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Prezados colegas. Vivemos o momento eleitoral na SBP. Conceitualmente, 
eleição é um processo pelo qual uma comunidade designa um de seus mem-
bros para exercer um cargo por meio de votação. O eleito passa a ser o repre-
sentante de todos os eleitores, não só daqueles que o elegeu. É importante 

evitar que o processo eleitoral fragilize a SBP. Nessa circunstância, todos são derrota-
dos, porque a instituição ficaria menor ao final desse processo eleitoral. Votar é neces-
sário. Existem duas chapas.  É fundamental que cada um de nós escolha uma proposta 
de trabalho, um candidato, uma chapa, e vote conscientemente. A palavra chave é 
escolher entre duas plataformas, entre duas histórias, a que melhor irá conduzir a SBP 
nos próximos três anos. Por outro lado, informamos que em outubro será publicado o 
Edital para as eleições da futura diretoria da SPSP.
 Faltam seis meses para o Congresso Paulista de Pediatria, indubitavelmente um dos 
mais completos eventos da Pediatria de São Paulo e do Brasil. Coloque em sua agenda: 
27 de março 2010.  Atualização é vital para um exercício profissional seguro e efetivo. 
Veja o programa: são 16 Cursos Práticos, 30 Conferências, 15 Sessões de Tema Livre, 
15 Mesas Redondas, 15 Mini-Conferências, 15 Painéis e 10 Colóquios. Acompanhe 
os prazos para inscrição, inclusive de Temas Livres, no 
boletim, no portal e nos informativos que estaremos dis-
tribuindo. Todos nós estamos trabalhando para que você 
seja bem recebido e tenha um ótimo Congresso, com muita 
atualização.
 Um grande abraço,

José Hugo de Lins Pessoa
Presidente

E-mail: pediatria@spsp.org.br
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► veja no portal ► conversa com o presidente

►12º Congresso 
de Pediatria
Acompanhe as 
novidades sobre o 
Congresso. Página 3.

►Marque na 
agenda
Programe-se para os 
próximos cursos e 
eventos. Páginas 6 e 7.

►Atualização
rápida
Bruxismo do sono em 
crianças. 
Página 8.

Fone: 3284-0308 - 3284-9809
pediatria@spsp.org.br.
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Atualize seu 
cadastro

A Sociedade de Pediatria de São 
Paulo pede aos colegas pediatras 

que mantenham seus dados cadas-
trais atualizados, pois muitas vezes é 
difícil entrar em contato com os as-
sociados. Isso pode ser feito de forma 
simples e rápida no portal da SPSP 
na internet (www.spsp.org.br). Pro-
cure pelo link Atualize seu Cadas-
tro no menu à esquerda, na página 
principal.
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SPSP mais próxima dos pediatras

Atualização é fundamental!

Nesta gestão, fui convidado, juntamente com Fábio 
Eliseo F. Álvares Leite, a assumir a Diretoria das Re-
gionais da SPSP, pois ambos temos experiência an-
terior como diretores-presidentes de Regionais. 

 O processo de regionalização da SPSP teve seu início na ges-
tão do professor Francisco Roque Carrazza (1996-1997), com o 
objetivo de interiorizar a entidade, abrir “filiadas” da SPSP fora 
da capital e estabelecer com elas uma boa conexão. A partir dessa 
ideia, todas as gestões seguintes fizeram a sua parte nesse proces-
so, por entender que a SPSP precisa estar voltada para o atendi-
mento geral dos pediatras em todo o Estado. A preocupação é, 
e sempre foi, chegar mais perto dos associados de São Paulo e 
estabelecer uma ponte com os diretores-presidentes das Regio-
nais para encontrar nas particularidades de cada região temas que 
interessassem mais diretamente a cada uma delas. Essa tem sido 
a meta desta gestão e, pelo que observamos na última reunião do 
Conselho Superior da SPSP (ver matéria na edição 146 deste bole-

tim), podemos dizer que o sonho de 
ter Regionais SPSP ativas está prati-
camente concretizado. São 14 Regio-
nais, algumas trabalhando com mais 
desenvoltura, outras começando. E o 
futuro é promissor. A regionalização 
faz com que, sem dúvida nenhuma, o sócio que está um pouco 
mais distante da capital se sinta próximo e possa desfrutar muito 
mais do que a SPSP tem a oferecer para ele.
 Nesta gestão destaco a Jornada de Pediatria, evento criado 
especificamente para as Regionais, que levou professores da capi-
tal para dividir conhecimento com os colegas do interior e, tam-
bém, a reativação da Regional SPSP Baixada Santista.

Jair Marcelo Kuhn
Diretor de Regionais da SPSP, ex-diretor presidente da Regional SPSP do Grande ABC. Médico com 
residência em Pediatria e Terapia Intensiva Infantil pela Santa Casa de São Paulo. Atua em consultório.
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o diretor

► conversa com o associado
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Sou oncologista pediátrica e na Faculdade de Medicina de 
Jundiaí faço Pediatria Geral, como professora do quar-
to ano e coordenadora do sexto ano dentro do pronto-
socorro. E sou apaixonada pelo que faço, assim como a 

grande maioria dos médicos que escolheram a Pediatria. 
 Como pediatra especialista, lido com frequência com o 
problema do diagnóstico tardio da Oncologia. Não é mais uma 
questão de gosto, é uma obrigação do pediatra se atualizar. O 
colega pode ter se formado há cinco ou há 30 anos e nunca ter 
visto uma criança com câncer - algo que não depende dele - mas 
é sua obrigação reciclar seus conhecimentos porque algum dia 
isso pode acontecer. E se ele não estiver atualizado, tem grandes 
chances de não oferecer um diagnóstico, que não precisa ser 
perfeito, mas é necessário saber encaminhar e fazer isso com 
rapidez, pois ter esse diagnóstico o quanto antes é fundamental 
na Oncologia.
 Por isso, nós, como oncologistas, procuramos sempre mos-

trar que o pediatra deve ter no seu 
diagnóstico diferencial o diagnóstico 
oncológico, saber pedir os exames 
necessários e encaminhar rapidamen-
te para o oncologista. Mesmo que o 
colega não saiba exatamente qual é o problema, a suspeita é im-
portante – em caso negativo, ótima notícia e o câncer foi descar-
tado, mas em caso positivo, é fundamental para o tratamento a 
precocidade do diagnóstico.
 Nesse sentido, a SPSP faz a sua parte, pois está sempre pro-
movendo atualizações científicas e informando o pediatra asso-
ciado sobre formas de reciclagem e educação continuada, algo 
que, como já disse, considero essencial.

Maria de Fátima Rizzo
Mestre e doutora em Oncologia Pediátrica, professora adjunta do Departamento de Pediatria da Facul-
dade de Medicina de Jundiaí, coordenadora da Oncologia Pediátrica da Santa Casa de Santos.
E-mail: fatrizzo@hotmail.com.
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Mensagem do presidente

Temas livres g prazo final de envio: 4 de novembro

► 12º Congresso Paulista de Pediatria

Prezados colegas. A evolução do Congresso Paulista de Pedia-
tria ao longo dos anos reflete o compromisso da Socieda-
de de Pediatria de São Paulo em promover uma atualiza-
ção pediátrica de excelência. O 12 º Congresso Paulista de 

Pediatria apresenta-se como um espaço privilegiado para discussão 
e debate dos mais importantes temas afetos ao exercício da Pedia-
tria. A proposta é acolher com qualidade o congressista e oferecer 
um aprimoramento científico adequado às exigências da Pediatria 
de hoje. Nesse sentido, os principais objetivos são possibilitar a 
apresentação e discussão de temas relevantes, promovendo o in-
tercâmbio de conhecimentos, favorecendo a prática pediátrica diá-
ria e o estímulo à pesquisa. Será um congresso representativo do 
grande potencial da Pediatria de São Paulo e do Brasil. 
  A Comissão Organizadora, Comissão Científica e a Co-
missão de Temas Livres estão trabalhando com afinco. Todos os 
Departamentos Científicos da nossa Sociedade encontram-se en-
volvidos na escolha do conteúdo programático. Isso significa a ga-

rantia de uma programação científica atraente e representativa das 
necessidades dos pediatras, inclusive nos cursos pré-congressos. 
Serão convidados palestrantes nacionais e internacionais. Haverá 
premiação para os melhores trabalhos.
 Sua participação é muito importante. Será muito bom nos 
encontramos nesse ambiente pediátrico e revigorarmos nossa dis-
posição e capacidade científica para o dia a dia da profissão. Apro-
veite a ocasião para rever colegas e antigos professores. Se você não 
reside na capital, também é uma oportunidade para usufruir de 
uma variada gastronomia, compras, atividades culturais e de lazer. 
Afinal, São Paulo é uma das maiores cidades do planeta.
 Até o 12º Congresso Paulista de Pediatria. Atualização Pediátrica: 
respeito à criança e compromisso com o futuro. 
 Um grande abraço,

José Hugo de Lins Pessoa
Presidente

Atualização Pediátrica: Respeito à Criança e 
Compromisso com o Futuro

Transamérica Expo Center • São Paulo • SP
27 a 30 de março de 2010

Inscrições abertas!
Envio de trabalhos, informações e novidades:

www.spsp.org.br | 11 3849-8263 ou 3849-0379

Prêmio Professor Azarias de Andrade Carvalho Æ  – Melhor Tema Livre
Prêmio Professor Jacob Renato Woiski Æ  – Melhor Tese de Pós-Graduação (Mestrado ou Doutorado)
Prêmio Professor Eduardo Marcondes Æ  – Melhor Trabalho de Iniciação Científica
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Jornadas no interior

ASociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC) sediou, em 29 de agos-
to, a Jornada de Atualização Pediátrica SPSP – Regional Campinas (foto menor), orga-
nizada pela Regional SPSP Campinas, com apoio do Departamento de Pediatria 
da SMCC. O evento contou com a presença de mais de 50 participantes, entre 

pediatras e outros profissionais de saúde, e foi coordenado por Tadeu Fernando Fernandes 
(diretor-presidente da Regional), Fábio Eliseo F. Álvares Leite (diretor vice-presidente da 
Regional) e José Roberto Destefenni (atual coordenador do Departamento de Pediatria da 
SMCC). Na opinião de Fernandes, a Jornada foi um sucesso. “Ilustres professores se reve-
zaram nas palestras e os coloquios foram ricos de perguntas interessantes feitos pela platéia. 
Fechamos com chave de ouro com a palestra do emérito professor Jayme Murahosvchi, 
seguida de interessante troca de experiências sobre o dia a dia do pediatra”, comentou.
 Em 12 de setembro, o Hotel Mercure recebeu a Jornada de Atualização Pediátrica SPSP 
- Mogi das Cruzes (foto maior), organizada pela Regio-
nal SPSP Mogi das Cruzes. O evento contou com a 
presença de 47 participantes – entre médicos da região 
e estudantes de medicina interessados em Pediatria 
– e foi coordenado por Henrique Naufel, diretor-
presidente da Regional. “Foram temas di-
versificados, focados nas dificuldades mais 
prevalentes encontradas por nossos colegas, 
expostos brilhantemente pelos palestrantes 
que mantiveram a atenção dos participantes 
do início ao fim. No final todos pergunta-
ram quando será a próxima, o que muito nos 
agradou” comentou Naufel.
 Os dois eventos tiveram o apoio da Da-
none e ofereceram pontuação para o CAP.

► regionais► regionais

Atualização em 
Campinas

Esforço para cuidar do ser humano
► eu trabalho na spsp

Em novembro próximo, completo meu terceiro ano de trabalho 
na SPSP, sendo responsável por secretariar os Departamentos 

Científicos e pelo aparato de informática da SPSP, inclusive auxi-
liando na manutenção e atualização de nosso portal.
 Se comparado à alguns de meus colegas, ainda sou novato aqui. 
Mas mesmo pouco, meu tempo de trabalho já foi suficiente para 
acompanhar uma grande mudança, não na SPSP, mas em mim. 
Trabalhar diretamente com pessoas que abdicam de seu pouco 
tempo livre em prol do cuidar do ser humano, nesse caso crianças e 
adolescentes, me fez repensar minhas escolhas profissionais e re-
acendeu um desejo que há muito adiei. Vendo a dedicação dessas 
pessoas percebi que nenhum esforço é mais dignificante do que 

aquele feito em favor do nosso semelhante, 
por isso arregacei minhas mangas e decidi 
encarar o banco de uma universidade: es-
tou realizando o sonho de me graduar em 
Psicologia, cuja grande finalidade também é 
cuidar do próximo.
 Agradeço aos meus colegas de trabalho e Diretores, aos quais 
hoje chamo de amigos, pela oportunidade que me concederam, pois 
mais que uma chance profissional, foi uma oportunidade de vida.

Aurélio Ordanini
Operador de microcomputador.
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A Diretoria de Cursos e Eventos e o 
Departamento Científico de On-

cologia/Hematogia da SPSP, realizarão 
a Jornada de Hematologia: Atualização em 
Anemia Falciforme. O evento acontece 
no dia 7 de novembro, das 8h30 às 
12h45, na sede da Sociedade de Me-
dicina e Cirurgia de Campinas. Ins-
crições: (19) 3231-2811e 3231-2003 
ou zilda@smcc.com.br. O programa 
completo está disponível no portal da 
SPSP (www.spsp.org.br). A Jornada 
tem o apoio da Novartis Biociência.

Nutrição 
em Jundiaí

O próximo tema dos Serões de Pe-
diatria da Regional SPSP de Jun-

diaí será Nutrição infantil. O encontro 
acontecerá no dia 4 de novembro, às 
20 horas, na Faculdade de Medicina 
de Jundiaí. Apoio: Nestlé Nutrition.



Claudio Leone, ex-presidente da SPSP (1990-1991) e 
atual candidato a vice-presidente da SBP pela chapa 

SBP para Todos e Mais Pediatras, acaba de assumir o cargo 
de Professor Titular do Departamento de Saúde Materno-
Infantil da Faculdade de Saúde Pública da Universidade 
de São Paulo.

OMemorial da América Latina (na capital de São Paulo) recebeu, no dia 18 de 
agosto, o 4º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra 
Crianças e Adolescentes (foto), organizado pelo Núcleo de Estudos da Violência 
Doméstica contra a Criança e o Adolescente da SPSP (Nevdca-SPSP) e o 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca). O evento, volta-
do para profissionais de diversas áreas que lidam com crianças e adolescentes, contou com 
a presença de mais de 500 participantes. De acordo com Theo Lerner, presidente do even-
to e membro do Nevdca-SPSP, o Fórum foi sucesso absoluto. “Superou as expectativas, o 
que comprova que estamos no caminho certo. Tivemos palestras excelentes e coerentes, 
tratando de questões polêmicas e pertinentes”, complementou. Para Renata Dejtiar Waks-
man, coordenadora do Nevdca-
SPSP, a programação científica do 
evento foi muito feliz ao trazer no-
vas questões para discussão. “Abor-
damos assuntos polêmicos, como a 
maioridade penal, drogas e o lado 
do agressor”, disse Renata. Ao fi-
nal das atividades, foi aprovado um 
manifesto pelos presentes no Fó-
rum, que em breve estará disponí-
vel no portal da SPSP.
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Fórum discute 
acidentes e violência

► aconteceu ► aconteceu

Café com 
Professor

O projeto Café da Manhã com Pro-
fessor vem cumprindo seu obje-

tivo de oferecer aos colegas pediatras 
a oportunidade de trocar informações 
com especialistas de diversas áreas de 
atuação da Pediatria. Aspectos dermatoló-
gicos e gastrointestinais da alergia alimentar 
foi o tema do encontro que aconteceu 
no mês de agosto (foto), que contou 
com a presença de 41 pediatras – 31 da 
cidade de São Paulo e 10 do interior do 
Estado. No evento, especialistas abor-
daram a visão do gastroenterologista, 
do dermatologista e do pediatra geral 
sobre a alergia alimentar. A reunião 
foi organizada pela Diretoria de Cur-
sos e Eventos da SPSP, em conjunto 
com os Departamentos Científicos de 
Dermatologia e Gastroenterologia da 
SPSP, e teve o apoio da Suporte Ad-
vanced Medical Nutrition. Confira os 
próximos eventos na página 7 ou no 
portal da SPSP: www.spsp.org.br

Claudio Leone, professor titular
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O Manual de Defesa Profissional foi distribuído gratuitamente aos associados da SPSP no úl-
timo mês de julho e foi muito bem recebido pelos colegas pediatras. A publicação tem 

como objetivo apresentar uma base que sirva para dirimir as dúvidas mais frequentes da atividade 
pediátrica e foi escrito por membros do Departamento de Defesa Profissional da SPSP e vários 
outros colaboradores.

Manual de Defesa Profissional
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Café da manhã sobre 
refluxo gastroesofágico

► vai acontecer► vai acontecer

Manuseio do 
leite humano

Dia 17 de outubro, das 8h30 às 
17h00, será realizado o curso  

Segurança alimentar no manuseio do leite 
humano para pediatras e neonatologistas. O 
encontro irá atualizar e capacitar médi-
cos pediatras e neonatologistas no ma-
nuseio do leite humano com seguran-
ça. A reunião acontecerá no anfiteatro 
térreo da sede da SPSP, em São Paulo, 
organizada pela Diretoria de Cursos e 
Eventos da SPSP e seu Departamento 
Científico de Aleitamento Materno, e 
a Associação Brasileira de Profissionais 
de Banco de Leite Humano e Aleita-
mento Materno. Confira o programa 
completo no portal da SPSP!

Curso on-line de Neonatologia
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Dia 24 de outubro, das 8h30 às 12h00, o projeto Café da Manhã com Profes-
sor terá como tema Refluxo gastroesofágico: novas perspectivas. Como o próprio 
tema explica, o encontro irá apresentar novas perspectivas na abordagem do 
refluxo gastroesofágico em crianças, mostrando a visão do gastroenterolo-

gista, com Maraci Rodrigues, a visão do pneumologista, com Tânia Quintela, e a visão 
do otorrinolaringologista, com Elza Lemos. A reunião acontecerá no anfiteatro térreo da 
sede da SPSP, em São Paulo, com apoio da Nestlé Nutrition. 
 Além deste, estão programados mais dois encontros do projeto Café da Manhã com 
Professor. No dia 14 de novembro o tema será Cirurgia Infantil: Afecção da Região Inguino-
Escrotal em Pediatria, visando a atualização nas principais patologias cirúrgicas 
da infância, com abordagem Pediátrica e Cirúr-
gica (apoio Apsen Farmacêutica). No dia 28 de 
novembro, o encontro abordará Endocrinolo-
gia Pediátrica, com o objetivo de atualizar em 
Endocrinologia nas patologias do dia a dia do 
Pediatra (apoio Mead Jonhson). Aproveite as 
oportunidades que a SPSP oferece para atua-
lizar seus conhecimentos, trocar informações 
com especialistas e encontrar colegas. Acesse o 
portal da SPSP (www.spsp.org.br – link Cursos 
e Eventos) e faça sua inscrição!Ez

ê

Fabio Ancona  
aposentou-se

Fabio Ancona 
Lopes, ex-pre-

sidente da SPSP 
(2001-2003) e atual 
candidato a vice-
presidente da SBP 
pela chapa Pediatra 
é pra Valer, aposen-
tou-se compulsoriamente do cargo de 
Professor Titular da Disciplina de Nu-
trologia do Departamento de Pediatria 
da Unifesp, mas continua ligado à pós-
graduação da Universidade.

► aconteceu

Está disponível no portal da SPSP (www.spsp.org.br) o curso virtual Insuficiên-
cia Respiratória no Período Neonatal. Voltado para pediatras e neonatologistas, 

o curso tem como objetivo atualizar sobre a assistência ao recém-nascido com 
insuficiência respiratória. É composto de quatro módulos, cada um deles com 
duração de 60 minutos: Diagnóstico diferencial das insuficiências respiratórias; Doenças 
de membranas hialinas; Síndrome de aspi-
ração meconial; e Reposição de surfactante 
exógeno. A coordenação é de Lilian dos 
Santos R. Sadeck, membro do Depar-
tamento Científico de Neonatologia e 
diretora de Cursos e Eventos da SPSP. 
O curso fica no ar até 17 de março de 
2010, oferece pontos para obtenção do 
Certificado de Atualização Profissional 
e conta com o apoio da Chiesi Indús-
trias Farmacêuticas.



 Apoio 13 a 15 Hotel JP 10ª Jornada de Pediatria da Unimed de Ribeirão Preto (16) 3967-1003 ramal 20       *
 SPSP de novembro Ribeirão Preto, SP  inscrição@oxfordeventos.com.br

 Apoio 21 de outubro e Hospital Samaritano Educação Continuada em Pediatria do Hospital Samaritano (11) 3821-5871       *
 SPSP 18 de novembro São Paulo, SP  ana.seara@samaritano.com .br

Insuficiência Respiratória no Período Neonatal

24 de outubro de 2009

Café da Manhã com Professor
Refluxo gastroesofágico: novas perspectivas

27 a 30 de março de 2010

Transamérica Expo Center
Rua Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro (SP) 

www.spsp.org.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

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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Curso PALS: 15 e 16 de outubro, 13 e 14 de novembro e 18 e 19 de dezembro de 2009
Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 18 de outubro e 22 de novembro de 2009
Sequência Rápida de Intubação para o Pediatra de Pronto-Socorro: 11 de dezembro
Informações/inscrições: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês - (11) 3155-0900

*

 Data Tema Mesa-redonda Local Pontos

Café da Manhã com Professor • Realização SPSP • Informações: www.meetingeventos.com.br ou (11) 3849-8263

2009

Anfiteatro térreo da sede da SPSP
Alameda Santos, 211 – Cerqueira César – São Paulo (SP)

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

Novas perspectivas na abordagem do refluxo 
gastroesofágico em crianças.

Apoio: Nestlé Nutrition.

Atualização Pediátrica: 
respeito à criança e compromisso com o futuro. 

 Realização 15 de outubro Soc.Medicina e Cirurgia Campinas Curso de Atualização em Pediatria (19) 3231-2811 ou 3231-2003       *
 SPSP  Campinas, SP Atualização em Endocrinologia Pediátrica zilda@smcc.com.br

 Apoio 19 a 22 Centro Fecomércio de Eventos 13º Congresso Paulista de Pneumologia e Tisiologia (11) 4990-0168       *
 SPSP de novembro São Paulo, SP  cerne@uol.com.br

 Realização 17 de outubro Anfiteatro térreo da SPSP Segurança alimentar no manuseio do leite humano (11) 3849-8263 ou 3849-0379       *
 SPSP  São Paulo, SP para pediatras e neonatologistas www.meetingeventos.com.br

 Realização 18 de novembro Soc.Medicina e Cirurgia Campinas Curso de Atualização em Pediatria (19) 3231-2811 ou 3231-2003       *
 SPSP  Campinas, SP Atualização em Terapia Intensiva Pediátrica zilda@smcc.com.br

 Apoio 4 e 5 de dezembro Hospital Israelita Albert Einstein Curso de Urgências e Emergências Pediátricas (11) 3747-0607       *
 SPSP  São Paulo, SP  iieptrsa@einstein.br

 Realização 7 de novembro Soc.Medicina e Cirurgia Campinas Jornada de Hematologia: Atualização em Anemia Falciforme (19) 3231-2811 ou 3231-2003       *
 SPSP  Campinas, SP  zilda@smcc.com.br

 Apoio 13 a 15 Câmara Americana de Comércio VI Simpósio Internacional de Infectologia em Otorrinopediatria (11) 3284 0308       * 
 SPSP de novembro São Paulo, SP  pediatria@spsp.org.br

 14 de novembro Cirurgia Infantil Afecção da Região Inguino - Escrotal em Pediatria Anfiteatro térreo da sede da SPSP *

 28 de novembro Endocrinologia Endocrinologia Pediátrica Anfiteatro térreo da sede da SPSP *

2010
 Realização 27 a 30 de março Transamérica Expo Center 12º Congresso Paulista de Pediatria (11) 3849-8263 ou 3849-0379      *
 SPSP  São Paulo, SP  www.spsp.org.br

 24 de outubro Gastroenterologia Refluxo gastroesofágico: novas perspectivas Anfiteatro térreo da sede da SPSP *

12º Congresso
Paulista de Pediatria

 Realização 4 de novembro Fac.Medicina de Jundiaí Serões de Pediatria - Regional SPSP Jundiaí (11) 4521-5671       *
 SPSP  Jundiaí, SP Nutrição na Infância aderbaltadeumariotti@gmail.com



► atualização rápida

Aalergia ao leite de vaca é um 
problema comum em lactentes, 

ocorrendo predomínio das mani-
festações clínicas nos primeiros seis 
meses de vida. A prevalência varia 
entre 2 e 5%. Quando compromete 
o tubo digestório determina quadro 
sintomatológico variável e inespecífi-
co. É comum a ocorrência de recusa 
alimentar, náuseas, vômitos, cólicas 
abdominais e diarréia. Essa última 
pode ser de aspecto mucossanguino-
lento, caracterizando a colite alérgica. 
Na maior parte das vezes, as reações 
imunológicas determinantes desses 
processos são mediadas por células,  
portanto os exames laboratoriais rela-
cionados às IgE específicas são inva-
riavelmente negativos. O diagnóstico 
deve ser confirmado instituindo-se 
uma dieta de exclusão do leite de vaca 
e derivados, introdução de fórmula 
extensamente hidrolisada ou à base 
de aminoácido pelo prazo de 6 a 8 se-
manas. Um teste de desencadeamen-
to positivo (recaída sintomatológica) 
reforça o diagnóstico em questão.

De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, as crianças com doença respiratória aguda 
grave (pacientes com febre  superior a 38ºC, tosse e dispnéia, acompanhada ou não de dor de garganta 

ou manifestações gastrointestinais), são casos suspeitos de Influenza A (H1N1) e após avaliação clínica, têm 
indicação de receber oseltamivir. Para orientações mais detalhadas, consulte www.cve.saude.sp.gov.br.

Alergia à 
proteína do 
leite de vaca

Influenza 
A(H1N1)

Departamento de Gastroenterologia

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

Patrocínio

Bruxismo do sono

Obruxismo é definido como o fenômeno que consiste no hábito de triturar, 
ranger ou apertar os dentes repetida ou continuamente durante o dia ou à 
noite, acompanhado de ruídos e microdespertares, sendo que os dentes de 
leite se apresentam muito desgastados. O diagnóstico do bruxismo é muito 

complexo por se tratar de uma parafunção de etiologia multifatorial e ainda pouco conheci-
da. Por isso, é necessária uma anamnese detalhada junto aos pais ou responsáveis da criança. 
É importante salientar que o diagnóstico e o tratamento do bruxismo não devem ser base-
ados somente devido à presença de facetas dentárias de desgaste, pois principalmente em 
crianças em fase de dentição mista, o desgaste dental pode ser funcional, fazendo parte de 
um quadro de normalidade para a idade.
 Os tratamentos odontológicos para o bruxismo na criança têm por objetivo proteger 
os dentes contra os traumas, aliviar os sintomas presentes e diminuir o ranger de dentes. 
Podemos citar as seguintes terapias:
u Placas oclusais: As placas oclusais são aparelhos orais removíveis usados entre a maxila 
e a mandíbula, geralmente apoiadas nos dentes da maxila. A placa deve ser construída com 
um expansor que deve ser ativado periodicamente para não haver impedimento do cres-
cimento ósseo, por isso o uso da placa deve ser monitorado constantemente pelo dentista, 
para que o crescimento facial seja acompanhado.
u Restaurações dentárias: Com o objetivo de compensar a perda de parte do elemento 
dental causada pelo bruxismo e restabelecer a dimensão vertical perdida, os dentes devem 
ser restaurados, geralmente com o uso de resinas fotopolimerizáveis. Deste modo, pode-se 
restabelecer a oclusão dentária e permitir que os estímulos da mastigação ocorram correta-
mente, o que favorece a seqüência normal de esfoliação dos dentes decíduos e erupção dos 
dentes permanentes.
u Tratamento ortodôntico: Indicado quando a oclusão não é correta, os aparelhos or-
todônticos ou ortopédicos-faciais corrigem as posições dentárias, de modo a favorecer os 
movimentos normais da mandíbula e permitir o crescimento facial normal.
 Enfatizamos que a criança com bruxismo do sono deve ter tratamento interdisciplinar. 
Portanto, deve ser avaliada e tratada pelo dentista, pediatra, neuro-pediatra e psicólogo.

► atualização rápida

Departamento de Medicina do Sono

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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