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► conversa com o presidente

Atualização
na internet

SPSP: além de seus muros

N

o início do ano, tomamos conhecimento da promulgação da Lei Estadual Nº
14.686 de 29 de dezembro de 2011, cuja ementa “dispõe sobre a obrigatoriedade
da presença de profissional habilitado em reanimação neonatal na sala de parto em
hospitais, clínicas e unidades integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS.”
Importante iniciativa esta do governo do Estado, mas também identificamos como fundamental a participação de nossa sociedade científica na regulamentação da nova lei para que,
efetivamente, ela pudesse contribuir para uma adequada assistência ao recém-nascido no momento do parto.
Nossa preocupação envolvia, principalmente, a insubstituível presença de médico treinado
e atualizado para tal, pois como profissional da Medicina, teria condições de agir em todas as
etapas da reanimação, auxiliado por outros profissionais da saúde também devidamente treinados; envolvia também a definição do nível de treinamento para evitar-se que cursos não reconhecidos cientificamente pudessem ser criados com grande risco de perda de qualidade.
Esta presidência fez contatos preliminares com o Sr. Secretário de Saúde do Estado e foi
agendada a primeira reunião conosco e seus assessores, juntamente com as coordenadoras do
Programa de Reanimação Neonatal da SBP e a da SPSP, Maria Fernanda B. de Almeida, Ruth
Guinsburg, Helenilce de Paula Fiod Costa, tendo ficado claras todas as nossas observações,
com as quais concordaram todos os presentes. Formou-se, então, o grupo com a tarefa de escrever uma minuta técnica que será o fundamento do decreto do
governador que regulamentará a nova e importante lei. Enquanto
isso, a Secretaria da Saúde enviará circular aos gestores para que
aguardem a referida regulamentação.
A SPSP, sempre atenta às questões da assistência médica às
crianças e adolescentes, cumpre, assim, mais uma vez, seu dever
para com a cidadania.
Clóvis Francisco Constantino
Presidente
E-mail: pediatria@spsp.org.br
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Osmar Bustos

O

portal da SPSP na internet oferece diversas oportunidades de
atualização científica. Na página principal o pediatra encontra artigos atuais,
elaborados pelos Departamentos Científicos da SPSP. Além disso, o portal
oferece cursos on-line: atualmente
está à disposição o I Curso de Imunização On-line, uma iniciativa conjunta
do Departamento de Infectologia e
da Diretoria de Cursos e Eventos da
SPSP. Mais recentemente, uma nova
forma de atualização científica chegou
ao portal: os Casos Clínicos Comentados,
disponibilizados pelos Departamentos
Científicos da SPSP. São casos clínicos
mais frequentes nas atividades diárias,
com comentários dirigidos e perguntas aos pediatras. Saiba mais acessando:
www.spsp.org.br

► conversa com o diretor

Educação médica
logia, Cardiologia, Endocrinologia,
Gastroenterologia, Hematologia
e Hemoterapia, Infectologia, Nefrologia, Neurologia, Nutrologia,
Pneumologia, Reumatologia.
A educação médica deve ser uma preocupação constante e ser
entendida como um contínuo e crescente aprendizado de ciência,
técnica e ética e deve ser agregada na busca da melhoria do atendimento, assistência e principalmente prevenção dos agravos de nossos pequenos pacientes.
Nós, pediatras, somamos 8001 médicos no Estado de São Paulo
e 27.232 no Brasil, segundo o atual estudo do Cremesp/CFM, sem
contar os que assistem dignamente à criança sem titulação formal.
Somos uma força pulsante e que pode, sim, fazer a diferença.
Ana Cristina Ribeiro Zollner

Arquivo pessoal

F

azer parte da Diretoria Executiva e da Comissão de Ensino
e Residência Médica da SPSP tem sido um desafio enriquecedor. Isto somado à minha atuação na Câmara Tecnica da
Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) criou
condições para que, em 2011, conseguíssemos reunir os Supervisores dos Programas de Residência Médica do Estado de São Paulo
e, durante dois dias de intensa troca de experiências e ricos debates,
construíssemos a Carta de Campos do Jordão, já publicada.
Junto à Sociedade Brasileira de Pediatria pudemos colaborar com
um projeto há muito almejado: o reconhecimento de que o ensino
das Áreas de Atuação da Pediatria não mais poderia restringir-se a
um ano. A ciência médica evoluiu muito e trabalhamos arduamente
junto aos presidentes dos Departamentos da SBP, representantes das
áreas em questão, na construção do documento a ser apresentado à
plenária da CNRM. Com o apoio de todos os representantes das entidades médicas, do representante do CONASS e dos representantes
dos Ministérios da Saúde e Educação, obtivemos a aprovação da ampliação para dois anos das seguintes áreas: Alergia e Imuno-

Preceptora do PRM de Pediatria da Universidade de Santo Amaro. Professora de Saúde Pública da
mesma entidade. Membro da Diretoria Executiva da CEREM_SP. Membro da Câmara Técnica da
CNRM. Membro da Diretoria Executiva da SPSP.
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o associado

Interação entre especialidades
engravidam. Nestes casos, o pré-natal
ideal é o multidisciplinar, em que o
pediatra participa conjuntamente com
o obstetra. A importância da interação
entre estas especialidades reside no
benefício da paciente. Havendo boa interação, a paciente irá ser
a beneficiada.
Atualmente, a equipe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da SPSP ainda é pequena. Por isso, aproveito a oportunidade para informar que o Departamento está aberto para receber
novos membros e sugestões de atuação. Nosso Departamento
também está à disposição para auxiliar os pediatras em suas dúvidas relacionadas à Ginecologia e Obstetrícia.

Arquivo pessoal

F

ormada em Direito e com doutorado em Ginecologia e
Obstetrícia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa
Casa de Misericóridia, meu contato inicial com a Sociedade de Pediatria de São Paulo foi através do Departamento de Defesa Profissional e do Núcleo de Estudos da Violência Doméstica contra a Criança e o Adolescente. Na gestão de
José Hugo Lins Pessoa, fui convidada a presidir o recém-criado
Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da SPSP.
Na prática, existem muitas áreas de atuação comum entre a
Ginecologia e a Pediatria. A Ginecologia atua em toda a vida da
mulher, desde a recém-nascida até a idosa. Por isso, há várias patologias que acometem a criança e a adolescente, havendo um ramo
da Ginecologia chamado de Ginecologia Infanto-Puberal. Há um
grande número de temas que interessam tanto o pediatra, como o
ginecologista, tais como: leucorréias, doenças sexualmente transmissíveis, anticoncepção.
Já a Obstetrícia, ramo da Medicina que cuida das gestantes,
também tem relação com a Pediatria, pois muitas adolescentes

Mônica Lopez Vazquez

Professora Assistente Doutora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Coordenadora da Disciplina de Propedêutica Ginecológica e Obstétrica da Faculdade de Ciências Médicas
da Santa Casa. Advogada. Presidente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da SPSP.
E-mail: mlvazquez@uol.com.br.
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► pediatria em movimento

Reunião do Conselho
Superior da SPSP

A

conteceu em novembro último, na Associação Paulista de Medicina, em São
Paulo, a reunião do Conselho Superior da Sociedade de Pediatria de São Paulo
e a Assembleia Geral ordinária. O Conselho Superior da SPSP é integrado pela
Diretoria Executiva e pelos Diretores-Presidentes de todas as Regionais, e deve
reunir-se, ordinariamente, uma vez por ano.
Nesta ocasião, a reunião do Conselho Superior
foi ampliada aos presidentes dos Departamentos Científicos e Grupos de Trabalho da SPSP.
O encontro foi dirigido por Clóvis Francisco
Constantino (foto acima), presidente da SPSP,
auxiliado por Ana Cristina R. Zollner, 2º secretário da SPSP. Durante a reunião, as Diretorias,
os Departamentos Científicos, os
Grupos de Trabalho e as Regionais
da SPSP apresentaram suas atividades – tanto o que já foi realizado,
como as metas para o próximo ano.
Ao final das apresentações aconteceu a Assembleia Geral ordinária,
realizada anualmente para deliberar
sobre o relatório de atividades da administração e julgar a prestação das
contas do exercício. O encontro teve
o apoio da Nestlé Nutrition.

SPSP apoia campanha em defesa
das crianças desaparecidas

M

ais de 35 mil crianças desaparecem todo ano no Brasil. Com o objetivo de
contribuir para a redução dessa dramática estatística, os Conselhos Federal
e Regionais de Medicina lançaram a campanha “Médicos em Defesa das Crianças
Desaparecidas”. Um dos objetivos da ação é divulgar a Lei Federal nº 11.259/2005,
conhecida como “Lei da busca imediata” que prevê a procura imediata pela criança
a partir da ocorrência policial. Conheça melhor a campanha e saiba como contribuir acessando o link http://flavors.me/medicinaecriancasdesaparecidas#5cf/
custom_plain.

► pediatria em movimento

SPSP e Residência:

Carta de Campos
do Jordão
recebe apoios

E

m setembro de 2011 aconteceu o
Encontro sobre o Ensino de Pediatria na
Residência Médica no Estado de São Paulo,
promovido pela SPSP, no qual estiveram presentes 29 representantes de
instituições que oferecem Programas
de Residência Médica em Pediatria no
Estado (PRMs). Ao final do encontro,
foi redigido um documento – a Carta de Campos do Jordão – que traduz
a necessidade de reflexão a respeito
dos programas. O documento completo está diponível no portal da SPSP
(www.spsp.org.br) e recebeu manifestações de apoio de importantes entidades. Entre elas a Associação Paulista de
Medicina, em carta redigida pelo seu
presidente, Florisval Meinão, na qual
ele parabeniza a iniciativa da SPSP e
afirma que o documento sintetiza de
forma clara as atitudes necessárias para
se aprimorar cada vez mais a formação
de nossos colegas. O vice-presidente
do Cremesp, Mauro Aranha de Lima,
escreveu em nome do seu presidente,
Renato Azevedo: “Parabenizo pelo
consolidado produzido por esta já tão
reconhecida instituição, a Sociedade
de Pediatria de São Paulo, no sentido
da valorização da Residência Médica
em Pediatria e sua permanente adequação às exigências do tempo em
que vivemos, sem o prejuízo de valores perenes que nos convocam ante a
Infância e a Juventude.”

Pediatra Informe-se •
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► regionais

► regionais

Serões de
Pediatria em
Jundiaí

Cursos e jornadas em
Ribeirão Preto

A

Regional SPSP de Jundiaí realizará em 2012 os tradicionais
Serões de Pediatria, organizados pela
Regional em conjunto com o Departamento de Pediatria da Faculdade de
Medicina de Jundiaí (FMJ). Aderbal
Tadeu Mariotti, diretor-presidente
da Regional SPSP de Jundiaí, informa que no próximo dia 4 de abril
está programado o encontro que terá
como tema Alergia à Proteína do Leite
de Vaca. Os Serões acontecem sempre
nas primeiras quartas-feiras do mês,
às 20 horas, no Anfiteatro da FMJ.
Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone (11) 4521-5671 ou pelo
e-mail aderbaltadeumariotti@gmail.
com. Confira no portal da SPSP
(www.spsp.org.br) a programação
dos próximos Serões de Pediatria.

Atividades em
Franca

O

diretor-presidente da Regional
SPSP de Franca, Marcelo Pinho Bittar, informa que em março
recomeça o programa teórico da Residência de Pediatria da Santa Casa de
Franca. As aulas (seminários) acontecem na Santa Casa às terças-feiras, às
13h00, e às quartas-feiras, às 19h15.
“Os seminários têm duração de uma
hora e são abertos a todos os interessados”, comenta Bittar, que também
é o coordenador dos seminários. No
segundo semestre de 2012 vai ocorrer a tradicional Jornada Francana de
Pediatria, em sua 18ª edição. Mais
informações sobre as atividades da
Regional com Heloísa, pelo telefone
(16) 3722-3290.

4 • Pediatra Informe-se

A

Regional SPSP de Ribeirão Preto programou diversas atividades para 2012.
O Curso Continuado de Pediatria, organizado em conjunto com o Centro de
Estudos e Pesquisas Pediátricas (CEPP) do Departamento de Puericultura e
Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP, já tem datas e
temas confirmados:
´´ 17 de março – Urgências e Emergências I
´´ 14 de abril – Urgências e Emergências II
´´ 19 de maio – Cefaléia na Infância e Adolescência
´´ 16 de junho – Retardo do Desenvolvimento e Distúrbios Comportamentais
Os cursos acontecem no Centro Médico de Ribeirão Preto. Mais informações com
Elisângela, pelo telefone (16) 3623-1656 (ramal 24), na Secretaria do Centro Médico.
Nos dias 1 e 2 de junho será realizada a XVIII Jornada de Pediatria da Alta Mogiana e
nos dias 19 e 20 de outubro acontecerá a Jornada de Neonatologia e Cardiologia Pediátrica
do CEPP. Assim que as programações científicas das jornadas estiverem definidas serão
divulgadas neste boletim e no portal da SPSP.

Atualização em Campinas

A

Regional SPSP de Campinas, juntamente com o Departamento de Pediatria
da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, continua com os Cursos
de Atualização em Pediatria em 2012. Confira datas e temas:
´´ 19 de abril: Epigenética e a Nova Puericultura - Jayme Murahovschi
´´ 17 de maio: Atualização em Antibióticos - Silvia Regina Marques
´´ 21 de junho: Atualização em Endocrinologia - Mila Pontes Ramos Cunha
O cursos acontecem na sede da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, às 19h30. Informações: (19) 3231-2811.

Jornada Uro-Nefro Pediátrica
no Grande ABC

N

o dia 31 de março, das 9 às 13 horas, acontecerá a Jornada de Uro-Nefro Pediatria
do ABC, uma realização da Regional SPSP do Grande ABC, APM Regional
Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra e do Centro de Estudos
de Pediatria “Maria Aparecida Sampaio Zacchi”, do Departamento de Pediatria da
Faculdade de Medicina do ABC. Os temas da Jornada serão: Fisiologia da Micção;
Estudo Urodinâmico; Distúrbios Miccionais: quando é necessário a cirurgia; e Enurese. Mais informações: apmsantoandre@uol.com.br ou (11) 4990-0366.

► aconteceu

► aconteceu

Lei: profissional habilitado
em sala de parto

Oftalmologia
tem palestrante
internacional

U

ma nova lei estadual, n° 14686, promulgada em 29/12/2011, torna obrigatória, em hospitais, clínicas e outras unidades integrantes do Sistema Único de
Saúde, a presença de profissional habilitado em reanimação neonatal na sala
de parto, assegurado o direito de assistência à mulher e ao recém-nascido, no
momento do parto. Clóvis Francisco Constantino, presidente da SPSP, preocupado com
a futura regulamentação da lei, agendou uma reunião com os assessores do Secretário
de Saúde e a equipe do Programa de Reanimação Neonatal (PRN) da SBP/SPSP. Ficou
acertado que a SPSP, por meio das coordenadoras do PRN, participará da elaboração do
documento técnico que será a base para o decreto do governador que regulamentará a
lei, sendo que a presença de médico treinado pelo PRN da SBP/SPSP será imprescindível. Para ter acesso à lei acesse http://www.cremesp.org.br/library/modulos/legislacao/
versao_impressao.php?id=10439.

SPSP apoia campanha
contra as drogas

A

Sociedade de Pediatria de São Paulo aprovou e homologou
o apoio institucional à relevante Campanha Jovem Pan pela
Vida, Contra as Drogas. Criada em julho de 2002 pelo presidente
da emissora de rádio Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, após série de
reportagens onde a droga apareceu como principal causa da violência nas escolas de
São Paulo, a campanha visa discutir o tema com o maior número possível de comunidades, uma vez que uma das armas mais poderosas contra as drogas é a informação.
“A SPSP entende que a campanha da Jovem Pan, coordenada pela jornalista
Izilda Alves, é de vital importância em defesa do presente e do futuro desta
geração de jovens, além de projetar informação e educação visando o bem
das gerações futuras” afirmou Clóvis Francisco Constantino, presidente da SPSP.
Visite o site da campanha: http://blogs.jovempan.uol.com.br/campanha/.

N

o dia 29 de novembro, no anfiteatro da sede da SPSP, a Dra.
Irene Maumenee apresentou uma
palestra sobre Aspectos Oftalmológicos
das Mucopolissacaridoses e das Doenças
do Colágeno em Pediatria (foto). A Dra.
Irene Maumenee é co-fundadora e
presidente da Sociedade Internacional de Genética Ocular, ex-presidente do Ocular Genetics Study Club,
doutora do Departamento de Oftalmologia da Universidade de Genebra, na Suíça, e duplamente certificada em Oftalmologia pela University
of Honolulu e Johns Hopkins University. O encontro foi organizado
pela Diretoria de Cursos e Eventos
da SPSP, juntamente com os Departamentos Científicos de Genética e
Oftalmologia da SPSP.

Indicadores de risco para o desenvolvimento infantil

O

s Indicadores de Risco para o Desenvolvimento Infantil (IRDI) foram criados, sob demanda do Ministério da Saúde, a partir
de uma pesquisa multicêntrica em nove cidades brasileiras subsidiada pelo mesmo e pela FAPESP e CNPq, de 2000 a 2008.
O protocolo, validado quanto a capacidade preditiva de problemas do desenvolvimento, é composto por 31 indicadores, abarcando
a faixa etária de 0 a 18 meses. Seus itens apontam para um desenvolvimento subjetivo saudável. A ausência dos mesmos sinaliza
uma condição de sofrimento psíquico e risco para o desenvolvimento da criança. Este instrumento é de fácil acesso e pode ser
utilizado por diversos profissionais da saúde que trabalham com a primeira infância. Para o pediatra, configura-se como mais um
meio prático e objetivo de verificar o desenvolvimento da criança em sua dimensão emocional, permitindo detecção precoce e encaminhamento de problemas que podem ser oportunamente tratados. Por isso o Departamento de Saúde Mental da SPSP convida
os pediatras a conhecer o IRDI e ganhar uma ferramenta a mais na assistência às crianças e adolescentes do Estado. Acesse: http://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-47142010000100003.
Pediatra Informe-se •
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► aconteceu

► vai acontecer

Atualização em
Ortopedia

Congresso de Urgências e
Emergências Pediátricas

E

m dezembro último aconteceu o
Curso de Atualização de Ortopedia
para o Pediatra, na Associação Paulista
de Medicina, em São Paulo. O evento
foi organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP e o Departamento Ortopedia da SPSP e contou
com a presença de 56 participantes –
48 da capital e oito de outras regiões
do Estado. No curso os membros do
Departamento de Ortopedia apresentaram temas como: Exame Ortopédico
do Recém-nascido, Déficit Estatural,
Displasias Ósseas, Fraturas, Infecções
Osteo Articulares, Dismetrias dos
Membros Inferiores, e Coluna, entre
outros. Durante o curso, os presentes
puderam esclarecer dúvidas e conversar com os professores.

Encontro sobre
Hepatologia

H

epatologia Pediátrica foi o tema
do Café da Manhã com Professor
que aconteceu em novembro último.
Realizada no anfiteatro da sede da
SPSP, em São Paulo, a reunião contou
com a presença de 22 pediatras – 16
da capital e seis do interior do Estado.
No encontro, Adriana de Tommaso,
membro do Departamento de Gastroenterologia da SPSP, falou sobre colestase na infância; Gilda Porta, membro
do DC, abordou os cuidados pediátricos para o paciente com transplante
hepático; e Silvio Kazuo Ogata, também membro do Departamento, fez
uma apresentação sobre hemorragia
digestiva alta e baixa. Esse encontro foi
organizado pela Diretoria de Cursos
e Eventos da SPSP e o Departamento
de Gastroenterologia da SPSP, e teve o
apoio da Nestlé Nutrition.
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D

e 6 a 8 de setembro de 2012 será realizado o 1º Congresso Paulista de Urgências
e Emergências Pediátricas, no Centro Fecomércio de Eventos, em São Paulo.
O evento é inédito e surgiu do sucesso que o Curso Teórico e Prático de
Emergências Pediátricas tem alcançado em suas quatro edições já realizadas. O Congresso está sendo organizado pela Diretoria de Eventos da Sociedade de Pediatria de São Paulo e do Departamento de Emergências da SPSP. A programação científica
e maiores informações sobre o evento serão divulgadas em breve no portal da SPSP
(www.spsp.org.br). Nesta ocasião será lançado o vídeo institucional da SPSP.

Café com professor em 2012

J

á estão agendados novos encontros do projeto Café da Manhã com Professor
privilegiando temas que fazem parte do dia a dia do pediatra que atua em
consultórios, ambulatórios e unidades básicas de saúde. Confira:
´´ 17 de março – Nefrologia
´´ 28 de abril – Cirurgia Pediátrica
´´ 12 de maio – Álcool e Gravidez
´´ 23 de junho – Oncologia e Hematologia
O projeto Café da Manhã com Professor é mais uma iniciativa da SPSP que
tem como objetivo a atualização científica do pediatra. Os encontros são mensais e acontecem no anfiteatro da sede da SPSP, em São Paulo, aos sábados
pela manhã, das 8h30 às 12h00. Confira a programação das reuniões no portal
da SPSP (www.spsp.org.br) e faça sua inscrição! Os encontros já programados
para 2012 contam com o apoio da Nestlé Nutrition.

Inscrições para TEP e TEN 2012
estão abertas

A

s inscrições para o Concurso para o Título de Especialista em Pediatria
(TEP) e para o Certificado de Área de Atuação em Neonatologia (TEN)
estão abertas, somente através da internet no site www.cepuerj.uerj.br. Além do
TEP e TEN, a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou os editais para os Certificado das Áreas de Atuação em Alergia e Imunologia, Nefrologia Pediátrica e
Nutrologia Pediátrica. As provas do TEP e TEN têm sua aplicação prevista para
o dia 26 de maio de 2012, das 13h00 às 17h00. Para obter maiores informações
sobre os concursos acesse o portal da SPSP: www.spsp.org.br.

Encontre seu curso ou evento
		

Data

Local

Evento

Informações

Pontos

2012
Apoio
22 a 24 de março Maksoud Plaza Hotel
1ª Imersão em ORL Pediátrica
SPSP		
São Paulo, SP		

(11) 5080-4933
www.stelemariseventos.com.br

*

Apoio
24 de março
SPSP		

Hotel Matsubara
São Paulo, SP

(11) 3331-0289
cinara@orgcon.com.br

4

Realização 4 de abril
SPSP		

Faculdade Medicina Jundiaí
Serões de Pediatria: Alergia à Proteína do Leite de Vaca
Jundiaí, SP		

(11) 4521-5671
aderbalmariotti@gmail.com

*

Apoio
13 e 14 de abril
SPSP		

Hotel Renaissance
XIX Encontro Internacional de Neonatologia da Santa Casa de São Paulo
São Paulo, SP		

(11) 2176-7000
www.santacasasp.org.br/neonatologia

*

Apoio
19 a 21 de abril
SPSP		

Maksoud Plaza Hotel
I Encontro Sabará de Especialidades Pediátricas
São Paulo, SP		

(11) 2755-0259
www.sabara50anos.com.br

*

Realização 27 a 30 de abril
SBP/SPSP		

Centro Fecomércio de Eventos
12° Congresso de Alergia e Imunologia Pediátrica
São Paulo, SP		

(41) 3022-1247
www.alergoped2012.com.br

*

Realização 18 e 19 de maio
SPSP		

Soc.Med.Cirurgia de Campinas
VII Jornada de Reumatologia Pediátrica
Campinas, SP		

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

*

Apoio
18 e 19 de maio
SPSP		

Royal Palm Plaza Resort
São Paulo, SP

(19) 9794-2389
www.intergastro.com.br

*

Realização 5 a 8 de junho
SBP/SPSP		

Centro Fecomércio de Eventos
14° Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica
São Paulo, SP		

(41) 3022-1247
www.gastroped2012.com.br

*

Realização 13 a 16 de junho
SBP/SPSP		

Centro Fecomércio de Eventos
São Paulo, SP

(41) 3022-1247
www.cbtip2012.com.br

*

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

*

VII Jornada de Emergências e Terapia Intensiva Pediátrica
da Santa Casa de São Paulo

Intergastro e Trauma
Projeto Interdisciplinar de Atualização em Aparelho Digestivo e Trauma

12° Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva Pediátrica
e 11° Congresso Latino Americano de Terapia Intensiva Pediátrica

Realização 6 a 8 de setembro Centro Fecomércio de Eventos
I Congresso Paulista de Urgências e Emergências Pediátricas da SPSP
SPSP		
São Paulo, SP		

Tema

Mesa-redonda

Local

17 de março

Nefrologia

Abordagem dos aspectos atuais da infecção urinária na infância

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

Pontos
*

28 de abril

Cirurgia Pediátrica

Clínica Cirúrgica em Pediatria

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

*

12 de maio

Álcool e Gravidez

Álcool e Gravidez

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

*

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Associados da SPSP/SBP
Curso PALS: programação de 2012 a ser definida.
Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: programação de 2012 a ser definida.
Informações/inscrições: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês - (11) 3155-0900

*
*

Reanimação Neonatal para Médicos e para Auxiliares

*

Contato: prn@spsp.org.br

Curso on-line

1

I Curso on-line de Imunizações (www.spsp.org.br) – até 1 de abril de 2012

VII Jornada de
Reumatologia Pediátrica
Regional SPSP Campinas e
Departamento Científico de Reumatologia da SPSP

por módulo

(*) 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

I Congresso Paulista de
Emergências Pediátricas da SPSP
Departamento de Emergências Pediátricas
da Sociedade de Pediatria de São Paulo

EVENTO
INÉDITO!

18 e 19 de maio de 2012

6 a 8 de setembro de 2012

Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas
Informações e inscrições: Meeting Eventos
(11) 3849-8263 ou 3849-0379
www.meetingeventos.com.br

Centro Fecomércio de Eventos
Informações e inscrições: Meeting Eventos
(11) 3849-8263 ou 3849-0379
www.meetingeventos.com.br
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► atualização rápida

Atenção pediatra: alerta sarampo
Departamento de Infectologia

A

circulação endêmica do sarampo foi interrompida no
mática. Estes casos devem ser imediatamente notificados e inBrasil e no Estado de São Paulo (ESP) em 2000. Cavestigados com adoção de medidas de controle para interromper
sos esporádicos ocorreram desde então, relacionados à
a circulação do vírus, além da coleta de material para confirmaimportação do vírus de várias regiões do mundo onde
ção laboratorial.
ainda o controle da doença não foi atingido.
A vacina tríplice viral é a medida de prevenção mais eficaz conNeste período de 10 anos, foram identificados no Estado de
tra o sarampo, protegendo também contra a rubéola e a caxumba.
São Paulo quatro casos da doença (um em 2001, um em 2002 e
Recomenda-se aos profissionais de saúde:
dois em 2005) todos relacionados à importação do genótipo D5,
´´ avaliar e atualizar a situação vacinal e orientar seus paciencirculante na Ásia. Não houve registro de casos de sarampo no
tes a manterem sua carteira de vacinação em dia;
ESP entre 2006 e 2010.
´´ alertar os viajantes e os participantes de eventos de massa
O intenso fluxo de viagens internacionais nos últimos anos,
sobre a necessidade de assegurarem suas vacinas atualizaalém do registro de vários surtos de sarampo em diferentes regiões
das, antes de viajar ou do início do evento (preferencialdo mundo em 2011, com destaque na Europa, aumenta a probabimente 15 dias antes);
lidade de ocorrência de casos importados no Brasil e no ESP.
´´ orientar as medidas de precaução respiratória e isolamenNo período de janeiro a novembro de 2011, 26 casos de sato social aos casos suspeitos;
rampo foram confirmados no ESP, com identificação do genó´´ reforçar as medidas de higiene pessoal e do ambiente.
tipo D4, prevalente na Europa. Destes casos, 16 ocorreram em
indivíduos não vacinados, incluindo sete crianças entre 6 e 11
Definição de caso suspeito de sarampo
meses de idade. Na maioria dos casos o primeiro atendimento
“Todo paciente que, independente da idade e da situação vafoi realizado na rede privada/conveniada.
cinal, apresentar febre e exantema maculopapular, acompanhaO sarampo é uma doença altamente transmissível que pode
dos de um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: tosse e/ou
ser grave e evoluir com complicações sérias,
coriza e/ou conjuntivite; ou todo indivíduo
como pneumonia e encefalite. O sarampo
suspeito com história de viagem ao exterior
pode ser fatal. Após exposição a um caso de
nos últimos 30 dias ou de contato, no messarampo praticamente todos os indivíduos
mo período, com alguém que viajou ao exsuscetíveis adquirem a doença. O vírus pode
terior”.
ser transmitido cinco dias antes a cinco dias
Todo caso suspeito de sarampo deve ser
após a erupção cutânea. O sarampo é transnotificado à Secretaria Municipal de Saúde
mitido de pessoa a pessoa, por meio das see/ou à Central de Vigilância/CIEVS/CVE/
creções nasofaríngeas expelidas pelo doente
CCD/SES-SP no telefone 0800 555466
ao tossir, respirar, falar ou espirrar.
(plantão 24 horas, todos os dias) e/ou no eA situação epidemiológica atual do samail: notifica@saude.sp.gov.br.
rampo no ESP ressalta a importância de
Centro de Vigilância Epidemiológica/CCD/
todos os profissionais de saúde manterem
SES-SP. Dezembro/2011. Relatora: Helena
especial atenção aos casos de doença exante- Fonte: CDC - Centers for Disease Control and Prevention. Keico Sato.

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.

8 • Pediatra Informe-se

