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► veja no portal

► conversa com o presidente

Técnica de
amamentação
em vídeo

Fim de ano

C

aros colegas, estamos na fronteira de um novo ano. Os últimos dias do ano são
tradicionalmente de reflexões, balanços e projeções: parar de fumar, emagrecer, fazer atividades físicas ou mudar o estilo de vida. Questões profissionais
também emergem: como será a nossa Pediatria em 2008?
Velhos e novos desafios deverão estar presentes na agenda do pediatra. A única certeza é que será preciso continuar trabalhando muito para oferecer a cada criança a melhor
assistência pediátrica. Comemoramos a diminuição da mortalidade infantil, porém a prioridade ainda é reduzir as mortes que podem ser evitadas com os recursos tecnológicos
atuais. As modificações observadas nos últimos anos no perfil epidemiológico das doenças
das crianças criaram uma “nova nosologia” pediátrica. Isso implicará em modificações nos
modos de ensinar, de aprender e de exercer a Pediatria. Algumas interrogações estarão
presentes: aumentará a remuneração do trabalho do pediatra, baseado isso na lei da oferta
e da procura, como já é observada atualmente nos serviços de Pronto Socorro? É possível
que sim. As crianças brasileiras atendidas no PSF conseguirão, finalmente, seus pediatras?
Isso já acontece em algumas cidades; é preciso continuar a luta.
Graças ao trabalho de todos os seus membros, diretores, colaboradores e associados
foi possível à SPSP, em 2007, atuar ativamente em prol da educação continuada do pediatra, da defesa do exercício profissional e da saúde das nossas crianças e adolescentes. Ressalte-se
que tivemos parceiros éticos. Agradecemos a todos.
Boas Festas e feliz Ano Novo. Um grande abraço,
José Hugo de Lins Pessoa
Presidente
E-mail: pediatria@spsp.org.br

► Exercício
da Pediatria
Câmara Técnica
de Pediatria.
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► Cursos e
eventos
Confira o que aconteceu
e o que vai acontecer.
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► Atualização
em Genética
Diagnóstico genético
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Márcio Kato

D

úvidas sobre técnicas de aleitamento materno? O portal da
SPSP (www.spsp.org.br) oferece vídeo, elaborado pelo Departamento de
Aleitamento Materno da SPSP e divulgado durante o 11º Congresso Paulista de Pediatria, ocorrido em março último, em São Paulo. Para acessar aponte
o mouse no menu Serviços, clique no
link Vídeos e observe as várias possibilidades para que seu pequeno paciente
seja amamentado com sucesso!

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

► conversa com o diretor

A discussão da formação
O segundo lócus de formação
do pediatra ocorre na Residência
Médica. Pretendemos, também,
aglutinar os Programas do Estado,
buscando o aprimoramento da formação do pediatra. Um primeiro fórum já foi realizado! Inúmeros aspectos foram levantados. É objetivo da Sociedade de
Pediatria de São Paulo, por meio da Comissão de Ensino e Pesquisa, avançar nesta discussão, sempre buscando a excelência
da prática pediátrica no nosso Estado.
Vamos unir esforços nesta empreitada!

Lucia Fontes

A

Pediatria, como outras áreas da Medicina, vem apresentando um crescimento vertiginoso, demandando,
para sua prática efetiva, sólida formação e capacidade
de aprimoramento contínuo por meio do estudo independente. Entendo que a SPSP, comprometida com o exercício competente da prática pediátrica, tem um importante papel
no incentivo e mesmo no acompanhamento destes processos.
Neste sentido, a Comissão de Ensino e Pesquisa da atual
gestão assume, como meta, a discussão da formação do pediatra
no Estado de São Paulo. Entendo que esta formação se inicia
na graduação do médico. Com certeza, os Departamentos de
Pediatria das Escolas Médicas têm se esmerado na qualidade do
ensino que oferecem. No entanto, a procura dos acadêmicos
pela Pediatria tem diminuído. A Comissão de Ensino e Pesquisa pretende estimular esta discussão nas Escolas Médicas
Paulistas.

Nildo Alves Batista

Médico pediatra, Mestre e Doutor em Pediatria pela FMUSP, Livre Docente
em Educação Médica pela UNIFESP, é Professor Associado da Universidade
Federal de São Paulo e Presidente da Comissão de Ensino e Pesquisa da SPSP.
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o associado

Orgulho de ser pediatra
atendendo os filhos dos policiais
militares de São Paulo.
Outra coisa que fiz logo após
receber o Título de Especialista em
Pediatria foi associar-me à SPSP. Os
pediatras precisam estar atualizados e a Sociedade de Pediatria de
São Paulo exerce papel importante na vida do médico ao contribuir para a sua educação continuada e não medir esforços na
defesa da profissão. Tenho orgulho de ser pediatra e, enquanto
puder, continuarei exercendo a profissão e também serei associada da SPSP, para poder contar com seu apoio e benefícios.

Arquivo pessoal

N

inguém escolhe seguir a profissão de Pediatra sem
ter paixão pela atividade, e comigo não foi diferente. Isso porque a especialidade, por não ter procedimentos, acaba obrigando o pediatra a ter mais de
um emprego para ter um retorno financeiro satisfatório. Além
disso, a profissão exige dedicação 24 horas por dia, muita paciência e esforço extra para entender os pais e ter um bom relacionamento com a família, já que ter um filho doente não é uma
situação fácil de lidar.
Sabendo de tudo isso, e para poder me dedicar à minha família e ter privacidade em minha casa, acabei optando pelo atendimento em ambulatórios desde a formatura, o que continuo
fazendo atualmente, mesmo aposentada pelos 25 anos de trabalho em prol das crianças. Ao mesmo tempo em que me dediquei à profissão que escolhi e que tenho prazer em exercer, pude
acompanhar o crescimento de meus filhos e vê-los formados.
Atualmente, trabalho no ambulatório do Hospital Cruz Azul,

Ana Amélia Lourenção

Formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e fez residência de Pediatria na Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo – Hospital das Clínicas. Atualmente trabalha no ambulatório do
Hospital da Cruz Azul, em São Paulo.
E-mail: analourencao@hotmail.com
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► exercício da pediatria

► exercício da pediatria

Câmara Técnica
de Pediatria

Assistente
Técnico e
Perito Oficial

por Clóvis Francisco Constantino

A

s Câmaras Técnicas do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
(Cremesp) foram regulamentadas por meio de Resolução Cremesp nº 86 que foi
publicada no Diário Oficial do Estado em 2 de dezembro de 1998. Os objetivos
incluíram as seguintes necessidades: melhor atender aos médicos do Estado em
função da evolução técnico-científica crescente, e participação progressiva das especialidades médicas e áreas de atuação diante da abrangente ação do Conselho. Pelo regulamento,
elas são criadas mediante solicitação de conselheiro, apreciadas e aprovadas em sessão plenária. O coordenador será um conselheiro nomeado pela Plenária.
O artigo 6º da resolução mencionada atribui às câmaras: “A – analisar e emitir pareceres sobre técnicas e tratamento no âmbito da especialidade; B – analisar e emitir pareceres
sobre os Expedientes Denúncias e Consultas; C – assessorar o Cremesp em assuntos que
envolvam a especialidade.”
No último dia 18 de outubro, em reunião ordinária da Diretoria da SPSP, a convite
da mesma por meio do sr. presidente Dr. José Hugo de Lins Pessoa, compareceu à sessão
o atual presidente do Cremesp, Dr. Henrique Carlos Gonçalves, pediatra, que, além de
retomar seu associativismo à entidade pediátrica estadual e, consequentemente nacional,
assumiu a necessidade de criação da Câmara Técnica de Pediatria do Cremesp, o que tentará viabilizar nas próximas semanas, contando com indicações, pela SPSP, de vários de seus
futuros membros.
Na ocasião, coincidentemente o Dia do Médico, tive a oportunidade de estar presente,
ainda como ex-presidente da Sociedade e do Conselho e compartilhar aquela noite solene
com vários outros ex-presidentes da SPSP, um ex-presidente da Sociedade Brasileira de
Pediatria, bem como de seu atual vice-presidente.
A Diretoria da SPSP estava toda presente e participou dos pronunciamentos, cuja tônica foi o imperativo que é a união dos esforços das entidades médicas em prol de melhor
e mais respeitado trabalho do médico, bem como da segurança da saúde da população em
tempos tão difíceis nessa esfera indispensável à sociedade brasileira.
Muito honra a SPSP ter mais um pediatra presidindo o Cremesp e compartindo seu
quadro associativo. Creio que seus 8 mil associados têm mais um motivo para orgulhar-se
de sua Sociedade com esta iniciativa da nova Diretoria, formalizada pelo entendimento entre seu presidente e o novo presidente do Cremesp.
Ganharão a Pediatria brasileira, as crianças e adolescentes de nosso País, seus pais e todos os médicos
em geral, pois união de esforços sempre redundará
em benefício da coletividade.
Parabéns ao espírito de colaboração, comunhão
e compartilhamento que, cada vez mais, permeia as
ações dos líderes das entidades médicas, sabedores
que são, das necessidades de todos.
Conselheiro do CREMESP e do CFM.
Presidente do Departamento de Bioética da SBP
Presidente da SPSP (1998-2000).
Presidente do CREMESP (2003-2004).

Márcio Kato

Clóvis Francisco Constantino

por Claudio Barsanti

N

os processos administrativos que
tramitam nos Conselhos Regionais e no Conselho Federal de Medicina, as Câmaras Técnicas detêm importante papel no deslinde das questões
apresentadas, principalmente quando
se invoca Erro Médico.
Enquanto no Processo Criminal,
a participação de órgãos oficiais (Instituto Médico Legal, Instituto de Medicina e Criminalística do Estado de São
Paulo, dentre outros) tem caráter preponderante, na esfera cível a atuação
de Peritos e Assistentes Técnicos toma
caráter fundamental na determinação
do real acontecido. O Perito Oficial
Médico determinado pelo Magistrado
deve realizar um estudo completo da
situação, analisando o prontuário médico e todos os documentos acostados
aos Autos que entenda de importância
clínica para a situação. Se perceber necessário, além do exame clínico do paciente envolvido na demanda judicial,
poderá solicitar exames complementares para que atinja a sua plena convicção. Entretanto, esse Perito Médico
nem sempre pertence à especialidade
médica a que se refere a discussão e,
às vezes, alguns dados fundamentais
para a apreciação do caso podem não
ser adequadamente analisados.
Nesse diapasão, dentre outras
inúmeras razões, é importante a participação do Assistente Técnico, profissional contratado pelas partes para auxiliar na condução e discussão do caso.
Embora não obrigatória, a sua ausência
não raramente prejudica o agente, pois
aspectos importantes podem deixar de
ser percebidos e questionados, o que
poderá, em última instância, conduzir
a uma análise equivocada por parte do
Perito Oficial e do Juiz.
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► regional franca

► regional marília

Em prol da
educação
continuada
do pediatra

Capacitação do médico
na sala de parto

M

egundo informam Mario C. Martini Bernardo (Marília) e Paulo E. de A. Imamura (Lins), respectivamente diretor-presidente e vice-diretor presidente da
Regional Marília, neste ano a Regional já realizou uma Jornada de Atualização
Pediátrica SPSP - Regionais, em conjunto com a Diretoria de Cursos e Eventos,
com ótimo aproveitamento e participação dos pediatras da região. “Embora não tenhamos agendado nenhum outro curso ou palestra para 2007, temos feito um trabalho
de apoio aos eventos programados por outras entidades, ajudando tanto na organização como na divulgação”, conta Mario. Um exemplo é a Jornada de Atualização em
Neonatologia, que o Hospital Regional de Assis realizou em novembro último, com a
participação do professor Milton Harumi Miyoshi, da UNIFESP, como conferencista
convidado. Também as reuniões científicas mensais da Pediatria deste hospital são
divulgadas aos pediatras associados.
Mario participa, desde maio de 2007, do
Comitê Regional de Vigilância da Mortalidade Materno-Infantil, principalmente nas
questões que envolvem os pediatras na capacitação em ações que visem contribuir para
melhorar a questão da mortalidade infantil.
“Em decorrência disso, temos incentivado os
municípios, por meio do comitê, a se preocuparem com a capacitação em sala de parto
para médicos e enfermeiros, já que em nossa
região oferecemos o Curso de Reanimação
Neonatal. Como resultado, no último curso
realizado em agosto, várias inscrições vieram
por meio do Comitê”, afirma Mario.
Contato: mariocmb@bol.com.br.

S

Márcio Kato

arcelo Pinho Bittar, diretorpresidente da Regional SPSP
de Franca, atua em sua Diretoria
desde a fundação da Regional. Ele
informa que em 2007 foram realizados dois cursos na área de Nutrição
Pediátrica: Nutrição no Recém-Nascido
Pré-Termo (em maio) e Nutrição na
Criança Gravemente Enferma (em junho). Ambos são cursos da pós-graduação em Pediatria da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto-USP.
O diretor-presidente da Regional SPSP Franca conta, ainda, que há
14 anos, a Regional vem organizando
a Jornada Francana de Pediatria (JFP),
que é realizada anualmente, além de
reuniões científicas, discussões de
casos e palestras várias, dependendo
do interesse dos associados e disponibilidade de patrocínio. “Para 2008
estamos programando a JFP, que
acontece tradicionalmente nos meses
de junho”, finaliza Bittar.
Contato: marcelobittar@netsite.com.br.

Revista Paulista
de Pediatria
A Revista Paulista de Pediatria é distribuída gratuitamente aos
sócios da SPSP. Para os não-sócios, os valores para a assinatura
são os seguintes:

Márcio Kato

Fascículo único: R$ 30,00 + frete*
Assinatura anual (4 fascículos): R$ 100,00 + frete*
Sócios da SBP (outros Estados): apenas o frete*
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* O valor do frete é variável, depende do Estado.
Favor fazer depósito em nome da Associação de Pediatria de São Paulo:
Banco Real - agência 0409 - conta corrente 6.061.200-8.

► aconteceu

Encontro discute
residência médica

Atualização no
interior

N

Lucia Fontes

o último dia 29 de setembro, a SPSP, por meio da sua Comissão de Ensino
e Pesquisa, realizou a I Oficina de Trabalho - A Residência Médica em Pediatria
no Estado de São Paulo: desafios atuais, na Associação Paulista de Medicina de
São Paulo, na capital. O evento (foto) reuniu 53 pessoas, entre membros da
Comissão de Ensino e Pesquisa da SPSP e preceptores e representantes dos residentes de
20 programas de Residência Médica em Pediatria do Estado, que discutiram os rumos do
ensino da Pediatria e suas áreas de atuação.
Na opinião de Nildo Alves
Batista, coordenador da Comissão,
o encontro aconteceu na hora certa
para abordar um momento atual da
residência médica. “Estamos na expectativa de grandes mudanças que
podem abrir uma perspectiva de
trabalho que visa o aprimoramento
do pediatra do Estado de São Paulo”, comentou.

Pediatra é homenageado

O

Luiz Fontes

Gisella Gutarra Sedano

professor Fernando José de Nóbrega foi
homenageado com o título de Cidadão
Paulistano em outubro último, uma iniciativa
do vereador Gilberto Natalini (foto). O tributo é mais do que justificado, já que o professor
Nóbrega vem desenvolvendo papel de suma
importância na Medicina brasileira, cuidando
das crianças com muito respeito e dignidade.

O presidente da SPSP José Hugo de Lins Pessoa, os ex-presidentes Mário Santoro
Jr., Cláudio Leone, Cléa Rodrigues Leone e Fábio Ancona Lopez, o presidente do
Cremesp Henrique C. Gonçalves e o ex-presidente da SPSP Clóvis F. Constantino.

Luciana Rezende

► aconteceu

N

os meses de agosto a outubro
foram realizadas as Jornadas de
Atualização Pediátrica SPSP - Regionais
em nove Regionais da SPSP: Campinas (foto), Grande ABC, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão
Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba
e Taubaté. As Jornadas foram criadas
com o objetivo de proporcionar além
de educação continuada, a integração e
a discussão da defesa profissional com
os pediatras do interior do Estado. Os
eventos abordaram temas de Pediatria
geral, tiveram alta participação – 321
pediatras nas nove Regionais – e alcançaram bons índices de aprovação. As
Jornadas contaram com as Diretorias
Executiva, de Cursos e Eventos, das
Regionais e de Defesa Profissional, com
os Departamentos Científicos e a secretaria da SPSP e com o apoio da Wyeth
Indústria Farmacêutica. Mais informações e fotos das diferentes jornadas estão disponíveis no portal da SPSP.

Reunião no Dia do Médico

O

dia 18 de outubro foi comemorado com uma reunião geral ordinária
da Diretoria da SPSP. Esteve presente ao encontro o pediatra Henrique
Carlos Gonçalves, presidente do Cremesp, que foi convidado a se reintegrar
como sócio da Sociedade de Pediatria de São Paulo e aproveitou o evento
para formalizar a criação da Câmara Técnica de Pediatria do Cremesp, considerada pela SPSP como importante avanço para melhor interpretação dos
conflitos do exercício da Pediatria.
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► aconteceu

► vai acontecer

Licençamaternidade

5a Conferência das
Universidades e da SPSP

TEP
premia
as
1 colocadas

D

e 5 a 7 de junho de 2008 acontece a 5ª Conferência das Universidades e da SPSP na Atualização da Pediatria, evento que proporciona ao
pediatra geral atualização nas várias áreas de
atuação da Pediatria. A programação – a ser desenvolvida
com a colaboração de todos os Departamentos Científicos da SPSP – será abrangente e abordará assuntos emergentes em formato de conferências, discussões de casos
clínicos e controvérsias. As atividades irão enfocar os
principais problemas do dia-a-dia do exercício da profissão e estimular a participação ativa de todos os presentes.
“Em 2008, a novidade fica por conta da introdução de um
novo eixo na programação científica, incluindo apresentação de temas livres, com o objetivo de estimular a pesquisa, e disponibilizando espaço para discussão de trabalhos realizados por residentes e graduandos dos programas de iniciação científica”, informa Lilian
S.R. Sadeck, coordenadora da Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP. Como aconteceu
na 4ª Conferência, realizada em 2005, o evento terá um espaço para discutir o ensino da
Pediatria no Estado, com a participação dos docentes dos Departamentos de Pediatria das
Faculdades de Medicina. “Contamos com a participação de todos”, finaliza Lilian.

Márcio Kato

Senado aprovou, em 18 de outubro último, o projeto de lei
que amplia a licença-maternidade
para seis meses. No entanto, no Estado de São Paulo a proposta já é lei em
Franca, Ribeirão Pires e São Bernardo
do Campo.
Nestlé – A Nestlé Brasil adiantou-se à aprovação do projeto de lei
pelo Congresso Nacional e já implantou a licença-maternidade de seis meses para suas funcionárias. Ivan Zurita, presidente da empresa, atendeu a
uma sugestão da SBP entregue por
seu presidente, Dioclécio Campos Jr.

► aconteceu

Novos instrutores

E

m 2007 comemora-se os 40 anos
do TEP (Título de Especialista em
Pediatria), e a SPSP informa com satisfação que as três primeiras colocadas
do TEP deste ano são do Estado de São
Paulo: Marina Santorso Belhaus, Ana
Paula de Carvalho Canela e Daniela
de Freitas Gonçalves. Marina foi premiada com as despesas pagas pela SBP
para participar no IX Congresso Nacional
de Pediatria Região Centro-Oeste, ocorrido em outubro, em Goiânia (GO), e
recebeu um exemplar do Tratado de
Pediatria da SBP. Ana Paula e Daniela
também foram premiadas com exemplares do Tratado de Pediatria da SBP.
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N

o dia 20 de outubro último foi realizado curso para formação de novos instrutores do Programa de Reanimação
Neonatal da SPSP/SBP. O evento aconteceu na sede da SPSP. Na ocasião, formaramse instrutores 31 médicos, sendo 21 do interior do Estado e 10 da Grande São Paulo. O
Programa tem como meta diminuir a morbi-mortalidade por asfixia perinatal no Brasil
e este curso teve como foco formar instrutores para as Regionais da SPSP.

Palestras via Web

E

m outubro e novembro foram realizadas duas palestras via Web: Doenças pneumocócicas e seus impactos (assistida por cerca de 60 profissionais) e Seguimento ambulatorial do
recém-nascido pré-termo (assistida por cerca de 90). Ambas contaram com a participação de
pediatras de São Paulo, de outros Estados do País e, também, de outros países da América
Latina. Os participantes que responderam as questões no final da aula receberam certificado e pontos para o Certificado de Atualização Profissional. As palestras têm o patrocínio da Wyeth Indústria Farmacêutica e estão disponíveis até 6 de dezembro, no portal.

Adriana Oliveira Silva

O

Encontre seu curso ou evento
		

Data

Local

Evento

Informações

Pontos

Apoio
3 e 4 de dezembro
SPSP		

Centro de Convenções Rebouças
São Paulo, SP

II Congresso Brasileiro de Alimentação Infantil e
VII Seminário de Alimentação Escolar

Apoio
8 de dezembro
SPSP		

HME Vila Nova Cachoeirinha
III Jornada de Neonatologia da Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha
São Paulo, SP		

(11) 3986-1179
mrdi@prefeitura.sp.gov.br

*

Apoio
14 de dezembro
SPSP		

Inst.Ens.Pesq.Hosp. Sírio Libanês Seqüência Rápida de Intubação para o Pediatra do Pronto Socorro
São Paulo, SP		

(11) 3155-0200
iep@hsl.org.br

*

Apoio
20 de fevereiro
SPSP		

Hospital Samaritano
São Paulo, SP

(11) 3821-5871
ana.seara@samaritano.com.br

*

Apoio
15 de março
SPSP		

Anfiteatro Ed. Johnson&Johnson
II Jornada de Hepatologia Pediátrica
São Paulo, SP		

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

*

Apoio
SPSP

Anf. Emergência HC FMUSP
Curso Continuado de Pediatria
Ribeirão Preto, SP		

(16) 3602-2805
duboleta@fmrp.usp.br

*

Apoio
19 de março
SPSP		

Hospital Samaritano
São Paulo, SP

(11) 3821-5871
ana.seara@samaritano.com.br

*

Apoio
12 de abril
SPSP		

CE Oftalmologia UNIFESP
I Curso de Oftalmologia para Pediatras
São Paulo, SP		

(11) 5085-2087
ceo@oftalmo.epm.br

*

Apoio
16 de abril
SPSP		

Hospital Samaritano
São Paulo, SP

Educação Continuada em Pediatria
Síndrome de Hipoplasia do Coração Esquerdo

(11) 3821-5871
ana.seara@samaritano.com.br

*

Apoio
14 de maio
SPSP		

Hospital Samaritano
São Paulo, SP

Educação Continuada em Pediatria
Hipertensão Arterial na Infância e na Adolescência

(11) 3821-5871
ana.seara@samaritano.com.br

*

Realização 5 a 7 de junho
SPSP		

Anfiteatro do Hospital Sírio Libanês 5ª Conferência das Universidades e da SPSP na Atualização da Pediatria
São Paulo, SP		

(11) 3849-8263
(11) 3849-0379

*

Apoio
18 de junho
SPSP		

Hospital Samaritano
São Paulo, SP

Educação Continuada em Pediatria
Eletrocardiograma em Pediatria

(11) 3821-5871
ana.seara@samaritano.com.br

*

Apoio
18 a 21 de junho
SPSP		

Centro Fecomercio de Eventos
São Paulo, SP

III Congresso Brasileiro de Nutrição e Câncer e
Ganepão 2008

(11) 3284-6318 ramal 116
www.ganepao.com.br

2007
(11) 5078-9623 ou 0800 773688
www.institutoipce.com.br

15 de março
a 22 de novembro

Educação Continuada em Pediatria
Bronqueolites

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

Curso
PALS

22 e 23 de fevereiro, 25 e 26 de abril, 16 e 17 de maio, 20 e 21 de junho, 18 e 19 de julho de 2008
Informações/inscrições: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sirio Libanês - (11) 3155-0900

Reanimação Neonatal para Médicos e para Auxiliares

*

Erro Inato do Metabolismo - Mucopolissacaridose Tipo I

2

Contato: Adriana (adriana@spsp.org.br) • Datas e locais disponíveis no site da SPSP (www.spsp.org.br)

Curso
on-line

*

Sequência Rápida de Intubação
para o Pediatra
do Pronto Socorro

5ª Conferência
das Universidades e da SPSP
na Atualização da Pediatria

Curso teórico-prático que tem como objetivo
atualizar e treinar os pediatras em situações de
emergência em Pediatria.

O evento contará com um espaço para discussão
do ensino da Pediatria no Estado, com a
participação de docentes dos Departamentos de
Pediatria das Faculdades de Medicina.

14 de dezembro
Instituto de Ensino e Pesquisa do
Hospital Sírio Libanês
São Paulo • SP
(11) 3155-0200 • iep@hsl.org.br

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

2008
Educação Continuada em Pediatria
Morte Súbita na Infância

5 a 7 de junho de 2008
Anfiteatro do Hospital Sírio Libanês
São Paulo • SP
(11) 3849-8263 ou 3849-0379
Pediatra Informe-se •
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► atualização rápida

► atualização rápida

Diagnóstico genético
em Pediatria

Doença mental e
sexualidade

Departamento de Genética

A

capacitação universitária da aprendizagem de genética médica fica defasada a curto
prazo, mesmo considerando o ensino clínico na perspectiva do “Problem Basis
Learning”(PBL). De fato a compreensão da genômica prevê diferenças individuais a partir da constituição genética, pressupõe um conhecimento das bases que
determinam o genoma.
O domínio do genoma humano gerou um enfático avançar das discussões concentradas nos modelos legais, éticos e sociais, impondo possíveis benefícios ou questionamentos
alicerçados a controvérsias que passam a ser viáveis a partir da manipulação da biologia molecular. O embrião humano é o mediador entre nossos ancestrais, representados pelo genótipo,
e o organismo individual, representado pelo fenótipo. A segmentação do corpo embrionário
é bem estudada entre classes de insetos a vertebrados. O grupo de genes envolvido nestas
é denominado Homeobox (Hox). Enquanto isso, há eventos aparentemente antagônicos,
mitoses e apoptoses que devem coordenar-se. De fato, a dinâmica da homeostasia de grupos
gênicos reguladores, indutores, ativadores, promotores intensificadores e silenciadores codificam as proteínas que se relacionam com a grande plasticidade, versatilidade do genoma
humano, determinando a diversidade clínica.
Devemos perguntar sobre os primórdios do desenvolvimento, conexões vasculares
materno-fetal, “a caixa preta” (placenta), desvalorizadas por nós médicos, dos antecedentes
da genealogia, considerar que a biologia do desenvolvimento assume um papel moderno no
processo de integração entre as diversas disciplinas, portanto relevante nos moldes de uma
transdiscliplinaridade.
O desenvolvimento das expressões clínicas depende da interação em grau variado da
informação genética – DNA – por um lado, e de fatores ambientais que atuam sobre o organismo, por outro lado. O fenótipo é resultado da interação do genótipo com o ambiente.
O fator genético é representado por três modelos: monogenéticos com herança mendeliana (exemplo: hemofilia, albinismo, acondroplasia etc.), heranças multifatoriais freqüentemente poligênicas e, às vezes, com componentes ambientais significativos (exemplo: fissuras
lábio-palatais) e modelos de cromossomopatias não herdadas, ou com heranças irregulares
seguindo casos de translocações (exemplo: S. Turner, S. Down etc.).
A bioética impõe um raciocínio importante no aconselhamento, visto que a prevenção
está embutida em aspectos de preservação. Quando esse tema é de fato relevante ao ponto de
se evitar algum evento, podemos entendê-lo como uma “eugenia positiva”, vislumbrando
evitar um acidente genético com degenerações severas. Tal estilo de discussão deve ser abordado respeitando-se conceitos culturais, sociais e momentos específicos.

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 Adolescência

E

ste tema quase sempre vem acompanhado de preconceito e discriminação. Surgem crenças que vão desde
o entendimento de que estes adolescentes são assexuados, “anjos”, até de
que eles têm a sexualidade exacerbada,
“à flor da pele”. É importante lembrar
que a sexualidade é uma função natural
e está presente em todos os indivíduos.
Portanto, desde muito cedo, estes adolescentes necessitam conhecer atitudes
saudáveis em relação ao seu corpo.
Qualquer que possa ser o interesse ou
o conhecimento sexual destes jovens,
eles devem entender tudo o que for
possível sobre sexualidade e precisam
ser orientados em relação a habilidades e em atitudes de comportamento
social apropriados. Quando necessário,
deve ser oferecida a eles anticoncepção.
Os pediatras precisam estar preparados
para discutir com estes adolescentes
e suas famílias as crenças e tabus que
acompanham este tema e, quando for o
caso, saber lidar tanto com as questões
legais relacionadas
à anticoncepção, como
com os problemas de
ordem prática.

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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