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SPSP tem blog
para pais
A Sociedade de Pediatria de São
Paulo lançou, em 2013, um blog
voltado para o público em geral
com o objetivo de divulgar informação científica de forma simples, clara e objetiva a fim de orientar pais
e mães sobre seus filhos e sobre a
Pediatria. Todo conteúdo é produzido pelos Departamentos Científicos, Núcleos de Estudo e Grupos de
Trabalho da SPSP. Visite, participe,
indique entre colegas e pais: www.
pediatraorienta.org.br.

conversa com o presidente

“Prontosocorrização” da Pediatria:

colocando crianças em risco
Para quem atende em prontos-socorros, é importante entender que o conceito de urgência e emergência é diferente para médicos e pacientes. Em grande número dos atendimentos, a urgência é a ansiedade da família e esta tem que ser entendida e atendida com muita
paciência e sensibilidade. Entretanto, mesmo para problemas corriqueiros, por comodidade
ou pela dificuldade de agendar uma consulta ambulatorial, as mães não estão levando seus
filhos para o consultório, mas para o pronto-socorro, sobrecarregando-o. Para muitas, existe
o mito da sua resolutividade, onde o atendimento é imediato, sem marcação de horário, o
médico já pede exames, faz o diagnóstico, indica o tratamento e o problema está resolvido.
Essa ideia é completamente equivocada! Há muito o pronto-socorro de Pediatria deixou de
ser serviço para atendimento de urgências e emergências para se tornar serviço de conveniência! Esta situação está colocando toda a geração das crianças de hoje em risco! Nós temos que
mudar isso! É muito importante que o pediatra que atende no pronto-socorro, ao dispensar
o paciente, alerte sua família que lá só foi dada atenção inicial à urgência que motivou aquele
atendimento. Saindo de lá, ela deve marcar uma consulta com o pediatra da criança.
É no Atendimento Ambulatorial em Puericultura em consultório que a relação médico-paciente adquire peculiaridades diferentes, na qual a empatia é determinante para o sucesso do resultado pretendido. Uma assistência segmentada, prestada em pronto-socorro, é inapropriada porque não estabelece vínculos ou compromissos. Afeta um elemento
essencial – a confiança. E confiança não se impõe – se conquista!
É no consultório do pediatra que a criança e sua família receberão não só a orientação
sobre a continuidade do tratamento iniciado no pronto-socorro, mas principalmente um
atendimento que promove a saúde e previne agravos, com as
orientações sobre os cuidados que a criança requer para um
bom crescimento e desenvolvimento.
É dessa maneira que estaremos cumprindo o nosso principal objetivo, que é orientar a formação de futuros cidadãos
saudáveis e capazes de construir uma sociedade melhor.
Mario Roberto Hirschheimer
Presidente
pediatria@spsp.org.br

Salvi Cruz

veja na internet

conversa com o diretor

Fui convidado, pela atual diretoria executiva, a assumir a
Diretoria de Defesa Profissional da Sociedade de Pediatria
de São Paulo, em substituição ao Eraldo Samogin Fiore,
que se afastou.
Acredito que tal convite aconteceu em função do meu
trabalho na Associação Paulista de Medicina, como diretor
de Defesa Profissional desde 2012. Na APM, temos desenvolvido várias frentes de trabalho, a saber:
• defesa dos honorários médicos frente ao serviço público e operadoras de planos de saúde;
• tributação do médico e como conviver com esta alta
carga tributária;
• luta por melhoria na gestão e injeção de recursos no
Sistema Único de Saúde;
• combate ao Programa Mais Médicos, entre outras.
Sou pediatra formado em 1974, Medicina da FUABC. Fiz

residência por quatro anos na Pediatria da Santa Casa de São Paulo, onde
conheci o atual presidente da SPSP,
Mário Roberto Hirschheimer, e tenho
Título de Especialista em Pediatria desde 1976. Sou membro do ConSaúde da Fiesp.
Trabalho em serviço próprio e, como tal, sofro diariamente as dificuldades de ser médico no Brasil, um país injusto
socialmente porque você, como profissional, paga muito
imposto e não tem nada em contrapartida.
Espero fazer uma boa gestão, que traga contribuição para
classe médica de um modo geral e para nós, pediatras.

Arquivo pessoal

Situação da Pediatria hoje

Marun David Cury

Diretor de Defesa Profissional da SPSP e diretor de Defesa
Profissional Adjunto da Associação Paulista de Medicina.
diretoria@spsp.org.br

conversa com o associado

Já se vão 34 anos de formado e a chance de vivenciar várias
fases da Pediatria e da criança, seu principal foco de atenção, no
Brasil. Mudaram conceitos, comportamentos, mas nosso entusiasmo e necessidade de ser parte ativa, positiva, mas contestadora do processo são os mesmos.
O desafio se torna mais interessante quando somos envolvidos pela velocidade da comunicação e da informação “cobrada”
pelos pais, pelos colegas e pela necessidade das crianças, agora
com doenças herdadas e provocadas pelos adultos (obesidade,
hipertensão, dislipidemias, alergias alimentares), especialmente
nos últimos 30 anos.
A demanda diária de questionamentos pela mídia digital (sites, facebook, twitter, entre outros) gera em todos nós uma constante necessidade de atualização através de cursos e congressos
(grande parte deles da SPSP e da SBP), de artigos e trabalhos nacionais e internacionais disponibilizados por sites de confiança
(SBP, SPSP, AAP, ESPGHAN, BMJ, WABA, OMS, entre outros) e de
contato com profissionais de altíssimo padrão da Pediatria brasi-

leira e suas especialidades.
Os cuidados dos primeiros mil dias,
que incluem o minuto de ouro, o aleitamento materno desde a primeira hora
de vida, exclusivo e em livre demanda até o 6º mês, estendido
até 2 anos ou mais, a vacinação apropriada da criança e do adolescente nos preparam para atender de forma completa essa geração dos 100 anos que se aproxima.
A participação como membro dos Departamentos de Aleitamento Materno e de Pediatria Ambulatorial e Cuidados Primários da SPSP desde 2013 foi uma realização e também uma oportunidade de aproximar os profissionais da população que está
carente de uma informação ética e confiável.
Moises Chencinski

Médico Pediatra e Homeopata. Membro do Departamento de Aleitamento Materno da SPSP e do Departamento de Pediatria Ambulatorial e
Cuidados Primários da SPSP.
ymoisesc@gmail.com.
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Arquivo pessoal

“Difícil missão” do pediatra

pediatria em movimento

Resgatar a Pediatria, valorizar
o pediatra e proteger a criança
Pelo titulo deste artigo, os colegas podem ver que temos grandes desafios pela
frente:
Diagnóstico de situação do pediatra no
Estado de São Paulo:
Como o pediatra está trabalhando hoje
no Estado de São Paulo? É importante termos essas informações. Quais as condições de trabalho e qual a necessidade de
condições mínimas para exercer sua função em todas as áreas da Pediatria?
Reunião com planos de saúde:
A relação da Pediatria com as operadoras de plano de saúde é importante para
exigirmos melhor remuneração aos colegas e implementar a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos
Médicos (CBHPM) atualizada e o rol da
Agência Nacional de Saúde em Pediatria.
Estamos conversando com as operadoras
em reuniões na SPSP e colocando nossa
plataforma.
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Marun David Cury
pel de transformar um recém-nascido
em adulto saudável, física e mentalmente. Para isso, não podemos prescindir de
Puericultura. Hoje, as crianças são levadas
aos PSs por qualquer queixa, deixando de
realizar consultas rotineiras, importantes.
Temos que combater esta prontosocorrização, lutar para que as crianças frequentem os consultórios dos pediatras e que
eles sejam remunerados corretamente
por esse atendimento. Precisamos devolver ao Pediatra o direito de atender condignamente em seu consultório.
Assessoria de imprensa:
Achamos de enorme importância que
a Pediatria divulgue, na grande mídia, todas as suas atuações e pesquisas, porque
assim a população terá conhecimento da
grandeza da SPSP. Já foram divulgados
assuntos importantes como: álcool na
gravidez, teste da linguinha e obesidade
Infantil, com boa repercussão. Para isso,
foi contratado mais um profissional da
área de comunicação para ajudar nesta empreitada.

Tributação do trabalho médico:
Canal do Pediatra:
O Brasil é um país injusto socialmente, porque não devolve
Criamos o Canal do Pediatra, para defender e orientar você,
ao trabalhador e à população o que pagamos em impostos. E
colega pediatra, em todas as questões referentes a prática diáo médico é muito penalizado pela tributação. Já conseguimos
ria, seja trabalhista, cível, criminal, má prática médica, ética,
modificar a tributação para a Sociedade Empresária, que rerelação com operadoras de planos de saúde e ANS, entre
duz o Imposto de Renda trimestral de 32% para 8%. Veoutros. Comunique-se com a Defesa Profissional da SPSP
rifique se você se encaixa nesta forma de tributação,
pelo e-mail defesaprofissional@spsp.org.br, que lhe daremos
conversando com seu contador. Estamos lutando para
as orientações corretas.
trazer para a classe médica o sistema Simples de
tributação, já que a maioria dos colegas, hoje,
De início, é esta nossa
constituem uma micro ou pequena empreconversa com vocês, cosa e isso representará uma nova tributação
legas pediatras. Essa luta
única, que vai variar de 6% a 17,42%. Já tié nossa, por isso pedimos
vemos reuniões com a frente parlamentar
que nos ajudem a resgadas pequenas e micro empresas e com o
Comunique-se com a Defesa
tar a Pediatria, valorizar
ministro Guilherme Afif Domingos.
Profissional da SPSP:
o profissional pediatra
e proteger a criança e o
Retirada das crianças dos PS:
defesaprofissional@spsp.org.br
adolescente em nosso EsA Pediatria é a especialidade das mais
tado e nosso País.
importantes na Medicina, pois tem o pa-

Canal do Pediatra
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publicações

Atualizações
Pediátricas
Em 2013, foram lançados sete novos livros da série Atualizações Pediátricas da Sociedade de Pediatria
de São Paulo. As publicações dessa
série são elaboradas pelos Departamentos Científicos da SPSP e visam
a atualização científica do pediatra
em diversas áreas da especialidade.
Acesse o portal da SPSP (www.spsp.
org. br), clique no link Publicações
no menu à direita e confira todos os
títulos à disposição. Para mais informações sobre a série Atualizações
Pediátricas, entre em contato pelo
e-mail pediatria@spsp.org.br ou
pelo telefone (11) 3284-0308.

regionais

Curso Continuado
em Ribeirão Preto
Em 2014, a SPSP - Regional Ribeirão Preto, em conjunto com a Faculdade de Medicina
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), realizará o Curso Continuado
de Pediatria, como tem feito nos últimos anos. As aulas acontecem no terceiro sábado de
cada mês, das 8h00 às 12h15, nas seguintes datas: 15 de março, 26 de abril, 17 de maio, 28
de junho, 16 de agosto, 20 de setembro, 18 de outubro e 22 de novembro.
Serão abordados os seguintes temas:
• Atualização em urgência/emergência;
• Alergia alimentar;
• Endocrinologia: diabetes/puberdade precoce;
• Diagnóstico diferencial de adenomegalias/febre de origem obscura;
• Atualização em Otorrinolaringologia Pediátrica;
• Neonatologia – atualização: follow-up do prematuro;
• Diagnóstico diferencial de doenças exantemáticas/Dermatologia no dia a dia do pediatra;
• Cardiologia Pediátrica: dor torácica/Exame para atividades físicas.
Os cursos têm a coordenação de Maria Inez Machado Fernandes e Luiz Antonio Del
Ciampo, e serão realizados no anfiteatro da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da FMRP-USP. Informações e inscrições: mimferna@fmrp.usp.br ou (16) 3602-2672.

vai acontecer

Inscrições para TEP e TEN abertas
Estão abertas as inscrições do concurso para obtenção do Título de Especialista em Pediatria - TEP e para o Certificado de Área de Atuação em Neonatologia - TEN. A inscrição
somente poderá ser efetuada no período de 17 de fevereiro a 4 de abril de 2014, pelos sites:
www.sbp.com.br ou www.cepuerj.uerj.br. As provas têm sua aplicação prevista para o dia
31 de maio de 2014, das 13 às 17 horas. Mais informações no portal da SPSP.

participe

Associado: participe de nosso boletim
O boletim Pediatra Informe-se da SPSP tem um espaço na página 2 chamado conversa com o associado, 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 associativismo e 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 10/03/2014.
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procedimentos

revista paulista

Informações sobre o procedimento
Atendimento Ambulatorial em
Puericultura
▶▶ A Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, em vigor desde 02/01/2014, é: RN nº 338 (ver anexo III).
▶▶ O Código CID-10 é: Z00.1.
▶▶ O Código na CBHPM é: 1.01.06.14-4 – Porte 3B
O Atendimento Ambulatorial em Puericultura é sequencial e limitado, conforme calendário abaixo:
Lactente
Pré-escolar
Escolar
Adolescente
(0-2 anos)
(2-4 anos)
(5-10 anos)
(11-19 anos)
1ª semana
24 meses
5 anos		
11 anos
1 mês
30 meses
6 anos		
12 anos
2 meses
36 meses
7 anos		
13 anos
3 meses
42 meses
8 anos		
14 anos
4 meses
48 meses
9 anos		
15 anos
5 meses		
10 anos		
16 anos
6 meses				
17 anos
9 meses				
18 anos
12 meses				
19 anos
15 meses			
18 meses			
Para as demais consultas, a CBHPM prevê:
Código
1.01.01.01-2
1.01.01.02-0
1.01.01.03-9

Procedimento – Consultas
Em consultório (no horário normal ou preestabelecido)
Em domicílio
Em pronto-socorro

Revista digital
Acompanhando as tendências
da era da comunicação digital, em
2014, a Revista Paulista de Pediatria
terá seu foco voltado para sua versão eletrônica. Por este motivo, os
editores comunicam aos associados
que, a partir da primeira edição deste ano, o periódico terá sua tiragem
impressa reduzida e não será encaminhado aos associados da SPSP.
No entanto, em qualquer lugar com
acesso à internet, o associado terá
sempre uma maneira de consultar
todas as edições. O conteúdo da Revista, indexada nas bases Medline,
Scopus, Embase, SciELO, LILACS,
Index Medicus Latino-Americano BR
e Sumários, poderá ser acessado de
seu computador, notebook, tablet,
smartphone e demais dispositivos
com conexão à internet. Acesse o
portal da SPSP, clique no link Revista Paulista de Pediatria no menu à
direita, e saiba como ter a Revista na
sua tela.

Porte
2B
3A
2B

A Sociedade Brasileira de Pediatria está orientando que os pediatras denunciem à ANS
as operadoras de planos de saúde que não seguirem a RN 338.

rede social acamed

Rede AcaMed: benefícios para os associados da SPSP
A SPSP estabeleceu parceria com a Academic Medical Online Community (www.acamed.com.br), primeira rede social mundial focada na
área acadêmica e científica. Confira os benefícios de se filiar à AcaMed através da SPSP:
´´ Eventos: informação por e-mail sobre a realização de cursos organizados pela SPSP;
´´ Slides de palestras: acesso aos slides das aulas apresentadas em eventos da SPSP;
´´ Casos clínicos: os casos clínicos que você possui podem ser compartilhados e discutidos
com outros profissionais da área da saúde que utilizam a AcaMed e que são filiados à
SPSP. A rede possui um completo sistema de segurança (com criptografia em SSL, controle de acesso, entre outros) sendo possível transferir seguramente arquivos médicos como
imagens radiográficas, CT, RNM etc.
Para o futuro está prevista a transmissão de vídeos através da homepage da SPSP na rede.
A AcaMed enviará um e-mail para você saber como filiar-se e poder usufruir destes benefícios. Visite a página da SPSP na Acamed (http://spsp.acamed.com.br) e conheça as diversas
funcionalidades oferecidas.
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Reanimação
neonatal 2014

Café com Professor 2014

Já estão marcadas as datas dos
Cursos de Reanimação Neonatal
para Médicos e para Profissionais
de Saúde em 2014. Ambos os cursos
seguem as diretrizes do Programa
de Reanimação Neonatal (PRN) da
Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP). O Curso de Reanimação Neonatal para Médicos visa ensinar os
procedimentos de reanimação a
serem realizados pelos médicos, em
especial pediatras, durante a assistência ao recém-nascido na sala de
parto. Já o Curso de Reanimação
Neonatal para Profissionais de Saúde visa ensinar os procedimentos a
enfermeiros, fisioterapeutas, entre
outros, que auxiliam durante a assistência ao recém-nascido na sala de
parto. Os cursos são ministrados por
pediatras instrutores credenciados
pelo PRN-SPSP/SBP. Consulte as datas na página 7 desta edição e faça
sua inscrição no portal da SPSP.

A primeira reunião mensal do projeto Café da Manhã com Professor em
2014, marcada para 8 de março, com
o tema Problemas frequentes no consultório do pediatra, já estava com as
inscrições esgotadas no fechamento
desta edição, no início de fevereiro!
O projeto, que tem por objetivo
proporcionar aos colegas a oportunidade de trocar informações com
especialistas de diversas áreas de
atuação da Pediatria, já tem mais reuniões agendadas, contemplando Pneumologia,
Aleitamento Materno, Medicina do Sono e Otorrinolaringologia. Esta iniciativa de atualização científica do pediatra da SPSP foi criada em 2008 e tem sido um sucesso até
então. A novidade deste ano é que o material das aulas ministradas nas reuniões do
Café da Manhã com Professor serão disponibilizadas na Rede AcaMed, após autorização dos respectivos autores (leia sobre a AcaMed na página 5 desta edição). Os encontros são mensais e acontecem na sede da SPSP aos sábados pela manhã, das 8h30 às
12h00. Confira as datas das reuniões e a programação científica completa no portal
da SPSP (www.spsp.org.br). Faça sua inscrição e garanta já sua vaga! Os encontros do
projeto contam com o apoio da Nestlé Nutrition.

vai acontecer

Jornada de Cardiologia para o pediatra
acontece em abril

70º Curso Nestlé
de Atualização
De 2 a 5 de setembro será realizado o
70º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria. O evento é itinerante e, a cada ano, é
realizado em uma região diferente do País.
Esta edição acontecerá em Fortaleza (CE).
O Curso já reuniu mais de 70 mil pediatras
em suas edições anteriores e tem sua programação científica desenvolvida pela Sociedade Brasileira de Pediatria.
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No próximo dia 5 de abril acontecerá a Jornada de Cardiologia para o Pediatra, uma
realização da Sociedade de Pediatria de São Paulo, organizada pela Diretoria de Cursos
e Eventos da SPSP e o Departamento Científico de Cardiologia da SPSP. O objetivo do
evento é discutir os aspectos atuais do diagnóstico e conduta de recém-nascido com
cardiopatia congênita ou arritmia cardíaca, enfatizando a triagem na Unidade Neonatal
e o acompanhamento. A Jornada contará com palestras e discussões de casos clínicos.
Confira os temas abordados:
→→ O “Teste do Coraçãozinho”
→→ Reconhecimento e conduta frente a RN com cardiopatia congênita: casos clínicos
→→ Cuidados no preparo para transferência e transporte do RN com cardiopatia: casos
clínicos
→→ Aspectos básicos do ECG no RN
→→ Bloqueio AV total congênito: diagnóstico e conduta
→→ Taquicardia supraventricular: diagnóstico
e conduta
→→ Marca Passo temporário: aspectos teórico
práticos no seu manuseio: casos clínicos
O evento será realizado na sede da Associação Paulista de Medicina, na capital de São Paulo. Informações e
inscrições com a Meeting Eventos: (11) 3849-8263 ou pelo
site www.meetingeventos.com.br.

Encontre seu curso ou evento
Data

Local

Evento

Informações

Pontos

Apoio
14 e 15 de março
SPSP		

Maksoud Plaza Hotel
3ª Imersão em ORL Pediátrica
São Paulo, SP		

(11) 5080-4933 ou 5080-4934
www.stelamariseventos.com.br

*

Realização 5 de abril
SPSP		

Associação Paulista de Medicina
Jornada de Cardiologia para o Pediatra
São Paulo, SP		

(11) 3849-8263 ou 3849-0379
www.meetingeventos.com.br

*

Apoio
6 a 8 de abril
SPSP		

Instituto da Criança -HCFMUSP
Diálogos em Nefro – Urologia Pediátrica
São Paulo, SP		

(11) 99477-8571
www.caepp.com.br

*

Apoio
30 e 31 de maio
SPSP		

Auditório Moise Safra
II Simpósio Internacional de Especialidades Pediátricas
São Paulo, SP		

(11) 2151-1601
www.einstein.br/eventos

*

Realização 12 e 13 de setembro Mendes Plaza Hotel
II Encontro de Atualização em Pediatria da SPSP
SPSP		
Santos, SP		

(11) 3849-8263 ou 3849-0379
www.meetingeventos.com.br

*

Apoio
6 a 8 de novembro
SPSP		

(11) 3849-8263 ou 3849-0379
www.meetingeventos.com.br

*

Centro Fecomercio de Eventos
X Curso de Atualização em Pediatria da Escola Paulista de Medicina
São Paulo, SP		

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

Data

Tema

Mesa-redonda

Local

26 de abril

Pneumologia

Tosse crônica: um desafio para o pediatra e um estresse para os pais

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

Pontos
*

10 de maio

Aleitamento Materno

Aleitamento Materno

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

*

28 de junho

Medicina do Sono e Otorrinolaringologia

Medicina do Sono e Otorrinolaringologia

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

*

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Associados da SPSP/SBP
Cursos do Programa de Reanimação Neonatal da SBP-SPSP

Datas			

Local

Reanimação Neonatal para Médicos: 15 de março, 27 de setembro e 29 de novembro de 2014

Sede da SPSP

Reanimação Neonatal para Profissionais de Saúde: 26 de julho e 1 de novembro de 2014

Sede da SPSP

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

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.

Cursos de Reanimação Pediátrica • Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês
Curso PALS: 24 e 25 de março, 28 e 29 de abril, 26 e 27 de maio, 15 e 16 de junho, 14 e 15 de julho, 11 e 12 de agosto e 22 e 23 de setembro de 2014
Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 27 de abril, 22 de junho, 17 de agosto e 26 de outubro de 2014

Informações e inscrições: (11) 3155-3742
www.hospitalsiriolibanes.org.br

II Encontro de
Atualização em Pediatria da SPSP
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.

12 e 13 de setembro de 2014 • Santos (SP)
Mendes Plaza Hotel
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 42 • Gonzaga • Santos (SP)
Informações e inscrições:
(11) 3849-8263 • www.meetingeventos.com.br • pediatria@meetingeventos.com.br
pediatra informe-se • 7

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

Traço falciforme

Departamento de Oncologia e Hematologia

A inclusão da triagem neonatal para hemoglobinopatias no Programa Nacional de Triagem Neonatal (portaria 822/01 do MS) reconheceu a importância da anemia falciforme no
Brasil, e foi implantada em São Paulo a partir de 2001.
O objetivo foi a busca de doentes para tratamento precoce; entretanto, detectaram-se
os portadores de traços e de genes mutantes da hemoglobina A normal (hemoglobinopatias S, C, D e alfa talassemia), que constituem parcela significativa da população. Os heterozigotos AS, AC, AD, A-alfa talassemia são portadores dos genes alterados, mas, como a
herança é autossômica recessiva, não apresentam manifestações clínicas, são portadores assintomáticos e não requerem tratamento.
Dados do Ministério da Saúde mostram que no Estado de São Paulo a frequência do
gene (traço) falciforme é de 1:35 nascimentos, ou seja, mais de 500.000 heterozigotos assintomáticos na população.
Problema de saúde pública
Em virtude da alta frequência dessa mutação genética da hemoglobina na população,
existe a necessidade da divulgação e treinamento para os profissionais ligados à saúde
pública, principalmente os que atuam na triagem neonatal, com a finalidade de informação, orientação e eventual encaminhamento do casal para aconselhamento. Durante a
orientação genética não se deve recomendar, sugerir, indicar ou exigir condutas das pessoas que estão sendo orientadas. A informação genética apresenta importantes aspectos
psicológicos, sociais, étnicos e jurídicos, implicando um alto grau de responsabilidade às
instituições e aos profissionais que o oferecem.

Recomendações
para o uso
dos repelentes
tópicos
Departamento de
Dermatologia

Nunca usar antes dos dois meses
de idade. Ideal após os 6 meses. A
aplicação deve ser feita pelo adulto e somente nas partes do corpo
permitidas e expostas: evitar o uso
sob as roupas, pois aumenta o risco
de absorção; evitar aplicação nas
mãos das crianças devido ao perigo
de ingestão; na face, aplicar com as
mãos, evitando as mucosas (boca,
nariz, olhos); evitar aplicar nos genitais; evitar reaplicações frequentes; retirar o repelente com água e
sabonete ao voltar para ambientes
fechados e sempre que for dormir.
Relatoras: Zilda Najjar Prado de
Oliveira e Selma Helene.

Sociedade 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.
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Orientação ao pediatra diante de “traços”
O pediatra deve requisitar o teste do pezinho, anotar o resultado na carteira de vacinação e no prontuário do paciente, bem como explicar a diferença entre Anemia Falciforme (FS) e doença e Traço Falciforme (FAS) – portador assintomático (F = Hemoglobina
Fetal). Diante deste resultado, a família fica aflita, surgem questionamentos.
O pediatra deve tranquilizar a família, explicando que a criança não tem anemia, não
tem anemia falciforme e não há possibilidade de transformação em anemia falciforme;
assegurar que a sobrevida é normal e que poderá exercer atividades normais e qualquer
profissão, trabalho, esporte, sexo, casamento e filhos. Deve explicar o caráter genético desta condição. Não discriminar!
A eletroforese de hemoglobina deverá ser repetida aos 6 meses de idade, incluindo a
dos pais e irmãos, para analisar a possibilidade de outros filhos apresentarem o gene. Confirmado o traço, segue o acompanhamento habitual na atenção básica. Em caso de dúvidas, recomenda-se consultar um hematologista. Relator: Katharina N. T. Melnikoff.

Patrocínio

facebook.com/sociedadespsp
twitter.com/SociedadeSPSP

“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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