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Série 
Atualizações 
Pediátricas

Os livros da série Atualizações 
Pediátricas – em parceria com a 
Editora Atheneu – são elaborados 
pelos Departamentos Científicos 
da Sociedade de Pediatria de São 
Paulo e visam a atualização cientí-
fica do pediatra em diversas áreas 
da especialidade. Acesse o portal 
da SPSP (www.spsp.org.br), cli-
que no link Publicações no menu 
à direita e confira todos os títulos 
à disposição. Para mais informa-
ções sobre a série Atualizações 
Pediátricas, entre em contato pelo 
e-mail pediatria@spsp.org.br ou 
pelo telefone (11) 3284-0308.

Dos dados obtidos pela pesquisa que encomendamos ao Datafolha, um dos que mais 
nos impactou foi a prevalência de pediatras que referiram ter sofrido algum tipo de vio-
lência durante o exercício da Pediatria: 63% sofreram violência psicológica (insultos, 
ameaças, constrangimentos etc.); 10%, agressão física e 4%, cyberbullying (ameaças, 
injúrias e difamações em redes sociais). A violência psicológica foi mais mencionada 
quanto mais jovem foi o entrevistado.

Eis um grande desafio para a Pediatria e a Diretoria de Defesa Profissional da SPSP. O 
tema merece ser aprofundado, qualificando-o e quantificando-o melhor, identificando 
os fatores de risco para o pessoal da saúde, as situações que podem desencadear agres-
sões e o perfil tanto do potencial agressor, como do potencial agredido.

Assim será possível sugerir ações para serem implementadas nos locais de trabalho.
Essa violência expõe a questão emocional dos pacientes e seus familiares e dos mé-

dicos, particularmente nos prontos-socorros, onde o conceito de urgência e emergência 
e as expectativas quanto ao atendimento muitas vezes diferem entre profissionais da 
saúde e os cuidadores dos pacientes. Temos que entender que, em grande número de 
atendimentos, a urgência é a ansiedade da família. Esta tem que ser percebida e atendi-
da com muita paciência e sensibilidade.

Deve-se desenvolver uma cultura de trabalho baseada no aspecto humano e centrado 
na segurança, na dignidade, na tolerância e na cooperação. 

As instituições de saúde e os órgãos de segurança devem conhecer a existência desse 
tipo de violência, comprometendo-se em combatê-lo, criando dispositivos de preven-
ção primária, de detecção precoce, de intervenção em crises e de abordagem paliativa, 
com protocolos de conduta para prevenção secundária e 
combate à essa violência e com o desenvolvimento de mar-
cos legais adequados que funcionem como fatores dissuasi-
vos e que promovam valores como o civismo ativo.

Este é mais um desafio para a nossa atividade. Vamos en-
frentá-lo com determinação.

Um abraço fraterno do

Mario Roberto Hirschheimer
Presidente

pediatria@spsp.org.br

boletim da sociedade de pediatria de são paulo   •   ano XXX   •   número 176



Ar
qu

ivo
 p

es
so

al

2 • pediatra informe-se

Força da especialidade
conversa com o diretor

A Comissão de Ensino e de Residência Médica da SPSP vem, 
ao longo de sua existência, trabalhando diuturnamente em prol 
do resgate da qualificação e a revalorização da especialidade pe-
diátrica. Neste ano, pudemos observar uma retomada na esco-
lha da Pediatria pelos candidatos nos concursos de Residência 
Médica em todo o País. Os alunos voltam a entender e manifes-
tar que esta é uma especialidade que engloba os aspectos his-
tóricos e primordiais da Medicina, permitindo a todos que nela 
atuam exercer a prevenção dos agravos, assistência integral ao 
paciente e, ainda, influenciar a família nas melhores práticas do 
educar e cuidar.

Entretanto, temos ainda muito a fazer. Com a promulgação 
da Lei Federal Nº 12.871/2013, conhecida como a Lei dos Mais 
Médicos, a formação médica passa por mudanças drásticas. Na 
graduação, teremos as novas Diretrizes Curriculares apontando a 
necessidade da duração do internato em dois anos e, deste pe-
ríodo, 30% das atividades deverão ocorrer na atenção básica de 
saúde e na urgência e emergência. A mesma lei preconiza que 

até 2018 os Programas de Residência 
Médica ofertarão vagas equivalentes ao 
número de egressos dos cursos de gra-
duação em Medicina do ano anterior. 
Além disso, o primeiro ano do Programa 
de Residência em Medicina Geral de Família e Comunidade será 
obrigatório para o ingresso em vários Programas de Residência 
Médica, entre eles a Pediatria. 

Vamos em frente com a certeza da força da nobre especiali-
dade, força esta formada, em sua grande maioria, por mulheres 
que fizeram residência médica, formadas há mais de 20 anos, ca-
sadas, com filhos, com mais de um vinculo de trabalho e na faixa 
etária dos quarenta anos.

Ana Cristina Ribeiro Zöllner
Membro da Diretoria Executiva da SPSP. Coordenadora da Comissão 

de Ensino e Residência Médica da SPSP. Membro dos Departamentos de 
Pediatria Ambulatorial e Cuidados Primários e de Bioética da SPSP.  

diretoria@spsp.org.br
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Pediatria e política
conversa com o associado

Concluí minha residência em Pediatria no ano de 1994 e con-
fesso que, na época, com 26 anos de idade, não imagiva exer-
cer outra função que não estivesse ligada à área médica infantil. 
Alguns anos depois, com o nascimento de meu primeiro filho 
(prematuro e com quadro grave de membrana hialina), conheci 
a dura realidade de ser pediatra e pai em uma cidade sem UTI 
neonatal. Percebi que, mesmo estando no Estado mais rico e de-
senvolvido da nação, as desigualdades regionais eram imensas.

Felizmente essa história teve final feliz e serviu para mudar ra-
dicalmente minha maneira de ser, fazer e pensar a nossa espe-
cialidade. Senti que poderia e deveria fazer mais pela área infan-
til e apenas como pediatra isso parecia ser impossível!

Decidi me candidatar a vereador com o intuito básico de trazer 
uma UTI neo e pediátrica para minha região de atuação, além de 
buscar uma maior valorização do trabalho do pediatra.

Fui eleito e já estou em meu terceiro mandato consecutivo, sen-

do o vereador mais votado nas últimas 
eleições. Consegui melhorar o atendi-
mento pediátrico nos prontos-socorros, 
introduzir o pediatra em todas as unida-
des do Programa de Saúde da Família e 
realizar inúmeras campanhas educativas permanentes.

Todos esses trabalhos na Câmara Municipal me trazem um 
prazer enorme e mostram que a parceria Pediatria e política sé-
ria é extremamente viável e produtiva para a construção de uma 
sociedade mais justa, para a valorização do pediatra e para a 
promoção de melhores condições de vida para nossas crianças!

Ademir Martins Boaventura
Graduação em Medicina pela PUCCAMP. Residência em Pediatria pela 

PUCCAMP. Título de Especialista em Pediatria (TEP).
ademirboaventura@uol.com.br
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Para prestar atendimento ao recém-nascido o profissional 
médico ou de enfermagem deverá exercitar as boas práticas de 
atenção humanizada ao recém-nascido respaldadas pela Orga-
nização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde (MS) e ser capa-
citado em reanimação neonatal. Essa é uma das recomendações 
do Ministério da Saúde na atualização das diretrizes para a orga-
nização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido no 
Sistema Único de Saúde (SUS).

A portaria nº 371, de 7 de maio de 2014, que foi publicada no 
Diário Oficial da União no dia 8 de maio de 2014, assegura o con-
tato pele a pele imediato e contínuo, colocando o RN sobre o ab-
dômen ou tórax da mãe de acordo com sua vontade; estimula o 
aleitamento materno na primeira hora de vida (exceto em casos 
de mães HIV ou HTLV positivas); posterga os procedimentos de 
rotina do recém-nascido nessa primeira hora de vida; e recomen-
da o clampeamento do cordão umbilical, após cessadas suas 
pulsações (aproximadamente de 1 a 3 minutos), exceto em ca-
sos de mães isoimunizadas ou HIV HTLV positivas, nesses casos o 
clampeamento deve ser imediato. Essas diretrizes são para o RN a 
termo com ritmo respiratório normal, tônus normal e sem líquido 
meconial. Para o RN pré-termo ou qualquer RN com respiração 
ausente ou irregular, tônus diminuído e/ou com líquido meconial 
a recomendação é seguir o fluxograma do Programa de Reanima-
ção da Sociedade Brasileira de Pediatria.

O estabelecimento de saúde que mantiver profissional de en-
fermagem habilitado em reanimação neonatal na sala de parto 
deverá possuir em sua equipe, durante 24 horas, ao menos um 
médico que também seja capacitado.

Norma técnica do Ministério da Saúde
Baseado no artigo nº 3 da Portaria SAS/MS 371, o Ministério da 

Saúde instituiu uma norma técnica para capacitação teórico-prá-
tica em reanimação neonatal para os profissionais de saúde, mé-
dicos e de enfermagem para a atenção ao RN no momento do 
nascimento em estabelecimentos de saúde no âmbito do SUS.

Abaixo, reprodução de trechos da norma técnica:

As práticas de reanimação em sala de parto baseiam-se em 
consensos publicados pelo International Liaison Committee 
on Resuscitation (ILCOR) e atualizados a cada cinco anos. 
Essas práticas são aplicadas em nosso País por meio do Pro-
grama de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de 
Pediatria, que conta com cerca de 800 instrutores espalhados 
por todo o território nacional. Este programa, apoiado pelo 
Ministério da Saúde, é o segundo maior do mundo, já tendo 
formado mais de 60 mil profissionais de saúde, médicos e de 
enfermagem em todo o território nacional.

A referida capacitação deverá consistir em treinamento teóri-
co-prático, com as seguintes características:

I – no caso do profissional médico:
a) abordagem dos temas referentes aos passos iniciais de 
reanimação neonatal, ventilação com pressão positiva com 
reanimadores manuais com máscara facial, intubação tra-
queal, massagem cardíaca e indicação de medicações, de 
acordo com os protocolos e manuais adotados pelo Ministé-
rio da Saúde, atualizados a cada 5 (cinco) anos, neles incluin-
do o PRN/SBP;
b) carga horária mínima de 8 (oito) horas;
c) certificado de aprovação expedido pela Sociedade Brasilei-
ra de Pediatria.

II – no caso de profissional de enfermagem:
a) abordagem dos temas referentes aos passos iniciais de rea-
nimação neonatal e da ventilação com pressão positiva com 
reanimadores manuais com máscara facial, auxílio à intuba-
ção traqueal e administração de medicações, de acordo com 
os protocolos e manuais adotados pelo Ministério da Saúde, 
atualizados a cada 5 (cinco) anos, neles incluindo o PRN/SBP;
b) carga horária mínima de 8 (oito) horas;
c) certificado de aprovação expedido pela Sociedade Brasilei-
ra de Pediatria.

MS atualiza diretrizes para atenção 
humanizada a recém-nascido

Capacitação em São Paulo

No Estado de São Paulo, a capacitação 
teórico-prática em reanimação neonatal 
para os profissionais de saúde, médicos e 
de enfermagem para a atenção ao RN no 
momento do nascimento é realizada pelo 
Programa de Reanimação Neonatal da SPSP/
SBP.

Interessados em participar dos cursos 
realizados pela Sociedade de Pediatria de 
São Paulo em hospitais e demais cidades do 
Estado podem entrar em contato com a SPSP 
pelo e-mail prn@spsp.org.br ou pelo telefone 
(11) 3284-0308.
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Confira datas e temas do Curso 
Continuado de Pediatria, organiza-
do e realizado pela SPSP - Regional 
Ribeirão Preto, em conjunto com a 
Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo 
(FMRP-USP):  

• 20 de setembro: Dermatologia no 
dia a dia do pediatra

• 18 de outubro: Endocrinologia: 
diabetes/puberdade precoce

• 22 de novembro: Alergia 
alimentar 

Os cursos têm a coordenação de 
Maria Inez Machado Fernandes e 
Luiz Antonio Del Ciampo. As aulas 
acontecem das 8h00 às 12h15 no 
anfiteatro da Unidade de Emer-
gência do Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Ribei-
rão Preto da Universidade de São 
Paulo. Para obter informações e 
fazer sua inscrição, escreva para mi-
mferna@fmrp.usp.br ou ligue (16) 
3602-2672. Os cursos contam com o 
apoio da Nestlé Nutrition.

No dia 4 de outubro será realizado o Simpósio de Atualização em Prébióticos/Pro-
bióticos e Disrruptores Endócrinos, evento organizado pela SPSP - Regional Grande 
ABC. O Simpósio acontece na sede da Associação Paulista de Medicina de Santo 
André, das 8 às 12 horas. Informações e inscrições pelos telefones (11) 4990-0366, 
4990-0168 e 4990-0634 ou por e-mail: info@apmsantoandre.org.br.

Aconteceu 
em Santo André

Cursos em 
Ribeirão Preto

Simpósio em Santo André

regionais

regionais

A SPSP - Regional Grande ABC realizou, no último dia 7 de junho, o Simpósio de Atua-
lização em Anemias e Antibióticos. Participaram do evento 31 pediatras da região, que 
puderam reciclar seus conhecimentos em assuntos importantes na puericultura, como 
as anemias e uso correto e consciente da antibioticoterapia na prática diária. “Este ano 
a Regional está promovendo 
aulas seguidas de debates ex-
tremamente produtivos, brin-
dados com um delicioso café 
da manhã”, comentou Renata 
Rodrigues Aniceto, diretora-pre-
sidente da SPSP - Regional Gran-
de ABC. O evento aconteceu na 
sede da Associação Paulista de 
Medicina de Santo André (foto). 

regionais

regionais participe

Associado: participe de nosso boletim
 Este boletim da SPSP tem um espaço na página 2 chamado conversa com o asso-

ciado. Nessa seção, o pediatra associado à Sociedade de Pediatria de São Paulo pode 
manifestar sua opinião sobre a Pediatria de um modo geral, pode falar de sua expe-
riência e área de atuação específica, suas alegrias e preocupações ou, ainda, sobre sua 
associação à SPSP. 

Participe! Envie-nos seu artigo com as seguintes especifi-
cações:
• texto em arquivo Word com 1.700 caracteres (com espaços) 

ou 250 palavras
• minicurrículo com formação acadêmica e atividade atual
• e-mail para contato
• foto de rosto em alta resolução

Encaminhe para lucia@spsp.org.br aos cuidados de Lucia 
Fontes. A data limite para participação na próxima edição é 
5 de setembro de 2014.

Serões de 
Pediatria em 
Jundiaí

A SPSP - Regional Jundiaí continua 
com o tradicional Serão de Pediatria, 
organizado pela Regional em conjunto 
com o Departamento de Pediatria da 
Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ). 
Os Serões acontecem sempre nas pri-
meiras quartas-feiras do mês, às 20 ho-
ras, no Anfiteatro da Faculdade de Me-
dicina de Jundiaí. Informações sobre a 
programação e inscrições pelo telefone 
(11) 4587-1095.



A Semana Mundial do Aleitamento Materno (SMAM) é 
comemorada desde 1992 em mais de 170 países, e tem o 
objetivo de facilitar e fortalecer a mobilização social para a 
importância da amamentação com o propósito de promover, 
proteger e apoiar o aleitamento materno. Este ano, a SMAM foi 
comemorada de 1 a 7 de agosto com o tema O Aleitamento Mater-
no: uma vitória para toda a vida! A Sociedade de Pediatria de São 
Paulo, em parceria com diversas entidades, comemora a 
SMAM com uma série de atividades que não se restringem 
apenas à primeira semana de agosto. O portal da SPSP 
(www.spsp.org.br) está divulgando todos os eventos rela-
cionados ao tema. Confira e participe!
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SPSP em campanha constante contra a SAF

Médico especialista deve ter registro de 
especialidade no Conselho de Medicina

Muitos médicos atuam de forma irregular se autodenominando especialistas e di-
vulgando especialidades sem antes registrá-las junto ao Conselho Regional de Me-
dicina do Estado de São Paulo (Cremesp). A divulgação da especialidade é restrita 
àqueles que tenham devidamente registrado o Título de Especialista, conforme nor-
mas estabelecidas em convênio Associação Médica Brasileira/Conselho Federal de 
Medicina/Comissão Nacional de Residência Médica. O site do Cremesp oferece todas 
as informações para o registro de especialidade: acesse www.cremesp.org.br e clique 
em Serviços (menu superior), escolha Serviços aos médicos e, em seguida, clique em 
Registro de especialidade.

aconteceu

 A SPSP continua trabalhando para divulgar os riscos da Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), uma vez que a ingestão de álcool na gravidez é 
um grande perigo para a saúde da gestante e do bebê, pois pode afetar o desenvolvimento do feto e ocasionar malformações congênitas 
neurológicas, cardíacas e renais, entre outras. Em junho último, a SPSP e o Saúde Brasil 
– um projeto de educação em saúde, meio ambiente e cidadania – fizeram uma parceria 
para alertar a população sobre os sérios riscos da SAF e prepararam uma campanha de 
conscientização sobre o tema. A campanha consiste em um filme para a TV com a partici-
pação da cantora Wanessa Camargo Buaiz (foto), grávida de seu segundo filho na época 
da gravação do vídeo. O filme está sendo veiculado em canais abertos e por assinatura 
e a campanha conta também com materiais impressos que serão distribuídos à comu-
nidade. A Sociedade de Ginecologia do Estado de São Paulo também participa da ação. 
Outras atividades, campanhas e parcerias estão em andamento, fique de olho no portal 
da SPSP para conhecer e participar.

Semana Mundial do 
Aleitamento Materno

Mudança na 
submissão
de artigos

 Desde de 11 de julho de 2014 o 
acesso para submissão de artigos 
para a Revista Paulista de Pediatria 
deve ser realizado por meio do link: 
http://ees.elsevier.com/rpped/. 

A Revista passou a in-
tegrar o grupo da Else-
vier Brasil, a maior edi-
tora em publicações 
científicas, com 3 mil 
periódicos e quase 
11 milhões de ar-
tigos disponíveis 
no ScienceDirect. 
Com a nova parceria, a Revista 
poderá produzir artigo por artigo e 
permitir sua visualização online, logo 
após finalização da edição. Como 
todo processo de migração necessita 
de tempo para se consolidar, durante 
alguns meses, será necessária a na-
vegação pelos dois sistemas: o atual 
ScholarOne e o novo EES, para que os 
artigos já iniciados sejam finalizados. 
Toda assistência está disponível para 
que a transição não cause problemas 
aos autores, revisores e editores. Em 
caso de dúvidas, entre em contato: 
rpp@spsp.org.br.



Nos dias 21 e 22 de novembro será 
realizado o Curso de Aprimoramento em 
Nutrologia Pediátrica (CANP). O evento 
acontece na sede da Associação Paulista 
de Medicina, das 8h00 às 18h00. Esta é 
uma realização da Sociedade Brasileira 
de Pediatria e Sociedade de Pediatria de 
São Paulo, com coordenação de Roseli 
Oselka Saccardo Sarni. Informações e ins-
crições: Meeting Eventos - (11) 3849-8263 
ou www.meetingeventos.com.br. O curso 
tem o apoio da Nestlé Nutrition.

De 2 a 5 de setembro será realizado o 70º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria, em 
Fortaleza (CE). O Curso já reuniu mais de 70 mil pediatras em outras edições e tem sua pro-
gramação científica desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Pediatria.

Nos dias 12 e 13 de setembro será realizado o II Encontro de Atualização em Pediatria da 
SPSP. Voltado para pediatras que atuam em consultório ou ambulatório, herbiatras, neona-
tologistas, intensivistas pediátricos, residentes de pediatria e  alunos de Medicina, o evento 
é organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos, Diretoria de Departamentos Científicos e 
os Departamentos Científicos da SPSP. O objetivo é a atualização através de discussões de 
casos clínicos, que geram dúvidas no dia a dia do consultório, pronto-socorro ou terapia in-
tensiva. As atividades serão desenvolvidas com grande interação entre palestrantes e pla-
teia, com participação dos especialistas dos Departamentos Científicos da SPSP. Confira a 
programação:

 ´ 12 de setembro (sexta-feira)
• Conferência: Dengue
• Discussão de caso com a plateia: Escolar com hematúria, proteinúria e hipertensão
• Discussão de caso com a plateia: Por que meu bebê chora tanto?
• Discussão de caso com a plateia: Febre de origem indeterminada
• Discussão de caso com a plateia: Infecções respiratórias de repetição

 ´ 13 de setembro (sábado)
• Discussão de caso com a plateia: Síncope
• Discussão de caso com a plateia: Farmacodermia grave
• Discussão de caso com a plateia: RN com hepatoesplenomegalia
• Discussão de caso com a plateia: Uso do hormônio de crescimento
• Discussão de caso com a plateia: Violência contra criança
Paralelamente ao encontro de atualização, acontece o Encontro sobre o Ensino e a Residên-

cia Médica em Pediatria da SPSP, com coordenação de Ana Cristina R. Zollner e Clóvis Fran-
cisco Constantino, ambos da Comissão de Ensino e Residência Médica da SPSP. O objetivo é 
discutir o cenário atual da Residência Médica em Pediatria e os processos avaliativos, e o que 
há de novo para aplicação prática pelos preceptores e coordenadores dos PRMs. 

Os encontros acontecem no Mendes Plaza Hotel, no bairro do Gonzaga, em Santos (SP). 
Informações e inscrições: Meeting Eventos - (11) 3849-8263 ou www.meetingeventos.com.br.

Abordagem multidisciplinar da apneia na criança e no adolescente é o tema do próximo 
encontro do projeto Café da Manhã com Professor, no dia 4 de outubro. A organização é da 
Diretoria de Cursos e Eventos e os Departamentos de Medicina do Sono e de Otorrinolarin-
gologia da SPSP. Ainda no segundo semestre de 2014 serão realizados novos encontros, 
com temas de Endocrinologia e Suporte Nutricional – as datas e os locais serão divulgados 
em breve. Confira as reuniões do projeto no portal da SPSP e faça sua inscrição! Os encon-
tros têm o apoio da Nestlé Nutrition.
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aconteceu

Encontro de atualização
vai acontecer

Alergia e 
imunologia

Café com Professor: apneia

Alergia e Imunologia para o Pedia-
tra foi o tema do Café da Manhã com 
Professor que aconteceu no dia 7 de 
junho. Realizada no anfiteatro da 
sede da SPSP (na capital de São Pau-
lo), a reunião mensal contou com a 
presença de 34 pediatras. No encon-
tro, membros do Departamento de 
Alergia e Imunologia da SPSP abor-
daram a avaliação da criança com in-
fecção de repetição, o que fazer com 
a criança com alergia ao leite de vaca 
e a caracterização da asma e a neces-
sidade de um especialista. Após as 
palestras houve o colóquio, no qual 
os pediatras presentes tiraram suas 
dúvidas e conversaram com os pro-
fessores. Esse encontro foi organiza-
do pela Diretoria de Cursos e Eventos 
da SPSP e o Departamento de Alergia 
e Imunologia da SPSP, e teve o apoio 
da Nestlé Nutrition.
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Aprimoramento 
em Nutrologia

70º Curso Nestlé de Atualização



 Reanimação Neonatal para Médicos: 27 de setembro e 29 de novembro de 2014 Sede da SPSP
Informações e inscrições: 
(11) 3849-8263 
www.meetingeventos.com.br

 Datas   Local

Encontre seu curso ou evento
  Data Local Evento Informações Pontos

2014

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

Cursos do Programa de Reanimação Neonatal da SBP-SPSP

 Interessados em participar dos cursos realizados em hospitais na capital e demais cidades do Estado de São Paulo podem entrar em contato com a SPSP - prn@spsp.org.br ou (11) 3284-0308. 
 A presença de profissional habilitado em reanimação neonatal na sala de parto em hospitais, clínicas e unidades SUS é regulamentada no Decreto 58.849/2013 da Lei Estadual 14.686/2011.
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12 e 13 de setembro • Santos (SP)

Atualização para residentes de Pediatria e pediatras que atuam nos vários campos da especialidade, por 
meio de discussões de casos clínicos que geram dúvidas no dia a dia do consultório, pronto-socorro ou 

terapia intensiva. As atividades serão desenvolvidas com grande interação entre palestrantes e plateia, com 
participação de especialistas e membros dos Departamentos Científicos da SPSP.

 Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde: 1 de novembro de 2014 Sede da SPSP

 Curso PALS: 22 e 23 de setembro de 2014 Informações e inscrições: (11) 3155-3742 
www.hospitalsiriolibanes.org.br

Cursos de Reanimação Pediátrica • Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês

 Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 17 de agosto e 26 de outubro de 2014
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 Realização 12 e 13 de setembro Mendes Plaza Hotel II Encontro de Atualização em Pediatria da SPSP (11) 3849-8263 ou 3849-0379           *
 SPSP  Santos, SP  www.meetingeventos.com.br

 Realização 4 de outubro APM Regional Santo André Simpósio de Atualização em Pré-bióticos/Pró-bióticos e Disruptores Endócrinos (11) 4990-0366           *
 SPSP  Santo André, SP  www.apmsantoandre.org.br

Mendes Plaza Hotel • Gonzaga • Santos (SP)
Inscrições: (11) 3849-8263 • www.meetingeventos.com.br

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

 4 de outubro Medicina do sono Abordagem multidisciplinar da apneia na criança e adolescente Anfiteatro da sede da SPSP (térreo) *

 Curso 100% on-line: aulas com membros dos Departamentos Científicos da SBP. Carga horária: 360 horas. Pontuação para Pediatria: 10 pontos www.manoleeducacao.com.br/sbppediatria

Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

 Apoio 12 de setembro  Hospital Santa Catarina I Programa de Atualização em Pediatria Clínica do Hospital Santa Catarina –PAPeC (11) 3016-4133 ou 98726-9510           *
 SPSP  São Paulo, SP  www.erbsaude.com.br

 Apoio 12 a 14 Hotel Maksoud Plaza II Congresso Internacional Sabará de Especialidades (11) 2755-0259           *
 SPSP de setembro São Paulo, SP  ensino@sabara.com.br

Desafios em Pediatria: visão global e sistematizada a partir de casos clínicos

Paralelamente ocorre o Encontro sobre
o Ensino e a Residência Médica em Pediatria

 Apoio 6 a 8  Centro Fecomércio de Eventos X Curso de Atualização em Pediatria da Escola Paulista de Medicina (11) 3849-8263 ou 3849-0379           *
 SPSP de novembro São Paulo, SP  www.pediatria.unifesp.br

 Apoio 15 de outubro Manole Educação III Curso de Atualização em Pediatria – Problemas de Consultório (11) 4196-6000 ramal 6110           *
 SPSP  São Paulo, SP  www.manoleeducacao.com.br/pediatria

 23 de agosto Ortopedia Ortopedia para o Pediatra Anfiteatro da sede da SPSP (térreo) *

 Apoio 18 de setembro Anfiteatro da sede da SMCC Coqueluche – uma visão nova de uma doença antiga (19) 3231-2811           *
 SPSP  Campinas, SP  cientifico@smcc.com.br

 Realização 21 e 22 Sede APM Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica (CANP) (11) 3849-8263 ou 3849-0379           *
 SPSP de novembro São Paulo, SP  www.meetingeventos.com.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.”

PatrocínioSociedade de Pediatria de São Paulo
Alameda Santos, 211 • 5º andar • conj. 511 • 01419-000 • São Paulo, SP
Fone: 3284-0308 • 3284-9809
www.spsp.org.br • pediatria@spsp.org.br.

facebook.com/sociedadespsp

twitter.com/SociedadeSPSP

Coqueluche:
uma doença reemergente

atualização rápida

A partir de 2011, a incidência de coqueluche no país quadru-
plicou em relação ao ano anterior e o nível epidêmico vem se 
mantendo (2,8/100.000 habitantes, em 2013).

Diante desse cenário, houve a necessidade de revisar as reco-
mendações do Ministério da Saúde (resumidas abaixo) quanto 
às definições de caso suspeito, confirmado, situações endêmi-
cas, surtos, tratamento e quimioproifiaxia (Nota Informativa n° 
08/2014 - DEVIT/SVS/MS, disponível em: http://www.hra.fame-
ma.br/nucleo_vigilancia/outros/NI_Recomenda%E7%F5es_VE_
Coq_07052014.pdf).

Casos suspeitos:
 ▶ Pessoa que, independente do estado vacinal, apresente tosse 
de qualquer tipo há ≥ 10 dias (se < 6 meses) ou ≥ 14 dias (se ≥ 6 
meses), associada a um ou mais dos seguintes sintomas: tos-
se paroxística (tosse súbita incontrolável, rápidas e curtas, em 
salvas de 5 a 10 em uma única expiração); guincho inspiratório; 
vômitos pós-tosse; cianose; apneia e engasgo.

 ▶ Pessoa com tosse por qualquer período, com historia de con-
tato próximo (face a face, a menos de 1 metro de distância) 
com caso confirmado pelo critério laboratorial.

Casos confirmados:
 ▶ Critério laboratorial: Caso suspeito com isolamento da Borde-
tella pertussis (cultura ou reação em cadeia da polimerase - PCR);

 ▶ Critério clínico-epidemiológico: Caso suspeito que teve con-
tato com caso confirmado pelo critério laboratorial, no perío-
do de transmissibilidade (até 21 dias).

Portador de coqueluche: pessoa sem clínica sugestiva, mas de 
quem se obteve isolamento da B. pertussis (cultura ou PCR). A 
quimioprofilaxia é indicada para esse portador.

Mulheres no último mês de gestação ou puérperas que ti-
veram contato com caso suspeito e com tosse por ≥ 5 dias, in-

dependente da situação epidemiológica, devem realizar o trata-
mento, assim como seu RN.

Situações de surto:
 ▶ Domiciliar: 2 ou mais casos em um domicilio (pelo menos um 
confirmado pelo critério laboratorial) no período de até 42 dias;

 ▶ Institucional: igual ao domiciliar, mas que ocorram no mes-
mo tempo e ambiente de convívio, com evidência de transmis-
são ocorrida em pelo menos um dos casos;

 ▶ Comunitário: pelo menos um caso confirmado por critério 
laboratorial, com incidência maior que a esperada naquela co-
munidade para o período analisado.

Comunicantes mais vulneráveis: 
 ▶ RNs de mães com sintomas respiratórios;
 ▶ Crianças < 10 anos com menos de 3 doses de vacina;
 ▶ Mulheres no último trimestre de gestação;
 ▶ Pessoas que trabalham em serviços de saúde ou diretamente 
com crianças;

 ▶ Pessoas imunocomprometidas ou com doenças crônicas graves.

Indicações de quimioprofilaxia para comunicantes:
 ▶ < 12 meses;
 ▶ de 1 a 7 anos não vacinados ou vacinação desconhecida ou 
com menos de quatro doses da vacina;

 ▶ > 7 anos em contato próximo com caso suspeito ou com comuni-
cante vulnerável no mesmo domicilio no período de até 21 dias.

Tratamento e quimioprofilaxia:
 ▶ Primeira opção: Azitromicina, por 5 dias.
 ▶ Segunda opção: Claritromicina, por 7 dias.
 ▶ Terceira opção: Eritromicina, por 14 dias.
 ▶ Contraindicação ao uso de macrolídeos: Sulfametoxazol + Tri-
metoprin, por 7 dias.

Relator: Mario Roberto Hirschheimer.


