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► veja no portal

► conversa com o presidente

Nova conquista
da Revista
Paulista de
Pediatria

Pediatria viva

P

rezados colegas. O pequeno valor da remuneração do trabalho pediátrico impingido pelo sistema de saúde brasileiro, público e privado, resultou em um efeito
bumerangue: funcionou a lei da oferta e da procura e melhorou a remuneração do pediatra, principalmente em pronto-socorros (plantões). A maioria dos
serviços de Pediatria preencheu suas vagas de residência neste ano. Os cursos e jornadas
da SPSP estão sendo cada vez mais procurados por pediatras interessados em atualização
científica. A agenda de eventos pediátricos da SPSP mostra inúmeros cursos, inclusive
de outras instituições pediátricas, universitárias ou não. As publicações – Revista Paulista
de Pediatria, Recomendações e livros – estão sendo cada vez mais requisitadas. O acesso ao
portal, aos textos científicos e cursos on-line, tem sido significativo. De janeiro a abril de
2009 a SPSP cresceu: aumentou em mais 208 sócios quites. Somos agora 5 mil, número
considerável para comparação com qualquer outra sociedade de especialidade. Isso tudo
significa vitalidade da Pediatria e a importância dessa especialidade na Medicina. A Pediatria é importante porque crianças e adolescentes o são. Ressalte-se que aqueles que falam
sobre partilha de responsabilidade no atendimento de crianças deveriam estar presentes
para atenderem consultas noturnas e diurnas em pronto-socorros infantis sobrecarregados por falhas do atendimento ambulatorial. Não se trata de
exigir um pediatra com título de especialista para cada família
brasileira. A questão é que cada criança brasileira merece ser
atendida pelo seu pediatra, tanto na puericultura quanto nas
suas doenças.
Um grande abraço,
José Hugo de Lins Pessoa
Presidente
E-mail: pediatria@spsp.org.br

► Exercício
da Pediatria
Recomendações
sobre HIV e a primeira
mamada. Página 3.

► Programe
sua agenda
Confira os próximos
cursos e eventos.
Páginas 6 e 7.

► Atualização em
Pediatria Legal
Saiba mais sobre o
processo de adoção.
Página 8.

Márcio Kato

A

Diretoria de Publicações da SPSP
informa que agora, em sua edição
eletrônica, a Revista Paulista de Pediatria
terá versão em inglês de alguns artigos
originais publicados no mesmo número da edição impressa. Acesse o portal
da SPSP (www.spsp.org.br) e confira!

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

► conversa com o diretor

Em defesa dos pediatras
adolescente. Por isso temos procurado
enfatizar aos colegas – inclusive médicos residentes em Pediatria – que a
SPSP é um órgão importante na defesa
de seus direitos e a principal interessada no melhor exercício da Pediatria.
Isso também significa que, ao trabalharmos para captar mais sócios
para a SPSP, mostramos a importância de fazer parte da Sociedade:
não somente ser um associado, mas participar das decisões da Diretoria, atuar nos Departamentos Científicos, envolver-se. É um trabalho de persistência que procura esclarecer o quão fundamental é
a participação dos pediatras em uma entidade que os representa.

Arquivo pessoal

D

e acordo com o Estatuto Social da SPSP, compete ao
1º Secretário lavrar as atas das reuniões e assembléias e
substituir o Secretário Geral em seus impedimentos e
ausências. No entanto, na prática, todos os membros
da Diretoria Executiva da SPSP atuam em conjunto, visando sempre promover a defesa dos interesses dos associados.
Nesse sentido, temos trabalhado na organização do concurso
para obtenção do Título de Especialista em Pediatria, disseminando
as informações sobre as vantagens do TEP, procurando, com isso,
captar maior número de pediatras para serem especialistas. Atuamos, também, na educação continuada dos pediatras, colaborando
com a Diretoria de Cursos e Eventos na organização de atividades.
Um foco relevante desta gestão é a defesa profissional do pediatra: suas condições de trabalho, remuneração, tudo visando a
valorização da especialidade. O resultado final é a excelência na
prática da Pediatria, com resultado direto na defesa da criança e do

Sulim Abramovici

1º Secretário da SPSP, coordenador do Depto. Materno-Infantil do Hospital Israelita Albert Einstein,
coordenador de ensino do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus.
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o associado

A dignidade da Pediatria
A parte triste da especialidade é
que o pediatra é muito mal remunerado, em função de toda essa dedicação.
Por isso, temos observado ao longo
dos últimos anos uma procura menor do jovem medico recém-formado pela Pediatria. Além disso,
nossa especialidade não tem o mesmo respaldo que outras dentro
dos hospitais. No entanto, esses fatores certamente não superam
a dignidade que é exigida do indivíduo que abraça a Pediatria.
Sabemos que os pediatras são pioneiros em pesquisa de Medicina
Preventiva em geral, pioneiros em pregar o atendimento humanístico. Sabemos que a Pediatria tem toda uma parte social envolvida e isso é muito superior a qualquer questão negativa que vem
ocorrendo nos últimos anos.

Marcio Kato

E

xerço a Pediatria há 37 anos, atuando em consultório, em
hospitais e como preceptor em Residência Médica. Foi
essa especialidade que me colocou dentro das entidades
médicas, tanto como associado como quanto membro
de diretoria e conselheiro. A preocupação com o uso do progresso
científico acelerado – para que viesse em auxílio do ser humano e
não ferisse sua dignidade – fez surgir a Bioética, uma área na qual
tenho me debruçado nos últimos 20 anos. Minha atuação no CFM
me permitiu ser protagonista de várias conquistas na legislação médica relacionada à Pediatria, como a resolução sobre a contracepção
de emergência, que muito tem auxiliado as adolescentes brasileiras.
A Pediatria é uma especialidade que exige do médico uma sensibilidade humanitária muito grande, para que possa compreender
os problemas das famílias que o procuram. Exige que o médico
não só se mantenha atualizado do ponto de vista técnico, científico
e ético, mas também tenha uma visão global da sociedade e da cultura em que vive, para que possa desempenhar o seu papel com a
máxima amplitude possível.

Clóvis Francisco Constantino

Ex-presidente da SPSP, ex-presidente do Cremesp, conselheiro do Conselho Federal de Medicina pelo
Estado de São Paulo, presidente do Departamento de Bioética da SBP.
E-mail: clovisbioped@hotmail.com

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

2 • Pediatra Informe-se

► exercício da pediatria

► exercício da pediatria

HIV e a primeira mamada

Dúvida do
associado

m fevereiro último, aconteceu o Fórum HIV e a Primeira Mamada, com o objetivo de elaborar 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. A comissão constituída para a elaboração do texto final do Fórum apresenta suas recomendações a seguir:

O

E

Considerando:
ÆÆA importância do aleitamento materno exclusivo e iniciado precocemente;
ÆÆA responsabilidade dos profissionais de saúde em evitar a infecção vertical pelo vírus HIV;
ÆÆQue apesar da existência da recomendação para realização de testes sorológicos para
HIV no início e no 3º trimestre da gestação, ainda existem gestantes que chegam ao
momento do parto sem conhecimento do seu estado sorológico;
ÆÆQue atualmente existe a disponibilidade de testes rápidos (que permitem o resultado
em 30 minutos) para o diagnóstico da infecção pelo vírus HIV, disponibilizados pelo
Programa DST/AIDS do Ministério da Saúde em kits individuais;
ÆÆQue o Programa Estadual de DST/AIDS compromete-se com a disponibilização do
teste rápido para o Estado de São Paulo;
ÆÆQue a Convenção dos Direitos da Criança e o Estatuto da Criança e do Adolescente
garantem aos pais o direito de serem orientados quanto à alimentação segura e quanto
à prevenção de doenças infecto-contagiosas.
Recomendamos:
ÆÆO cumprimento da orientação do Ministério da Saúde quanto à realização dos testes
diagnósticos para infecção por vírus HIV em todas as gestantes (1º e 3º trimestres),
cuja responsabilidade é das equipes de atendimento pré-natal;
ÆÆA realização universal do teste rápido anti-HIV no ato de admissão das gestantes para o
parto, podendo o exame ser dispensado naquelas com sorologia negativa no 3º trimestre
da gestação. A recusa da paciente em se submeter ao teste ou em autorizar sua realização
no recém-nascido, depois de adequada orientação, deve ser comunicada ao Conselho
Tutelar e devidamente registrada no prontuário, se possível com testemunha;
ÆÆQue as equipes de Obstetrícia e Neonatologia verifiquem periodicamente, junto à administração do hospital, a disponibilidade do teste rápido e dos recursos terapêuticos
necessários para a profilaxia da transmissão vertical do HIV;
ÆÆQue na presença de teste positivo, a mãe seja orientada a não amamentar, devendo ser
oferecido ao recém-nascido leite pasteurizado de Banco de Leite Humano ou fórmula
láctea para a idade;
ÆÆQue nas situações em que o resultado do teste rápido não estiver disponível até o
momento da 1ª mamada, a orientação da amamentação, antes do conhecimento do
resultado do teste, deve ser analisada individualmente, levando-se em consideração:
• História e risco de exposição da mãe ao HIV;
• Riscos e benefícios da privação do aleitamento materno imediatamente após o parto;
• Riscos e benefícios do oferecimento de outros leites que não o materno;
• Respeito ao princípio da autonomia da família.
Departamentos Científicos de Aleitamento Materno, Infectologia e Neonatologia da SPSP e Disciplina de Infectologia Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp.

Departamento de Defesa Profissional tem respondido a questionamentos enviados à SPSP por seus
associados. Veja se esta também não é
sua dúvida:
Fui convidada para tomar parte de
um programa de TV sobre gripe
suína. Posso participar? Estou infringindo algum princípio ético?
A participação de profissionais médicos em programas de TV ou rádio com
a intenção de informar o público sobre determinado assunto não é vedada pelos Conselhos de Medicina. No
entanto, alguns cuidados precisam ser
observados: o médico deve abordar o
tema de maneira científica, evitando
qualquer forma de sensacionalismo;
deve estar atento a não realizar qualquer tipo de autopromoção ou divulgação de que detenha técnica ou forma
de tratamento exclusiva para determinada doença; é vedada a divulgação de
telefones ou de endereços privados
pessoais do médico. Aconselhamos
a leitura do Manual da CODAME
(Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos), o qual orienta sobre a
conduta tanto em entrevistas como em
publicidade médica.

Projeto Médico
Residente

E

m junho, os médicos residentes
de 1º e 2º anos do Estado de São
Paulo receberão, em mãos, informações sobre o Projeto Médico Residente da
SBP-SPSP e formulários de adesão.
Por meio do Projeto, o médico residente do Estado torna-se associado da
SPSP e conta com vários benefícios.
Médico residente, aguarde nossa correspondência.
Pediatra Informe-se •
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► regionais

► regionais

Jornada no
Grande ABC

Jornada de atualização
em Campinas

A

Regional SPSP do Grande ABC
realizará, no dia 1º de agosto (sábado), a Jornada Interdisciplinar de Refluxo
Gastro-esofágico na Infância e Adolescência.
Voltado para os pediatras da região do
Grande ABC, o evento visa a atualização em Gastroenterologia Pediátrica. A
Jornada acontece na Associação Paulista
de Medicina, em Santo André (SP).
Mais informações e inscrições com
Adriana ou Rose: (11) 4990-0168 ou
info@apmsantoandre.org.br.

Curso em
Ribeirão Preto

A

Regional SPSP de Ribeirão Preto
está organizando os Cursos Continuados de Especialidades Pediátricas da
SPSP – Regional Ribeirão Preto. O próximo acontece em 27 de junho, com o
tema Nefrologia (módulo 9), no Centro Médico de Ribeirão Preto. Confira
o programa no portal da SPSP.

D

ia 29 de agosto, na sede da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas
(SMCC), acontece a Jornada de Atualização Pediátrica SPSP - Regional Campinas. Sob a coordenação de Tadeu Fernando Fernandes (diretor-presidente
da Regional SPSP de Campinas), Fábio Eliseo F. Álvares Leite (diretor
vice-presidente da Regional) e José Roberto Destefani (presidente do Departamento
de Pediatria da SMCC), o evento terá como alguns dos temas Doenças Imuno-Alérgicas,
Nutrição Infantil, Abusos Pediátricos e Febrefobia. Informações e inscrições (a partir de 29
de julho) pelo telefone (19) 3231-2811 ou e-mail: zilda@smcc.com.br. Acesse o link
Cursos e Eventos no portal da SPSP e confira a programação completa desta Jornada, que
tem o apoio da Danone. Esse evento é organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos
em conjunto com a Regional SPSP de Campinas.

Atualização em Franca

A

Regional SPSP de Franca está realizando reuniões semanais de atualização científica. Confira os dias e os temas dos próximos encontros: 11/06:
Oncologia, 18/06: Higiene alimentar (orientações para o primeiro ano de vida),
25/06: Desidratação, 2/07: Prematuridade, 9/07: Febre a esclarecer, 16/07: Crise
convulsiva, 22/07: Curso de antimicrobianos, 30/07: Patologias cirúrgicas torácicas e abdominais, 6/08: Infecções do Trato Urinário. As reuniões acontecem
no anfiteatro da Santa Casa de Franca. São abertas a todos os pediatras da região,
gratuitas e têm início às 19 horas.

► eu trabalho na spsp

Colaborando com a organização de eventos
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tidades médicas. Eu cuido para que eles
sejam divulgados em nossos meios de comunicação.
A organização dos eventos da SPSP
exige muita atenção a detalhes, mas é uma grande satisfação ver
o interesse dos pediatras em atualizar-se, sabendo que, em parte,
contribuí para o sucesso dessas atividades.

Lucia Fontes

E

stou na SPSP há nove anos. Inicialmente, trabalhei na recepção, no atendimento de dúvidas dos associados e no arquivamento de documentos. Hoje, na secretaria de Cursos e Eventos,
ajudo a Diretoria Executiva na montagem dos programas das atividades, encaminho os eventos para divulgação no nosso portal
e providencio o cadastramento junto à CNA para obtenção de
pontos para o Certificado de Atualização Profissional. Também
colaboro na organização geral de todos os eventos.
A SPSP, além de realizar seus próprios cursos, jornadas,
simpósios e congressos, também apoia eventos de outras en-

Fabiana Gonçalves de Oliveira

Secretária de Cursos e Eventos (fabiana@spsp.org.br).

► aconteceu

► aconteceu

Congresso Otorrino

Manual de
Reanimação
Neonatal

A

Lucia Fontes

conteceu em abril, em Campinas (SP), o I Congresso Paulista de Otorrinolaringologia Pediátrica, uma realização da Diretoria de Cursos e Eventos em conjunto
com o Departamento Científico de Otorrinolaringologia da SPSP. O Congresso contou com 268 participantes e, de acordo com Lilian dos Santos R. Sadeck,
diretora de Cursos e Eventos da SPSP, foi um sucesso. “As mesas-redondas compostas
por pediatras e otorrinolaringologistas
foram proveitosas para as duas especialidades e certamente contribuíram para
melhorar o cuidado com as crianças e
adolescentes. A procura pelo evento surpreendeu e nos mostrou que a Otorrinopediatria é uma área de interesse para
ambos os especialistas. Isso nos estimula
a continuar realizando eventos como
esse”, disse Lilian.

A

nova edição do Manual de Reanimação Neonatal da Academia Americana de Pediatria (5ª edição - 320 páginas) está disponível para aquisição.
Os pedidos podem ser feitos por telefone: (31) 3241-1128 ou 3241-1422.
Ou também por e-mail: reanimacao@
sbp.com.br; rosana.lima@sbp.com.br;
flavia.fsbp@sbp.com.br.

Síndrome
de Down

F

VIII Cobrapem em São Paulo

F

oi realizado em abril, na capital, o VIII Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia – Cobrapem. Com o tema central “O século XXI e a Endocrinologia Pediátrica”, o evento discutiu as mudanças de conceitos e condutas ocorridas
ao longo do tempo, as novas metodologias de diagnóstico e debateu novos caminhos para “velhas doenças”. Para a presidente
do Congresso, Angela Maria Spinola e Castro,
membro do Departamento de Endocrinologia
e Metabologia da SPSP, o evento cumpriu seu
objetivo e foi um sucesso, com mais de 800
participantes de todo o Brasil. O VIII Cobrapem foi uma realização da SBP e da SPSP.
Fundação SBP

oi realizado, em março, o Simpósio Síndrome de Down – Cinquentenário da Trissomia do 21. Com o tema
“Inclusão para a Autonomia”, o evento visou a discussão e divulgação da
síndrome e da inclusão na sociedade
de seus portadores, que somam cerca de 300 mil só no Brasil. Durante a
realização do evento, foi oficializado,
pela Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e pela
Secretaria Estadual de Saúde de São
Paulo, o Calendário Vacinal para Crianças Portadoras de Síndrome de Down. Ele
pode ser acessado no portal da SPSP
em “Pais e Filhos”.

Encontros de atualização

Lucia Fontes

T

rês Cursos Teórico-Práticos aconteceram em março e abril últimos: Ortopedia, Nefrologia e Ultrassom. O primeiro (foto) contou com a presença de 86 pediatras, o segundo
95 e o que abordou diagnósticos por imagem contou com 21 pessoas presentes. As avaliações dos três eventos mostram que os participantes saíram satisfeitos dos encontros.
Alergia alimentar foi o tema do primeiro Café da Manhã com Professor deste ano, realizado em abril. A reunião mensal contou com a presença de 43 pediatras – 28 da capital e 15
do interior do Estado – e teve o apoio da Nestlé Nutrition. Essas atividades são organizadas
pela Diretoria de Cursos e Eventos e os Departamentos Científicos da SPSP.

Pediatra Informe-se •
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► vai acontecer

► vai acontecer

Curso on-line
Neonatologia

Jornada de Infectologia
Pediátrica da SPSP

E

stá disponível no portal da SPSP
o 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. A coordenação é de Lilian dos Santos R. Sadeck,
membro do Departamento Científico
de Neonatologia e diretora de Cursos
e Eventos da SPSP. O curso fica no ar
até 17 de março de 2010 e conta com
o apoio da Farmalab Chiesi Indústrias
Farmacêuticas.

D

ia 25 de julho acontece a 1ª Jornada de Infectologia Pediátrica da SPSP, uma realização da Diretoria de Cursos e
Eventos e do Departamento Científico de Infectologia
da SPSP. O evento terá duas conferências: “Importância
dos testes rápidos no diagnóstico das doenças infecciosas (strepto,
rotavírus, dengue, HIV etc.)” e “Abordagem da criança com febre no
Pronto Atendimento” e haverá discussão de casos clínicos. As inscrições podem ser feitas com a Meeting Eventos – até 17 de julho – no
site www.meetingeventos.com.br ou pelo telefone (11) 3849-8263
m
ou 3849-0379. A Jornada acontece na Associação Paulista de
co
e.
m
sti
m
Medicina (anfiteatros do 9º andar), em São Paulo capital, e
ea
Dr
ll |
tem o apoio da Wyeth-Whitehall.
fro
o
dr
An

12º Congresso Paulista

O

12º Congresso Paulista de Pediatria, o maior evento da SPSP, já tem data marcada: 27 a 30 de março de 2010. O programa científico terá a participação
de todos os Departamentos da SPSP e oferecerá conferências, mesas-redondas,
cursos teórico-práticos, sessões interativas e muitas outras atividades. O Congresso
será realizado no Transamerica Expo Center e em breve terá seu programa divulgado no site da Meeting Eventos. Aguarde!

Encontro com
professor

A

s reuniões do projeto Café da
Manhã com Professor, realizadas
aos sábados pela manhã, uma vez ao
mês, oferecem a oportunidade de trocar informações com especialistas em
várias áreas da Pediatria. Os próximos
assuntos a serem tratados são Saúde
Oral (dia 27 de junho) e Dermatologia/Gastroenterologia (dia 15 de agosto). Não perca essa chance de atualizar seus conhecimentos, encontrar
colegas e trocar idéias. Visite o portal
da SPSP (www.spsp.org.br), localize
os eventos de seu interesse e garanta
sua inscrição!
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Pneumologia Pediátrica

E

stá marcado para os dias 11, 12 e 13 de junho o XII Congresso Brasileiro de Pneumologia
Pediátrica, a II Jornada Brasileira de Fibrose Cística e a IV Jornada Brasileira de Fisioterapia
Respiratória em Pediatria, eventos realizados pela SBP e SPSP. O principal objetivo do
Congresso é o desenvolvimento e aprimoramento de técnicas para o diagnóstico e manejo das doenças respiratórias agudas e crônicas. De acordo com o presidente do evento,
Joaquim Carlos Rodrigues, a comissão científica do Congresso está encarregada da organização de um programa consistente e abrangente, focado nos temas da Pneumologia
Pediátrica, abordados com clareza e profundidade, procurando satisfazer e compatibilizar o interesse pela atualização de conhecimentos,
implementação de pesquisas na área de pneumologia e educação continuada. O evento acontece no
Grand Hyatt, em São Paulo. Mais informações no
site www.pneumoped2009.com.br. Inscrições com
a Ekipe de Eventos: (41) 3022-1247.

Encontre seu curso ou evento
Data

Local

Realização 11 a 13 de junho
SBP/SPSP		
Apoio
17/06, 15/07
SPSP
e 19/08
Realização 18 de junho
SPSP		
Apoio
18 a 20 de junho
SPSP		
Apoio
20 de junho
SPSP		
Apoio
26 e 27 de junho
SPSP		
Realização 27 de junho
SPSP		
Realização 16 de julho
SPSP		
Apoio
24 a 26 de julho
SPSP		
Realização 25 de julho
SPSP		
Realização 1 de agosto
SPSP		
Apoio
5 a 8 de agosto
SPSP		
Apoio
7 de agosto a
SPSP
28 de novembro
Apoio
8 de agosto
SPSP		
Apoio
12 a 15 de agosto
SPSP		
Realização 20 de agosto
SPSP		

Evento

Informações

2009

Grand Hyatt São Paulo
XII Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica
São Paulo, SP		
Sala Telemedicina H.Samaritano
Educação Continuada em Pediatria do Hospital Samaritano
São Paulo, SP		
Soc.Medicina e Cirurgia Campinas Curso de Atualização em Pediatria
Campinas, SP
Atualização em Pneumologia Pediátrica
Centro Fecomércio Eventos
III Congresso Brasileiro de Nutrição Integrada (CBNI) e Ganepão 2009
São Paulo, SP		
IEP – Hospital Sírio Libanês
Simpósio de Atualização em Anafilaxia, Urticária e Alergia a Medicamentos
São Paulo, SP		
Hospital Israelita Albert Einstein
Curso de Urgências e Emergências Pediátricas
São Paulo, SP		
Centro Médico de Rib.Preto
Curso Continuado sobre Especialidades Pediátricas da SPSP
Ribeirão Preto, SP
Regional Ribeirão Preto – Módulo 9: Nefrologia
Soc.Medicina e Cirurgia Campinas Curso de Atualização em Pediatria
Campinas, SP
Atualização em Imunizações em Pediatria
UNIP – Unidade Vergueiro
14º Congresso Brasileiro Multidisciplinar, Multiprofissional em Diabetes
São Paulo, SP		
APM - Anfiteatro 9º andar
1ª Jornada de Infectologia Pediátrica da SPSP
São Paulo, SP		
APM – Santo André
Jornada Interdisciplinar de Refluxo Gastro-esofágico
Santo André, SP
na Infância e na Adolescência
UNIP – São José do Rio Preto
V Jornada de Atualização em Pediatria
São José do Rio Preto, SP		
Instituto da Criança HCFMUSP
Programa de Atualização em Hebiatria
São Paulo, SP		
Fundação Otorrinolaringologia
I Perda Auditiva na Infância: da triagem neonatal à reabilitação
São Paulo, SP		
Centro de Eventos - Socesp
XI Congresso Paulista de Terapia Intensiva Adulto/Pediátrica/Neonatal
Campos do Jordão, SP
COPATI
Soc.Medicina e Cirurgia Campinas Curso de Atualização em Pediatria
Campinas, SP
Atualização em Emergências em Pediatria

Pontos

(41) 3022-1247
www.pneumoped2009.com.br
(11) 3821-5871
centroestudos@samaritano.com.br
(19) 3231-2811 ou 3231-2003
zilda@smcc.com.br
(11) 3284-6318 ramal 116
www.ganepao.com.br
www.hospitalsiriolibanes.org.br

*
1
*
*
*

(11) 3747-0607
iieptrsa@einstein.br
zorzo.md@gmail.com

*
1,5

(19) 3231-2811 ou 3231-2003
zilda@smcc.com.br
(11) 5572-6559 ou 5572-6179
www.anad.org.br
(11) 3849-8263 ou 3849-0379
www.meetingeventos.com.br
(11) 4990-0168
info@apmsantoandre.org.br.com.br
(17) 3014-6912 ou 8111-7955
www.hbsaude.com.br/jornada
(11) 3069-8814
http://icr.usp.br
(11) 3068-9855
eventos@forl.org.br
(11) 3288 3332
www.sopati.com.br
(19) 3231-2811 ou 3231-2003
zilda@smcc.com.br

*
*
*
*
*
*
*
*
*

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

Tema
Saúde Oral
Dermatologia/Gastroenterologia

Mesa-redonda
Saúde Oral
Aspectos dermatológico e gastrointestinais da alergia alimentar

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

Pontos
1,5
*

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: 14 de junho, 19 de julho, 9 de agosto, 20 de setembro, 18 de outubro
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

2

XII Congresso Brasileiro
de Pneumologia Pediátrica

1ª Jornada de
Infectologia Pediátrica da SPSP

11 a 13 de junho de 2009

25 de julho de 2009

Grand Hyatt São Paulo

Associação Paulista de Medicina – Anfiteatro 9º andar

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

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

Av. das Nações Unidas, 13.301

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

► atualização rápida

Adoção (parte I)

Gripe A (H1N1)
Departamento de Infectologia

Gubh83 | Dreamstime.com

Departamento de Pediatria Legal

A

doção é um procedimento legal pelo qual todos os direitos e deveres dos pais biológicos são transferidos para uma família substituta, ocasião em que a criança/adolescente
passa a ter todos os direitos e deveres de filho. Esse ato legal está previsto em normas
constitucionais e infraconstitucionais.
O artigo 226 da Constituição Federal diz que a família, base da sociedade, tem especial
proteção do Estado e o artigo 227 assegura os direitos das crianças e adolescentes, além de
colocá-las a salvo de toda forma de negligência, exploração, violência e opressão. A ideia básica, constante no artigo 226, é que a família é um conjunto de pessoas em iguais ou diferentes
gerações, possuidores de descendência comum, seja ela determinada por meio de laços sanguíneos ou por meio de adoção, ressaltando-se a especial proteção do Estado à família, tendo em
vista ser a base da sociedade e de suas relações inter e intrapessoais. Da análise dos dois artigos
constitucionais depreende-se que a sociedade e o Estado têm o dever de zelar pela instituição
denominada família, estabelecida em quaisquer moldes, bem como pela criança/adolescente
que já se encontra inserida em alguma família ou que está aguardando uma oportunidade.
Evidentemente, a adoção só deve ocorrer quando forem esgotados todos os recursos para que a
convivência com a família original seja mantida. A adoção jurídica, por si só, não pode garantir
que ocorrerá uma relação afetiva positiva entre pais e filhos, como também a paternidade biológica não garante. Contudo, as equipes técnicas que cuidam do processo de adoção utilizam-se
de ferramentas para que ocorra uma adoção mútua.
Nas normas infraconstitucionais, a adoção é tratada tanto no Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA (lei 8069/90) como no Código Civil. No ECA, a adoção é tratada nos artigos 39 e 52, que versam sobre os aspectos técnicos e sociais do processo de adoção. No Código
Civil, as normas referentes à adoção encontram-se nos artigos 1618 a 1629. Aponta-se como
aspecto relevante a redução da idade mínima para candidatar-se à adoção: de 21 para 18 anos,
respeitando-se a diferença mínima de 16 anos entre adotante e adotado.
Como o pediatra pode direcionar os pais para o processo de adoção?
Em âmbito nacional, os pediatras podem orientar os interessados em obter mais informações sobre o direcionamento inicial do processo de adoção a procurarem o Fórum de sua cidade
ou região, ou as Comissões Judiciárias de Adoção dos respectivos Estados, com os documentos
necessários, agilizando-se, dessa forma, sua análise e aprovação e a subsequente designação da
entrevista com os profissionais habilitados da equipe técnica das Varas da Infância e da Juventude. Em âmbito internacional, o processo de adoção é viabilizado, inicialmente, por meio de
instituições sociais de outros países e validado no Brasil por intermédio dos requisitos estabelecidos pelas Comissões Judiciárias de Adoção Internacional, vinculadas aos Tribunais de Justiça
de cada estado, centralizando o processo de adoção em âmbito estadual, sendo instituído pelo
Decreto Federal nº3174/99. Os requisitos básicos e os documentos necessários para o início do
processo de adoção encontram-se disponíveis no portal da SPSP (www.spsp.org.br).

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.

D

esde abril o CDC – Centers
for Disease Control – identificou casos de doença respiratória
aguda causados por um novo vírus
influenza, A (H1N1), de origem
suína. Esse novo vírus influenza
originou-se de rearranjo genético
de vírus de influenza suína, aviária e humana. Até o dia 15 de maio
(data do fechamento deste boletim),
já haviam sido confirmados 7.936
casos em 34 países, com 66 mortes,
a maioria delas no México. A transmissão do vírus é inter-humana e,
até o momento, fora do México a
sua letalidade é baixa. O quadro clínico é similar ao da gripe sazonal,
com mais relatos de vômitos e diarreia. O vírus mostrou-se sensível ao
oseltamivir e ao zanamivir em testes
laboratoriais realizados e, a partir do
seu sequenciamento, já se iniciaram
esforços para o desenvolvimento de
uma vacina específica para o vírus, o
que, esperamos, deve ocorrer em até
seis meses.

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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