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► veja no portal

► conversa com o presidente

Acompanhe os
Departamentos

Lincoln Freire: in memoriam

a área restrita do portal da SPSP
(www.spsp.org.br) – com acesso
mediante e-mail e número da matrícula na SPSP –, os associados podem
informar-se sobre todas as atividades
dos Departamentos Científicos (DCs),
inclusive as reuniões realizadas. Para
isso, clique no link Departamentos
Científicos/Atividades (no menu à
direita da página principal do portal),
escolha o DC de interesse e verifique
as informações disponíveis.

► Exercício
da Pediatria
Sob o olhar da ética e
da bioética.
Página 3.

José Hugo de Lins Pessoa
Presidente
E-mail: pediatria@spsp.org.br

► Notícias e
eventos
O que aconteceu e
o que vai acontecer.
Páginas 5, 6 e 7.

► Atualização
em Reumatologia
Avanços terapêuticos em
artrite idiopática juvenil.
Página 8.

Márcio Kato

N

P

rezados colegas. A Pediatria brasileira perdeu no dia 24 de janeiro de 2009 um
dos seus mais importantes membros: Lincoln Marcelo Silveira Freire. A SPSP
encontra-se de luto. Só a compreensão adequada da morte permite-nos lidar
com essa súbita perda. Em plena atividade profissional, aos 60 anos, com grandes
projetos em andamento, preocupado com a Pediatria e com os pediatras, Lincoln era uma
grande liderança da Pediatria brasileira. Personalidade forte, caráter irretocável, educação
esmerada, foi um batalhador incansável pela nossa profissão. Sua administração da SBP,
duas gestões, 1998-2004, foi exemplar. Venceu uma eleição disputadíssima e não deixou a
entidade se dividir. Soube unir todos os pediatras em torno de propostas coletivas. Sua capacidade de trabalho e liderança, aliadas a um senso administrativo inato, impulsionaram
um dinamismo intenso da SBP nesse período. A ação de Lincoln ultrapassou a Pediatria;
ele foi muito importante para toda a classe médica: na AMB sua luta em prol de melhor
remuneração foi marcante. Lincoln era professor da UFMG. Tinha importante produção
científica, livros publicados e era membro da Academia Brasileira de Pediatria. Casado
com a pediatra e professora Heliane Brant Machado Freire, deixa dois filhos, Lílian e Marcelo, ambos também médicos.
A biografia de Lincoln Freire deve ser um exemplo para
toda a classe pediátrica. Na sua missa de sétimo dia, alguém
me disse: “estamos órfãos”. Sim, é verdade. Nós, pediatras
brasileiros, perdemos um grande líder e amigo. Já está fazendo
grande falta.
Um grande abraço,

► conversa com o diretor

A esperança de um futuro melhor
melhorar a vida do pediatra, não só no
sentido científico, mas também profissional, e desejando que a melhoria
científica dos nosos associados redunde em benefício de nossas crianças e
adolecentes, sobretudo os carentes.
Quero agradecer à Lélia Cardamone Gouvêa, nossa vice-diretora
de Patrimônio, que fez o levantamento obrigatório de nosso patrimônio, que inclui móveis e utensílios adquiridos pela SPSP.
Aos colegas, abraços. Ao nosso presidente, parabéns. Aos nossos funcionários, obrigado. Aos médicos pediatras que trabalham
na periferia, a minha admiração.

Marcio Kato

T

ive a oportunidade de pertencer à Diretoria da então
chamada Sociedade de Pediatria de São Paulo quando
nos reuníamos em uma sala pequena, emprestada, com
número reduzido de diretores, cerca de cinco. Todos
sentados em torno de uma mesa, planejamos dessa forma o “futuro”. Hoje, graças – em última análise – a todos os associados
pediatras até agora formados, estamos em sede própria, na “Casa
Gomes de Mattos”, nome do primeiro presidente da nossa associação, com o qual tive a oportunidade e a honra de conviver. Sede
com várias salas e, recentemente, com o anfiteatro do prédio, onde
são realizados os cursos, palestras, eventos, com boa comodidade
para os participantes.
Estamos ainda trabalhando para ampliar a atual sede, ou mesmo pensando na possibilidade de compra de uma nova sede. Mas
o que mais importa é que a Associação de Pediatria de São Paulo
cresceu no sentido sócio-científico-filosófico, se empenhando em

Eraldo Samogin Fiore

Diretor de Patrimônio da SPSP, vice-presidente do Departamento Científico de Gastroenterologia da
SPSP, pediatra e gastroenterologista pediátrico.
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o associado

Neonatologia: uma paixão
A caminhada para um futuro
melhor começa com nossa luta por
um melhor atendimento e melhores
recursos humanos e materiais, com
boa prática e dedicação. Nesse sentido a atualização se faz necessária, como em toda especialidade e,
aqui, a SPSP cumpre o seu papel por meio de boletins, revistas,
portal na internet, cursos de atualização, congressos e outras importantes ações.
Dentro do contexto médico, a Neonatologia também sofre
com a desvalorização da classe médica. Mas acredito em dias melhores e, até lá, continuaremos a exercer nossa profissão da melhor maneira possível.

Arquivo pessoal

R

ealizei toda a minha graduação médica na Faculdade de
Medicina de São José do Rio Preto, inclusive a residência em Pediatria, e por três anos exerci a profissão de
uma forma diversificada: UTI Neonatal, consultório
particular e atendimento em unidade básica de saúde. Com a mudança de cidade e a maternidade, afastei-me do meio neonatal por
seis anos. Quando reiniciei minhas atividades em UTI Neonatal,
já morando em Jundiaí, a princípio em hospital privado e, posteriormente, no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina
de Jundiaí, comecei uma fase de grande realização profissional.
Penso que dedicação, atualização, estudo, prática e bom senso prevalecem ao prestarmos os cuidados médicos a esses pequenos seres humanos. A satisfação maior vem no momento da alta
hospitalar, principalmente nos casos em que os pequenos pacientes permanecem sob nossos cuidados por 30, 60 dias ou até mais.
No entanto, passado o momento da euforia, surgem os questionamentos sobre o futuro, pois sequelas são sempre motivo de
apreensão.

Helaine Toledo Volpe

Formada pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Médica da UTI Neonatal do Hospital
Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) e do Hospital Pitangueiras, em Jundiaí.
Professora colaboradora da FMJ.
E-mail: ht.volpe@bol.com.br
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► exercício da pediatria

O exercício da Pediatria sob o olhar
da Ética e da Bioética
Por Mário Roberto Hirschheimer, presidente do Departamento de Bioética da SPSP

A

partir de meados do século XX, de modo acelerado, a ciência
biológica, incluindo a ciência médica, passou do âmbito contemplativo para o analítico e, como consequência, ao da intervenção.
Suas aplicações pertencem hoje ao campo da tecnologia avançada
e, como tal, capaz de intervir nos mecanismos fundamentais da vida, podendo até aperfeiçoá-la. Assim, muitas doenças podem ser controladas ou
curadas e a dor minorada graças aos avanços científicos.
As implicações dessas intervenções para a sociedade são inegáveis, o
que nos obriga a uma profunda reflexão sobre como estruturar o progresso
biotecnológico que, por um lado, cria expectativas às vezes exageradas mas,
por outro, provoca preocupações éticas e legais quando se passa a aplicá-las
em seres humanos. Assim, a sociedade contemporânea se defronta com
problemas, conflitos e dilemas gerados por esses avanços para os quais nem
sempre está preparada, pelo seu confronto com os padrões morais e espirituais passados de geração em geração e pelos valores sociais e culturais
veiculados principalmente pela mídia.
A boa prática da Medicina deve ser a aplicação dessa ciência biotecnológica, baseada nas melhores evidências disponíveis, em benefício do paciente, da sociedade e da humanidade, levando em consideração os padrões
morais, sociais, culturais e espirituais de cada um e, no caso de crianças e
adolescentes, de sua família.
O ensino da Bioética
O médico pediatra é, antes de tudo, um orientador com responsabilidade de qualificar o desenvolvimento de uma nova criatura. A realização
dessa tarefa exige competência, compromisso, lealdade, disponibilidade,
vontade e tempo. Assim poderá contribuir para a construção de uma sociedade melhor, mais justa e próspera. Orientar e supervisionar a formação de
futuros pediatras é, portanto, uma enorme responsabilidade.
Posto isto, o ensino da Ética médica e da Bioética na formação acadêmica e nas várias formas de pós-graduação em Medicina torna-se cada vez
mais imperativo. A Resolução CNRM nº 02/2006, de 17/5/06, que dispõe
sobre requisitos mínimos dos Programas de Residência Médica, em seu
Art. 9º diz: “Os programas de Residência Médica serão desenvolvidos com 80 a 90%
Quadro I
→ Conceitos básicos de deontologia, ética e bioética
→ Princípios da Bioética:
• Beneficência
• Não maleficência
• Autonomia
• Justiça distributiva
→ Prontuário do paciente e sigilo médico
→ Relatórios, declarações e atestados médicos
→ Limites da autonomia do paciente, dos pais ou responsáveis, dos
profissionais da saúde e das instituições
→ Terminalidade da vida e condutas restritivas (como a ordem de não
reanimar)
→ Conduta frente ao diagnóstico pré-natal e neonatal de recém-nascido
muito malformados, muito prematuros e anoxiados graves
→ Sigilo profissional e o atendimento aos adolescentes

da carga horária, sob a forma de treinamento em serviço, destinando-se 10 a 20% para
atividades teórico-complementares.” e no § 2º que “Das atividades teórico-complementares devem constar, obrigatoriamente, temas relacionados à Bioética, Ética Médica,
Metodologia Científica, Epidemiologia e Bioestatística. Recomenda-se a participação
do Médico Residente em atividades relacionadas ao controle das infecções hospitalares.”
Instados a opinar sobre quais seriam os temas relacionados à Bioética e Ética médica de um Programa de Residência Médica em Pediatria, o
Departamento de Bioética da SPSP propõe como temário mínimo, o que
segue no Quadro I.
Tendo como base o Curriculum for Pediatric Resident Education in Ethics,
apresentado no 25º Congresso da Associação Internacional de Pediatria, realizado
em Atenas, em 2007, a discussão bioética cabe em todas as atividades da
residência médica com a mesma ênfase dada aos aspectos etiológicos, epidemiológicos, clínicos, diagnósticos e terapêuticos. Assim, o Departamento
de Bioética recomenda um temário a ser desenvolvido em cada estágio, de
preferência na forma de discussão de casos clínicos (Quadro 2).
O Departamento de Bioética, sob a coordenação da Comissão de Ensino e Pesquisa da SPSP, oferecerá um curso de Bioética Clínica para os
Programas de Residência Médica em Pediatria da região metropolitana de
São Paulo com o seguinte formato: 4 módulos de duas horas cada, uma vez
por semana à noite, por 4 semanas, repetido a cada semestre. A programação seguirá o temário mínimo exposto no Quadro 1, na forma de discussão
de casos clínicos e seus aspectos bioéticos.
Quadro 2
→ Estágio de Pediatria Social e Puericultura:
• Acolhimento e relacionamentos com pacientes de culturas diferentes
• Relação médico/paciente + família
• Relacionamento com outros profissionais da saúde (equipes
multiprofissionais)
→ Estágio de Pronto-Socorro:
• Aspectos éticos e legais do atendimento a supostas vítimas de violência
doméstica
• Ansiedade familiar e o atendimento pediátrico de urgência
→ Estágio nas Enfermarias:
• Humanização do atendimento
• Cuidados domiciliares
• Erro profissional
→ Estágio em Terapia Intensiva:
• Racionalização do uso dos recursos tecnológicos frente ao princípio da
justiça
• Mistanásia, distanásia, eutanásia e ortotanásia
• Como comunicar más notícias
• Transplantes de órgãos e tecidos
• Cuidados paliativos
→ Estágio de Neonatologia:
• Aconselhamento genético e familiar
→ Estágio em Ambulatórios:
• Sexualidade e o paciente com deficiência mental
• Relacionamento entre médicos especialistas e os de outras instituições
de saúde
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► regionais

► regionais

Ribeirão Preto
tem cursos

Jornada de atualização
em Taubaté

A

Regional SPSP de Ribeirão Preto
está organizando os Cursos Continuados de Especialidades Pediátricas da SPSP
– Regional Ribeirão Preto. Veja abaixo os
próximos eventos agendados:
• Módulo 7: Cardiologia - 25/04
Palestras: Acompanhamento da criança
com cardiopatia do tipo shunt E-D/Quando o sintoma é dor torácica - Prática de
esportes e morte súbita: qual o risco?/Sobreviventes com cardiopatia congênita operada
e não operada: o que esperar?
• Módulo 8: Cirurgia Pediátrica - 30/05
Palestras: Manejo da criança com fimose e
criptorquidia/Abordagem da criança com abdome agudo/Abordagem cirúrgica da doença
do refluxo gastresofágico.
• Módulo 9: Nefrologia - 27/06
Palestras: Abordagem da insuficiência renal
aguda/Distúrbios miccionais na infância/Reconhecimento da insuficiência renal crônica em
crianças e adolescentes.
Os três eventos acontecem no Centro Médico de Ribeirão Preto, das 8h30
às 12h00. Confira o programa completo
dos cursos no portal da SPSP.

D

ia 9 de maio, no Baobá Hotel, acontece a Jornada de Atualização Pediátrica
SPSP - Regional Taubaté. Sob a coordenação de Ciro João Bertoli (diretorpresidente da Regional SPSP de Taubaté) e Claudio Ribeiro Aguiar (diretor
vice-presidente da Regional), o evento terá como alguns dos temas Doenças
respiratórias agudas, Neonatologia e Dúvidas em consultório pediátrico. A abordagem dos assuntos
será prática e direcionada para o pediatra geral, com discussão de casos clínicos. Informações e inscrições pelo telefone (12) 3632-4268 ou por e-mail: claudioaguiar@uol.com.br
ou encontropediatri@hotmail.com. Acesse o link Cursos e Eventos no portal da SPSP e
confira a programação completa desta e das outras Jornadas que acontecerão em São José
do Rio Preto, no dia 27 de junho e em Campinas, no dia 29 de agosto. Esses eventos são
organizados pela Diretoria de Cursos e Eventos em conjunto com as Regionais SPSP.

Terapia Intensiva Neonatal e
Pediátrica em Ribeirão Preto

D

e 17 a 19 de setembro, em Ribeirão Preto, será realizada a Jornada de Terapia
Intensiva Neonatal e Pediátrica, sob a organização da Regional SPSP de Ribeirão Preto, do Departamento Científico de Terapia Intensiva da SPSP, em parceria
com a Maternidade Sinhá Junqueira, de Ribeirão Preto. O evento deverá contar
com a presença de dois convidados internacionais, além de diversos palestrantes
nacionais. Em breve, a programação completa da Jornada estará disponível no
portal da SPSP na internet (www.spsp.org.br).

► eu trabalho para a spsp

H

á oito anos, temos o prazer de trabalhar para a Sociedade
de Pediatria de São Paulo. Produzimos este boletim, algumas notícias para o portal da SPSP na internet e divulgamos para
imprensa eventos da Sociedade voltados para o público leigo ou
de interesse da comunidade. Além disso, facilitamos o contato de
jornalistas com os membros da SPSP quando eles necessitam de
uma opinião médica competente para suas reportagens. Filtramos
esses contatos e fazemos os encaminhamentos visando poupar ao
máximo o tempo, já escasso, dos pediatras dos Departamentos
Científicos ou da Diretoria da Sociedade.
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Felipe A.P. Fontes

Facilitando a comunicação
É um trabalho gratificante, pois sentimos que, com ele, contribuímos para que
a informação e o conhecimento possam
chegar aos sócios e à comunidade, sempre
com o objetivo maior de beneficiar as crianças e adolescentes.
Isso, sem contar o que consideramos um privilégio: trabalhar, na
SPSP, com pessoas éticas e responsáveis.
Lucia Fontes e Luiz Laerte Fontes

Assessoria de imprensa da SPSP (assessoriadeimprensa@spsp.org.br).

► aconteceu

► aconteceu

HIV e a primeira mamada

Jornada do sono

conteceu em fevereiro, na sede da SPSP, em São Paulo (SP), o Fórum HIV e a
Primeira Mamada, sob a coordenação de José Hugo de Lins Pessoa, presidente da
SPSP, e a presença de representantes do Ministério da Saúde, dos Departamentos Científicos de Aleitamento Materno, Infectologia e Neonatologia da SPSP,
do Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS, da Secretaria Estadual da Saúde e
das Clínicas Obstétricas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do
Hospital e Maternidade Leonor Mendes de Barros. A reunião teve como objetivo a elaboração de sugestões para proteção, nas maternidades, dos recém-nascidos de gestantes com “status”
sorológico desconhecido para o vírus HIV, sem, no
entanto, privá-los do benefício da amamentação
precoce. Após as exposições (foto), houve amplo
debate sobre o tema. Ao final foi constituída uma
comissão para a elaboração do texto final do Fórum,
que será divulgado oportunamente nos meios de
comunicação da SPSP.

A

Lucia Fontes

Pediatria sem Lincoln Freire

conteceu em fevereiro, no Centro
de Eventos São Paulo Center, em
São Paulo (SP), a Jornada do Sono da
Criança (foto), organizada pela Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento Científico de Medicina do Sono
na Criança e no Adolescente da SPSP.
O evento contou com a presença do
Prof. Dr. Avi Sadeh, da Universidade
de Tel Aviv, Israel. Estiveram presentes
no encontro 61 profissionais de saúde
e o apoio foi da Johnson & Johnson.

Consultório de
amamentação

Lucia Fontes

Angélica

N

o último dia 24 de janeiro, a Pediatria brasileira perdeu
um dos seus mais importantes membros: o Prof. Dr.
Lincoln Marcelo Silveira Freire (foto). Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria por dois mandatos – de 1998 a
2004 – e professor da Universidade Federal de Minas Gerais,
Lincoln Freire trabalhou sem descanso pela Pediatria e pelos
pediatras. Reverenciamos a memória desse ilustre colega.

Lucia Fontes

A

Curso Nestlé de Atualização

E

Divulgação Nestlé

m março, o Transamérica Expo Center, em São Paulo (SP), recebeu o 66º Curso
Nestlé de Atualização em Pediatria (fotos). Com mais de três mil participantes efetivos
durante os três dias de sua realização, o evento reuniu pesquisadores, acadêmicos, estudantes de Medicina e pediatras de todo o Brasil e ofereceu atualização, aprendizado e
debates em torno dos avanços técnicos e terapêuticos do segmento. As palestras foram
proferidas por cerca de 50 professores das mais importantes
escolas de Medicina do país,
que abordaram 35 temas, desde
nutrição, emergências e imunização até defesa profissional.

N

o dia 28 de fevereiro último,
o auditório térreo da SPSP, na
capital paulista, recebeu mais de 60
pediatras para o Consultório Pediátrico
de Amamentação. O curso teve como
objetivo capacitar os colegas a resolver
dificuldades sobre amamentação no
consultório e, também, no ambiente
hospitalar, e teve aulas práticas e teóricas (foto). Foi organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP,
juntamente com o Departamento
Científico de Aleitamento Materno.
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► vai acontecer

► vai acontecer

Pneumologia
Pediátrica

Endocrinologia Pediátrica

E

hotel Grand Hyatt São Paulo (SP) recebe, de 17 a 20 de abril, o VIII Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia - COBRAPEM, uma
realização da SBP e da SPSP. O tema central do Congresso é “O século XXI e
a Endocrinologia Pediátrica” e seu objetivo principal é promover discussão
sobre as mudanças de conceitos e condutas ocorridas ao longo do tempo, as novas perspectivas de diagnóstico laboratorial e molecular, como abordar a fase de transição dos
pacientes que ficaram adultos e debater quais os novos caminhos para “velhas doenças”.
Haverá espaço para discussão de casos clínicos de forma interativa. A participação vale
20 pontos na atualização do TEP com Área de Atuação em Endocrinologia Pediátrica.
As inscrições podem ser feitas com a Ekipe de Eventos: telefone (41) 3022-1247. Se preferir,
acesse o site do evento: www.cobrapem2009.com.br.

stá marcado para os dias 11, 12 e 13
de junho o XII Congresso Brasileiro
de Pneumologia Pediátrica, uma realização da SBP e da SPSP. O principal objetivo do Congresso é o desenvolvimento e aprimoramento de técnicas para o
diagnóstico e manejo das doenças respiratórias agudas e crônicas. O evento
acontece no hotel Grand Hyatt São
Paulo (SP). Mais informações e inscrições com a Ekipe de Eventos: (41)
3022-1247. Ou visite o site do evento:
www.pneumoped2009.com.br.

Otorrino é tema
de Congresso

N

os dias 24 e 25 de abril ocorre o I
Congresso Paulista de Otorrinolaringologia Pediátrica, uma realização da Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP
em conjunto com o seu Departamento
Científico de Otorrinolaringologia. O
evento acontece em Campinas (SP),
no Hotel Nacional Inn. Inscrições:
Stela Maris Eventos - (11) 5080-4933.
Confira mais informações no portal da
SPSP (link Cursos e Eventos).

TEP: confira as
datas

O

s editais dos concursos para obtenção do Título de Especialista em Pediatria (TEP) e Certificado
na Área de Atuação de Neonatologia
(TEN) já estão disponíveis. As inscrições para o TEP e TEN vão até
24 de abril e as provas acontecem
no dia 31 de maio, das 9 às 13 horas. O portal da SPSP (www.spsp.org.
br) oferece os links para os editais dos
concursos.
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O

Simpósio de Nutrologia

A

contece de 14 a 16 de maio II Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica,
uma realização da SBP e da SPSP, com o apoio da Associação Brasileira de
Nutrologia. Com uma programação científica que abrange uma vasta área de
temas relacionados com a nutrição pediátrica, o evento conta com a participação
dos membros do Departamento Científico de Nutrologia da SBP e SPSP e especialistas convidados nacionais e internacionais. De acordo com Roseli Oselka
Saccardo Sarni, presidente do Simpósio, o encontro será uma grande oportunidade para atualização científica e profissional e um convite para o debate, reflexão,
atualização e busca de respostas frente aos desafios impostos pela prática clínica e
a pesquisa no âmbito da nutrologia pediátrica. O evento será realizado no Centro
Fecomércio de Eventos, em São Paulo (SP). As inscrições podem ser feitas com a
Ekipe de Eventos: telefone (41) 3022-1247 ou www.nutroped2009.com.br.

Novo curso on-line

E

stá disponível no portal da SPSP na internet (www.spsp.org.br) um novo curso
virtual: Insuficiência Respiratória no Período Neonatal. Voltado para pediatras e neonatologistas, o curso tem como objetivo atualizar sobre a assistência ao recém-nascido com insuficiência respiratória. O curso é composto de quatro módulos, cada um
deles com duração de 60 minutos: Diagnóstico diferencial das insuficiências respiratórias;
Doenças de membranas hialinas; Síndrome de aspiração meconial; e Reposição de surfactante
exógeno. Esse novo curso virtual estará disponível no portal da SPSP pelo período de
12 meses e oferecerá pontos para obtenção do Certificado de Atualização Profissional. O apoio é do Laboratório Farmalab Chiesi Brasil e a coordenação é de Lilian dos
Santos Rodrigues Sadeck, membro do Departamento Científico de Neonatologia e
diretora de Cursos e Eventos da SPSP.

Encontre seu curso ou evento
		

Data

Local

Evento

Informações

Pontos

2009
Apoio
16 a 18 de abril
SPSP		

Hotel Maksoud Plaza
5º Congresso Latino-americano de Dermatologia Pediátrica
São Paulo, SP		

(11) 3865-5354 ramal 214

*

Realização 17 a 20 de abril
SBP/SPSP		

Grand Hyatt São Paulo
São Paulo, SP

(41) 3022-1247
www.cobrapem2009.com.br

*

Realização 24 e 25 de abril
SPSP		

Hotel Nacional Inn
I Congresso Paulista de Otorrinolaringologia Pediátrica
Campinas, SP		

(11) 5080-4933
www.stelamariseventos.com.br
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Apoio
24 e 25 de abril
SPSP		

Hosp. Edmundo Vasconcelos
São Paulo, SP

II Jornada de Urgência em Pediatria e Medicina do Adolescente
do Hospital Professor Edmundo Vasconcelos (ex-Gastroclínica)

(11) 5575-7507
spuservico@gmail.com

*

Realização 25 de abril
SPSP		

Centro Médico de Rib.Preto
Ribeirão Preto, SP

Curso Continuado sobre Especialidades Pediátricas da SPSP
Regional Ribeirão Preto – Módulo 7: Cardiologia

waldyrborghi@netsite.com.br

*

Apoio
7 a 28 de maio
SPSP		

IEP Hospital Sírio Libanês
VI Curso de Medicina do Adolescente
São Paulo, SP		

www.hsl.org.br/iep

*

Relização 9 de maio
SPSP		

Hotel Baobá
Jornada de Atualização Pediátrica SPSP - Regional Taubaté
Taubaté, SP		

(12) 3632-4268
claudioaguiar@uol.com.br

*

Relização 14 a 16 de maio
SBP/SPSP		

Centro Fecomércio Eventos
II Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica
São Paulo, SP		

(41) 3022-1247
www.nutroped2009.com.br

*

Apoio
SPSP

Sala Telemedicina H.Samaritano
Educação Continuada em Pediatria do Hospital Samaritano
São Paulo, SP		

(11) 3821-5871
centroestudos@samaritano.com.br

1

Realização 30 de maio
SPSP		

Centro Médico de Rib.Preto
Ribeirão Preto, SP

apcontini@yahoo.com.br

*

Realização 11 a 13 de junho
SBP/SPSP		

Grand Hyatt São Paulo
XII Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica
São Paulo, SP		

(41) 3022-1247
www.pneumoped2009.com.br

*

Apoio
18 a 20 de junho
SPSP		

Centro Fecomércio Eventos
III Congresso Brasileiro de Nutrição Integrada (CBNI) e Ganepão 2009
São Paulo, SP		

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

*

Realização 27 de junho
SPSP		

Centro Médico de Rib.Preto
Ribeirão Preto, SP

zorzo.md@gmail.com

*

20 de maio
e 17 de julho

VIII Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia
COBRAPEM

Curso Continuado sobre Especialidades Pediátricas da SPSP
Regional Ribeirão Preto – Módulo 8: Cirurgia Pediátrica

Curso Continuado sobre Especialidades Pediátricas da SPSP
Regional Ribeirão Preto – Módulo 9: Nefrologia

Cursos Teórico-Práticos • Realização SPSP • Informações: www.meetingeventos.com.br ou (11) 3849-8263
Tema
Ultrassonografia para o Pediatra
Hematologia para o Pediatra - Anemia falciforme

Local
Associação Paulista de Medicina - Anfiteatro do 10º andar
Associação Paulista de Medicina - Anfiteatro do 10º andar

Pontos
*
*

Café da Manhã com Professor • Realização SPSP • Informações: www.meetingeventos.com.br ou (11) 3849-8263
Data
30 de maio
27 de junho

Tema
Neonatologia
Saúde Oral

Mesa-redonda
Dúvidas frequentes em Neonatologia
Saúde Oral

Local
Anfiteatro térreo da sede da SPSP
Anfiteatro térreo da sede da SPSP

Pontos
*
*

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Sócios da SPSP/SBP
Curso PALS: 13 e 14 de junho, 11 e 12 de julho, 17 e 18 de julho, 31 de julho e 1 de agosto de 2009
Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 12 de abril, 5 de maio, 14 de junho e 19 de julho
Sequência Rápida de Intubação para o Pediatra de Pronto-Socorro: 12 de junho, 10 de julho, 18 de setembro e 11 de dezembro
Informações/inscrições: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês - (11) 3155-0900

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)

Curso
on-line

Insuficiência Respiratória no Período Neonatal

I Congresso Paulista de
Otorrinolaringologia Pediátrica

*

2

Curso Teórico-Prático
Ultrassonografia para o Pediatra

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

Atualização sobre diagnósticos por ultrassonografia, quando pedir e
quais possibilidades de ajudar nos mais diversos diagnósticos.

24 e 25 de abril de 2009

25 de abril de 2009

Hotel Nacional Inn – Campinas

Associação Paulista de Medicina – Anfiteatro 10º andar

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

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

Av. Benedicto Campos, 35 • Jardim do Trevo

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

Data
25 de abril
23 de maio

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 278 • Bela Vista • São Paulo (SP)

Pediatra Informe-se •

7

► atualização rápida

► atualização rápida

Avanços terapêuticos em
artrite idiopática juvenil

Cyberbullying
Departamento de Adolescência

É

Departamento de Reumatologia

N

Lenm | Dreamstime.com

os últimos 10 anos, ocorreram grandes mudanças no
tratamento das doenças autoimunes reumáticas, inicialmente dos pacientes adultos e, logo em
seguida, dos pacientes pediátricos. Antes
dessas mudanças na terapia, o arsenal terapêutico se
restringia a imunossupressores que tinham como alvo
as células imunes como um todo; às vezes apresentavam
eficácia baixa e eram associados a diversos efeitos adversos. Os agentes biológicos surgiram com o objetivo de bloquear não a célula imune como um todo,
mas sim determinados mediadores responsáveis pela
resposta inflamatória, pelo dano articular estrutural
e pela lesão autoimune de vários órgãos e sistemas.
Aproximadamente 20 a 30% de todos os pacientes
com artrite idiopática juvenil, principalmente aqueles com quadro poliarticular muito ativo,
doença sistêmica ou uveíte grave, podem responder inadequadamente a drogas antirreumáticas modificadoras de doença (como metotrexato, ciclosporina, leflunomide).
A intervenção farmacológica agressiva aplicada precocemente é um componente decisivo para o controle adequado da doença reumática, com vistas a prevenir sua progressão,
restaurar funções orgânicas, promover desenvolvimento e crescimento normais e melhorar
a qualidade de vida. Terapia ocupacional, tratamento fisioterápico e apoio psicossocial são
também essenciais.
Os agentes biológicos são imunossupressores que bloqueiam citocinas (antifator de
necrose tumoral, anti-interleucinas 1 e 6), ou subpopulações de células imunes específicas
(inibidores de moléculas co-estimulatórias ou anticorpos anti-CD20 de linfócitos B). Os
agentes inibidores de fator de necrose tumoral são o anticorpo monoclonal quimérico (infliximabe), o anticorpo monoclonal humano (adalimumabe) e o receptor solúvel para o fator
de necrose tumoral (etanercepte).
O bloqueio dessas interleucinas leva à suscetibilidade a infecções oportunísticas, como
tuberculose ou infecções fúngicas. A triagem com teste tuberculínico (PPD) e radiografia de
tórax é mandatória em todos os pacientes. Além disso, os efeitos a longo prazo em relação ao
aparecimento de neoplasias ainda não são totalmente conhecidos e têm aparecido várias descrições desta complicação. Esse fato, associado ao alto custo desses agentes, deve ser levado
em conta quando da indicação desses fármacos.

a prática realizada através da internet, nas quais usuários se valem do
anonimato para maltratar, humilhar e
constranger alguém através de e-mail,
blogs, MSN, fotologs e sites de relacionamento, como Orkut e Myspace.
Os pediatras afirmam que combater
o cyberbullying é difícil, pois muitas
vezes jovens intimidados não contam
aos pais o que acontece porque sentem
medo. No entanto, os especialistas destacam que é aos adultos que as crianças
e adolescentes devem recorrer quando
se sentem ameaçadas por uma mensagem no celular ou humilhadas por uma
fotomontagem na internet. Segundo
uma pesquisa recentemente realizada
pela Secretaria da Educação da Inglaterra, 70% dos adolescentes entre 12 e 15
anos confessaram já ter sido vítimas de
cyberbullying. No Brasil ainda não há
uma lei específica para punir o cyberbullying. Praticado quase sempre por
jovens e adolescentes que se escondem
através de identidades falsas, o crime
parece ser fácil de permanecer impune.
Mas é possível, sim, identificar os autores
através de rastreamentos realizados por
profissionais capacitados. Para isso, é importante que as vítimas,
juntamente com
seus responsáveis, procurem
uma Delegacia
de Polícia ou a
Promotoria da
Infância e Juventude.
Cidepix | Dreamstime.com

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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“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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