
tes (foto), organizado pelo Núcleo 
de Estudos da Violência Doméstica 
contra a Criança e o Adolescente da 
SPSP (Nevdca-SPSP) e o Conde-
ca (Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente). O 
evento recebeu mais de 600 partici-
pantes, sendo a grande maioria do 
Estado de São Paulo, mas também 
de outros Estados. Foi uma excelen-
te oportunidade de discutir causas, 
consequências, prevenção e formas 
de identificação da violência contra a 
criança e o adolescente.

6º Fórum 
discute violência

Assessoria de imprensa SPSP
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► aconteceu► aconteceu

Atualização em 
emergências

Café da manhã 
com professor

Condeca

Em um domingo de agosto, no Parque da 
Aclimação, em São Paulo, aconteceu a 3ª 

Caminhada pelo Aleitamento Materno, evento que 
marcou o final da Semana Mundial do Aleita-
mento Materno (SMAM) de 2011 e que contou 
com a participação de centenas de pessoas cons-
cientes da importância do leite materno para a 
saúde e bem-estar de mães e bebês. Em uma 
barraca, membros do Departamento Científico 
de Aleitamento Materno da SPSP (foto maior) esclarece-
ram dúvidas sobre amamentação. O evento foi organiza-
do pelos Rotary Club Aclimação e Cambuci, com o apoio 
da Sociedade de Pediatria de São Paulo, que foi repre-
sentada por Eraldo Samogin Fiore, 2º vice-presidente da 
SPSP (foto menor). Outra ação em prol da SMAM foi a 
2ª Caminhada BemVindo e Maternidade Cachoeirinha, no Parque da Juventude, na capital, 
com participação de membros do DC de Aleitamento Materno da SPSP. Em Santos, 
no teatro SESC, aconteceu uma festa para homenagear mães que amamentaram seus 
filhos exclusivamente por seis meses. Na ocasião foi feita uma homenagem à Keiko 
Teruya, membro do Departamento de Aleitamento Materno da SPSP, que completou 
70 anos de idade. Em Presidente Prudente, Clóvis Francisco Constantino, presidente 
da SPSP, esteve presente nas comemorações da SMAM.

Semana do Aleitamento Materno

Música para as crianças

Em agosto último, as crianças hospitalizadas no Instituto da Criança do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP foram presenteadas com música 
(foto). O evento fez parte do projeto Música nos Hospitais, organizado pela Asso-
ciação Paulista de Medicina e a Sanofi, que há oito anos acreditam na importân-

cia de tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor e mais presente na comunidade. Além 
de promover a popularização da música erudita, o projeto Música nos Hospitais proporciona 
aos pacientes, médicos, funcionários e visitantes uma pausa na difícil rotina do ambien-
te hospitalar. Em 2011, o projeto é dedicado principalmente às crianças hospitalizadas. 
“Só temos que apoiar e parabenizar os organizadores pela iniciativa. A criança hospitali-
zada está fora do seu ambiente natural e esse 
momento de música pode trazer conforto 
para ela e para sua família, sem esquecer a 
influência que a música também pode ter 
nos profissionais que trabalham nos hospi-
tais”, comentou Lílian dos Santos Rodrigues 
Sadeck, da diretoria de Cursos e Eventos 
da SPSP. Confira a programação do projeto 
Música nos Hospitais no site da APM (www.
apm.org.br/musica-nos-hospitais.aspx).

Foi realizado, em agosto, na As-
sociação Paulista de Medicina, o 

Curso Teórico e Prático de Emergências Pe-
diátricas, organizado pelo Departamen-
to Científico de Emergências da SPSP 
e pela Diretoria de Cursos e Eventos 
da SPSP. O curso, com coordenação 
de Hany Simon Jr., presidente do De-
partamento de Emergências da SPSP, e 
Adriana Vada Souza Ferreira, membro 
do Departamento, contou com a parti-
cipação de 69 pediatras – 40 da capital e 
29 do interior de São Paulo. O evento 
recebeu apoio da Nestlé Nutrition.

Oprojeto Café da Manhã com Pro-
fessor continua com os encon-

tros mensais. Dia 20 de agosto, 33 
pediatras participaram da reunião que 
tratou do tema Triagem Neonatal, or-
ganizado pela Diretoria de Cursos e 
Eventos da SPSP e o Departamento 
Científico de Neonatologia da SPSP. 
O encontro teve o apoio da Nestlé 
Nutrition. Confira a programação das 
próximas reuniões no portal da SPSP.

Sérgio Antonio Bastos Sarrubbo, 
membro da Diretoria de Depar-

tamentos Científicos da SPSP, foi 
escolhido como novo presidente do 
Condeca – Conselho 
Estadual dos Direi-
tos da Criança e do 
Adolescente, órgão 
alocado na Secretaria 
de Estado da Justiça e 
Defesa da Cidadania.
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 Apoio 21 a 25 C. Apoio Ens. Pesq. Pediatria Projeto Gêmeos – Urgência e Emergência 2011 (11) 3069-8812 ou 3069-8814       *
 SPSP de novembro São Paulo, SP  www.caepp.com.br

 Apoio 5 de novembro Auditório Hospital Samaritano Curso Obesidade na Infância e Adolescência: Abordagem Prática (11) 3821-5719       *
 SPSP  São Paulo, SP  www.samaritano.org.br

 Apoio 27 a 29 Teatro Marcos Lindemberg 20 anos de Pós-Graduação em Nutrição da Unifesp (11) 5576-4711 ou 5576-4717      *
 SPSP de outubro São Paulo, SP  

 Apoio 20 de outubro UNIP VI Jornada de Atualização em Pediatria (17) 3014-6912 ou 9623-6303     10
 SPSP  São José do Rio Preto, SP  cinara@orgcon.com.br

 Apoio 21 e 22 Higienópolis Medical Center Simpósio de Imunização em Pediatria do Hospital Infantil Sabará (11) 2755-0259     3,5
 SPSP de outubro São Paulo, SP  poliana.araujo@sabara.com.br

 Apoio 19 de outubro Sala Telemedicina H.Samaritano Curso Educação Continuada em Pediatria do Hospital Samaritano (11) 3821-5871      *
 SPSP e 16 de novembro São Paulo, SP  icephs@samaritano.org.br

 Realização 21 de outubro Hotel JP 20ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da Mat. Sinhá Junqueira (16) 3623-9399      4
 SPSP  Ribeirão Preto, SP e 3ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da SPSP vanise@vsfutura.com.br

 Apoio 26 de outubro Centro Convenções Rebouças 13º Jornada Nacional de Imunizações (11) 3255-5674     10
 SPSP  São Paulo, SP e 3º Jornada Paulista de Imunizações www.jornadasbim.com.br

 Realização 5 de novembro Anfiteatro Sede SPSP Jornada de Especialidades com Interface com a Pediatria (11) 3849-8263 ou 3849-0379       *
 SPSP  São Paulo, SP Aleitamento Materno www.meetingeventos.com.br

 Apoio 21 e 22 Unimed São Carlos Jornada de Gastroenterologia Pediátrica de São Carlos (16) 3371-4352 ou 9703-9442      *
 SPSP de outubro São Carlos, SP  saocarlos@apm.org.br

Jornada de Especialidades
com Interface com a Pediatria

Aleitamento Materno

Curso Teórico e Prático 
de Emergências Pediátricas

5 de novembro de 20113 de dezembro de 2011

Auditório – PUC Sorocaba 
Praça Dr. José Ermírio de Moraes, 290 - Sorocaba, SP

Informações: 3849-8263 ou 3849-0379

I Curso on-line de Imunizações (www.spsp.org.br)
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Encontre seu curso ou evento
  Data Local Evento Informações Pontos

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

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) *

1
por móduloCurso on-line

Curso PALS: 1 e 2 de novembro, 5 e 6 de dezembro de 2011
Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 20 de novembro de 2011
Informações/inscrições: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês - (11) 3155-0900

8
4

2011

 Data Tema Mesa-redonda Local Pontos

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

 Realização 5 e 19 Centro Médico de Franca XVII Jornada Francana de Pediatria (16) 3722-3290 ou 3722-4842       *
 SPSP de novembro Franca, SP  www.centromedicodefranca.com.br

(*
) F

or
m

ulá
rio

 e
nv

iad
o 

pa
ra

 p
on

tu
aç

ão
 n

a 
CN

A 
(w

ww
.cn

a-
ca

p.
or

g.b
r).

 Apoio 18 a 20 Câmara Americana de Comércio VII Simpósio Internacional de Otorrino Pediatria da IAPO (11) 2114-6510 ou 2114-6511        *
 SPSP de novembro São Paulo, SP  www.iapo.org.br

 19 de novembro Gastroenterologia Hepatologia Pediátrica Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)  *

Anfiteatro da Sede da SPSP
Alameda Santos, 211 - Térreo - São Paulo, SP

Informações: 3849-8263 ou 3849-0379

 Realização 3 de dezembro Auditório – PUC Sorocaba Curso Teórico e Prático de Emergências Pediátricas (11) 3849-8263 ou 3849-0379       *
 SPSP  Sorocaba, SP  www.meetingeventos.com.br



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

Patrocínio

Cirurgia das tonsilas 
palatinas e faríngeas
As linhas básicas que nos orientam para a indicação de tonsilectomia são:

Indicações absolutas:
Formação de cor pulmonale – por obstrução crônica das vias aéreas superiores por •	
hipertrofia acentuada das tonsilas ou adenoides, com aumento de PC02 e redução 
de P 02.  
Hipertrofia de tonsilas e/ou adenoides associada a quadros de apneia noturna e ou •	
obstrução das vias aéreas superiores. 
Hipertrofia das tonsilas palatinas a ponto de causar disfagia com consequente per-•	
da de peso e mal desenvolvimento geral.
Passado de abscesso peritonsiliano.•	
Neoplasias.•	
Halitose por tonsilite crônica caseosa.•	

Indicações relativas:
Episódios recorrentes de tonsilites verificadas pelo médico (mais de quatro por •	
ano) afastada previamente imunodeficiência.
Hiperplasia tonsiliana permanente após mononucleose infecciosa, determinando •	
obstrução das vias aéreas superiores.
História de febre reumática com dano cardíaco associado à tonsilite crônica recor-•	
rente com controle antibioticoterápico ineficiente.

Indicações de adenoidectomia:
Adenoidite crônica ou hipertrofia de adenoides associadas a surtos de otites médias •	
agudas recorrentes ou otites médias crônicas secretoras.
Adenoidite crônica associada a otite média crônica supurativa rinofaringite ou si-•	
nusite de repetição.
Hipertrofia adenoideana causadora de obstrução da via aérea ao nível da rinofaringe.•	

Contraindicações para a cirurgia das tonsilas e/ou adenoides:
Discrasias sanguíneas – Coagulopatias•	
Fenda palatina ou fenda submucosa do palato duro. Recentemente, certas técnicas •	
de faringoplastia para diminuir o espaço da rinofaringe e melhorar os efeitos da 
paralisia de palato mole que impede o fechamento normal da rinofaringe exigem 
que seja feita adenoidectomia prévia para possibilitar a faringoplastia.
Paralisias do véu do paladar, insuficiência velo palatina e palato mole curto – retira-•	
da das adenoides indicada somente em casos de faringoplastias para diminuição do 
espaço entre a faringe e a parede anterior da rinofaringe com intuito de melhorar a 
fonação e o refluxo alimentar. Relator: Silvio Antonio Monteiro Marone.

► atualização rápida

Departamento de Otorrinolaringologia

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.
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Metas de SatO2 recomendadas 
como adequadas e seguras para 

evitar os riscos de hipoxemia e  hipero-
xia no recém-nascido, principalmen-
te pré-termo, suscetível à Displasia 
Broncopulmonar e à Retinopatia da 
Prematuridade, são:

Relator: Claudio Ribeiro de Aguiar.

Metas de 
saturação de 
O2 (SatO2) no 
recém-nascido
Departamento de Neonatologia

► atualização rápida

 SatO2 Local da 
  medida

Até 5 min.  70-80% Pré
de vida  ductal

De 5 a 10 80-90% Pré
min. de vida  ductal

10 min. 85-95% Pré
de vida           ductal

Após sala 88-92% Pré ou
de parto  pós ductal

Hipertensão 90-95% Pré
pulmonar  ductal


