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A

o longo da sua história a SPSP tem crescido dia-a-dia; com a indexação da nossa
Revista Paulista de Pediatria na SciELO a SPSP atinge a sua maioridade. É licito
afirmar que essa indexação representa uma grande contribuição para o progresso científico da Pediatria brasileira. Atingir esse objetivo foi o resultado de um
grande trabalho coletivo, iniciado em gestões anteriores. Todos nós, associados da SPSP,
estamos orgulhosos com a indexação da Revista Paulista de Pediatria.
As Jornadas de Atualização Pediátrica SPSP - Regional estão sendo realizadas com muito
sucesso, desempenhando a dupla finalidade: científica e de integração com os pediatras do
interior, inclusive na Defesa Profissional. Nesse sentido, a reativação da Regional Baixada
Santista aumentará a participação dos pediatras do Estado nas atividades da SPSP, atividades essas que podem ser acompanhadas nas seções “aconteceu” e “vai acontecer” deste boletim ou, de modo mais amplo, no portal da SPSP na internet. Por oportuno, reavivamos
o convite para que vocês façam do portal sua página de abertura. Vale a pena.
Atendendo a uma das missões da SPSP, estaremos, em breve, publicando na mídia
leiga orientações para os pais e familiares de cuidados com a saúde das crianças e dos
adolescentes.
Considerando a grande importância dos distúrbios do
sono na clínica pediátrica, será formado um novo Departamento Cientifico: Medicina do Sono da Criança e do Adolescente. Convidamos os colegas a participarem desse Departamento, pioneiro nas entidades pediátricas.
Um grande abraço,
José Hugo de Lins Pessoa
Presidente
E-mail: pediatria@spsp.org.br
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Márcio Kato

O

s sócios da SPSP podem acessar – mediante a informação de
seu e-mail cadastrado e o número de
sua matrícula na SPSP – a área restrita do portal da SPSP. Assim, poderão
visualizar as atividades de todos os
Departamentos Científicos, incluindo cronograma de reuniões, atas dos
encontros, recomendações, perguntas e respostas, bibliografia, links e
legislação. Visite: www.spsp.org.br.

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

► conversa com o diretor

Comunicação com o pediatra

U

ma das áreas de atuação do Secretário Geral da
SPSP é facilitar a comunicação com o associado.
Nesse sentido, demos um grande impulso no
portal da Sociedade de Pediatria de São Paulo, em
conjunto com a Comissão de Comunicação Eletrônica. Estamos
muito animados, pois o portal tem sido acessado em média 240
vezes ao dia, sendo alguns conteúdos exclusivos para associados
da SPSP. O pediatra tem acesso a: notícias atualizadas sobre o que
vem acontecendo na Pediatria em nosso Estado, informações sobre as ações da SPSP, atividades dos Departamentos Científicos,
publicações da Sociedade, cursos e eventos promovidos e apoiados pela SPSP, conteúdo destinado aos pais, entre muitos outros assuntos. O que queremos é uma maior comunicação com
o associado, estimular que ele entre mais em contato conosco
e coloque suas necessidades, dúvidas e sugestões por meio do
portal. A partir disso, a Diretoria Executiva da SPSP pode aten-

der da melhor maneira possível as
solicitações.
Do mesmo modo, é nossa intenção aumentar a comunicação
com o residente. Temos por volta
de 300 médicos residentes em Pediatria formando-se por ano.
Eles precisam conhecer melhor a SPSP para que fiquem a par
dos benefícios que podem ter sendo sócios e, também, para que
participem das atividades da entidade, aumentando o grupo de
pediatras que atuam em prol da Pediatria por meio da SPSP.
Maria Fernanda Branco de Almeida

Formou-se na Universidade Federal de São Paulo – Unifesp, onde fez residência,
mestrado e doutorado. Atualmente é Professora Associada da Disciplina de Pediatria Neonatal da Unifesp e Coordenadora do Programa de Reanimação Neonatal
da Sociedade Brasileira de Pediatria.
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o associado

Entusiasmo pela profissão

A

o sair da Universidade, tinha um único objetivo: me tornar um bom profissional da Pediatria. Para tanto, dediquei-me intensamente nos últimos 40 anos às atividades
didáticas e de consultório, trabalhando no Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e
assumindo a orientação da Residência Médica do Departamento
de Pediatria da Maternidade de Campinas. Atualmente, alterno
meu tempo entre o berçário da Maternidade e o consultório, atendendo crianças de todos os níveis sociais, e continuo o contato
com os novos residentes, agora não como preceptor, mas como
colaborador. E meu entusiasmo pela profissão inspirou dois de
meus três filhos a seguirem a profissão de médico.
A abordagem que desenvolvi ao longo dos anos com relação aos meus pacientes possibilitou-me vislumbrar e observar, de
maneira mais completa, seu desenvolvimento e crescimento. Às
vezes posso ser confundido como workaholic, mas o fato é que as
crianças requerem cuidados que vão além da consulta, pois a pro-

fissão de pediatra exige uma disposição permanente.
Os prazeres da vida podem ser
muitos: ter a família reunida, viagens,
festas com amigos e aquisições materiais. Para o entusiasta da profissão, é a alegria de ajudar no tratamento e cura das crianças, mesmo que, infelizmente, ela seja superada
quando perde-se um paciente. Embora isso faça parte da profissão,
o sentimento de impotência diante dos esforços empregados para
salvar uma criança é quase sempre inevitável. Passada toda comoção,
já estou preparado para atender no dia seguinte um novo paciente,
que poderá vir com um choro ou um sorriso no rosto.
Sebastião Tenório da Silva

Formou-se e fez residência de Pediatria na Faculdade de Medicina da Universidade
Federal de Pernambuco. Atualmente exerce atividades em seu consultório, em Campinas, e no Departamento de Neonatologia da Maternidade de Campinas.
E-mail: sebastião_tenorio@yahoo.com.br

EXPEDIENTE
Diretoria Executiva - Presidente: José Hugo L Pessoa 1º Vice-Presidente: João Coriolano R Barros 2º Vice-Presidente: Mário R Hirschheimer Secretária Geral: M Fernanda B de Almeida 1º Secretário: Sulim Abramovici 2º Secretário: Fábio EFA Leite 1º Tesoureira: Lucimar
A Françoso 2º Tesoureiro: Aderbal T Mariotti. Diretoria de Publicações: Cléa R Leone (Diretora), Ruth Guinsburg (Editora Revista Paulista de Pediatria), Amélia MN dos Santos, Antonio C Pastorino, Antonio A Barros Fo, Mário C Falcão, Sônia RTS Ramos. Diretoria de
Cursos e Eventos: Lílian SR Sadeck (Diretora), Cláudio R Aguiar, Cristina MA Jacob, Pérsio Roxo Jr, Raphael DR Liberatore, Renata D Waksman, Rubens W Lipinski. Diretoria de Patrimônio: Eraldo S Fiore (Diretor), Lélia C Gouvêa. Diretoria de Defesa Profissional:
Claudio Barsanti (Diretor), José Espin Neto, Marcos G Fontana, Mauro BM da Silva, Paulo T Falanghe, Rafael B de Souza, Rubens Feferbaum. Diretoria de Departamentos Científicos: Sérgio AB Sarrubbo (Diretor), Mauro B de Morais, Ciro J Bertoli. Diretoria de
Regionais: Fábio EFA Leite (Diretor), Jair M Kuhn. Comissão de Ensino e Pesquisa: Nildo A Batista (Presidente), Angélica MB Zeferino, Cláudio A Len, Cleide EP Trindade, Dráuzio Viegas, Marco A Barbieri, Rogério Pecchini, Vera L Sdepanian. Comissão de Relações
Comunitárias: Ana CR Zollner (Presidente), João L Kobel, José Gabel, Renata D Waksman, Roseli MDA Lopes, Sandra R Loggetto, Ulysses Dória Fº. Comissão de Comunicação Eletrônica: Aderbal T Mariotti (Presidente), Lílian SR Sadeck, M Fernanda B de Almeida.
Comissão de Sindicância: Antônio CM de Arruda, Conceição AM Segre, Dirceu Solé, Gabriel W Oselka, José R Fioretto. Conselho Fiscal: Benjamin I Kopelman, Jayme Murahovschi, M Marluce S Vilela. Conselho Consultivo: José HL Pessoa, Cléa R Leone, Fabio A
Lopez, Clóvis F Constantino, João TA Carvalhaes, Mário Santoro Jr. Programa de Reanimação Neonatal: Helenilce PF Costa (Coordenadora), Bettina BD Figueira, Cláudia Tanuri, Sérgio TM Marba. Programa de Reanimação Pediátrica: Tânia MS Sakano (Coordenadora).
Assessores da Presidência: Claudio Leone, Clóvis F. Constantino, Fabio A Lopez e Mário Santoro Jr.; Diretores-presidentes e vice das Regionais - Botucatu: Eduardo B Franco, Luis G Gerlin; Campinas: Tadeu F Fernandes, Fábio EFA Leite; Franca: Marcelo P Bittar,
Alberto S Costa Fº; Grande ABC: Alice LS Santos, Simone Holzer; Jundiaí: Aderbal T Mariotti, Paulo TP Nogueira; Marília: Mário CM Bernardo, Paulo EA Imamura; Mogi das Cruzes: Henrique G Naufel, Tereza KT Nihei; Piracicaba: Antonio Ananias Fº, Sandra R Ferracciu;
Presidente Prudente: Regis R Assad, Aparecido Nórcia; Ribeirão Preto: Pérsio Roxo Jr, Liliana A Balasteghini; S. José do Rio Preto: Maria Lúcia MA Alonso, Jorge S Haddad Fº; Sorocaba: Alcinda A Nigri, Izilda E Tâmega; Taubaté: Ciro J Bertoli, Cláudio R Aguiar.
Esta é uma publicação bimestral da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Alameda Santos, 211, 5º andar, conj. 511 - São Paulo - Cep: 01419-000 - Fone: 3284-0308 - Site: www.spsp.org.br - E-mail: pediatria@spsp.org.br. Editor: Luiz Laerte Fontes - MT-SP 8346
(assessoriaimprensa@spsp.com.br). Reportagens: Lucia Fontes. Tiragem desta edição: 6.000 exemplares. Permitida a reprodução desde que citada a fonte. Fotolito e impressão: Art Graphic (4226-3646).

2 • Pediatra Informe-se

► exercício da pediatria

► exercício da pediatria

Erro médico em Pediatria

Prontuário
médico:
aspectos
fundamentais

por Claudio Barsanti

“E

rro: 1. ato ou efeito de errar. 2. juízo falso; desacerto, engano. 3. Incorreção, inexatidão. 4. Desvio de bom caminho; desregramento; falta.” (grifos nossos). Pela definição do Prof. Dr. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira,
torna-se impossível apenas com a utilização do vocábulo “erro” determinar se
há responsabilidade do agente. Pelo descrito, o erro pode se dar devido a um simples
engano ou juízo falso de uma determinada situação, ação perfeitamente escusável, ou,
ainda, pela falta, desvio ou desregramento por parte do profissional que, ao não seguir os
passos adequados para aquela situação, contribui de maneira única para a ocorrência do
fim indesejável.
Ao acrescentarmos o adjetivo “médico” (“aquilo que pode restabelecer a saúde - física
ou moral”) ao substantivo “erro”, observamos que a expressão formada – “erro médico”
– adquire complexidade e dificuldade maiores do que a atribuída a cada um dos vocábulos
isoladamente grafados. Aquele ou aquilo que pode restabelecer o bem-estar bio-psico-social de um indivíduo não obrigatoriamente conseguirá ou deverá conseguir.
Os pediatras têm, além das dificuldades inerentes a todas às demais especialidades
médicas, a responsabilidade de assistir a pacientes que muitas vezes não conseguem expressar seus sintomas, sendo fundamental um exame clínico extremamente apurado, extenso e detalhista para a formulação das adequadas hipóteses diagnósticas e conseqüente
tratamento.
Acrescentamos que a carga emocional envolvida quando da atenção médica a crianças,
tanto pelos familiares quanto pela própria equipe de atendimento médico e para-médico,
é extremamente elevada, podendo induzir a erros de conduta por parte dos profissionais
menos experientes como, também, determinar desentendimentos entre os médicos e os
responsáveis que, não entendendo a gravidade de uma determinada situação clínica, bem
como toda a sua seqüência terapêutica e prognóstica, podem creditar a má evolução do
paciente a um erro profissional não existente.
Vários são os fatores que diminuem a possibilidade de ações contra pediatras. Dentre eles uma apropriada relação médico-paciente, que começa com a adequada atenção à
criança e seus familiares, obrigação ética e médica de todos nós, se torna basilar. Ressaltamos que a boa relação médico-paciente se reveste, além da devida atuação técnica, de
respeito e compreensão dos aspectos psicológicos envolvidos, transformando-se o pediatra
não apenas em médico, mas também em amigo e
entendedor da dor de todos os envolvidos.
Embora, não se caracterize como um
evento preventivo de ações judiciais contrárias, o correto preenchimento do prontuário médico, aqui incluídas as fichas
ambulatoriais, de pronto atendimento
e de consultórios, se apresenta como o
grande instrumento de defesa do profissional. Contudo, infelizmente,
não raras vezes, prontuários não
adequadamente preenchidos têm se
transformado em arma letal contra os
médicos atendentes.

O

prontuário médico é o conjunto
de documentos onde são registrados todos os cuidados profissionais
prestados aos pacientes. Ele atesta o
atendimento médico a uma pessoa
numa instituição de assistência ou
num consultório. É também o documento que guarda o segredo médico
do paciente. Ao preenchê-lo, aspectos
fundamentais devem ser observados:
• Data, horário, nome legível e número do registro profissional.
• Anotar todos os procedimentos,
intercorrências.
• Preencher o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
• Anotar as informações transmitidas
ao paciente.
• Evitar siglas/ não resumir a descrição de procedimentos.
• Escrita legível.
• Mantê-lo completo e íntegro.
• Registrar todos os fatos relevantes.
• Conduta e discussões nominadas.
• Evolução diária (médica e de enfermagem).
• Resumo de alta (+ cópia).
• Orientações de alta hospitalar
(+ cópia).
• Receita legível e identificável
(+ cópia).
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► regional s. j. rio preto

► regional baixada santista

Atividades
para o pediatra

Reativada Regional
na Baixada Santista

M

aria Lucia Mitiko Aquyiama
Alonso (foto) assumiu, juntamente com Jorge Hadad Filho, a diretoria da Regional SPSP de São José do
Rio Preto e ambos estão trabalhando
ativamente na organização de eventos. Em setembro último, foi realizada
a IV Jornada de Atualização em Pediatria, evento tradicional que acontece
a cada dois anos organizado pela HB
Saúde com apoio da SPSP. Também
a cada dois anos, acontece o Congresso
do Oeste Paulista e o próximo será realizado em agosto de 2008. No início
de outubro ocorreu a Jornada de Atualização Pediátrica SPSP, com o apoio da
Sociedade de Medicina e Cirurgia de
SJRP (SMC-SJRP) e a Faculdade de
Medicina da cidade – Famerp. Uma
iniciativa interessante acontece na semana da criança – de 7 a 13 de outubro
– quando a Famerp, em conjunto com
a SMC-SJRP e a Unimed, realizará
atividades de valorização do pediatra.
A Regional trabalha em conjunto
com a SMC-SJRP e o Departamento
de Pediatria e Cirurgia Pediátrica da Famerp, por isso conta com espaço para
a realização de eventos e promover a
educação continuada dos pediatras da
região, e essa é a filosofia da nova Diretoria da Regional.
Contato: smc@terra.com.br

B

Arquivo pessoal

oa notícia para os pediatras de Santos e região: a Regional Baixada Santista da
SPSP está sendo reativada. O grupo que assume a Direção formou-se para não
permitir a extinção desse importante espaço de articulação e atuação de pediatras
e buscou juntar representantes das duas universidades com curso de Medicina
da região, dos hospitais mais importantes, assim como colegas ligados à Secretaria de Saúde
do Município e da Secretaria de Estado da Saúde. A Regional terá como presidente Paulo
Cesar Koch Nogueira, vice-presidente Antenor Raphaelli Neto, tesoureiro Paulo Sérgio
de Andrade e Silva e, na área de divulgação, Marcello Ruiz. “Buscaremos congregar todos
os pediatras que atuam na região da Baixada Santista, que reúne nove municípios, cerca de
dois milhões de habitantes e em torno de 500 pediatras. Além disso, entendemos que a vizinha região do Vale do Ribeira também deverá encontrar nesta Regional espaço para discutir
seus problemas pediátricos”, comenta Nogueira. De acordo com o Diretor-presidente, a
idéia da Regional é, além de funcionar como espaço para reciclagem, constituir-se em um
fórum de reflexão crítica sobre os problemas de saúde da região, com foco nas crianças.
A primeira atividade programada é a Jornada
de Atualização Pediátrica SPSP, evento que também
marcará a posse da nova Diretoria da Regional Baixada Santista (veja detalhes na página 6 desta edição). “Mas o ponto alto de nosso planejamento será
a organização de uma Jornada ou um Congresso de
Pediatria da Baixada Santista no segundo semestre
de 2008. Trata-se do primeiro evento desse porte na
região, e esperamos ter um encontro de dois a três
dias voltado para a educação continuada e discussão
sobre a realidade do trabalho em Pediatria em nossos
municípios”, informa Nogueira.
Contato: pckoch@uol.com.br

Revista indexada na SciELO

Márcio Kato

D
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epois de um trabalho intenso, realizado por um grupo incansável de pediatras, chega a premiação: a indexação da
Revista Paulista de Pediatria na base de dados SciELO. Para Ruth
Guinsburg, editora da publicação, este é um grande passo que só
foi conseguido e só vai se consolidar com a colaboração contínua
de todos os profissionais que têm contribuído como autores, revisores e conselheiros. Para Cléa Rodrigues Leone, diretora de
Publicações da SPSP, a indexação é uma grande conquista dos pediatras e da Pediatria, por ganharem mais um espaço para divulgação de sua produção científica. Para os
profissionais que trabalham em instituições que produzem conhecimento, a publicação
de seus artigos na Revista – agora indexada na Scielo – ganha um novo atrativo.

► aconteceu

► aconteceu

Prevenção de
acidentes e violência

Semana do
Aleitamento

A

conteceu em 21 de agosto, no Memorial da América Latina (São Paulo, SP), o
2º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra Crianças e
Adolescentes, coordenado pelo Núcleo de Estudos da Violência contra a Criança e o Adolescente da SPSP e o Condeca São Paulo (Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente). O evento (foto), voltado para profissionais que
lidam com crianças e adolescentes, teve mais de 900 inscritos, que participaram ativamente
das discussões e reflexões sobre a prevenção de situações de risco, com ênfase nas áreas
de violência e de acidentes em nível
doméstico, na escola e na rua. Para
os organizadores, o Fórum foi um
sucesso muito grande, e consolida a
parceria entre a SPSP e o Condeca,
uma parceria perfeita para ações e
reflexões sobre a violência na infância e adolescência.
O portal da SPSP tem mais fotos e informações sobre o evento.

Galeria de ex-presidentes

N

o Dia do Pediatra – 27 de julho – foi realizada a cerimônia de colocação da foto
de Cléa Rodrigues Leone, presidente da gestão
anterior, na galeria de fotos dos ex-presidentes. Estiveram presentes os ex-presidentes da
SPSP Jayme Murahovschi, Julio Toporovski,
Jacques Crespin e Cláudio Leone (na foto
com Cléa Leone e José Hugo de Lins Pessoa).

A

conteceu, de 1 a 7 de agosto deste
ano, a Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM). Uma das
atividades tradicionais da SPSP, o plantão telefônico para esclarecimento de
dúvidas da população (foto), aconteceu
nos dias 2 e 3 de agosto, e as equipes
que estiveram à disposição da comunidade atenderam ligações de diversas
localidades de São Paulo. O diferencial
deste ano ficou por conta do cartaz de
divulgação da SMAM, produzido e
distribuído pela SPSP por meio de seus
membros de Diretoria e associados. O
cartaz informou sobre o tema deste ano
– Amamentação na primeira hora, proteção
sem demora – e sobre o plantão de dúvidas. Os membros do DC de Aleitamento Materno, cada qual em seus locais de
trabalho, realizaram e participaram de
diversas atividades. Confira informações detalhadas no portal da SPSP.

Curso Nestlé de Atualização

O

64º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria, que aconteceu de 18 a 21 de agosto, no Centro de
Convenções de Florianópolis, em Santa Catarina, recebeu cerca de 2.400 médicos de todas
as regiões do Brasil. A programação deste ano contou com 16 mesas-redondas e 48 palestras ministradas por médicos dos mais importantes cursos de medicina do País. Alguns dos temas abordados
foram: déficit de crescimento, deficiência de ferro, alergia alimentar, obesidade/diabetes, hipertensão, anorexia nervosa, fome oculta, alergia às proteínas do leite de vaca, aleitamento materno,
bioética e defesa profissional, entre outros. O curso foi organizado pela Nestlé, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria.
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► aconteceu

► vai acontecer

Jornadas
realizadas

Vídeo conferências
em outubro e novembro

N

o último dia 11 de agosto, aconteceu a Jornada de Atualização Pediátrica SPSP na Regional Presidente
Prudente, com a participação de 49 pediatras. A Regional Grande ABC também realizou a sua Jornada, e contou
com 40 pediatras presentes. Os eventos tiveram a colaboração de membros
dos Departamentos Científicos, que
se dispuseram a compartilhar um dia
com os colegas das Regionais e foram
muito bem acolhidos. Essa interação
entre os profissionais, com a troca de
conhecimentos técnico-científicos, é
um dos principais objetivos da SPSP.
As Jornadas foram patrocinadas pela
Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda .

X Copati

D

e 29 de agosto a 1 de setembro último, Campos do Jordão foi sede
do X Congresso Paulista de Terapia Intensiva Adulto, Pediátrica e Neonatal, também
do X Congresso Paulista de Fisioterapia em
Terapia Intensiva e o I Congresso Paulista
de Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia em
Terapia Intensiva. O evento (foto) contou com 1.800 inscritos, com destaque
especial para as áreas de Pediatria e Neonatologia, que receberam 500 profissionais. Foram abordados os principais
temas em Medicina Intensiva Pediátrica
e Neonatal como choque séptico, ventilação pulmonar mecânica, infecções e
suporte nutricional, além de prematuridade e insuficiência respiratória aguda.
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E

stão programadas para os próximos meses duas palestras via Web. A primeira
acontece no dia 23 de outubro (terça-feira), às 20h00, com o tema Doenças
pneumocócicas e seus impactos, ministrada por Marco Aurélio Palazzi Safadi, secretário do Departamento de Infectologia da SPSP. A segunda acontece no
dia 6 de novembro (terça-feira), às 20h00, abordando o tema Seguimento ambulatorial
do recém-nascido pré-termo, ministrada por Lílian dos Santos Rodrigues Sadeck, coordenadora da Diretoria de Cursos e Eventos e membro do Departamento de Neonatologia da SPSP. As palestras serão transmitidas por vídeo via Web em tempo real
e para todos os participantes simultaneamente. Os interessados poderão visualizar o
palestrante, o material de apoio (slides) e o chat on-line, por onde poderão interagir
com o palestrante. Para participar, é necessário conectar-se à internet por banda larga e
acessar www.pneumococo.com.br para a primeira palestra e www.
prematuridade.com.br para a segunda. Os participantes poderão testar o link dois dias antes dos
eventos, momento em que deverão se cadastrar
para assistir às palestras. Ao final da palestra, se
desejar, o participante faz uma avaliação e, se
aprovado, recebe certificado e pontos para o
Certificado de Atualização Profissional (CAP).
As duas palestras contam com o patrocínio da
Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda.

Atualização na Baixada Santista

N

o próximo dia 27 de outubro acontece a Jornada de Atualização Pediátrica
SPSP – Regional Baixada Santista. O evento, além de promover a educação continuada do pediatra, celebrará a posse da nova Diretoria da Regional,
que está sendo reativada (veja matéria na página 5). Confira a programação:
08h30 – 09h00 Inscrições
09h00 – 10h00 Asma intermitente e persistente
Palestrante: Vera Esteves Vagnozzi Rullo
10h00 – 11h00 Prevenção das pneumonias comunitárias
Palestrante: José Geraldo Leite Ribeiro
11h00 – 11h30 Cerimônia de posse
11h30 – 13h30 Almoço de confraternização

A Jornada é inteiramente gratuita e todas as atividades ocorrerão na sede
da Associação dos Médicos de Santos, na avenida Ana Costa, 388, Santos (SP).
Participe!

Encontre seu curso ou evento
Data

Local

Evento

Informações

Apoio
SPSP

6 de outubro

Anfiteatro Ed. Johnson & Johnson

II Jornada de Hepatologia da Associação de Gastro, Hepatologia
e Nutrição de São Paulo

(11) 3081-6436 ou 3062-4063
amdetommaso@mpcnet.com.br

*

Apoio
SPSP

19 a 21
de outubro

Câmara Americana de Comércio
São Paulo, SP

V Simpósio Internacional de Infectologia em Otorrinopediatria da IAPO

(11) 3284-0308
selma@spsp.org.br
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Auditório Ed. Sede SPSP
São Paulo, SP

Curso de Reanimação Neonatal para Médicos

(11) 3284-0308

*

Realização 20 de outubro
SPSP

Pontos

Apoio
SPSP

5 e 6 de novembro Faculdade de Medicina do ABC
Santo André, SP

I Curso de Oncologia e Hematologia para Pediatras
da Faculdade de Medicina do ABC

(11) 4993-5491
www.cepho.org.br

*

Apoio
SPSP

7 a 10
de novembro

ITM Expo
São Paulo, SP

30º Congresso da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia
6º Congresso Brasileiro de Hematologia Pediátrica

(16) 3623-9399 ou 3630-8411
www.hemo2007.org.br

*

Apoio
SPSP

8, 22 e 29
de novembro

Hosp. Mun. Inf. Menino Jesus
São Paulo, SP

Curso de Hepatologia Pediátrica

norap@prefeitura.sp.gov.br

*

Apoio
SPSP

9 e 10
de novembro

Anf. H. Edmundo de Vasconcelos
São Paulo, SP

I Jornada de Urgência em Pediatria e Medicina do Adolescente
do Hospital Professor Edmundo de Vasconcelos

(11) 5575-7507
spuservico@gmail.com

*

Apoio
SPSP

15 a 18
de novembro

Federação de Comércio de SP
São Paulo, SP

XII Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia

(11) 3812-4845 - 3813-8136 (fax)
cerne@uol.com.br

*

Apoio
SPSP

23 de novembro

Anf. Hosp. Mun. Tatuapé
São Paulo, SP

II Jornada de Pediatria do Hospital Municipal do Tatuapé

(11) 6191-7000 ramal 3419

*

Apoio
SPSP

23 a 25
de novembro

Hotel JP
Ribeirão Preto, SP

9ª Jornada de Pediatria da Unimed de Ribeirão Preto

(16) 3623-9399
www.vsfutura.com.br/pediatriaunimed

*

Apoio
SPSP

8 de dezembro

HME Vila Nova Cachoeirinha
São Paulo, SP

III Jornada de Neonatologia da Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha

(11) 3886-1179
mrdi@prefeitura.sp.gov.br

*

Jornadas de Atualização Pediátrica SPSP - Regional (realização SPSP)
Data

Local

Informações

Piracicaba

6 de outubro

Associação Paulista de Medicina de Piracicaba

ananiasfilho@uol.com.br

Pontos
*

São José do Rio Preto

6 de outubro

Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto

(17) 3227-7577 - smc@terra.com.br

*

Baixada Santista

27 de outubro

Associação dos Médicos de Santos

(13) 3289-2626 - mas@ams.org.br

*

Vídeo conferência WEB (realização SPSP)
23 de outubro

Doença pneumocócica e seus impactos

www.pneumococo.com.br

*

6 de novembro

Seguimento ambulatorial do recém-nascido pré-termo

www.prematuridade.com.br

*

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

Reanimação Neonatal para Médicos e para Auxiliares

*

Erro Inato do Metabolismo - Mucopolissacaridose Tipo I
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Contato: Adriana (adriana@spsp.org.br) • Datas e locais disponíveis no site da SPSP (www.spsp.org.br)

Curso
on-line

30º Congresso da Sociedade Brasileira
de Hematologia e Hemoterapia
6º Congresso Brasileiro
de Hematologia Pediátrica
Evento de grande interesse na área de Hematologia e
Hemoterapia, com programação específica para pediatras
e hematologistas pediátricos com 6 mesas-redondas,
3 conferências e discussão de casos interativos. A
programação completa está disponível no portal da SPSP.
ITM Expo • São Paulo • SP
De 7 a 10 de novembro
(16) 3623-9399 ou 3630-8411
www.hemo2007.org.br

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

Regional

V Simpósio Internacional de
Infectologia em Otorrinopediatria
da IAPO
Ênfase para as novas ferramentas diagnósticas e
condutas nos tratamentos clínicos e cirúrgicos em
Otorrinolaringologia Pediátrica. Programação ampla que
inclui palestras de 50 professores estrangeiros de 21
países e 80 professores brasileiros, todos de grande
expressão em suas áreas de atuação.
Câmara Americana de Comércio
De 19 a 21 de outubro
selma@spsp.org.br
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► atualização rápida

► atualização rápida

Infecção do trato
urinário na infância

Velocidade de
crescimento

Departamento de Nefrologia

A

infecção do trato urinário (ITU) constitui uma das infecções mais comuns
em Pediatria, podendo sinalizar a presença de alteração congênita estrutural
em 30-50% dos casos, principalmente o refluxo vesicoureteral (RVU). Essa
situação indica a necessidade de um fluxograma de investigação laboratorial
e de imagem específicos, além do diagnóstico fiel por metodologia adequada de coleta
da urocultura. Em neonatos e lactentes, os quais apresentam maior suscetibilidade para
formação de cicatrizes renais, a ITU pode apresentar sintomatologia inespecífica, constituindo diagnóstico diferencial obrigatório de quadros de febre sem sinais localizatórios.
O método preferencial de coleta da urocultura em crianças com controle esfincteriano é o jato médio. A coleta por saco coletor pode responder por até 85% de falsopositivos, desta forma, em lactentes e/ou na ausência de controle esfincteriano, há a
necessidade de punção supra-púbica e/ou cateterização uretral. Disfunções miccionais,
freqüentemente não valorizadas, podem determinar recorrência de
episódios de ITU. As crianças com anomalias estruturais e/ou
funcionais podem evoluir com perda progressiva da função
renal, hipertensão arterial, proteinúria, insuficiência renal
crônica e necessidade de diálise e transplante renal.
Tratamento
O tratamento da ITU envolve a necessidade de esquemas antimicrobianos completos e específicos, constituindo retardo terapêutico e tratamento com dose-única ou
de curta duração, inadequados. A profilaxia antimicrobiana
está indicada nos casos de anomalias estruturais (ex. RVU),
nos pacientes com predisposição para recorrência e alto risco
de desenvolvimento de cicatrizes renais. O tempo de profilaxia é variável e individual, podendo durar anos, levando-se em
conta a patologia de base, a presença de cicatriz pielonefrítica
e sua progressão, o padrão miccional, entre outros aspectos.
Na presença de disfunção miccional, reeducação miccional,
ingestão hídrica adequada, tratamento da obstipação e, se necessário, medicamentos específicos, são fundamentais. A utilização de probióticos e sucos de cramberry permanecem controversos na profilaxia de novos surtos de ITU. Aspectos relacionados à vacinação de populações específicas constituem objeto de pesquisa experimental e clínica.

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.

Departamento de Endocrinologia

O

crescimento é o resultado de um
conjunto de fatores que se iniciam
na gestação e progridem no período
neonatal, infância pré-escolar, escolar e
adolescência, quando durante a puberdade ocorre o estirão. A baixa estatura
pode ser devido a causas genéticas (Síndrome de Turner) ou distúrbios nutricionais, pulmonares, renais, cardíacos,
gastrintestinais e endócrinos (hipotireoidismo, deficiência na secreção e/ou
ação do hormônio de crescimento e
excesso de produção ou uso de glicocorticóides). Devemos lembrar que as
crianças com estatura abaixo da média
são normais, se seus pais também
têm altura abaixo da média.
É importante ficar atento
a situações em que possa
ocorrer excesso de crescimento. É importante ressaltar que o
acompanhamento
pediátrico de rotina
deve ser enfatizado
durante toda a infância e adolescência
para que qualquer
variação na velocidade de crescimento deva ser
investigada para
ser corrigida a
tempo.

nio

cí
Patro

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