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► veja no portal

► conversa com o presidente

Coleção de
livros da SPSP

Urgências e emergências:
momento crítico

N

ão se pode negar que existem, na assistência aos pacientes, momentos críticos no
exercício da Medicina. Crítico no sentido de grave, perigoso. Na medida em que
se estruturou a abordagem clínica e cirúrgica dos pacientes, com base em diretrizes
fundamentadas em evidências científicas, pode-se sistematizar, com o mínimo de
incertezas, as ações profiláticas, diagnósticas e terapêuticas. Tais ações devem ser aplicadas com critérios bem definidos e parcimônia, levando-se em conta beneficência, não maleficência, autonomia
de médicos, pacientes, responsáveis legais quando houver, e a boa aplicação dos recursos existentes
para a saúde, em todos os níveis. Nessas condições, a relação interpessoal com os pacientes ou responsáveis é vital para efetivar o ato proposto e não se pode esquecer da necessidade imperativa do
consentimento e assentimento que serão registrados em ficha ou prontuário do paciente.
Contudo, há situações nas quais os médicos, as equipes multidisciplinares e multiprofissionais,
devem lançar mão de atos prontamente executados para redução drástica de sofrimento ou mesmo
para salvar uma vida; isso traduz-se na assistência aos pacientes que se apresentam em áreas de
prontos-socorros, em situações agudas que os colocam em grande desconforto ou risco. São as
chamadas urgências e emergências em Medicina. A abordagem desses acontecimentos implica na
percepção de consentimento presumido, isto é, presume-se que todos os atos ali levados a efeito
são consentidos a priori, posto que não haveria tempo para agir de outra forma. Mas essa presunção
implica na confiança que se tem na capacitação dos profissionais presentes. Tal capacitação é traduzida como conhecimento e treinamento
continuado; de fato, é um imperativo categórico. É nesse diapasão, é
com o alvo nesse cenário, que a SPSP idealizou e realizará o I Congresso Paulista de Urgências e Emergências Pediátricas, com o tema: atualização
que salva. Pediatras, espero-os por lá, em setembro.
Clóvis Francisco Constantino
Presidente
E-mail: pediatria@spsp.org.br
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Assessoria de Imprensa SPSP

O

s livros da coleção Atualizações
Pediátricas, publicações elaboradas pelos Departamentos Científicos
da SPSP, podem ser adquiridos pelo
correio com 50% de desconto para
os pediatras associados. Para comprar
via correio, é preciso fazer depósito
no Banco Santander e enviar por fax,
para a sede da SPSP, o nome, endereço, comprovante de depósito e o(s)
livro(s) a ser(em) adquirido(s). Acesse o portal da SPSP (www.spsp.org.
br), clique no link Publicações/Livros da
SPSP, no menu à esquerda, e saiba
mais sobre todas as publicações disponíveis e como adquirir os livros.

► conversa com o diretor

P

articipo da Diretoria da Sociedade de Pediatria de São
Paulo na qualidade de segundo vice-presidente, tendo como primeiro vice-presidente o amigo talentoso
e competente, Mário Roberto Hirschheimer. Estamos
sob a presidência daquele que terá seu nome homenageado eternamente pelo seu grande trabalho em todas as entidades médicas
das quais participou, e que tem o dom de aproveitar o que cada
um de nós tem de bom em benefício de todos. Esse é Clóvis
Francisco Constantino.
Sinto-me honrado em participar desta Associação, que contempla a Diretoria Executiva e Plena, as quais trabalham incessantemente, com qualidade, para que nossos associados consigam o máximo dentro desta especialidade que lida com a criança
e o adolescente, portando, o presente e o futuro.
Tenho representado a SPSP sempre que possível, em vários
eventos, inclusive em assembleias do condomínio onde estamos
localizados, na qualidade de um dos Diretores de Patrimônio.
Ultimamente, destaco a participação, na qualidade de Diretor de

Defesa Profissional, em todas as reuniões da luta – em conjunto com, praticamente, todas as entidades médicas
– em prol do entendimento com os
planos de saúde para melhor remunerar nossos pediatras. Nossa luta inclui, além do entendimento
com os planos de saúde, a melhoria cada vez maior do SUS, tanto
nos salários como no atendimento de nossas crianças.
Faço questão de exaltar os colegas que trabalham, com todo o
seu esforço e com o coração, em benefícios de nossas crianças de
origem humilde, em locais ermos e de difícil acesso.
Quero agradecer aos nossos associados pela compreensão
e apoio às nossas propostas. Aos nossos funcionários, também,
meus sinceros agradecimentos.

Salvi Cruz

Trabalhando pelos associados

Eraldo Samogin Fiore

Pediatra. Mestre em Gastroenterologia Pediátrica. 2º vice-presidente da SPSP.
Diretor de Defesa Profissional da SPSP. Diretor de Patrimônio da SPSP.
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o associado

Genética: Medicina Holística
ro populacional, motivo pelo qual,
sob o alicerce da bioética, devemos
oportunizar talentos e promover a
capacitação.
Os pediatras que acreditam no
direito à cidadania das pessoas com algum modelo de deficiência devem unir-se ao Departamento Científico de Genética a
partir da oportunidade que a SPSP oferece na formação deste
grupo que atualmente presido.

Arquivo pessoal

N

o século passado, os comprometimentos genéticos
eram renegados à segunda ou terceira instância,
prevalecendo aos pediatras uma atenção aos comprometimentos infecto-contagiosos intimamente
relacionados a situações de saneamento básico e, portanto, princípios de educação, higiene e nutrição.
Com o progresso destas conquistas, a demanda do conhecimento de fatores ambientais, conjuntamente a determinantes de
evoluções embriogenéticas, obrigou o pediatra, além de ter esses
conhecimentos, a fazer uma reciclagem morfofuncional de todos os sistemas pertinentes à vida, levando-o a entendimentos
de reações moleculares que estão progressivamente determinando campos de atuação conhecidos como Nutrigenômica e
Farmacogenômica.
A integridade da Genética Clínica traduz, portanto, o futu-

Zan Mustacchi

Médico geneticista e pediatra. Doutor e Mestre pela USP. Responsável pelo Ambulatório de Genética
do Hospital Infantil Darcy Vargas (HIDV). Presidente do Departamento Científico de Genética da
SPSP. Diretor Clínico do Centro de Estudos e Pesquisas Clínicas de São Paulo (CEPEC-SP).
Coordenador responsável do Curso de Especialização em Síndrome de Down, Pós-graduação LatoSensu (São Paulo e Brasília).
E-mail: drzan@drzan.com.br.
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► pediatria em movimento

Núcleo de Médicos Residentes

E

m consonância com os movimentos nacionais voltados
ao ensino médico, em especial a Residência Médica, a
Comissão de Ensino e Residência Médica da Sociedade
de Pediatria de São Paulo organizou o Encontro sobre
o Ensino de Pediatria na Graduação, Residência Médica e Pósgraduação Strictu Sensu no Estado de São Paulo, ocorrido em
setembro de 2011, em Campos do Jordão. No encontro, estiveram reunidos supervisores dos diversos Programas de Residência Médica (PRMs) do Estado de São Paulo, que discutiram o
cenário atual da residência médica em Pediatria e suas perspectivas, o cenário atual da preceptoria no Estado de São Paulo e as
expectativas dos PRMs em Pediatria do Estado.
Ao final do encontro, foi redigido um documento – a Carta de
Campos do Jordão – que traduziu a necessidade de reflexão a respeito dos programas e gerou grande impacto no meio pediátrico.
A partir desse momento, a Comissão de Ensino e Residência
Médica da SPSP, juntamente com a Diretoria Executiva da SPSP,
sentiu necessidade de envolver nessa discussão o ator principal desse processo: o médico
residente. Nesse sentido, convidou para uma
reunião preceptores e médicos residentes de
todos os PRMs do Estado de São Paulo com o
objetivo de criar um Núcleo de Médicos Residentes. Esse encontro aconteceu em maio
último, na sede da SPSP, em São Paulo.
“Esse núcleo surge com o objetivo de
aproximar os médicos residentes de Pediatria de nosso Estado com a SPSP para discutir todas as questões que envolvem a formação do médico especialista em Pediatria
por meio da Residência Médica”, comentou
Ana Cristina Ribeiro Zollner, coordenadora
da Comissão de Ensino e Residência Médica da SPSP.
O encontro iniciou-se com a apresentação da SPSP pelo seu presidente, Clóvis
Francisco Constantino. Na sequência, Ana Zollner contextualizou a Residência Médica em Pediatria e convidou os
presentes a se dividirem em grupos para discutir as expecta-

tivas dos preceptores e médicos residentes junto à SPSP.
Dentre os pontos apontados, destacam-se:
• utilização da Internet como forma de comunicação entre os
presentes (e-mail, Facebook);
• valorização do preceptor com cursos com enfoque;
• busca de integração entre os diversos PRMs respeitando-se a
legislação vigente;
• viabilização de parceiras entre os PRMs;
• encontros presenciais trimestrais.
Dessa forma, foi criado o Núcleo de Médicos Residentes da
SPSP tendo como tutores os preceptores presentes e no âmbito
da SPSP, Ana Cristina Ribeiro Zollner, Claudio Barsanti (diretor
de Defesa Profissional da SPSP) e Clovis Francisco Constantino.
Os residentes que farão parte do gerenciamento do Núcleo são:
Luiggi Paisani (Faculdade de Medicina de Jundiaí – R2), Lara
Lobianco e Souza (Hospital do Servidor Público Estadual – R1),
Débora Jukemura (Faculdade de Medicina de Sorocaba - PUC/
SP – R1) e Kátia Zeni (Conjunto Hospitalar
do Mandaqui – R1). Estes residentes foram
escolhidos durante o encontro e, futuramente, serão convidados a participar de reuniões na SPSP, representando os residentes
de Pediatria do Estado de São Paulo.
“Uma das atenções da SPSP é a formação dos pediatras, uma vez que um dos objetivos de nossa entidade é a qualidade da
assistência às crianças e adolescentes. Como
a melhor estrutura para formar pediatras são
os Programas de Residência Médica, nossa
intenção foi a aproximação com os futuros
pediatras, isto é, os médicos residentes em
Pediatria”, afirmou Clóvis Francisco Constantino, presidente da SPSP.
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► regionais

► regionais

Cursos
continuados em
Ribeirão Preto

Tratamento da tosse
foi tema em Jundiaí

A

Regional SPSP de Ribeirão Prerealiza o Curso Continuado de Pediatria, organizado em conjunto com
o Centro de Estudos e Pesquisas Pediátricas (CEPP) do Departamento
de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/
USP. Confira abaixo as datas e os temas dos próximos eventos:
´´ 18 de agosto – Dislipidemias na
infância e na adolescência
´´ 15 de setembro – Distúrbios
oftalmológicos na infância e na
adolescência
´´ 10 de novembro – Atualização
em vacinas
Os cursos acontecem no Anfiteatro do Hospital das Clínicas da
FMRP/USP. Mais informações com
Dulce pelo telefone (16) 3602-2808.
Para o mês de outubro, a Regional
SPSP de Ribeirão Preto está organizando uma Jornada de Neonatologia e
Cardiologia Pediátrica, cuja programação está sendo elaborada e em breve
estará no portal da SPSP.

A

Regional SPSP de Jundiaí realiza os tradicionais Serões de Pediatria, organizados
pela Regional em conjunto com o Departamento de Pediatria da Faculdade
de Medicina de Jundiaí (FMJ). No mês de maio, o tema foi Atualização no
Tratamento da Tosse (foto), com palestra de Tadeu Fernando Fernandes, vicepresidente do Departamento de Pediatria Ambulatorial e Cuidados Primários da SPSP.
“Contamos com a presença de 45 pediatras e o encontro foi muito proveitoso”, informou
Aderbal Tadeu Mariotti, diretor-presidente da Regional SPSP de Jundiaí. O tema de maio
teve apoio do Laboratório Farmoquímica.
Os Serões acontecem nas primeiras quartasfeiras do mês, às 20 horas, no Anfiteatro da
FMJ. Mais informações: (11) 4521-5671 ou
aderbaltadeumariotti@gmail.com. Confira
no portal da SPSP (www.spsp.org.br) a
programação dos próximos encontros.

Atualização em Campinas

A

Regional SPSP de Campinas, e o Departamento de Pediatria da Sociedade de
Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC), organiza os Cursos de Atualização em
Pediatria. O cursos acontecem na sede da SMCC, às 19h30. Informações: (19) 32312811. Veja abaixo os próximos temas:
´´ 21 de junho: Atualização em Endocrinologia - Mila Pontes Ramos Cunha
´´ 16 de agosto: Atualização em Nefropediatria - Antonio Cesar Paulillo de Cillo

Atendimento do adolescente no Grande ABC: nova data

O

Curso Teórico-Prático – Pronto Atendimento do Adolescente, que inicialmente estava programado para 9 de junho, foi adiado para
o dia 30 de junho. O curso foi elaborado pelo Departamento de Adolescência da SPSP e terá, na abertura, uma conferência
de Maria Sylvia S. Vitale e Carlos Alberto Landi com o tema Perfil e Ética no Pronto Atendimento ao Adolescente. Após a abertura,
acontecerá o painel Adolescente Vitimizado – Violência Sexual, com o olhar do médico de adolescentes, o olhar da justiça e o olhar da
Bioética. Por fim, haverá a discussão de casos clínicos em quatro estações práticas:
´´ Adolescente e Gravidez – Maria Sylvia S. Vitale e Benito Lourenço
´´ Adolescente e Alterações Menstruais – Mª Regina Banzato e Andrea Hercowitz
´´ Adolescente Vítima de Violência Sexual – Claudete R. Lima e Rubens Uehara
´´ Adolescente e Álcool – Carlos Alberto Landi e Elizete Aparecida P. Prescinotti de Andrade
Mais informações: Associação Paulista de Medicina do ABC: (11) 4990-0366.
A Regional SPSP do ABC organizou, em março, a Jornada Nefro-Urológica Pediátrica. “Tivemos a presença de 20 participantes em
um evento interessante, que abordou desde a fisiologia até o diagnóstico e tratamento das disfunções miccionais, com enfoque para
enurese noturna, uma queixa frequente no consultório do pediatra”, comentou Simone Holzer, diretora-presidente da Regional.
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► aconteceu

► aconteceu

Provas para o TEP

Jornada de
Reumatologia

O

s exames para obtenção do TEP – Título de Especialista em Pediatria – de
2012 foram realizados no dia 26 de maio em todo o Brasil. Em São Paulo, as provas aconteceram no Colégio Madre Cabrini, na Vila Mariana.
Estiveram presentes no local (foto): Clóvis Francisco Constantino, presidente da SPSP; Ricardo Barros e Sidney Ferreira, membros do Cextep (Comissão
Executiva do Título de Especialista em Pediatria) da Sociedade Brasileira de Pediatria;
Mário R. Hirschheimer, 1º vice-presidente; Eraldo S. Fiore, 2º vice-presidente; João
Coriolano R. Barros, 1º secretário; Ana Cristina Ribeiro Zollner, 2º secretário; Lucimar Aparecida Françoso, 1º tesoureiro; e Sulim Abramovici, da Diretoria de Defesa
Profissional. O número de inscritos para o TEP em todo o Brasil somou 1.123 candidatos, 110 a mais do que no ano passado. O Estado de São Paulo, que representou este
ano 47,39% dos candidatos do País,
praticamente manteve o mesmo
número de inscritos em comparação com 2011: 454 este ano contra
458 no ano passado. No mesmo
dia e local, em São Paulo, aconteceram os exames para obtenção do
TEN – Título de Especialista em
Neonatologia e TENEU – Título
de Especialista em Neurologia.

Curso treina médicos em
Reanimação Neonatal

N

o último dia 19 de maio, aconteceu o Curso de Reanimação Neonatal para
Médicos, na sede da Sociedade de Pediatria de São Paulo, na capital. O
curso visa ensinar os procedimentos de reanimação a serem realizados pelos médicos, em especial pediatras, durante a assistência ao recém-nascido na sala de
parto e é ministrado por pediatras instrutores credenciados pelo Programa de
Reanimação Neonatal (PRN) SPSP/SBP. Esta edição do curso teve a participação
de 22 médicos (na foto, junto aos instrutores), que assistiram à duas aulas teóricas
e foram divididos em três grupos para quatro aulas práticas com manequins de
reanimação neonatal. Antes do curso, foi realizado um pré-teste com questões de
múltipla escolha sobre o conteúdo abordado. Ao final, foi aplicado um pós-teste
aos participantes. O médico com frequência integral (100% da carga horária),
com acerto superior a 80%
nas questões do pós-teste
e nota superior a 90% na
avaliação da atividade prática é aprovado e recebe
certificado emitido pelo
PRN-SPSP/SBP.

F

oi realizado, nos dias 18 e 19 de
maio, no auditório da Sociedade
de Medicina e Cirurgia de Campinas,
a VII Jornada de Reumatologia Pediátrica.
Com o objetivo de reciclar conhecimentos em temas de Reumatologia
Pediátrica, o evento foi organizado pela
Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP
e o Departamento Científico de Reumatologia da SPSP. Na abertura, Clóvis Francisco Constantino, presidente
da SPSP, apresentou uma conferência
com o tema Ética, Bioética e Pediatria.
A Jornada abordou temas como artrite idiopática juvenil, vasculites, artrite
aguda, febre associada a doenças reumáticas, e dor músculo esquelética. Na
foto, Maria Teresa Terreri, presidente
do Departamento de Reumatologia
da SPSP, ao lado de Clóvis Francisco
Constantino e Tadeu Fernando Fernandes, diretor-presidente da Regional
SPSP de Campinas.

Álcool e gravidez

N

o dia 12 de março, o anfiteatro
da sede da SPSP (São Paulo) recebeu pediatras para a reunião mensal
do projeto Café da Manhã com Professor
que tratou do tema Efeitos do Álcool na
Gestante, no Feto e no Recém-Nascido,
organizado pela Diretoria de Cursos e
Eventos da SPSP e o Grupo de Trabalho “Álcool e Gravidez” da SPSP. Na
reunião, membros do Grupo falaram
sobre os efeitos do álcool na gestante,
no feto e no recém-nascido. A reunião
teve o apoio da Nestlé Nutrition.
Pediatra Informe-se •
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► aconteceu

► vai acontecer

Cirurgia
Pediátrica

Prevenção de acidentes
e combate à violência

A

fecções Cirúrgicas em Pediatria e no
Período Neonatal foi o tema do Café
da Manhã com Professor que aconteceu
no dia 28 de abril (foto). Realizada no
anfiteatro da sede da SPSP (São Paulo),
a reunião contou com 38 pediatras que
presenciaram palestras sobre afecções
cirúrgicas no período neonatal, afecções da região inguino-escrotal na infância e abdome agudo não traumático
em Pediatria. O encontro foi organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos
da SPSP e o Departamento de Clínica
Cirúrgica em Pediatria da SPSP, e teve
o apoio da Nestlé Nutrition.
O Departamento de Clínica
Cirúrgica em Pediatria foi criado recentemente e tem como seu presidente o cirurgião pediatra José Roberto
Baratella. De acordo com Baratella,
a criação do Departamento foi uma
feliz inspiração de Clóvis Francisco
Constantino, presidente da SPSP,
e Rubens Feferbaum, diretor de
Departamentos Científicos da SPSP,
pois preencheu uma lacuna na grande
interface que há entre a Pediatria e a
Cirurgia Pediátrica. “O Departamento
se propõe a abordar os temas dessa interface: o diagnóstico, o pós-operatório
e o prognóstico das diferentes doenças
cirúrgicas da criança e foi isso que discutimos em nosso Café da Manhã com
Professor. Estamos abertos para participações em eventos na capital ou interior para fazer essa interface com os
pediatras”, comentou Baratella.
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N

o dia 21 de agosto acontecerá, no Memorial da
América Latina (SP), o 7º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra
Crianças e Adolescentes, uma realização da Sociedade de Pediatria de São Paulo em conjunto com o Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente do Estado de
São Paulo (Condeca). O evento é voltado para profissionais da
área da saúde (médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais),
da área da educação (professores, diretores), da área da justiça (advogados, promotores,
juízes) e profissionais da mídia (jornalistas, repórteres), entre outros. Mais informações
no portal da SPSP (www.spsp.org.br).

D

e 6 a 8 de setembro de 2012 acontecerá o 1º Congresso Paulista de Urgências e Emergências Pediátricas, no Centro Fecomércio de Eventos (SP), uma realização da Diretoria de Eventos da SPSP e do Departamento de Emergências da SPSP. “Apesar do
reconhecimento do médico pediatra que atua em serviços de emergência ou atende
pacientes gravemente enfermos em serviços públicos e privados, nunca foi realizado
no Brasil um congresso pediátrico específico para essa área
de atuação. O programa é denso e nos três dias do evento
10 de JULHO é o
tentará abranger o maior número possível de manifestaprazo final para envio
ções graves de doenças que afligem crianças e adolescendos resumos dos
tes com foco em diagnóstico e tratamento. Sabemos que o
Temas Livres.
Congresso não esgota o tema, mas estamos dando o primeiro
Os três melhores
passo”, afirma Hany Simon Junior, presidente do Congresso
trabalhos serão premiados
e também presidente do Departamento de Emergências da
durante a abertura do
SPSP. Confira alguns destaques do evento:
Congresso.
´´ Três convidados internacionais: Cinnamon A.
Dixon (University of Cincinnati, USA); Leonardo R. Brandão (University of
Toronto, Canada); Richard M. Ruddy (University of Cincinnati, USA)
´´ PALS - Pediatric Advanced Life Support, dias 4 e 5 de setembro
´´ Estações práticas, dias 6, 7 e 8 de setembro
O programa científico preliminar está disponível no portal da SPSP (www.spsp.
org.br). Informações e inscrições: Meeting Eventos – www.meetingeventos.com.br.

Encontre seu curso ou evento
		

Data

Local

Evento

Informações

Pontos

Realização 29 e 30 de junho
SBP/SPSP		

Faculdade Medicina de Taubaté Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica (CANP)
Taubaté, SP		

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

*

Realização 1 de agosto e
SPSP
12 de setembro

Faculdade Medicina de Jundiaí
Serões de Pediatria – Regional SPSP de Jundiaí
Jundiaí, SP		

(11) 4521-5671
aderbalmariotti@gmail.com

*

Apoio
3 a 5 de agosto
SPSP		

Hospital Israelita Albert Einstein
São Paulo, SP

IX Simpósio Internacional de Ventilação Mecânica
em Neonatologia e Pediatria

(11) 2151-5238
www.einstein.br/Ensino/eventos

*

XVI Curso Internacional de Atualização em Terapia Intensiva
Adulto, Pediátrica e Neonatal

(11) 3288-3332 ou 3288-7189
www.sopati.com.br

*

(11) 3284-6318
www.ganepeducacao.com.br

*

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

*

Realização 6 a 8 de setembro Centro Fecomércio de Eventos
I Congresso Paulista de Urgências e Emergências Pediátricas da SPSP
SPSP		
São Paulo, SP		

(11) 3849-8263 ou 3849-0379
www.meetingeventos.com.br
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Realização 3 de outubro
SPSP
e 7 de novembro

(11) 4521-5671
aderbalmariotti@gmail.com

*

(11) 3284-6318
www.ganepeducacao.com.br

*

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

*

Em breve

*

Apoio
10 e 11 de agosto Maksoud Plaza Hotel
SPSP		
São Paulo, SP
Apoio
SPSP

15 de agosto a
Curso on-line
Terapia Nutricional em Pediatria
25 de setembro			

Realização 21 de agosto
SPSP		

Apoio
SPSP

Memorial da América Latina
São Paulo, SP

7º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes
e Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes

Faculdade Medicina de Jundiaí
Serões de Pediatria – Regional SPSP de Jundiaí
Jundiaí, SP		

7 de novembro a Curso on-line
Terapia Nutricional em Pediatria
18 de dezembro			

Apoio
29 de novembro
SPSP		

Centro Fecomércio de Eventos
IX Curso de Atualização em Pediatria da Unifesp
São Paulo, SP		

Realização 16 a 19 de março Transamérica Expo Center
13° Congresso Paulista de Pediatria
SPSP
de 2013
São Paulo, SP		

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

Tema

Mesa-redonda

Local

23 de junho

Onco-Hematologia

Como Conduzir a Criança com Alterações no Hemograma

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

Pontos
1,5

18 de agosto

Infectologia

Febre sem Sinais Localizatórios

Santos - Hospital Ana Costa

*

20 de outubro

Nutrologia

Os Mil Dias que Definem a Saúde Futura da Criança

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

*

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Associados da SPSP/SBP
Curso PALS: 24 e 25 de junho, 22 e 23 de julho, 12 e 13 de agosto, 23 e 24 de setembro, 28 e 29 de outubro de 2012
Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 29 de julho, 2 de setembro, 26 de novembro de 2012
Informações/inscrições: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês - (11) 3155-1140

Reanimação Neonatal para Médicos e para Auxiliares

*
*

*

Contato: prn@spsp.org.br

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

2012

Curso de Aprimoramento em
Nutrologia Pediátrica (CANP)
Sociedade Brasileira de Pediatria
e Regional SPSP de Taubaté
29 e 30 de junho 2012
Faculdade de Medicina de Taubaté
Informações e inscrições:
(11) 3849-8263 • www.meetingeventos.com.br
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► atualização rápida

Transporte seguro de
crianças e adolescentes

O

Contran – Conselho Nacional de Trânsito – publicou a Resolução N.º 277, em 28/05/2008, relativa
ao transporte de menores de 10 anos e à utilização
do dispositivo de retenção para o transporte de
crianças em veículos. Determinou que em 730 dias (setembro de
2010) após a publicação desta Resolução, os órgãos e entidades
componentes do Sistema Nacional de Trânsito devem fiscalizar
o uso obrigatório do sistema de retenção para o transporte de
crianças ou equivalente. O objetivo dessa Resolução é de estabelecer condições mínimas de segurança de forma a reduzir o risco
ao usuário em casos de colisão ou de desaceleração repentina do
veículo, limitando o deslocamento do corpo da criança.
Sobre o transporte de crianças em veículos a motor, a Resolução determina:
´´ as crianças com até um ano de idade deverão utilizar,
obrigatoriamente, o dispositivo de retenção denominado
“bebê conforto ou conversível”, no banco de trás, no sentido contrário do motorista;
´´ as crianças com idade superior a um ano e inferior ou
igual a quatro anos deverão utilizar, obrigatoriamente,
o dispositivo de retenção denominado “cadeirinha”, no
banco de trás do veículo;
´´ as crianças com idade superior a quatro anos e inferior ou
igual a sete anos e meio deverão utilizar o dispositivo de
retenção denominado “assento de elevação”, no banco de
trás do veículo;
´´ as crianças com idade superior a sete anos e meio e inferior ou igual a dez anos deverão utilizar o cinto de segurança do veículo no banco de trás.
Essa resolução trouxe um grande avanço no transporte seguro de crianças menores de 10 anos, mas a Academia Americana
de Pediatria, em abril de 2011, trouxe novas recomendações de

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.

transporte para crianças e adolescentes
de até 13 anos, mais
atuais e embasadas
em estudos científicos relevantes e testes
sérios, realizados em
países desenvolvidos
e com grande experiência nesta área.
Vale a pena conferir as novas recomendações norte-americanas e incorporá-las nas orientações de transporte seguro das
crianças e adolescentes brasileiros. São elas:
´´ até dois anos de idade (ou até o momento que atinjam os
limites superiores de peso ou altura indicados pelos fabricantes dos assentos de segurança): assento infantil de
costas para o painel, no banco de trás do veículo;
´´ crianças de dois a oito anos, que atingiram limite de peso
ou altura determinados para os assentos que ficam de
costas para o painel, devem utilizar assentos reversíveis
no banco de trás do veículo, direcionados para a frente
do painel;
´´ todas as crianças e adolescentes (até atingirem altura de
1,45 m e idades entre oito e 12 anos), cujo peso ou altura
está acima dos limites do modelo de assento direcionado
para a frente do painel, devem utilizar assento elevatório
(booster) com cinto de segurança próprio até que o cinto
de três pontos do banco de trás do veículo se adapte perfeitamente (fixação nas coxas, faixa transversal passando
pelo meio dos ombros e pés apoiados no chão);
´´ estatura acima de 1,45 m: permanecer no banco traseiro
até 13 anos, utilizar cinto de três pontos.
Relatora: Renata D. Waksman.

Patrocínio

“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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Imagem do Guia da Cadeirinha da ONG Criança Segura

Departamento de Segurança

