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Portal da SPSP
mais ágil e
bonito
O portal da SPSP na internet está
passando por mudanças no seu
visual e na organização de seu conteúdo, com o objetivo de tornar a
navegação mais ágil e sua aparência mais leve, bonita e moderna.
O portal oferece aos associados:
textos de atualização científica, publicações da SPSP em versão eletrônica, notícias atualizadas sobre
Pediatria, agenda de cursos e eventos e informações sobre ações da
SPSP, entre outras coisas. Em 2013,
até junho, o portal teve uma média
de 43.500 acessos mensais. Fique
atento: www.spsp.org.br.

conversa com o presidente

Dia 27 de julho
é o Dia do Pediatra
O pediatra é dos poucos profissionais que atuam em todos os níveis de atenção à saúde:
promoção, proteção e recuperação da saúde, e do processo de desenvolvimento com
intervenções educativas, preventivas, diagnósticas e terapêuticas.
O pediatra requer, portanto, qualificação para atender inúmeras demandas e ser capaz
de entender quase tudo de quase todas as áreas da Medicina, resolvendo a grande maioria
dos casos de modo adequado e ágil, mas com cautela e sem pressa. Isso requer muito
estudo, vigor físico e equilíbrio emocional, pois pais imaturos, ansiosos ou agressivos
também precisam ser atendidos com tempo e paciência para que seus comportamentos
não repercutam negativamente na saúde de seus filhos.
Mesmo não utilizando tecnologia de custo elevado, o pediatra exerce uma atividade
de alta complexidade, na qual a relação do médico com o paciente e sua família adquire
peculiaridade e intensidade diferentes. A afetividade e a empatia são determinantes para
o sucesso de seu desempenho, pois impacta num elemento essencial – a confiança. E
confiança não se impõe – precisa ser conquistada.
A população precisa estar ciente de que o pediatra é insubstituível, pois, para exercer
sua atividade, não basta que ele conheça as doenças, mas também as especificidades
das atenções e dos cuidados do ciclo de vida que vai do nascimento à maturidade e as
repercussões dos agravos no crescimento e desenvolvimento de seus pacientes.
Por tudo isso, o pediatra merece uma remuneração condizente, que lhe permita uma
qualidade de vida adequada e assegure condições de atualização constante e aprendizado contínuo, o que refletirá
no aprimoramento de sua prática profissional. Afinal,
engrandecer quem cuida do futuro cidadão é participar da
construção de uma sociedade melhor!
Por se dedicar a essa causa, o pediatra merece homenagens.
Parabéns a todos os pediatras pelo seu dia!
Um abraço fraterno do
Mario Roberto Hirschheimer
Presidente
pediatria@spsp.org.br

Salvi Cruz

veja na internet

conversa com o diretor

Disponibilizar informação científica contínua e de qualidade
aos pediatras constitui o desafio da Diretoria de Publicações,
que tem procurado fortalecer os canais de comunicação já existentes e criar novas formas de expressão, a fim de proporcionar
aos nossos leitores o acesso ao novo conhecimento, bem como
a novas abordagens dos problemas mais frequentes que ocorrem no “dia-a-dia” dos consultórios pediátricos.
A Revista Paulista de Pediatria, por sua vez, mantém a sua trajetória ascendente, conquistando novas indexações importantes, como a obtida no Medline, que ocorreu em março de 2013,
graças ao trabalho excepcional e dedicação de sua editora Ruth
Güinsburg, auxiliada pela editora associada Sonia Regina Ramos
e os demais editores executivos, todos apoiados por nossa secretaria executiva, que é incansável. Paralelamente a esse aprimoramento, a Revista ampliou suas possibilidades de acesso
por meio eletrônico, disponibilizando seus artigos nos portais da
SPSP e SCIELO, bem como em dispositivos móveis.
Além da manutenção das Recomendações e da produção dos
livros da série Atualizações Pediátricas na forma impressa, que

já constituem focos da atenção de nossos associados, também os livros dessa
série poderão ser disponibilizados eletronicamente para aqueles que assim o
preferirem num futuro próximo.
Os Temas Atuais em Pediatria, por sua vez, embora ainda estejam iniciando uma trajetória, vêm se fortalecendo progressivamente à medida que novos fascículos são publicados e distribuídos, trazendo informações atuais analisadas por especialistas
sobre temas selecionados.
A manutenção e o crescimento de nossas atividades tem sido
possível graças à dedicação dos membros desta Diretoria e a
colaboração importantíssima dos Departamentos Científicos da
SPSP, além do apoio das Diretorias Executivas da SPSP, que têm
se sucedido ao longo das gestões.

Marcio Kato

Acesso ao novo conhecimento

Clea Rodrigues Leone

Diretora de Publicações da SPSP. Professora Associada do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP.
diretoria@spsp.org.br
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Trabalho no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus há mais
de 30 anos. O longo tempo me permitiu acompanhar as transformações sofridas pelo hospital. Historicamente destinado ao
atendimento da média e alta complexidade, o Menino Jesus
busca ocupar, dentro das diretrizes da Secretaria Municipal da
Saúde e do Sistema Único de Saúde, um novo lugar na rede pública assistencial.
Atualmente gerenciado pelo Instituto de Responsabilidade
Social Sírio-Libanês, atuamos como referência para o tratamento de portadores de malformações congênitas e é dentro deste
contexto que se insere nosso programa de atendimento aos portadores de fissura labiopalatal. Assistimos a estes pacientes por
meio de equipe multiprofissional completa, capaz de garantir um
atendimento integral e qualificado. Em 2010, após parceria entre
o hospital e a Rede de Proteção à Mãe Paulistana, nos propusemos a atender TODOS os fissurados nascidos nas maternidades
SUS da cidade. Desde então, estas crianças têm sua primeira

consulta no Menino Jesus agendada já
na maternidade. Temos garantido sua
ocorrência no 1º mês de vida, e estamos
próximos de atingir meta tão desafiadora. Com isso, temos obtido melhores
resultados, com menor número de sequelas, tanto físicas quanto
emocionais, diminuindo em muito o sofrimento das crianças e
de seus familiares.
Além do atendimento desses recém-nascidos, continuamos a
atender crianças com fissura labiopalatal de qualquer idade que
podem ser encaminhadas ao Menino Jesus para iniciar ou dar
sequência a seus tratamentos. Atuamos, assim, como é do nosso
ofício, trabalhando em prol das crianças da cidade de São Paulo.
Antonio Carlos Madeira de Arruda

Diretor do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. Vice-presidente do
Departamento de Dermatologia da SPSP
antonio.madeira@hsl.org.br.
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Arquivo pessoal

Tratamento dos fissurados

pediatria em movimento

Triagem Neonatal: considerações a
respeito do Teste da Linguinha
Departamentos de Aleitamento Materno, Neonatologia e Otorrinolaringologia e Grupo de Trabalho Saúde Oral
Os Projeto de Lei nº 659/12 da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo, Projeto de Lei 511/12 da Câmara Municipal de São
Paulo e a Lei 4416 de 22/11/2012 da Prefeitura de Rio Claro (SP)
propõem a obrigatoriedade de realizar o “Teste da Linguinha” em
todos os recém-nascidos e em todas as maternidades, configurando um Programa de Triagem de uma deficiência ou doença.
Programas de triagem deveriam obedecer a critérios. Os habitualmente usados seguem aqueles propostos pela Organização
Mundial da Saúde:
→→ A condição a ser triada deve ser um importante problema de
saúde;
→→ A história natural da doença deve ser bem conhecida;
→→ Deve existir um estágio precoce identificável;
→→ O tratamento em estágio precoce deve trazer benefícios maiores
do que em estágios posteriores;
→→ O teste deve ser desenvolvido para o estágio precoce;
→→ Deve ser aceitável pela população;
→→ Intervalos para repetição do teste devem ser determinados;
→→ Deve ser custo-efetivo;
→→ Deve haver um protocolo que defina quem deve ser tratado
como paciente;
→→ A provisão dos serviços de saúde deve ser adequada para a carga extra de trabalho clínico resultante da triagem;
→→ Os riscos, tanto físicos quanto psicológicos, devem ser menores
do que os benefícios.
O Comitê Multiprofissional em Saúde Auditiva – COMUSA, do
qual fazem parte representantes da Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Brasileira de Audiologia, Associação Brasileira de
Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico Facial, Sociedade Brasileira
de Fonoaudiologia e Sociedade Brasileira de Otologia, recomenda, também, os critérios do US Preventive Task Force in Screening in
New Born. US Recommendation Statement para que um programa
de triagem seja implantado:
→→ A prevalência da doença ou deficiência testada deve justificá-lo;
→→ Trabalhos estatísticos com casuísticas significativas devem comprovar a incidência da doença ou deficiência em nosso meio;
→→ Os procedimentos de triagem necessitam ser sensíveis e específicos;
→→ O custo precisa ser compatível com a efetividade desejada;
→→ A triagem deve ser universal, isto é, atingir mais de 95% da população;
→→ Aceitação e conscientização, por parte dos profissionais da área
e da própria população;
→→ A equipe a ser constituída deve ser multiprofissional (neste caso,
constituída por pediatra neonatologista, fonoaudiólogo, enfermeira, assistente social e, quando necessário, cirurgião pediátri-

co ou otorrinolaringologista para o tratamento cirúrgico).
Na questão do “Teste da Linguinha”, baseado no Protocolo de
Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês, há alguns pontos não
esclarecidos:
→→ O teste foi validado utilizando uma casuística maior?
→→ Qual o momento ideal para a execução do teste?
→→ Qual seria o fluxograma de encaminhamento para tratamento
do recém-nascido, em caso de alteração no teste?
→→ Não há trabalhos que demonstrem a prevalência desta alteração em trabalhos nacionais ou internacionais.
→→ Não há, até o presente, citações de fontes científicas que relacionem o comprometimento do ganho ponderal dos RNs com freio
curto para a implantação de um programa de triagem.
→→ Ele não consta nas tabelas de procedimentos, como a tabela
SUS (embora o Projeto de Lei da Câmara Municipal de São Paulo
refere arcar com os custos).
Com base nessas ponderações, a SPSP, ouvidos os Departamentos Científicos de Aleitamento Materno, Neonatologia e Otorrinolaringologia e o Grupo de Trabalho sobre Saúde Oral, considera que
não há subsídios técnicos suficientes para a implantação do “teste
da linguinha” como parte de um Programa de Triagem Neonatal
neste momento, uma vez que ele não preenche os critérios propostos pela OMS e pelo da US Preventive Task Force in Screening
in New Born.
Sem dúvida, a avaliação sistematizada da mamada é importante para a boa assistência oferecida pelos serviços de neonatologia. Podem ocorrer alterações anatômicas, como o freio lingual
encurtado ou totalmente fixo (anquiloglossia), que dificultam a
“pega” da criança para a amamentação. A avaliação da língua é,
portanto, um item importante do exame físico do recém-nascido e
do lactente jovem, de fácil execução, às vezes negligenciada pelos
pediatras, pois pode ser necessário intervir para auxiliar o recém-nascido na extração do leite da mama de suas mães.
A indicação para frenectomia é controversa e depende da resposta funcional da língua nos movimentos para ordenha durante
a mamada. Do total de 273 pacientes avaliados por Ballard et al,
apenas 3,2% de bebês internados e 12,8% dos provenientes do
ambulatório tiveram indicação cirúrgica.
A frenectomia na maternidade pode ser necessária, porém, na
maioria dos casos, o período neonatal não é o ideal para tal intervenção, pois nem sempre há interferência no aleitamento. Na
maioria das vezes, a criança deve ser acompanhado pela pediatra
em seguimento ambulatorial. Se houver comprometimento clínico que justifique melhor avaliação, o pediatra poderá orientar a
conduta em colaboração com uma equipe multiprofissional.
Relator: Mário Roberto Hirschheimer.
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CANP em
Ribeirão Preto
Nos dias 24 e 25 de agosto acontecerá,
em Ribeirão Preto, o Curso de Aprimo-ramento em Nutrologia Pediátrica (CANP).
O evento, organizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela SPSP - Regional
Ribeirão Preto, será realizado no Centro
Médico de Ribeirão Preto - Regional da
Associação Paulista de Medicina. 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, e tem o apoio da Nestlé Nutrition. Inscrições: (11) 3849-8263 ou
www.meetingeventos.com.br.

regionais

Fórum em Lins
Nos dias 16 e 17 de agosto a SPSP - Regional Marília realizará o II Fórum Regional
em Defesa da Criança e do Adolescente. O
evento acontecerá na Universidade Metodista de Piracicaba - Campus Lins e visa
capacitar profissionais da rede pública em
relação à Síndrome Alcoólica Fetal e formar multiplicadores em saúde na comunidade. Confira o programa no portal da
SPSP. Informações e inscrições: (14) 35227188 ou littlepaul@uol.com.br.

regionais

Jornada
em Sorocaba
A SPSP - Regional Sorocaba realizará,
nos dias 23 e 24 de agosto, a II Jornada de
Pediatria de Sorocaba e Região. O objetivo do evento é discutir os aspectos atuais
no seguimento de RNs prematuros após
a alta, bem como a Puericultura voltada
para a longevidade. O programa completo da Jornada está disponível no portal
da SPSP. Informações e inscrições com
Luciana Ribeiro: (15) 9665-0987 ou luciana.imuno.puc@gmail.com.
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Café com Professor
aconteceu no ABC
No dia 8 de junho, a Associação Paulista de Medicina – Regional Santo André, recebeu 31 pediatras
para a reunião mensal do projeto Café da Manhã
com Professor que tratou do tema O Seguimento do
Recém Nascido Prematuro: o que muda na Puericultura?, organizado pela SPSP - Regional Grande ABC
e Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP. Esta foi a
terceira vez que o projeto foi realizado fora da capital
de São Paulo, beneficiando, desta vez, os pediatras do Grande ABC. Na reunião, coordenada por Renata Rodrigues Aniceto, diretora-presidente da SPSP - Regional Grande ABC,
Maria D’Andrea Chamelian ofereceu a visão do pediatra, colocando em discussão um
caso clínico; Cristiane Kochi, presidente do Departamento de Endocrinologia da SPSP,
discutiu outro caso clínico na visão do endocrinologista; e Fabíola Suano, membro do
Departamento de Nutrição da SPSP, ofereceu a visão do nutrólogo, com discussão de
caso clínico. Após as apresentações, os pediatras presentes esclareceram dúvidas e conversaram com as professoras. “O evento foi ótimo, um sucesso, com palestras de alta
qualidade técnica e esclarecimento de muitas dúvidas. Os pediatras adoraram o formato e sugeriram novos temas”, comentou Renata, diretora-presidente da SPSP - Regional
Grande ABC. A reunião teve o apoio da Nestlé Nutrition.

regionais

Café com Professor
aconteceu em Sorocaba
Aspectos Peculiares no Atendimento ao Adolescente foi o tema do Café da Manhã
com Professor que aconteceu no dia 29 de junho, em Sorocaba. Organizada pela
SPSP - Regional Sorocaba, Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP e o Departamento
de Adolescência da SPSP, a reunião contou com a presença de 14 pediatras e tratou
de características da consulta do hebiatra, quando atender o adolescente sozinho,
sigilo médico, maioridade, sexualidade, anticoncepção e gestação, além de discutir
casos clínicos. “Foi uma manhã produtiva e todos participaram efetivamente nas discussões após as aulas”, comentou Luciana Maria de Andrade Ribeiro, diretora-presidente da SPSP - Regional Sorocaba. O encontro teve o apoio da Nestlé Nutrition.

regionais

Santos terá Café com Professor
No dia 24 de agosto será a vez da SPSP - Regional Baixada Santista realizar o Café
da Manhã com Professor. O tema será Condutas no Respirador Oral, com organização
da Regional SPSP Baixada Santista, Departamento de Otorrinolaringologia da SPSP e
Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP. Informações e inscrições: (11) 3849-8263 ou www.
meetingeventos.com.br.

aconteceu

Encontro dos
Departamentos da SPSP
No dia 27 de julho, em São Paulo, aconteceu o Encontro dos Núcleos Gerenciais dos
Departamentos Científicos da SPSP (foto), promovido pela Diretoria Executiva da SPSP e a
Diretoria de Departamentos Científicos da SPSP, coordenada por Rubens Feferbaum. No
início da reunião, as Diretorias da SPSP – Departamentos, Cursos e Eventos, Publicações
– Secretaria Geral, Comissão de Pesquisa e a Diretoria Executiva explicaram suas ações e
esclareceram as interações entre cada
uma e os Departamentos Científicos
(DCs) da SPSP. Em seguida, os núcleos
gerenciais dos DCs se apresentaram e
expuseram suas propostas para atender as demandas da SPSP e seus associados. Após as conclusões, houve um
almoço de confraternização para comemorar o Dia do Pediatra. O encontro teve o apoio da Nestlé Nutrition.

aconteceu

Treinamento em Reanimação Neonatal
No último dia 27 de julho, aconteceu o Curso de Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde (foto), na sede da Sociedade de Pediatria de São Paulo, na capital. Esta
edição do curso teve a participação de 24 enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e fisioterapeutas, entre outros profissionais de saúde, que assistiram
à aulas teóricas e foram divididos em grupos
para aulas práticas com manequins de reanimação neonatal. Este mesmo curso acontece
em todo o Estado de São Paulo. Interessados
em participar dos cursos realizados em hospitais na capital e demais cidades do Estado
de São Paulo podem entrar em contato com a
SPSP: prn@spsp.org.br ou (11) 3284-0308.

aconteceu

Núcleo de
residentes

O Núcleo de Médicos Residentes
da SPSP – criado com o objetivo de
aproximar os médicos residentes
de Pediatria do Estado com a SPSP
para discutir questões que envolvem a formação do médico especialista em Pediatria por meio da
Residência Médica – reuniu-se novamente em 27 de julho, na sede da
SPSP, em São Paulo (foto). Houve
apresentação dos coordenadores
da Comissão de Ensino e Residência Médica da SPSP – Ana Cristina
Ribeiro Zöllner falou sobre a legislação que envolve o ensino e a Residência Médica e Clóvis Francisco
Constantino fez palestra sobre as
questões bioéticas do Programa de
Residência Médica. Ao final da reunião, ficou acertado que o Núcleo
se reunirá trimestralmente e usará
redes sociais e correio eletrônico
para as comunicações entre o grupo. No novo portal da SPSP – que
estará disponível em breve – haverá
espaço para divulgação de notícias
relacionadas ao Núcleo e à Residência Médica.

aconteceu

Café com Professor: doenças reumáticas
Quando pensar em doença reumática? foi o tema do Café da Manhã com Professor
que aconteceu no dia 15 de junho. Realizada no anfiteatro da sede da SPSP (na capital
de São Paulo), a reunião mensal contou com a presença de 23 pediatras. No encontro,
membros do Departamento de Reumatologia da SPSP abordaram três formas de doenças reumáticas: febre, artrites e manifestações cutâneas. Após as palestras, houve o colóquio, no qual os pediatras presentes trocaram informações com as professoras. Esse
encontro foi organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP e o Departamento
Científico de Reumatologia da SPSP e teve o apoio da Nestlé Nutrition.
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aconteceu

Semana do
Aleitamento
Materno
Em 2013, a Semana Mundial de
Aleitamento Materno foi comemorada de 1 a 7 de agosto. Foram feitas mobilizações em todo o Brasil.
A campanha elaborada pelo Ministério da Saúde, em parceria com
a Sociedade Brasileira de Pediatria, trouxe o tema: Tão importante
quanto amamentar seu bebê é ter
alguém que escute você. Este ano
houve a apresentação de uma produção específica sobre a SMAM no
início da sessão “Cinematerna”, da
rede Cinemark, em todo o País. Essa
produção também foi apresentada
na TV aberta e algumas emissoras
de TV pagas. Os membros do Departamento de Aleitamento Materno da SPSP desenvolveram diversas atividades públicas e em seus
locais de trabalho.

vai acontecer

36º Congresso
Brasileiro
A 36ª edição do
Congresso Brasileiro de Pediatria será
realizada nos dias 8 a 12
de outubro, em Curitiba
(PR). Este ano, o evento acontece paralelamente ao 7º Congresso Brasileiro de
Otorrinolaringologia Pediátrica e ao 9º
Congresso Brasileiro de Reumatologia
Pediátrica. Além das atualizações sempre necessárias – com a participação
de um grande elenco de professores nacionais e internacionais – o Congresso
discutirá questões fundamentais para
o exercício da Pediatria. A última data
para inscrição com desconto é 25 de
setembro. Confira o programa científico
completo do evento e faça sua inscrição
no site www.cbpediatria.com.br.
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vai acontecer

Fórum contra a violência
No dia 21 de agosto acontecerá, no Memorial da América Latina
(SP), o 8º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate
à Violência contra Crianças e Adolescentes, uma realização da
Sociedade de Pediatria de São Paulo em parceria com o Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente (Condeca). O evento é
voltado para profissionais da área da saúde, educação, justiça e profissionais
da mídia, entre outros, que lidam com crianças e adolescentes com o objetivo de discutir,
apresentar e divulgar a prevenção de acidentes e combate à violência contra crianças e
adolescentes. Confira algumas das palestras:
→→ Projeto de Integração: Escola Comunidade para prevenir violência juvenil - Içami Tiba
→→ Desenvolvimento psicoemocional da criança e do adolescente - Lino Macedo
→→ Acidentes na infância: magnitude e subsídios para sua prevenção - Mª Helena do Prado Mello Jorge
→→ Bullying - Rita de Cássia Lopez Vazquez
O programa completo está disponível no portal da SPSP. Inscrições (11) 3849-8263 ou
www.meetingeventos.com.br.

vai acontecer

Café com Professor: novas reuniões
Participe das reuniões do projeto Café da Manhã com Professor! Confira a
programação dos próximos encontros:
→→ 17 de agosto: Endocrinologia (sede da SPSP)
→→ 24 de agosto: Otorrinolaringologia (Santos)
→→ 28 de setembro: Adolescência (sede da SPSP)
→→ 5 de outubro: Otorrinolaringologia (sede da SPSP)
→→ 14 de dezembro: Saúde Mental (sede da SPSP)
Faça sua inscrição no site da Meeting Eventos (www.meetingeventos.com.br).

vai acontecer

Jornada de UTI Neonatal
Nos dias 18 e 19 de outubro, em Ribeirão Preto, será realizada a 22ª Jornada de UTI
Neonatal e Pediátrica da Maternidade Sinhá Junqueira, juntamente com a 5ª Jornada de
UTI Neonatal e Pediátrica da SPSP. Os eventos visam promovem um ciclo de atualização
e aperfeiçoamento técnico-científico a partir de uma visão integrada dos desafios nas
unidades de tratamento intensivo e dos novos recursos para ampliar os limites da assistência ao recém-nascido e também à criança nesse ambiente de extrema complexidade.
A programação percorre desde os procedimentos cotidianos até as condutas em situações críticas, sempre com o foco nos aspectos da humanização e bioética. As Jornadas
serão organizadas pela Fundação Maternidade Sinhá Junqueira em conjunto com
a Sociedade de Pediatria de São Paulo. Informações e inscrições: (16) 3623-9399 ou
www.sinhajunqueira.com.br/utineonatal.

		

Data

Local

Evento

2013

Informações

Pontos

Realização 16 e 17 de agosto
SPSP		

UNIMEP - Lins
II Fórum Regional em Defesa da Criança e do Adolescente
Lins, SP		

(14) 3522-7188
littlepaul@uol.com.br

*

Realização 21 de agosto
SPSP		

Memorial da América Latina
São Paulo, SP

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

*

Realização 23 e 24 de agosto
SPSP		

Cadoff Eventos
II Jornada de Pediatria de Sorocaba e Região
Sorocaba, SP		

(15) 9665-0987
luciana.imuno.puc@gmail.com

*

Realização 24 e 25 de agosto
SPSP		

Centro Médico de Ribeirão Preto
Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica (CANP)
Ribeirão Preto, SP		

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

*

Apoio
SPSP

Manole Educação
II Curso de Atualização em Nutrição Pediátrica
São Paulo, SP		

(11) 4196-6000
tatiane.zainell@manole.com.br

*

5 de setembro
a 31 de outubro

Apoio
6 a 8 de setembro
Câmara Americana de Comércio
SPSP		
São Paulo, SP
				

8º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência
contra Crianças e Adolescentes

VIII Simpósio Internacional da IAPO em Otorrinopediatria
(11) 3283-4645 ou 3283-3396
II Simpósio Internacional da IAPO em Distúrbios da Audição na Infância
www.iapo.org.br
I Simpósio Internacional da IAPO em Vias Aéreas em Pediatria		
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Apoio
21 de setembro
SPSP		

Auditório Kleinberger
II Simpósio de Imunizações do Hospital Israelita Albert Einstein
São Paulo, SP		

(11) 2151-5239
www.einstein.br/eventos

*

Realização 18 de outubro
SPSP		

Stream Palace Hotel
Ribeirão Preto, SP

(16) 3623-9399
www.sinhajunqueira.com.br/utineonatal/

*

22ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da Maternidade Sinhá Junqueira e
5ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da SPSP

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

Data

Tema

Mesa-redonda

Local

Pontos

17 de agosto

Endocrinologia

Endocrinologia para o pediatra

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

*

24 de agosto

Otorrinolaringologia

Condutas no respirador oral

APM-Santos

*

28 de setembro

Adolescência

O adolescente hoje: singularidades da atenção integral

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

*

5 de outubro

Otorrinolaringologia

Otorrinolaringologia para o pediatra

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

*

14 de dezembro

Saúde Mental

Distúrbios do vínculo na criança de zero a três anos

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

*

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Associados da SPSP/SBP
Cursos do Programa de Reanimação Neonatal da SBP-SPSP

Datas			

Local

Reanimação Neonatal para Médicos: 28 de setembro e 30 de novembro		

Sede da SPSP

Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde: 9 de novembro		

Sede da SPSP

Informações e inscrições:
(11) 3849-8263
www.meetingeventos.com.br

Interessados em participar dos cursos realizados em hospitais na capital e demais cidades do Estado de São Paulo podem entrar em contato com a SPSP - prn@spsp.org.br ou (11) 3284-0308.
A presença de profissional habilitado em reanimação neonatal na sala de parto em hospitais, clínicas e unidades SUS é regulamentada no Decreto 58.849/2013 da Lei Estadual 14.686/2011.

Cursos de Reanimação Pediátrica • Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês
Curso PALS: 8 e 9 de setembro, 6 e 7 de outubro, 10 e 11 de novembro e 8 e 9 de dezembro de 2013
Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 16 de setembro, 18 de novembro e 15 de dezembro de 2013

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

8º Fórum Paulista de Prevenção de
Acidentes e Combate à Violência
contra Crianças e Adolescentes

Café da manhã com Professor

Núcleo de Estudos da Violência contra a Criança e o
Adolescente da SPSP e Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente

Promover a discussão de aspectos atuais da atenção
integral e interdisciplinar à saúde do adolescente
Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP
Departamento de Adolescência da SPSP

21 de agosto de 2013

28 de setembro de 2013

Memorial da América Latina
Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 • São Paulo (SP)
Inscrições gratuitas, porém obrigatórias:
(11) 3849-8263 • www.meetingeventos.com.br

Anfiteatro da sede da SPSP
Alameda Santos, 211 • Térreo • São Paulo (SP)
Informações e inscrições:
(11) 3849-8263 • www.meetingeventos.com.br

O adolescente hoje:
singularidades da atenção integral
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(*) Formulário enviado para pontuação na CNA (www.cna-cap.org.br).

Encontre seu curso ou evento

atualização rápida

Riscos e desenvolvimento no
primeiro ano de vida
Departamento de Segurança
No primeiro ano de vida, a criança é totalmente dependente dos
cuidados do adulto. Conforme cresce e se desenvolve, aumentam
suas habilidades e aquisições e, com isso, também os riscos de
acidentes. Estas aquisições são rápidas e, embora ocorram numa
sequência esperada para cada idade, há muitas variações individuais que muitas vezes não são previstas pelos cuidadores.
Nas consultas de rotina, o pediatra deve orientar sobre os cuidados a serem adotados, correlacionando as habilidades que a
criança desenvolve com os principais riscos que corre e suas medidas de prevenção.
0 a 3 meses: tem poucos movimentos de defesa e retirada, movimentos reflexos, sucção, propulsão, adquire controles: vira o rosto,
levanta e sustenta a cabeça, levanta o tronco, estende os braços,
enxerga cada vez melhor, prefere a imagem do rosto humano e se
interessa por móbiles.Suas formas de comunicação são o choro, o
sorriso e o balbucio, estabelecendo um vínculo com quem cuida.
De 4 a 6 meses: aprende a rolar, pega objetos e os leva à boca,
impulsiona o corpo para trás, senta-se, inicialmente com apoio,
depois sem apoio e projeta o corpo para frente, tentando pegar
objetos.
Dos 7 aos 9 meses: engatinha ou se arrasta pelo chão, tenta se
levantar com apoio, brinca ativamente, pode falar palavras simples e reconhece seus cuidadores.
De 10 a 12 meses: anda, inicialmente com apoio, explora avidamente o ambiente, pega pequenos objetos entre polegar e indicador e pode levá-los à boca, entrega um objeto solicitado, brinca
com bola, faz movimentos de adaptação da postura ao ser vestido, repete sons, acena com a mão, conhece seu nome e pode falar
algumas palavras.
Os principais riscos físicos neste período são: aspiração de líquidos e corpos estranhos, intoxicações, afogamento, queimaduras,
choque elétrico, quedas e atropelamentos. Os pais devem ser capazes de examinar o ambiente em que a criança vive, a fim de detectar e remover a maioria dos fatores de risco. O objetivo fundamental é bloquear a transferência da energia que causa o trauma

e não tentar modificar o comportamento da criança.
Devem ser orientados pelo pediatra a:
→→ estabelecer uma comunicação com o bebê, observar com atenção as aquisições da criança sob seus cuidados e o ambiente
doméstico onde a criança está inserida;
→→ não subestimar a capacidade de movimento e iniciativa do
bebê;
→→ supervisionar o bebê, dando-lhe atenção verdadeiramente interessada;
→→ sempre transportar o bebê no carro, segundo as normas de segurança;
→→ medicar o bebê ou introduzir alimentos sempre com orientação
médica;
→→ nunca deixar o bebê sobre qualquer apoio que seja alto e sem
proteção;
→→ não deixar o bebê sozinho no banho ou com qualquer acesso à
imersão em baldes, bacias, vaso sanitário, piscina;
→→ não deixar o bebê “mamar sozinho”;
→→ não utilizar andador;
→→ não oferecer como brinquedos objetos de risco: latas de talco,
embalagens com remédios, tubos de pomada ou objetos pequenos e/ou pontiagudos;
→→ não se aproximar do fogão, não cozinhar com o bebê no colo e
não ficar próximo a substâncias quentes;
→→ não ter objetos pequenos, que destacam partes ou pesados sobre móveis baixos e acessíveis;
→→ guardar produtos químicos e medicamentos em suas embalagens originais e em armários altos e trancados.
A orientação familiar específica para a segurança tem papel relevante na proteção da criança. Para reduzir os riscos e propiciar
um ambiente seguro para o crescimento da criança, os pais não
devem ser muito permissivos - não estabelecendo limites, nem
muito preocupados - impedindo a exploração do ambiente, que
pode e deve ser feita, sempre sob supervisão atenta. Relatoras:
Claudete Ribeiro de Lima e Renata D. Waksman.

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

Patrocínio

facebook.com/sociedadespsp
twitter.com/SociedadeSPSP

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