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Na Assembleia Geral da SPSP, realizada em 01/05/2015, foi aprovado o novo Estatuto So-
cial, que aguarda seu registro definitivo em cartório, adequando-o ao atual Estatuto Social 
da Sociedade Brasileira de Pediatria e adaptando-o à atualidade.

É óbvio que mudou o endereço da sede (Art. 3º), agora bem mais ampla com grandes 
possibilidades de inovações: Rua Maria Figueiredo 595 – 10º andar – São Paulo (SP).

Para atrair maior número de associados, aumentando a representatividade da SPSP nas 
várias instâncias de atenção a infância e juventude e seduzir estudantes de Medicina para 
a especialidade, foram criadas cinco categorias de associados da SPSP (Art. 7º), diferen-
tes das da SBP (Titular; Não Titular; Honorário e Internacional): Estudante de Medicina; 
Adjunto - médico não pediatra e profissional não-médico de nível superior que atue junto 
à criança ou ao adolescente; Aspirante - médico diplomado há menos de três anos com 
interesse na área de Pediatria Clínica; Colaborador - médico não pediatra e profissional 
não-médico de nível superior convidado pela Diretoria Executiva para atuar nas atividades 
da SPSP; e Fundador - médico cujo nome consta na ata de fundação da SPSP.

Os associados Estudantes, Adjuntos e Aspirantes contribuirão para a SPSP com 45% da 
anuidade da SBP (Art. 13). Como os associados Honorários e Internacionais da SBP, os 
Colaboradores e Fundadores da SPSP também são isentos de contribuição, assim como 
os demais com mais de 70 anos. 

Aos estudantes e aos não-médicos são aplicadas restrições às atividades destinadas só 
aos médicos de acordo com o CFM, ANVISA ou Ministério da Saúde (Artigo 15).

Para não transferir à diretoria eleita responsabilidades fiscais assumidas pela direto-
ria anterior, foi modificado o calendário das eleições e posse da Diretoria Executiva para 
adequá-lo ao calendário fiscal vigente (Art. 64). Assim, o processo eleitoral terá início em 
dezembro do último ano de cada triênio e será encerrado até o último dia útil do mês de 
abril do ano seguinte. Além disso, para agilizá-lo e facilitá-lo, 
ele poderá ser realizado por processo eletrônico (Art. 69).

Com essas mudanças esperamos melhor cumprir nosso 
compromisso de engrandecer quem cuida do futuro cidadão 
para construir uma sociedade melhor.

Um abraço fraterno do

Mário Roberto Hirschheimer
Presidente

pediatria@spsp.org.br

boletim da sociedade de pediatria de são paulo   •   ano XXXI   •   número 180

Todos contra 
a Síndrome 
Alcoólica Fetal

A SPSP e diversos parceiros ini-
ciaram uma importante campanha 
em prol da prevenção da Síndrome 
Alcoólica Fetal (SAF). Queremos fa-
lar com quem carrega em seu ven-
tre um futuro ser: pequeno, inofen-
sivo e sem poder de defesa, que 
precisa de todo o apoio, amor e 
cuidado. Não ingerir álcool duran-
te esse período é uma das formas 
de proteção. Fizemos um vídeo de 
dois minutos com o intuito de levar 
a campanha ao maior número de 
pessoas possível, para que os ca-
sos de SAF diminuam e, no futuro, 
não ocorram mais. 

Colabore com a campanha, com-
partilhe o vídeo!

https://youtu.be/bLq04oplewQ.
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Em prol da Pediatria
conversa com o diretor

As Diretorias Executivas que vêm se sucedendo na condução 
da SPSP estabeleceram uma linha de atuação, que é a de trazer 
o pediatra de São Paulo para dentro da entidade. Nessa linha, 
como faço parte das diretorias desde 1996, eu acredito que esta-
mos, cada vez mais, ajudando os colegas associados a enfrenta-
rem as dificuldades no exercício de nossa profissão.

A atual diretoria procurou conhecer o perfil e as condições de 
trabalho do pediatra do Estado de São Paulo encomendando 
uma pesquisa ao I.P. Datafolha, que mostrou a vulnerabilidade 
dos pediatras, inclusive à agressão física, devido a escassez de 
leitos, de materiais e equipamentos adequados e prontos-so-
corros superlotados.

Nesse sentido, essa diretoria tem procurado, por meio de in-
tervenções na mídia, mostrar à população a real condição de 
trabalho do profissional que esta Associação representa, e dis-
cutir com outros segmentos da sociedade como minimizar es-
ses problemas.

Simultaneamente, a SPSP vem aprimorando a qualidade 

de suas publicações e ampliando sua 
agenda de eventos, nos quais são in-
cluídos temas de relevância, instru-
mentalizando o pediatra com infor-
mações científicas atualizadas. Para 
viabilizar isso, dependemos, sim, do apoio da indústria, o que 
vem ocorrendo sempre de forma muito ética, possibilitando-nos 
continuar a difundir o conhecimento que se transforma em be-
nefício para nossas crianças e adolescentes.

Acredito que, ao longo de tantas gestões bem-sucedidas, a 
SPSP acumulou experiência suficiente para superar dificuldades 
e estabelecer mais parcerias com colegas de outros Estados, no 
intuito de ajudar quem cuida do nosso futuro cidadão e, com 
isso, construir uma sociedade melhor.

João Coriolano Rego Barros
Formado pela Faculdade de Medicina da USP. Título de Especialista 

em Neonatologia. 2º vice-presidente da SPSP.  
diretoria@spsp.org.br
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Humanização é Pediatria
conversa com o associado

A medicina humanizada tem sido motivo de grandes ques-
tionamentos na atualidade. Devido a escassez de pediatras no 
mercado de trabalho e sua baixa valorização, é comum encontrar 
colegas sobrecarregados e desmotivados, além da fragmentação 
da Pediatria em especialidades, o que dificulta ainda mais o esta-
belecimento de um bom relacionamento com os pacientes, com-
prometendo, muitas vezes, a qualidade dos serviços prestados.

Sou pediatra e neonatologista, trabalho com terapia intensiva 
pediátrica e neonatal e também no ambulatório de seguimento 
de pacientes expostos ao HIV e AIDS de Franca e região.

Confesso que é um grande desafio profissional, visto que não 
sou infectologista pediátrica. Contei com o suporte de um grande 
amigo da área e tenho me dedicado para tentar oferecer um ser-
viço de qualidade. Mas meu grande desafio tem sido estabelecer 
um bom relacionamento com pacientes e familiares e criar um 
grupo de apoio a essa comunidade que permitisse uma troca de 
experiências e acesso a informações para melhorar a qualidade 

de vida de todos, como é oferecido em 
grandes centros.

Durante a minha graduação e for-
mação em Pediatria, meus professores 
apresentaram dedicação e devoção ad-
miráveis aos pacientes pediátricos. Havia um respeito e cumpli-
cidade entre profissionais e famílias assistidas que era natural. A 
humanização era inerente à Pediatria, portanto não acho que a 
humanização deva ser introduzida na Pediatria, ela deve ser res-
gatada. E, claro, sempre melhorada. 

O conhecimento e a humanização são a base de nossa especia-
lidade, que deve ser exercida na sua plenitude para nossa realiza-
ção profissional.

Andréa Cristina Junqueira Souza
Formada na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. Residência em 

Pediatria e Neonatologia no HC - Ribeirão Preto. TEP e TEN pela SBP.
ersacj@netsite.com.br
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O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, acaba de sancio-
nar lei que prevê multa aos estabelecimentos e instituições que 
categorizarem ações de constrangimento ou impedimento às 
mães que amamentam em público. O 
valor, determinado em R$ 500 em pri-
meira infração, pode chegar a R$ 1.000, 
em casos de reincidência.

É incontestável que a amamentação 
é um momento íntimo, de comunica-
ção entre mãe e filho. Não se trata ape-
nas do ato de nutrição – mais do que 
isso, é um diálogo e importante troca 
afetiva, emocional e espiritual. Jamais 
deve ser banalizada; é uma interação 
que representa a relação materna com 
o pequeno e merece todo respeito.

Claro que, eventualmente, a crian-
ça exige sua nutrição em lugares nos 
quais a mãe não pode desfrutar de seu 
ambiente aconchegante e confortável, 
recorrendo então, a melhor maneira para alimentá-la, em um 
espaço adverso. Recomendamos, sempre que possível, propi-
ciar ambiente silencioso e receptivo para o aleitamento. Entre-
tanto, nestas situações, a amamentação deve ser vista como 
um ato natural, e não como uma postura passível de fiscaliza-
ção, repressão e condenação.

O pragmatismo da sanção envolve um contraponto com a 
questão educativa e humanitária, propondo o debate refe-
rente à penalidade. A população deveria ser instruída e cons-
cientizada dos direitos pessoais das mães e da possibilidade 
de amamentar em locais públicos. Os casos públicos de cons-
trangimento foram particulares e não necessariamente reve-
lam o posicionamento institucional como um todo. Ademais, 
qualquer ato discriminatório já estará sujeito à sanção civil por 
dano moral.

Estímulo ao aleitamento
O estímulo ao aleitamento deve ser promovido em amplitude 

universal e com forte vertente humanizada. Diretrizes consagra-
das nacionais e internacionais indicam amamentar exclusiva-
mente nos seis primeiros meses de vida e prolongar até os dois 
anos, o que proporciona uma série de benefícios à saúde da 
mulher e do bebê.

A lei em questão pretende estimular o aleitamento e pode fun-
damentar a legitimidade de atos sociais para a amamentação 

em público, como os mamaços, por exemplo. São movimentos 
de cidadania que debatem questões importantes que merecem 
reflexão e apreciação. A mãe que se sentir bem nestes espaços 

abertos está cercada de seu absoluto e 
válido direito para amamentação, me-
diante a necessidade de nutrir o filho.

A amamentação é, portanto, um pri-
vilégio fundamental e garantido de to-
das as mães e bebês. Mais do que isso, 
é processo importante de interação en-
tre as duas partes envolvidas - binômio 
mãe-bebê; momento de crescimento 
físico, emocional, afetivo e social. O 
aleitamento materno é recomendado, 
fundamental e não cabe coibição por 
imposições sociais ou pessoais; deve 
ser tratado com a relevância que de-
signa e estimulado pelas maneiras ne-
cessárias para garantir o bem-estar de 
todas as mães e bebês.

Esperamos que essa legislação (em meu modo de ver, des-
necessária), não desestimule as instituições a continuarem in-
vestindo em espaços aconchegantes, silenciosos e adequados 
para a amamentação.

Aleitamento em público: lei prevê 
multa para constrangimento
Clóvis Francisco Constantino

Esperamos que essa 
legislação (em meu modo 

de ver, desnecessária), 
não desestimule as 

instituições a continuarem 
investindo em espaços 

aconchegantes, 
silenciosos e adequados 

para a amamentação.
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Simpósio acontece em 
Santo André

Eventos no 
Grande ABC

III Jornada de Pediatria de 
Sorocaba e região

regionais

regionais

 No último dia 25 de abril, a 
SPSP – Regional Grande ABC, em 
conjunto com a Associação Pau-
lista de Medicina de Santo André, 
realizou seu Simpósio de Atuali-
zação. O evento contemplou os 
temas: A importância da nutrição 
nos quatro pilares do neurode-
senvolvimento: cognitivo, motor, 
social e comunicação; Conjuntivi-
te alérgica: diagnóstico diferencial 
e abordagem terapêutica; Nova 
vacina para meningite meningococica A/C/W/Y; e Uso de zinco na prevenção e trata-
mento das diarreias. De acordo com Renata Rodrigues Aniceto, diretora-presidente da 
Regional, as palestras foram excelentes. “Tivemos a participação de 40 pediatras, que 
tiraram dúvidas em assuntos relevantes da Pediatria e puderam congregar com colegas 
de profissão”, comentou.

 A SPSP – Regional Grande ABC, em 
conjunto com a Associação Paulista de 
Medicina de Santo André, realiza os Sim-
pósios de Atualização. Confira as datas e 
os temas abaixo:
13/06 – Nutrição e Dermatologia
• Alergia alimentar: como o ImmunoCap 

pode ajudar no diagnóstico e 
acompanhamento do paciente alérgico   

• Dermatite atópica: estratégias de 
prevenção 

• Novas terapêuticas para tratamento de 
dermatite atópica

• Aula prática: como orientar a hidratação 
adequada da pele das crianças

12/09 – Crescimento e desenvolvimento
• A importância da programação 

metabólica na nutrição 
• A criança com baixo peso: manejo 

ambulatorial
• Quando indicar o hormônio de 

crescimento?
• Puberdade precoce
7/11 – Nutrição, prevenção e tratamen-
to de doenças crônicas futuras
• Os primeiros 1000 dias de vida na 

prática diária de consultório  
• Dislipidemias
• Xenobióticos/Disrruptores endócrinos 
• Deficiência de Vitamina D

Os Simpósios acontecem na sede da 
APM Santo André, das 8h00 às 12h00. In-
formações: (11) 4990-0366 ou 4990-0168 
ou info@apmsantoandre.org.br.

 A SPSP – Regional Sorocaba realizará, nos dias 28 e 29 de agosto, a terceira edi-
ção de sua tradicional Jornada de Pediatria de Sorocaba e Região. O evento acon-
tece no Cadoff Eventos (Rua Aparecida, 1470 - Santa Rosália - Sorocaba - SP). Para 
mais informações e inscrições entre em contato pelo whatsapp (15) 99665-0987 ou 
pelo e-mail luciana.imuno.puc@gmail.com.

regionais

participe

Associado: participe de nosso boletim
 O boletim Pediatra Informe-se da SPSP tem um espaço na página 2 chamado Conversa com o asso-

ciado, que tem a intenção de dar voz aos associados da SPSP e permitir que todos os pediatras que 
leem a publicação conheçam um pouco mais a respeito de outros colegas de profissão. Nessa seção, o 
pediatra associado pode manifestar sua opinião sobre a Pediatria de um modo geral, pode falar de sua 
área de atuação específica ou, ainda, falar sobre a importância de ser associado à entidade. 

Gostaria de participar? Envie-nos seu artigo com as seguintes especificações: 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.

Envie para lucia@spsp.org.br aos cuidados de Lucia Fontes. A data limite para participação na 
próxima edição é 8 de julho de 2015.



O 2º Congresso Paulista e 1º Congresso Brasileiro de Urgências e Emergências Pediátri-
cas foi um sucesso! Mais de mil e quinhentos pediatras de São Paulo, de todo o Brasil e 
de outros países compareceram ao evento (foto maior), idealizado pelo Departamento 
Científico de Emergências Pediátricas da SPSP e organizado pela Diretoria de Cursos e 
Eventos da SPSP, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Pediatria.

Entre os 1.595 inscritos, 916 são de São Paulo e 670 de outros 26 Estados do Brasil. Hou-
ve também nove inscritos do exterior: Angola, Austrália, Bolívia (2), Cabo Verde, Canadá, 
Peru (2) e Estados Unidos. O público feminino mais uma vez superou o masculino: 1.192 
mulheres inscritas contra 403 homens. Foram realizadas 54 atividades científicas nos 
três dias do Congresso, todas elas relacionadas à pediatria geral, abraçando todas as 
suas subespecialidades pediátricas, com foco no paciente gravemente enfermo. Houve, 
também, a novidade das sessões interativas, com apresentação de casos clínicos com 
votação eletrônica da plateia em testes de múltipla escolha. Foram aprovados e apre-
sentados 76 trabalhos científicos e foram realizados onze cursos pré-congresso teóricos 
e práticos, com participação de 404 inscritos (fotos menores). 

De acordo com Mário Roberto Hirschheimer, presidente da SPSP, foi uma oportunida-
de de atualização e reciclagem, com o objetivo de capacitar os congressistas a dar uma 
assistência embasada nas melhores evidências científicas atualmente disponíveis. “As 
inscrições para o Congresso tiveram de ser encerradas três semanas antes do seu início, 
o que mostra o comprometimento dos pediatras com a qualidade do atendimento às 
urgências e emergên-
cias”, comentou o pre-
sidente da SPSP, que 
parabenizou os orga-
nizadores e os partici-
pantes do Congresso.
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Congresso de 
Emergências: sucesso!

Cursos na nova 
sede da SPSP

Os eventos da SPSP já estão acontecen-
do na nova sede. No dia 11 de abril houve 
a reunião do projeto Café da Manhã com 
o Professor que tratou do tema Triagem de 
doenças nefrológicas no consultório: quan-
do pensar em doença renal e o que avaliar. 
O objetivo do encontro – que teve 32 par-
ticipantes – foi ajudar o pediatra quando 
suspeitar que seu paciente pode ter uma 
doença renal e como abordá-lo. No dia 
16 de abril aconteceu o segundo Encontro 
com o Especialista, com o tema Doenças 
Emergentes Preveníveis com Vacinas, com 
participação de 17 pediatras. O objetivo foi 
atualizar os pediatras sobre a imunização 
de doenças emergentes.

aconteceu

SPSP na nova sede

 O sonho se realizou! A SPSP já se en-
contra instalada em sua nova sede, à Rua 
Maria Figueiredo, 595 • 10º andar, a três 
quadras de distância da sede anterior. O 
imóvel tem quatro salas, somando uma 
área útil total de 318,54 m2, sendo cerca de 
120 m2 destinados a cursos e eventos, in-
clusive teórico-práticos. Essa área permite 
até quatro atividades simultâneas ou, toda 
aberta, comporta mais de 90 pessoas. Visi-
te a nova sede, participe dos cursos!



A SPSP continua promovendo um Bazar de Livros com as publicações da Série Atuali-
zações Pediátricas, feitas em parceria com a Editora Atheneu. Os nove livros mais atuais 
(2012-2014) estão com descontos progressivos de 5 a 30%. As publicações lançadas 
entre 2008 e 2010 estão com 50% de desconto. 
Os livros a seguir estão com preço fixo de R$ 
20,00: Terapia Intensiva Pediátrica (2007), He-
matologia para o Pediatra (2007), Otorrinolarin-
gologia para o Pediatra (2006) e Alergia e Pneu-
mologia (2004). Para mais informações entre em 
contato pelo e-mail: thiego@spsp.org.br ou pelo 
telefone (11) 3289-5320. Se preferir, confira os li-
vros diretamente na sede da SPSP. Aproveite! 

Repercussões orais das infecções respiratórias de repetição no lactente 
será o tema da reunião do projeto Café da Manhã com o Professor em 
junho, no dia 20. A organização é da Diretoria de Cursos e Eventos e o 
Grupo de Saúde Oral da SPSP, com o objetivo de atualizar os participan-
tes através da interface com a Odontopediatria. No dia 8 de agosto, o 
tema é Sintomas digestivos frequentes em Pediatria: como conduzir?, com organização da 
Diretoria de Cursos e Eventos e o Departamento de Gastroenterologia, visando capacitar o 
pediatra na condução dos pacientes pediátricos com os sintomas digestivos mais frequen-
tes. Os encontros do projeto são mensais e acontecem na sede da SPSP aos sábados pela 
manhã, das 8h30 às 12h00. Confira a programação completa de cada encontro no portal 
da SPSP (www.spsp.org.br). Faça sua inscrição e garanta já sua vaga! 
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aconteceu

Bazar de livros continua
acontece

Programa de 
Reanimação 
Neonatal tem site

Simpósio de vacinas

Jornada de Reumatologia Pediátrica

Café com o Professor: novos temas

O Programa de Reanimação Neonatal  
(PRN) da Sociedade Brasileira de Pedia-
tria agora tem um site exclusivo: www.sbp.
com.br/reanimacao. Estão à disposição 
vários dados/números do PRN no Estado 
de São Paulo, informações completas so-
bre todos os cursos do Programa, manuais 
e cartazes, pesquisas e documentos cien-
tíficos, missão e histórico do PRN, lista dos 
coordenadores estaduais e dos instrutores 
credenciados por Estado, cursos para resi-
dentes e muitas outras informações. Aces-
se: www.sbp.com.br/reanimacao.

 De 2 a 4 de julho será realizado o 13º Simpósio Brasileiro de Vacinas, 
no Centro Fecomércio de Eventos, em São Paulo. Esta é uma realização 
conjunta da SPSP e a SBP, com coordenação da Diretoria de Cursos, Eventos e Promoções 
da SBP. Informações e inscrições: ekipe@ekipedeeventos.com.br ou (41) 3022-1247.

 A VIII Jornada de Reumatologia Pediátrica acontecerá nos dias 28 e 29 de agosto, no Oá-
sis Tower Hotel, em Ribeirão Preto (SP). Com organização da Diretoria de Cursos e Eventos 
e o Departamento de Reumatologia da SPSP, o evento visa atualizar os pediatras frente 
às doenças mais prevalentes em reumatologia. Confira a programação científica no link 
Cursos e Eventos do portal da SPSP (www.spsp.org.br).

vai acontecer

A Diretoria de Cursos e Eventos e o De-
partamento de Aleitamento Materno da 
SPSP organizaram, para o dia 4 de julho, o 
Encontro de Aleitamento Materno: Desma-
me. O objetivo é capacitar os pediatras 
na abordagem do aleitamento materno 
para prevenir o desmame tanto precoce 
como tardio. Confira a programação do 
evento no portal da SPSP (link Cursos e 
Eventos) e saiba mais detalhes. Informa-
ções e inscrições: (11) 3849-8263 ou pelo 
site www.meetingeventos.com.br.

vai acontecer

Encontro de 
aleitamento: 
desmame

vai acontecer

vai acontecer
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 Reanimação Neonatal para Médicos: aguardando programação  São Paulo
Informações e inscrições: 
(11) 3849-8263 
www.meetingeventos.com.br

 Datas   Local

Encontre seu curso ou evento
  Data Local Evento Informações Pontos

2015

Sede da SPSP
Rua Maria Figueiredo, 595 • 10º andar • São Paulo (SP)

Informações e inscrições:
(11) 3849-8263 • www.meetingeventos.com.br

Atualizar os pediatras através da interface com a 
Odontopediatria

Café da manhã com o Professor
Repercussões orais das infecções 

respiratórias de repetição no lactente

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

 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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 Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde: aguardando programação São Paulo

 Curso PALS: 22 e 23 de junho • 20 e 21 de julho • 17 e 18 de agosto • 28 e 29 de setembro Informações e inscrições: (11) 3155-3742 
www.hospitalsiriolibanes.org.br Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 14 de junho • 30 de agosto • 18 de outubro • 13 de dezembro
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 Realização 4 de julho Sede da SPSP Encontro de Aleitamento Materno – Desmame (11) 3849-8263 ou 3849-0379           *
 SPSP  São Paulo, SP  www.meetingeventos.com.br

 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

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

 20 de junho Saúde Oral Repercussões orais das infecções respiratórias de repetição no lactente Sede da SPSP *

Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)

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

Cursos do Programa de Reanimação Neonatal da SBP-SPSP

 Apoio 18 a 20 de junho Auditório Moise Safra III Simpósio Internacional de Especialidades Pediátricas (11) 2151-1601           *
 SPSP  São Paulo, SP  www.einstein.br/eventos

 Apoio 18 de junho Soc.Medicina e Cirurg. Campinas Curso de Atualização em Pediatria – Violência Infantil (19) 3231-2811           *
 SPSP  Campinas, SP  www.smcc.org.br

 8 de agosto Gastroenterologia Sintomas digestivos frequentes em Pediatria: como conduzir? Sede da SPSP *

 22 de agosto Pneumologia Lactente sibilante: o desafio do diagnóstico ao tratamento Sede da SPSP *

 Realização 13 de junho APM Santo André Simpósio de Atualização SPSP - Regional Grande ABC (11) 4990-0366 ou 4990-0168           *
 SPSP  Santo André, SP Nutrição e Dermatologia info@apmsantoandre.org.br

 Realização 2 a 4 de julho Fecomércio 13º Simpósio Brasileiro de Vacinas (41) 3022-1247           *
 SBP/SPSP  São Paulo, SP  ekipe@ekipedeeventos.com.br

 Realização 18 de junho Sede da SPSP Encontro com o Especialista (11) 3849-8263 ou 3849-0379           1
 SPSP  São Paulo, SP Aspectos atuais da alimentação na adolescência www.meetingeventos.com.br

Sede da SPSP
Rua Maria Figueiredo, 595 • 10º andar • São Paulo (SP)

Informações e inscrições:
(11) 3849-8263 • www.meetingeventos.com.br

Fornecer informações relevantes sobre a alimentação dos 
adolescentes nos dias atuais

Encontro com o Especialista
Aspectos atuais                                                          

da alimentação na adolescência

 12 de setembro Nutrição, Dermatologia e Endocrinologia Importância da vitamina D Sede da SPSP *

 Realização 28 e 29 de agosto Oásis Tower Hotel VIII Jornada de Reumatologia Pediátrica (11) 3849-8263 ou 3849-0379           *
 SPSP  Ribeirão Preto, SP  www.meetingeventos.com.br

 Apoio 29 de junho Centro de Treinamento Sabará (CTS) Curso de Erros Inatos do Metabolismo (11) 2755-0259 ou 2155-9317           *
 SPSP  São Paulo, SP Investigação clínico-laboratorial de hipoglicemia www.ensinosabara.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.”

PatrocínioSociedade de Pediatria de São Paulo
Rua Maria Figueiredo, 595 • 10º andar •  04002-003 • São Paulo, SP
Fone: 3284-0308 • 3284-9809
www.spsp.org.br • pediatria@spsp.org.br.

facebook.com/sociedadespsp

twitter.com/SociedadeSPSP

O desafio da prevenção da 
hipotermia no pré-termo 

atualização rápida

A manutenção da temperatura corpórea dos recém-nascidos 
pré-termo após o nascimento é um desafio mesmo em centros 
especializados. O prematuro tem capacidade reduzida de man-
ter o equilíbrio entre produção e perda de calor, principalmente 
nas primeiras 12 horas de vida, período crítico da transição do 
ambiente intrauterino quente e úmido para um ambiente frio 
e seco. Sem intervenção, a temperatura corporal pode cair de 
0,1ºC a 0,3ºC por minuto. A hipotermia, definida como tempera-
tura corpórea < 36,5ºC, à admissão na UTI, é importante fator de 
risco para a mortalidade, sendo que a cada 1ºC de redução de 
temperatura, o risco de morte aumenta em até 28%. Assim, pre-
venir a hipotermia pode melhorar a sobrevida e o prognóstico 
dos prematuros.

Estudo da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais (J Pediatrics 
2014;164:271-5) investigou fatores associados à  hipotermia aos 5 
minutos de vida e à admissão na UTI Neonatal e avaliou a associa-
ção entre hipotermia e mortalidade. No período foram incluídos 
1764 prematuros entre 23 e 33 semanas de idade gestacional. Os 
resultados encontrados foram alarmantes. Hipotermia aos 5 mi-
nutos de vida e à admissão na UTI foi observada em 44% e 51% 
respectivamente, com 6% de morte neonatal precoce (menor 
que 7 dias de vida). A hipotermia à admissão na UTI aumentou 
a chance de morte precoce em 1,64 vezes (IC 95% 1,03-2,61). Os 
principais fatores associados a esses desfechos são mostrados 
nas Tabelas 1 e 2.

O estudo mostra que medidas simples, como manter a tempe-
ratura da sala de parto > 25ºC, reduzir a hipotermia materna an-
tes do nascimento, utilizar saco plástico e gorro e ministrar gases 
aquecidos na reanimação podem diminuir a hipotermia à admis-
são na UTI e aumentar a sobrevida dos prematuros. Entretanto, é 
a conscientização das equipes obstétrica, pediátrica e de enfer-
magem envolvidas na assistência ao recém-nascido que garantirá 
que essas medidas sejam de fato implantadas, melhorando assim 
o prognóstico dessas crianças. Relatora: Maria Regina Bentlin.

Desfecho OR (IC 95%)

Temperatura em sala de parto < 25ºC 2.13 (1.67-2.28)

Idade gestacional < 32 semanas  2.01 (1.51-2.28)

Hipertensão materna 2.00 (1.55-2.59)

Temperatura materna ao nascimento < 36ºC 1.90 (1.49-2.51)

Uso de saco plástico 0.50 (0.40-0.70)

Tabela 1
Fatores associados à hipotermia aos 5 minutos de vida

Tabela 2
Fatores associados à hipotermia na admissão 
à UTI Neonatal

Desfecho OR (IC 95%)

Hipotermia aos 5 minutos de vida 7.45 (5.70-9.73)

Hipertensão materna 1.77 (1.34-2.33)

Temperatura em sala de parto < 25ºC 1.44 (1.10-1.88)

Uso de gases não aquecidos na reanimação 1.40 (1.03-1.88)

Uso de gases não aquecidos no transporte  1.51 (1.08-2.13)

Uso do gorro 0.55 (0.39-0.78)


