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Prezados colegas. De repente, já estamos em dezembro. Mês para renovarmos 
nossa motivação para enfrentar os desafios do próximo ano. Quanto a crise eco-
nômica influirá na Saúde? A única certeza que nós pediatras temos, todos os 
anos, é que precisaremos continuar trabalhando muito.

 A oportunidade para a educação continuada do pediatra de São Paulo em 2008 foi 
plena; inúmeros cursos, jornadas e congressos. As publicações, incluindo livros, tiveram 
um ano de êxito. A educação virtual foi aumentada, os textos científicos e os cursos on-
line foram acessados milhares de vezes. O mercado de trabalho sustentou seus equívo-
cos. Cada dia fica mais patente que o atual modelo de trabalho do médico está exaurido. 
Mudanças pontuais, pequenas conquistas, novas tabelas, já não são suficientes. É preciso 
encontrar um novo modelo, que reordene com fundamentos éticos e jurídicos o exercício 
da profissão. Recuperar a autonomia da relação médico-paciente. A lei da oferta e da pro-
cura começa a agir a favor do pediatra: a remuneração nos serviços de urgência manteve a 
tendência de aumento. Isso resultará em maior vigor para a Pediatria, que será novamente 
procurada.
 Cumprimento os colegas da SPSP, diretores e membros dos Departamentos, pelo 
trabalho e entusiasmo. Os funcionários, pela competência e 
dedicação. Os colegas associados, pelo apoio e estímulo. As 
empresas, que de modo ético foram parceiras nas nossas ini-
ciativas. Muito obrigado a todos.
 Até 2009. Feliz Natal e um ótimo Ano Novo.
 Um grande abraço,

José Hugo de Lins Pessoa
Presidente

E-mail: pediatria@spsp.org.br

Bem-vindo 2009Fascículos de 
Recomendações 
no portal

Os fascículos de Recomendações, 
distribuídos aos associados pelo 

correio (ou pelos representantes da 
Libbs Farmacêutica, que apoia a publi-
cação), estão disponíveis para consulta 
no portal da SPSP (no rodapé da pá-
gina principal). O acesso é restrito aos 
associados, e só podem ser visualizados 
mediante informação do e-mail e nú-
mero da matrícula na SPSP.
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Revista Paulista de Pediatria

O que podemos fazer pela Pediatria

Desde a gestão anterior, presidida por Cléa Rodrigues 
Leone, a Revista Paulista de Pediatria tem recebido gran-
de atenção e passado por reformulações com o objetivo 
de manter a renovação científica constante do pediatra 

do Estado, oferecendo artigos e informações médicas de qualidade. 
Ao mesmo tempo, buscamos editar uma publicação atraente para 
os profissionais que trabalham em instituições que produzem co-
nhecimento e atuam na área de pesquisa em Pediatria. 
 Por isso, a equipe editorial da Revista vem trabalhando ar-
duamente para captar artigos de interesse e de qualidade. Tem 
sido difícil, mas notamos um aumento crescente: do início do ano 
até agora já recebemos mais de 100 submissões de artigos. Uma 
grande conquista que contribuiu sobremaneira para isso foi a in-
dexação da Revista Paulista de Pediatria na base de dados SciELO, 
ocorrida em outubro de 2007. Com isso, a publicação adquiriu 
uma qualificação maior. 

 Mas o trabalho não termina. 
Continuaremos a buscar qualidade 
científica aliada à divulgação de temas 
relevantes para a Pediatria nacional 
com um novo objetivo: a indexação 
em outros bancos de dados, como a 
Medline. Para isso, contamos com um grupo de pessoas interes-
sadas e com muita força de vontade, trabalhando ativamente pela 
Revista, e com o importante apoio da Diretoria da SPSP e de seu 
presidente, José Hugo de Lins Pessoa. Entretanto, a colaboração 
dos colegas e das Universidades para ter um maior afluxo de arti-
gos e poder atingir nossas metas permanece fundamental.

Ruth Guinsburg
Editora da Revista Paulista de Pediatria, professora titular da disciplina de Pediatria Neonatal do De-
partamento de Pediatria da Unifesp e coordenadora do Programa de Reanimação Neonatal da SBP. 
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o diretor

► conversa com o associado
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Não preciso ficar lamentando a penúria pela qual 
passa a Pediatria em São Paulo e no Brasil. Todos 
têm lido nas revistas da especialidade e na impren-
sa em geral, ou sentimos em nossa vida pessoal, a 

desvalorização que está ocorrendo com os profissionais que atu-
am nas especialidades pediátricas. A questão que se põe é o que 
podemos fazer para modificar esta situação, e não apenas ficar 
lamentando-a.
 Estou à frente do Hospital Infantil Sabará há três anos e 
nesse período temos lutado para dignificar a atuação pediátrica. 
Entre outras coisas, fizemos um grupo de hospitais pediátricos 
da cidade de São Paulo que, embora esteja engatinhando, já apre-
sentou alguns resultados no último congresso da SPSP, e estamos 
finalizando o projeto de um hospital de grande qualidade exclusi-
vamente infantil, que iniciará as atividades no início de 2010.
 Creio que existam alguns meios de dar importância à Pedia-
tria. Um é através da SPSP, nosso órgão de classe, o qual deve-
ríamos prestigiar a fim de dar força aos pediatras. Outra maneira 

é termos um Hospital de excelência 
nessa área, tão desprezada pelos hos-
pitais gerais, no qual as crianças e ado-
lescentes sejam atendidos por profis-
sionais preparados para lidar com essa 
faixa etária, com equipamentos adequados a eles e num ambiente 
acolhedor e adaptado para as especificidades desse público, onde 
o pediatra seja colocado em evidência. Que seja um centro de 
Pediatria onde se desenvolvam projetos nas áreas sociais, educa-
cionais e de pesquisa, em parcerias com os hospitais-escolas e pú-
blicos que já atuam exclusivamente nessa área. 
 Assim, quem sabe, os formandos voltem a querer fazer Pe-
diatria e nós, a ter orgulho da nossa especialidade.

José Luiz Setúbal
Formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, fez residência de Pediatria 
Geral na Faculdade de Medicina da USP e pós-graduação em Economia e Gestão da Saúde pela 
Universidade Federal de São Paulo. É presidente do Hospital Infantil Sabará.
E-mail: jlsetubal@sabara.com.br.
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O Departamento de Defesa Profissional, dentre suas 
atribuições, e por meio de seus membros, tem res-
pondido a diversos questionamentos que são envia-
dos à SPSP por seus associados. Muitas das dúvidas 

podem ser as mesmas de outros pediatras, por isso apresentamos 
aqui algumas delas, com as respectivas respostas:

Presto atendimento em ambulatório privado e o número 
de consultas tem aumentado significativamente, manten-
do-se minha carga horária e minha remuneração inaltera-
das. Existe previsão legal de um número máximo de con-
sultas que devam ser atendidas por hora por um pediatra?
Cabe ressaltar que não há regra absoluta ou lei que determine um 
número exato e máximo de consultas pediátricas a serem atendi-
das pelo profissional médico no intervalo temporal de uma hora. 
Entretanto, pelo Código de Ética Médica, temos que o médico 
não deve realizar número tal de procedimentos que conduza a 
atendimento inadequado dos pacientes sob sua atenção. Em ou-
tros termos, o médico deve se utilizar do tempo que julgar ne-
cessário, não sofrendo pressões para que realize número maior 
de consultas, para manter sempre a adequada atenção de seus 
pacientes. Claro que alguns casos, de menor complexidade, se-
rão atendidos em menor tempo, como outros, que necessitem de 
maior atenção, necessitarão de maior tempo de atuação por parte 
do pediatra. Assim, embora em algumas discussões com variadas 
sociedades, associações, sindicatos e confederações tenha se aven-
tado que o ideal seria o atendimento máximo de quatro consultas/
hora, entendemos que qualquer determinação, sem que se avalie 
o hospital em questão, o tipo de serviço prestado (ambulatorial 
ou emergencial), o número de profissionais envolvidos e tantos 
outros aspectos, pode trazer equívoco à análise e determinação.

Trabalho em um ambulatório municipal que presta aten-
dimento a adultos e crianças. Como pediatra, realizo os 
atendimentos de crianças e de adolescentes. Muitas vezes 
tem existido a falta de pediatras para se completar a escala 
e os coordenadores querem contratar clínicos para reali-
zar o atendimento pediátrico. Isso é legal?
Enquanto SPSP entendemos – e defendemos – a necessidade de 
que o profissional médico que atua no tratamento de crianças e 
adolescentes detenha formação específica em Pediatria. Entretan-
to, legalmente, em nosso País, para que um médico possa exercer 

Sua dúvida também pode ser a de 
outro associado da SPSP
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► exercício da pediatria

Departamento de Defesa Profissional

a atividade médica, em qual-
quer de suas especialidades, 
basta-lhe deter o diploma 
de médico, emanado por 
instituição superior reconhe-
cida e que mantenha registro 
ativo em seu conselho de classe 
(CRM). Não obstante, alerta-
mos que, infelizmente, as ações 
judiciais e administrativas contra 
médicos e profissionais de saúde estão ocorrendo cada vez mais 
freqüentemente, e que uma das questões suscitadas pelas “auto-
intituladas” vítimas é a ausência de especialidade por parte dos 
médicos denunciados.

Presto atendimento ambulatorial em uma clínica pediá-
trica privada na qual todo o prontuário é eletrônico. É ne-
cessária a impressão da ficha e a assinatura desta ficha de 
atendimento, ao final de minha consulta?
Se seguidas todas as orientações legais impostas à realização e ma-
nipulação do prontuário eletrônico, não. Importante conhecer a 
Resolução 1639/02, do Conselho Federal de Medicina, que regu-
lamentou a utilização de prontuários eletrônicos apresentando as 
Normas Técnicas para o Uso de Sistemas Informatizados para a Guarda 
e Manuseio do Prontuário Médico. Ainda, as Leis 5433/68, 8159/91 e 
os Decretos-Lei 1799/96 e 4073/02 são exemplos de imposições 
legais que devem ser apreciadas e seguidas nos casos de prontuá-
rios médicos eletrônicos. Entretanto, por fim, não se pode deixar 
de ressaltar que, quando necessário, o consentimento informado 
deve ser redigido e impresso, sendo assinado pelo paciente – ou 
seu representante legal –, passando a fazer parte integrante do 
prontuário médico.

Como devo proceder para arquivar, em meu consultório, 
prontuários médicos anteriores à utilização de prontuário 
eletrônico?
Os prontuários médicos anteriores ao eletrônico poderão ser, 
também, arquivados eletronicamente em meio óptico ou mag-
nético, desde que sejam seguidos os requisitos técnico-legais es-
tabelecidos em resolução específica do CFM e na legislação em 
vigor. De acordo com as mesmas diretrizes, prontuários novos já 
poderão ser elaborados eletronicamente.
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Jornada em Santos

A conteceu nos dias 23, 24 e 25 de outubro a I Jornada de Pediatria da Baixada San-
tista (foto), na Sede da Associação dos Médicos de Santos, em Santos (SP). “Foi 
o primeiro evento para reciclagem em Pediatria da região metropolitana da Bai-
xada Santista, que envolve nove municípios e cerca de 500 pediatras. Os temas 

variados e abordados sob a forma de colóquios dirigidos, com ênfase para aspectos práticos 
da clínica pediátrica, foram muito prestigiados pela platéia que compareceu e participou de 
maneira expressiva em todas as atividades”, informou Paulo Cesar Koch Nogueira, diretor-
presidente da Regional Baixada Santista da SPSP e também presidente da Jornada. O evento 
contou com 134 inscritos e 12 professores convidados, sendo 11 brasileiros e o professor 
Pierre Cochat (França). “O alto nível dos trabalhos apresentados e discutidos mostrou que 

a região da Baixada Santista tem potencial de 
se firmar como polo de produção de pesqui-
sa científica em Pediatria. Todos os trabalhos 
apresentados tiveram conotação prática e fo-
ram, sem exceção, desenvolvidos na região”, 
comentou Nogueira. Ele finalizou: “Foi 
uma oportunidade excelente de confrater-
nização.” A Jornada contou pontos para para 
o Certificado de Atualização Profissional.

► regionais► regionais

Foi realizado pela primeira vez em 
Santa Cruz do Rio Pardo o Curso 

de Reanimação Neonatal, do Programa de 
Reanimação Neonatal da SPSP/SBP. O 
evento aconteceu em novembro e con-
tou com 42 participantes entre enfermei-
ros, auxiliares e estudantes de enferma-
gem, médicos e residentes de Pediatria. 
Foi organizado pela Regional SPSP de 
Marília juntamente com Katia Isabel B. 
Henares, que mobilizou entidades para 
que o curso acontecesse. “Contamos 
com a colaboração da APM, da Secreta-
ria de Saúde e da Faculdade de Direito 
de Santa Cruz do Rio Pardo, e aprovei-
tamos para agradecer à todos que ajuda-
ram na realização do curso”, disse Mario 
C. Martini Bernardo, diretor-presidente 
da Regional SPSP de Marília.

Reanimação 
em Marília

A s Regionais SPSP, espalhadas pelo 
interior e litoral do Estado de São 

Paulo, organizaram diversas ativida-
des no decorrer de 2008. Foram desde 
reuniões e cursos até jornadas, sim-
pósios e congressos, todos eles com o 
objetivo de reunir os pediatras de suas 
regiões e levar atualização e conheci-
mento científico aos colegas, contri-
buindo para a educação continuada 
dos associados da SPSP. 
 Confira no quadro à direita os 
eventos realizados pelas Regionais 
SPSP. Em 2009 as atividades conti-
nuam e a agenda de eventos será di-
vulgada neste boletim e no portal da 
SPSP na internet (www.spsp.org.br).

Aconteceu 
nas Regionais 
em 2008

 23 a 25 outubro I Jornada de Pediatria da Baixada Santista Santos
 27 e 28 outubro X Curso Introdutório à Liga de Pediatria Mogi das Cruzes
 1 de novembro Curso Continuado Especialidades Pediátricas da SPSP/Regional – Emergências Ribeirão Preto

 29 de novembro Curso Continuado Especialidades Pediátricas da SPSP/Regional – Endocrinologia Ribeirão Preto

 26 de abril Curso Continuado Especialidades Pediátricas da SPSP/Regional – Reumatologia Ribeirão Preto
 25 e 26 de abril 1º Encontro de Pneumologia Piracicaba

 20 de maio Discussão de tema – Cirurgia Plástica (queimaduras) Piracicaba

 5 a 7 de junho 1º Simpósio de Pediatria e Neonatologia da Santa Casa de Piracicaba Piracicaba

 5 de março Serão de Pediatria – Indicações de Amigdadenoidectomia Jundiaí
 25 de março Treinamento do controle esfincteriano anal Sorocaba

 14 de outubro Dor abdominal recorrente Sorocaba

 11 de novembro Dermatose na infância Sorocaba

 25 de novembro Alergia alimentar: o que há de novo/Alergia respiratória: atualidades Sorocaba

 27 de maio Ácido fólico em lactente jovem Sorocaba

 29 de abril Dores nos membros em Pediatria Sorocaba

 5 de novembro Serão de Pediatria – Natação para bebês Jundiaí

 1 de outubro Serão de Pediatria – Antibioticoterapia na infância Jundiaí

 3 de setembro Serão de Pediatria – Vacina pneumocóccica conjugada Jundiaí

 6 de agosto Serão de Pediatria – Vacina HPV Jundiaí

 4 de junho Serão de Pediatria – O desafio da tosse na infância Jundiaí

 10 de maio Curso Continuado Especialidades Pediátricas da SPSP/Regional – Asma Ribeirão Preto

 7 de junho Curso Continuado Especialidades Pediátricas da SPSP/Regional – Gastroenterologia Ribeirão Preto

 23 de agosto Curso Continuado Especialidades Pediátricas da SPSP/Regional – Infectologia Ribeirão Preto

 11 a 13 setembro XVI Jornada de Pediatria da Alta Mogiana Ribeirão Preto
 12 a 13 setembro 1º Simpósio de Gastroenterologia Pediátrica Piracicaba
 27 de setembro Jornada Francana de Pediatria 2008 Franca

 3 a 6 setembro V Jornada de Pediatria e II Encontro Ex-residentes Depto. Pediatria FCM/Unicamp Campinas

 31/jul a 2/ago IX Congresso de Pediatria do Grande ABC Santo André

 15 de novembro  3º Protegendo a Pele: Dermatopediatria Campinas
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ODia da Criança também é, a partir deste ano, o Dia da Leitura no Estado de 
São Paulo. A criação da data é uma iniciativa do Instituto Ecofuturo e tem 
como objetivo incentivar as crianças a criarem o hábito de ler sensibilizando pais 
e educadores. A SPSP apóia essa ação e, por meio de sua Diretoria de Ações 

Comunitárias – em parceria com o Instituto Ecofuturo –, realizou atividades (foto) em di-
versos hospitais de São Paulo nas duas semanas que envolveram a comemoração do Dia das 
Crianças/Dia da Leitura. Membros da Direto-
ria da SPSP organizaram visitas, brincadeiras 
e leituras com crianças e adolescentes e apro-
veitaram a oportunidade para entregar aos pais 
e responsáveis o Passaporte da Leitura (dispo-
nível no portal da SPSP), um pequeno guia 
que traz dicas de como estimular o gosto pela 
leitura em crianças desde o nascimento. Veja 
mais informações no portal: www.spsp.org.br.
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SPSP e o Dia da Leitura
► aconteceu ► aconteceu

Um dos objetivos maiores da SPSP na gestão atual é a educação continuada 
dos pediatras. Nesse sentido, a Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP tra-

balhou bastante para levar aos associados uma programação atual, variada e que 
contemplasse as diversas áreas de atuação da Pediatria. Confira abaixo os eventos 
realizados pela SPSP em 2008. Em 2009 as atividades continuam!

Eventos realizados em 2008
An

a 
Zo

lln
er

Aviso em 
bebidas alcoólicas

O projeto de lei 406/2008, que tor-
na obrigatória a inserção de ad-

vertência sobre o perigo de ingestão de 
álcool por mulheres grávidas em todas 
as bebidas alcoólicas produzidas ou co-
mercializadas no Estado de São Paulo, 
obteve, em setembro, parecer favorável 
na Comissão de Constituição e Justi-
ça. O projeto de lei é uma proposta da 
SPSP – por meio de seu Grupo de Tra-
balho “Álcool e Gravidez” – apresen-
tada pelo deputado estadual paulista 
Edson Giriboni à Assembléia Legisla-
tiva. “São grandes as chances de que o 
projeto seja aprovado pela Assembléia 
Legislativa, pois é de interesse de todos 
que se alerte a sociedade sobre os ma-
les causados aos fetos com a ingestão 
de álcool pelas gestantes, fato este con-
firmado e atestado através de estudos 
realizados pela SPSP”, disse Giriboni. 
Se receber parecer favorável da última 
Comissão – Saúde e Higiene – o pro-
jeto será votado na reunião das duas 
comissões, seguindo imediatamente 
para a sanção do governador.

Homenagem

O professor Jayme Murahovschi, 
presidente da SPSP em 1973, 

foi homenageado pelo Capítulo Bra-
sileiro da Associação Médica de Israel, 
recebendo o título de Médico do Ano 
– 2008. Na foto, o homenageado posa 
ao lado do atual presidente da SPSP, 
José Hugo de Lins Pessoa, presente à 
cerimônia.

 5 a 7 de junho 5ª Conferência das Universidades e da SPSP na Atualização da Pediatria São Paulo

 7 de maio Curso Teórico SPSP – Nutrição no 1º ano de vida Jundiaí

 17 de maio VI Jornada de Reumatologia Pediátrica São Paulo

 29 de março Projeto Café da Manhã com Professor – Otorrinolaringologia São Paulo

 26 de abril Projeto Café da Manhã com Professor – Medicina do Sono São Paulo

 17 de maio Projeto Café da Manhã com Professor – Alergia e Imunologia São Paulo

 28 de junho Projeto Café da Manhã com Professor – Diagnóstico por Imagem São Paulo
 12 de julho Curso Teórico-Prático – Asma São Paulo
 2 de agosto Curso Teórico-Prático – Dermatologia São Paulo

 13 de setembro Curso Teórico-Prático – Cardiologia São Paulo

 11 de outubro Curso Teórico-Prático – Adolescência São Paulo

 8 de novembro Curso Teórico-Prático – Otorrinolaringologia São Paulo

 13 de dezembro Curso Teórico-Prático – Oftalmologia São Paulo

 23 de agosto Projeto Café da Manhã com Professor – Oftalmologia São Paulo

 27 de setembro Projeto Café da Manhã com Professor – Pneumologia São Paulo

 25 de outubro Projeto Café da Manhã com Professor – Saúde Oral São Paulo

 22 de novembro Projeto Café da Manhã com Professor – Saúde Mental São Paulo

 13 de dezembro Projeto Café da Manhã com Professor – Gastroenterologia São Paulo

 27 de agosto Curso Teórico SPSP – Nutrição no 1º ano de vida Campinas

 12 de agosto 3º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência São Paulo

 Jun/07 a jun/08 Erro Inato do Metabolismo – Mucopolissacaridose Tipo I On-line

 Abr/08 a mar/09 Seguimento do Recém-nascido Pré-termo On-line

 4 de junho Curso Teórico SPSP - Nutrição no 1º ano de vida São Paulo
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Curso de amamentação

A contece no dia 28 de fevereiro o Consultório Pediátrico de Amamentação, no au-
ditório térreo da SPSP, em São Paulo (SP). Organizado pelo Departamento 
Científico de Aleitamento Materno e a Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP, 
o encontro tem o objetivo de capacitar os pediatras a resolver dificuldades so-

bre amamentação no consultório e, também, no ambiente hospitalar, além de atualizar 
os participantes quanto à proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno e às práti-
cas da alimentação complementar. O curso 
terá aulas teóricas e práticas, inclusive com 
a participação de nutrizes, e oferecerá pon-
tuação para o Certificado de Atualização 
Profissional para portadores do TEP e área 
de atuação Neonatologia. Confira a progra-
mação completa no portal da SPSP (www.
spsp.org.br).

► vai acontecer► vai acontecer

Endocrinologia 
tem evento

A SPSP, em conjunto com seu Departamento Científico de Otorrinolaringolo-
gia, está organizando o I Congresso Paulista de Otorrinolaringologia Pediátrica, que 

acontecerá nos dias 24 e 25 de abril de 2009, em Campinas (SP). O objetivo do 
evento é atualizar e capacitar o pediatra a suspeitar, diagnosticar e conduzir os casos 
de recém-nascidos e crianças com patologias otorrinolaringológicas, orientando na 
abordagem e discriminação dos casos que têm necessidade de acompanhamento 
especializado. O programa está disponível no portal da SPSP (www.spsp.org.br).

Otorrino é tema de congresso

Educação 
continuada

De 12 a 14 de março acontece o Simpósio Internacional de Neonatologia, no Mak-
soud Plaza Hotel, em São Paulo (SP). Organizado pelo Hospital Santa Joana 

Pro Matre, é um evento importante para os pediatras das áreas de Neonatologia e 
Medicina Intensiva Pediátrica. As inscrições podem ser feitas pelo site www.mee-
tingeventos.com.br, que também oferece a programação científica do Simpósio.

Simpósio: Neonatologia

A Sociedade Brasileira de Pediatria 
e a Sociedade de Pediatria de São 

Paulo estão organizando o VIII Con-
gresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinolo-
gia e Metabologia - Cobrapem. O evento 
será realizado no Grand Hyatt Hotel, 
em São Paulo (SP), de 17 a 20 de abril 
de 2009. Informações e inscrições: 
Ekipe de Eventos - (41) 3022-1247 ou 
www.cobrapem2009.com.br. No por-
tal da SPSP é possível baixar, em PDF, 
o programa preliminar do Congresso.

Novos Cursos Teórico-Práticos já 
estão programados para os pri-

meiros meses de 2009. Nefrologia para 
o Pediatra: Hipertensão e Hematúria acon-
tece em 7 de março; Ortopedia para o 
Pediatra em 21 de março; e Diagnóstico 
por Imagem para o Pediatra ocorre em 
18 de abril. Os cursos são formatados 
com o objetivo de capacitar o pediatra 
em procedimentos básicos em áreas de 
interface com a Pediatria, oferecendo 
teoria e a oportunidade de discutir ca-
sos clínicos em estações práticas (foto). 
As reuniões do projeto Café da Manhã 
com Professor, realizadas aos sábados pela 
manhã, também terão continuidade 
em 2009 e logo a agenda de encontros 
estará disponível no portal da SPSP e 
neste boletim. São ótimas oportuni-
dades de atualizar conhecimentos, en-
contrar colegas e trocar idéias. 

Será realizada em São Paulo a 66ª edição do Curso Nestlé de Atualização em Pediatria. 
O evento acontece de 4 a 6 de março, no Transamérica Expo Center. Visite www.

nestle.com.br/nutricaoinfantil (acesso com senha), confira o programa preliminar e 
faça sua inscrição. Se preferir, inscreva-se com o representante da Nestlé Nutrition.

Curso Nestlé em São Paulo
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Seguimento do Recém-nascido Pré-termo

Curso PALS: 5 e 6 de dezembro de 2008
Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 6 de dezembro
Informações/inscrições: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês - (11) 3155-0900

I Congresso Paulista de 
Otorrinolaringologia Pediátrica

Atualizar e capacitar o pediatra a suspeitar, diagnosticar 
e conduzir os casos de recém-nascidos e crianças com 

patologias otorrinolaringológicas.

24 e 25 de abril de 2009

Consultório Pediátrico 
de Amamentação 

 Capacitar os pediatras a resolver dificuldades sobre amamentação 
em consultório e hospital de Pediatria, atualizando-os quanto à 

proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno e às práticas da 
alimentação complementar. 

28 de fevereiro de 2009

Auditório Térreo da SPSP
Alameda Santos, 211 • Cerqueira César

(11) 3849-8263 ou www.meetingeventos.com.br
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Encontre seu curso ou evento
  Data Local Evento Informações Pontos

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

 Apoio 12 de fevereiro Anf. Emergências H.Clínicas Curso de Atualização de Imunologia, Alergia e Reumatologia Pediátrica (16) 3602-2573       *
 SPSP a 4 de junho Ribeirão Preto, SP  www.fmrp.usp.br/rpp

 Apoio 12 a 14 de março Hotel Maksoud Plaza Simpósio Internacional de Neonatologia (11) 3849-8263 ou 3849-0379       *
 SPSP  São Paulo, SP  www.meetingeventos.com.br

 Realização 17 a 20 de abril Grand Hyatt São Paulo VIII Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia (41) 3022-1247       *
 SPSP  São Paulo, SP COBRAPEM www.cobrapem2009.com.br

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

*

2Curso
on-line (*
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 Apoio 18 de fevereiro Sala Telemedicina H.Samaritano Curso de Educação Continuada em Pediatria – Anemia Falciforme (11) 3821-5871       1
 SPSP  São Paulo, SP  centroestudos@samaritano.com.br

 Apoio 16 a 18 de abril Hotel Maksoud Plaza 5º Congresso Latino-americano de Dermatologia Pediátrica (11) 3865-5354 ramal 214       *
 SPSP  São Paulo, SP  

 Realização 11 a 13 de junho Grand Hyatt São Paulo XII Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica (41) 3022-1247       *
 SPSP  São Paulo, SP  www.pneumoped2009.com.br

 Apoio 18 a 20 de junho Centro Fecomércio Eventos III Congresso Brasileiro de Nutrição Integrada (CBNI) e Ganepão 2009 (11) 3284-6318 ramal 116       *
 SPSP  São Paulo, SP  www.ganepao.com.br

 Data Tema Mesa-redonda Local Pontos
Café da Manhã com Professor • Realização SPSP • Informações: www.meetingeventos.com.br ou (11) 3849-8263

 13 de dezembro Gastroenterologia Condutas nas principais afecções gastroenterológicas Anfiteatro térreo da sede da SPSP 1,5

 Relização 14 a 16 de maio Centro Fecomércio Eventos II Simpósio Internacional de Nutrologia (41) 3022-1247       *
 SPSP  São Paulo, SP  www.nutroped2009.com.br

 Data Tema Local Pontos
Cursos Teórico-Práticos • Realização SPSP • Informações: www.meetingeventos.com.br ou (11) 3849-8263

 13 de dezembro Oftalmologia para o Pediatra Associação Paulista de Medicina - Anfiteatro do 10º andar 3,5
 7 de março Nefrologia para o Pediatra: Hipertensão e Hematúria Associação Paulista de Medicina - Anfiteatro do 10º andar *

2009

Hotel Nacional Inn – Campinas
Av. Benedicto Campos, 35 • Jardim do Trevo

(11) 5080-4933 ou www.stelamariseventos.com.br

 21 de março Ortopedia para o Pediatra Associação Paulista de Medicina - Anfiteatro do 10º andar *
 18 de abril Diagnóstico por Imagem para o Pediatra Associação Paulista de Medicina - Anfiteatro do 10º andar *

 Realização 24 e 25 de abril Hotel Nacional Inn I Congresso Paulista de Otorrinolaringologia Pediátrica (11) 5080-4933       *
 SPSP  Campinas, SP  www.stelamariseventos.com.br 

 Apoio 4 a 6 de março Transamérica Expo Center 66º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria (41) 3022-1247       *
 SBP/SPSP  São Paulo, SP  www.nestle.com.br/nutricaoinfantil

 Realização 28 de fevereiro Auditório Térreo da SPSP Consultório Pediátrico de Amamentação (11) 3849-8263 ou 3849-0379        3
 SPSP  São Paulo, SP  www.meetingeventos.com.br



► atualização rápida

Devemos sempre lembrar que o 
exame físico “em massa” de es-

colares, sem anamnese cuidadosa e em 
ambiente inadequado, não constitui 
boa prática na atenção à saúde. Por isso, 
foi abolido com a Resolução nº 40 de 
fevereiro de 1993 do Conselho Nacio-
nal de Saúde. A atenção à saúde nesta 
faixa etária deve ser garantida pelas uni-
dades básicas de saúde da região corres-
pondente, por meio do acesso à consul-
ta pediátrica e demais procedimentos 
quando for necessário. Além disso, a 
medicalização do fracasso escolar deve 
ser evitada por meio do enfrentamento 
dos vários aspectos do problema e, no 
campo da saúde, por uma abordagem 
integral, com qualidade técnica e com-
preensão do contexto social, familiar e 
escolar. O Departamento de Saúde Es-
colar da SPSP defende ações integrais, 
articuladas ao SUS, para oferecer, além 
da assistência, o apoio ao desenvolvi-
mento de ambientes saudáveis e, ain-
da, atuar na educação em saúde, já que 
a criança e o adolescente são também 
agentes de mudança junto à família e à 
comunidade. A articulação interseto-
rial (educação e saúde) é fundamental 
para a implementação dessas propostas 
e deve incluir formação continuada de 
educadores e profissionais de saúde.

Avaliação clínica 
do escolar
Departamento de Saúde Escolar

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

Patrocínio

Inibidores de bomba 
de prótons (IBP)

Os inibidores de bomba de prótrons (IBP) são pró-fármacos que exigem ativa-
ção em meio ácido ligando-se de modo covalente a grupos sulfidrila na boma  
H+/K+/ATPase, inativando-a  irreversivelmente. Os IBPs são compostos 
benzimidazólicos e dispõe-se de 5 grupos  para uso clínico: omeprazol, eso-

meprazol (s-isômero do omeprazol), lansoprazol, rabeprazol e o pantoprazol.
 Há indivíduos que são metabolizadores hepáticos lentos de IBP e estes mantém níveis 
mais estáveis e duradouros da droga. Outros, os chamados metabolizadores extensivos, 
podem exigir doses mais altas para manter o bloqueio ácido adequado, ou mesmo neces-
sitarem de fracionamento da medicação em duas doses diárias. Deve-se enfatizar que os 
inibidores devem ser ingeridos um pouco antes ou durante a refeição matinal e, se necessá-
rio uma segunda dose, essa deve ser dada antes do jantar, pois os IBP só agem nas bombas 
ativadas e essa ativação só ocorre no período prandial, nunca nos períodos de jejum.
 Os diferentes tipos de IBP apresentam a mesma equivalência, ocorrendo apenas uma 
variação individual de acordo com o estado metabolizador do paciente – pobre ou exten-
sivo. Todos os IBPs apresentam grande segurança no seu uso e raros efeitos adversos. Por 
apresentarem interação medicamentosa com outros princípios ativos, atentar para:
► administrar o medicamento antes ou durante a refeição; 
► para os pacientes pediátricos, sugere-se o uso do comprimido dispersível ou o uso do 
genérico em grânulos suspensos em iogurte, leite condensado, mel, xarope de milho ou 
mingau. Não se recomenda, no momento, o uso da preparação magistral;
► Nos casos clinicamente não responsivos, deve-se: 

• conferir o modo correto de administração do inibidor, 
• investigar a presença de paciente metabolizador extensivo e, 
• avaliar a necessidade de se multiplicar a dose do medicamento.

► atualização rápida

Departamento de Gastroenterologia

Sociedade de Pediatria de São Paulo
Alameda Santos, 211 - 5º andar - conj. 511
01419-000 São Paulo, SP
Fone: 3284-0308 - 3284-9809
Site: www.spsp.org.br
E-mail: pediatria@spsp.org.br.
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 Nome Posologia Apresentação
 Omeprazol 1 - 3,5 mg/kg/dia (80) Grânulos ácido-resistentes
   10 - 20 - 40 mg
   Comprimido dispersível - 10 - 20 - 40 mg

 Pantoprazol 20 - 40 mg//dia Comprimidos gastro-resistentes 20 - 40 mg
   Ampolas - 40 mg

 Lanzoprazol 1,4 - 2,5 mg/kg/dia Grânulos ácido-resistentes liberação controlada
  < 15 kg - 15 - 30 mg/dia 15 - 30 mg

 Rabeprazol 10 - 20 mg/dia Comprimidos revestidos 10 - 20 mg

 Ezomeprazol 1,7 - 3,7 mg/kg/dia Comprimidos revestidos 20 - 40 mg
  0,25 - 1 mg/kg/dia
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