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► veja no portal

► conversa com o presidente

Facebook e
Twitter SPSP

Comunicação e
compartilhamento

P

rezados pediatras de São Paulo. Comemoramos mais um Dia do Pediatra brasileiro, 27 de julho. Sempre serão sensações boas a exaltação, a festividade, a
confraternização! Não se pode, porém, perder o foco no trabalho incessante
para o avanço da especialidade visando o bem-estar de nossas crianças, adolescentes e de nós próprios. Os pediatras constituem o maior contingente de especialistas
titulados no Brasil.
A Pediatria é uma especialidade singular, pois atua, de forma policlínica, em toda
uma faixa etária de duas décadas de duração, todo o período de crescimento e desenvolvimento do ser humano. A importância da puericultura, que traduz assistência competente com grande complexidade científica no período de crescimento e desenvolvimento é incontestável e insubstituível.
O pediatra é sensível, humanitário, empático, delicado e dedicado no seu exercício
profissional. Sabe que está lidando no presente, com o presente, com o futuro das gerações e, portanto, preparando a saúde das gerações futuras!
Precisamos nos comunicar de forma ininterrupta, pois ampliaremos a nossa já real e
grande força de corporação de especialistas. Precisamos nos dar
conta dessa força de contingência. Por tal objetivo, entramos
nas redes sociais. Vamos compartilhar e comunicarmo-nos
cada vez mais. Vamos curtir nossas ações e conhecimento acumulado. Todos juntos – e a SPSP congregando os esforços.
Grande abraço nos pediatras!!
Clóvis Francisco Constantino
Presidente
E-mail: pediatria@spsp.org.br
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Assessoria de Imprensa SPSP

A

Sociedade de Pediatria de São
Paulo acaba de entrar nas mídias
sociais Facebook e Twitter! “Precisamos acompanhar a evolução das
formas de comunicação. Dessa maneira, agilizamos a troca de informações com os colegas e ficamos mais
próximos dos pediatras”, afirmou
Ana Cristina Ribeiro Zöllner, 2º secretário da SPSP.
Curta a página da SPSP no
Facebook: www.facebook.com/
sociedadespsp.
Siga a SPSP no Twitter:
@SociedadeSPSP.

Fone: 3284-0308 - 3284-9809
pediatria@spsp.org.br.
www.spsp.org.br

► conversa com o diretor

A

Revista Paulista de Pediatria busca tornar o conhecimento produzido na sua área temática visível e acessível no Brasil e no
mundo. Para isso, precisa se concretizar como um veículo de
interesse para quem produz o conhecimento e quer divulgálo e para quem deseja se atualizar e melhorar sua prática clínica.
A Revista é divulgada de forma impressa – distribuída a mais de
5 mil pediatras do Estado de São Paulo – e eletrônica – inteiramente
gratuita e disponível no portal da SPSP ou no portal da SciELO. Desde
outubro de 2007, somente pela SciELO, mais de um milhão de artigos
da Revista foram lidos e a informação neles contida foi disseminada,
mostrando a penetração do veículo e cumprimento da missão que norteia a sua existência.
Para abarcar uma base de dados com grande penetração no Brasil,
América Latina, Estados Unidos e Europa, indexou-se a Revista na
SciELO, Scopus® e Embase®. Mas, para ser uma opção competitiva de
divulgação do conhecimento científico, a Revista deve estar indexada
também na Medline-Pubmed e Thompson-Reuters®. O caminho para estas
indexações está sendo percorrido: todos os artigos originais são publicados
na íntegra em português e inglês, todos os resumos são divulgados em
português, inglês e espanhol. O conselho editorial foi reformulado,
criando-se um Conselho Honorífico composto de vários dos grandes
nomes da Pediatria nacional e mestres de reconhecido saber, e também
um Conselho Editorial constituído por pediatras internacionais de

Assessoria de imprensa SPSP

Revista Paulista de Pediatria
notório saber envolvidos em periódicos
importantes e por médicos brasileiros
que coordenam periódicos nacionais já
indexados nas bases de maior prestígio
internacional. Finalmente, devemos
contar, a partir do final de 2012, com um sistema de submissão eletrônico
que está entre os melhores disponíveis no mundo.
Um periódico como a Revista Paulista de Pediatria precisa de pesados investimentos financeiros e pessoais para que possa estar pontualmente disponível a cada três meses. A SPSP vem dando o suporte
necessário para tal. Além disso, para a avaliação dos artigos, contamos
com a colaboração de centenas de revisores ad hoc, que trabalham com
extrema boa vontade para ajudar a selecionar os artigos, sugerir modificações e indicar o que deve ser rejeitado. Todo o corpo de revisores
trabalha de forma voluntária, ajudando a qualificar a Revista, juntamente ao grupo de editores, que dedica inúmeras horas semanais para
ajudar a concretizar um sonho. O sonho de ter uma Revista disponível
e útil para os pediatras, divulgando conhecimento de impacto para a
comunidade científica.
Ruth Guinsburg

Editora da Revista Paulista de Pediatria da SPSP e Professora Titular de Pediatria da Escola Paulista
de Medicina da Universidade Federal de São Paulo.
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o associado

Médicos do interior: e amanhã?
foi a triste derrocada do profissional da
saúde. Infelizmente, a Pediatria, que era
a base da pirâmide de toda especialidade
médica, hoje foi esmagada pela cultura
imediatista e da valorização exagerada
do belo em detrimento da Medicina preventiva e atuante, com uma
visão de futuro, como a nossa.
A Medicina de grupo nos limitou, transformando-nos em meros
atendentes, e o exercício da propedêutica deu espaço a pedidos exagerados de exames. O Dr. Google sempre é consultado antes de nós! E
o cliente já vem com todas as suas exigências transformando-nos em
seus vassalos. Exagero? Não! Uma triste realidade. E amanhã? Apesar
de tudo, ainda tenho esperanças.

Arquivo pessoal

Q

uando se fala em médico do interior, a imagem que vem
à mente é a de uma cidade calma e um profissional simpático, amado por todos, bem remunerado e respeitado.
Principalmente o pediatra, o médico que escutava e tratava não só das crianças, mas também de toda a família. Não tínhamos
hora e, além do consultório, atendíamos nas casas. Pediatra e discípulo
de Pedro de Alcântara então, nem se fala! Aprendemos com o mestre
a olhar o caráter total da criança e sua fragilidade frente aos agravos,
não só da própria doença, mas também de todo o seu ambiente físico
e cultural. Era assim minha vida em Piracicaba e, ao contrário do que
imaginava, o trabalho e as horas de sono eram tão intensas – ou mais
– que no tempo de internato e residência.
Lutamos muito para ganhar a confiança da população e para que os
pacientes menos favorecidos do SUS tivessem um atendimento mais
digno e de qualidade, há 42 anos criamos a Unimed de Piracicaba. Porém, os médicos foram igualados por baixo e os cooperados nunca tomaram consciência de que eram proprietários da cooperativa e da importância da sua presença no meio da comunidade. E o que assistimos

Ludmar N.Machado

Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Membro dos Fundadores da
Unimed Piracicaba. Atua em consultório até os dias de hoje e participa sempre que possível de congressos e cursos de atualização. Eterno batalhador em prol das crianças de Piracicaba e região.
E-mail: ludmar@pueri.com.br.
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► pediatria em movimento

Critérios para emissão ou não
da declaração de óbito fetal
Emitir ou não Declaração de Óbito em casos de morte fetal é decisão
determinada pelos parâmetros idade gestacional, peso ou estatura, ou desejo
da família em realizar o sepultamento

O

consulente Dr. K. S. A., pergunta ao Cremesp sobre quais critérios (idade gestacional, peso, estatura) são primordiais para a emissão ou não da
declaração de óbito, em caso de morte fetal.

Parecer
O documento denominado A Declaração de Óbito em sua 3ª
edição, editado pelo Ministério da Saúde em 2009, refere em
suas páginas 10 e 11, “em que situações emitir a D.O.”:
“...
3. No óbito fetal, se a gestação teve duração igual ou superior a 20 semanas, ou o feto com peso igual ou superior a 500
gramas, ou estatura igual ou superior a 25 centímetros”.
Refere ainda em sua página 11, “em que situações não emitir a D.O.”:
“...
1. No óbito fetal, com gestação de menos de 20 semanas, ou
feto com peso menor que 500 gramas, ou estatura menor que
25 centímentros.
Nota: A legislação atualmente existente permite que, na
prática, a emissão da DO seja facultativa para os casos em que
a família queira realizar o sepultamento do produto de concepção”.
A Resolução CFM nº 1.779 de 11/11/2005 determina em
seu item 2, Morte Fetal:
“...
2) Morte fetal:
Em caso de morte fetal, os médicos que prestaram assistência à mãe ficam obrigados a fornecer a Declaração de Óbito
quando a gestação tiver duração igual ou superior a 20 semanas
ou o feto tiver peso corporal igual ou superior a 500 (quinhentos) gramas e/ou estatura igual ou superior a 25 cm”.
O Manual de Vigilância do Óbito Infantil e Fetal e do Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal, editado pelo Mi-

nistério da Saúde em 2009, apresenta em seu subtítulo 4.1, página 33, o seguinte texto:
“...
No caso de óbito fetal, o médico que prestou assistência à
mãe, fica obrigado a emitir a D.O. quando a duração da gestação for igual ou superior a 20 semanas, ou se o feto apresentar
peso igual ou superior a 500 gramas, ou estatura igual ou superior a 25 centímetros.
Quando a gestação for inferior a 20 semanas, o feto tiver
peso menor que 500 gramas e estatura menor que 25 centímetros, a legislação prevê a emissão facultativa da D.O. para os casos em que a família queira realizar o sepultamento do produto
da concepção. Caso contrário, o corpo poderá ser incinerado
sem declaração de óbito, no hospital ou entregue à coleta hospitalar adequada”.
Conclusão
É de se concluir que a utilização predominante da
conjunção alternativa “ou” nessas determinações,
permite a interpretação de que qualquer um dos
parâmetros presentes, isto é, duração da gestação,
peso fetal ou estatura fetal será o indicador
do que deve ser feito, emitir ou não a D.O.,
independentemente dos outros dois dados.
Acrescento a importância fundamental do registro
no prontuário da mãe, dos dados obtidos e das
razões que levaram o médico assistente a emitir ou
não a D.O.
Este é o nosso parecer, s.m.j.
Relator: Conselheiro Clóvis Francisco Constantino. Aprovado
na reunião da Câmara de Consultas, realizada em 13 de janeiro de 2012. Homologado na 4.463ª Reunião Plenária, realizada
em 17 de janeiro de 2012.
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► regionais

► regionais

Jornada
em Franca

Asma brônquica
foi tema em Jundiaí

A

Regional SPSP de Franca
está organizando a XVIII
Jornada Francana de Pediatria,
realizada anualmente há 18
anos. A edição de 2012 acontece no
dia 6 de outubro, na Sede Recreativa
do Centro Médico de Franca. A Jornada conta com o apoio do Departamento Científico do Centro Médico
de Franca – Regional da Associação
Paulista de Medicina. Informações e
inscrições: (16) 3722-3290 ou 37224842. Confira em breve a programação completa no portal da SPSP
(www.spsp.org.br).

Eventos em
Ribeirão Preto

A

Regional SPSP de Ribeirão Preto, juntamente com o Centro
de Estudos e Pesquisas Pediátricas
(CEPP) do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto/USP,
realiza o Curso Continuado de Pediatria. Confira as datas e os temas dos
próximos eventos:
´´ 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 os dias 19 e 20 de outubro, a
Regional SPSP de Ribeirão Preto está
organizando a Jornada de Neonatologia
e Cardiologia Pediátrica. A programação científica está sendo elaborada e
estará disponível em breve no portal
da SPSP.
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A

Regional SPSP de Jundiaí, juntamente com o Departamento de Pediatria da
Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), organiza os tradicionais Serões de
Pediatria. No mês de junho, o tema foi Asma Brônquica: novos conceitos (foto),
com palestra de Alfonso Eduardo Alvarez, membro do Departamento de
Pneumologia da SPSP. “Contamos com a presença de 40 pediatras e o encontro foi uma
atualização terapêutica muito importante para o
pediatra generalista”, informou Aderbal Tadeu
Mariotti, diretor-presidente da Regional SPSP de
Jundiaí. O próximo evento será em 12 de setembro.
Os Serões acontecem nas primeiras quartas-feiras
do mês, às 20 horas, no Anfiteatro da FMJ. Mais
informações: aderbaltadeumariotti@gmail.com
ou (11) 4521-5671. Confira a programação no
portal da SPSP (www.spsp.org.br).

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:
´´ 20 de setembro: Atualização em Intoxicações em Pediatria - Fabio Bucaretchi
´´ 18 de outubro: Emergências em Alergia - Ana Paula Beltran Castro
´´ 22 de novembro: Prevenção na Infância de Doenças Crônicas Futuras - Maria
Arlete Escrivão

Jornada no Grande ABC

N

o dia 1 de setembro acontece a Jornada de Emergência e Terapia Intensiva Pediátrica
do ABC, uma organização da APM Regional Santo André, Mauá, Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra e do Centro de Estudos de Pediatria “Maria Aparecida Sampaio Zacchi”, do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina do
ABC, com o apoio da Regional SPSP do Grande ABC. Confira os temas: Meningococcemia; Choque Séptico; Sequência Rápida de Intubação; Nutrição e o Paciente
Crítico; Queimaduras; Mal Asmático; Bronquiolite; e Parada Cardiorrespiratória. O
evento acontece na APM Regional Santo André. Inscrições e informações: APM –
(11) 4990-0366 ou apmsantoandre@uol.com.br.

► aconteceu

► aconteceu

SPSP: 4 décadas

Curso on-line é
sucesso

E

2011, a Diretoria Executiva da SPSP nomeou uma
comissão para elaborar um livro com a história da Sociedade de
Pediatria de São Paulo, que em outubro de 2010 completou 40
anos. A comissão, formada pelo atual presidente e por quatro ex-presidentes da
SPSP: José Hugo de Lins Pessoa (2007-2009), Cléa Rodrigues Leone (2004-2006), Mario
Santoro Jr. (1992-1993) e Conceição A. de Mattos Segre (1986-1987), trabalhou durante 16
meses e, no dia 25 de julho de 2012 comemorou o Dia do Pediatra (27 de julho) de forma
especial. Nesta data, lançou o livro Sociedade de Pediatria de São Paulo: 4 Décadas - Compromisso
com a Criança e com o Pediatra. A publicação resgata os 40 anos de história da SPSP, fundada
em 12 de outubro de 1970, traçando um paralelo com a história da Pediatria em São Paulo,
no Brasil e no mundo. Estiveram presentes no lançamento do livro Eduardo da Silva Vaz,
presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria; Fernando José de Nóbrega, presidente da
Academia Brasileira de Pediatria (foto 2); Carlos Izzo, representando o Sindicato dos Médicos de São Paulo; Renato Azevedo Jr., presidente do Cremesp; José Roberto Baratella,
vice-presidente da Academia de Medicina de São Paulo; e Krikor Boyaciyan, conselheiro
corregedor do Cremesp (foto 1). Também marcaram presença ex-presidentes da SPSP:
Jayme Murahovschi (1973); Jacques Crespin (1974-1975); Wilson Maciel (1976-1977);
Luiz Alberto da Silva (1978-1979); Fernando José de Nóbrega (1982-1983); Conceição A.
de Mattos Segre (1986-1987); Julio Toporovski (1988-1989); Claudio Leone (1990-1991);
Fabio Ancona Lopez (2001-2003); Cléa Rodrigues Leone (2004-2006); e José Hugo de
Lins Pessoa (2007-2009). Além de toda a atual Diretoria da SPSP (foto 3). Eduardo Vaz,
presidente da SBP, parabenizou os colegas paulistas em seu pronunciamento. “Quando se
escreve algo, faz-se um registro concreto no espaço-tempo. História tem que ser perpetuada no 1
consciente, uma vez que traz ao presente a própria base deste, além de embasar a projeção do
futuro”, declarou Clóvis Francisco Constantino,
atual presidente da SPSP, que também agradeceu
o apoio Nestlé Nutrition.
2

3

Diretrizes de Reanimação

F

oi lançado o livro Reanimação Neonatal - Diretrizes para Profissionais de Saúde, que está disponível na sede da SBP em São
Paulo. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone
(11) 3068-8595 ou pelo e-mail reanimacao@sbp.com.br.

D

e maio de 2011 a maio de 2012
ficou à disposição do pediatra
associado o I Curso de Imunizações
On-line, uma iniciativa conjunta do
Departamento de Infectologia e da
Diretoria de Cursos e Eventos da
SPSP, com a coordenação de Renato de Ávila Kfouri e Helena Keico
Sato. O curso teve 2.057 inscritos e o
maior público veio da região Sudeste
(67%), seguido pela região Nordeste (14%), Sul (10%), Oeste (6%) e
Norte (3%).
Segundo Renato Kfouri, membro do Departamento de Imunologia
da SPSP, imunização tem sido um assunto de grande interesse para o pediatra brasileiro. “Os avanços na prevenção de doenças infecciosas como
as diarreias, pneumonias, meningites
e as infecções pelo HPV trazem excelentes oportunidades de atualização para os colegas. As constantes
mudanças epidemiológicas como
nos casos do sarampo, influenza A, e
coqueluche passam a ter importante
papel no dia-a-dia da consulta pediátrica, e o pediatra continua sendo a
principal fonte de orientação para
toda a família. A atualização on-line
tem se demonstrado uma ótima ferramenta na reciclagem e atualização
e este curso é prova disso”, afirma
Kfouri. Quem perdeu o curso no
portal da SPSP pode assistir no site
www.imunizacaoonline.com.br.
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► novidade

► vai acontecer

Temas atuais
em Pediatria

Congresso de Urgências e
Emergências Pediátricas

A

SPSP apresenta mais um novo
veículo de informação científica
relacionado a assuntos de interesse do
pediatra: os fascículos Temas Atuais em
Pediatria. O novo projeto terá quatro
edições por ano, cada uma delas com
dois artigos que abordarão o mesmo
tema. Dessa forma, cada fascículo
fica sob a responsabilidade de um
Departamento Científico da SPSP.
A primeira edição de 2012 chega em
agosto, abordando o tema Dermatite
Atópica. O objetivo deste novo projeto é oferecer informação rápida, de
boa qualidade em conteúdo e didática, com base nas evidências científicas
do momento. Os fascículos serão enviados pelo Correio, por isso é importante que o associado mantenha seu
cadastro na SPSP atualizado.

O

Departamento de Emergências da SPSP e a Diretoria
de Cursos e Eventos da SPSP convidam o pediatra a participar do inédito 1º Congresso Paulista de
Urgências e Emergências Pediátricas, que acontece
de 6 a 8 de setembro de 2012, no Centro Fecomércio de
Eventos (SP). De acordo com Hany Simon Junior, presidente do Congresso e também presidente do Departamento
de Emergências da SPSP, nunca foi realizado no Brasil um
congresso pediátrico específico para essa área de atuação, cujo objetivo é
atualizar o pediatra nessa crítica tarefa de assistir pacientes em condições agudas de
sofrimento e risco. Destaques do evento:
´´ Convidados internacionais: Cinnamon A. Dixon (EUA); Leonardo R. Brandão (Canadá); Richard M. Ruddy (EUA)
´´ Mais de 100 convidados nacionais
´´ Lançamento do vídeo institucional da SPSP, na abertura oficial do Congresso
O programa científico está disponível no portal da SPSP. Informações e inscrições: Meeting Eventos – www.meetingeventos.com.br.

Fórum: combate à violência

N

o dia 21 de agosto será realizado o 7º Fórum Paulista de
Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra Crianças
e Adolescentes, coordenado pela 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 médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, professores, advogados, promotores, juízes, jornalistas e
profissionais que lidam com crianças e adolescentes. O Fórum acontece no Memorial
da América Latina (SP), e as inscrições são gratuitas, porém obrigatórias. Mais informações no portal da SPSP.

Encontro sobre Hematologia Pediátrica

C

omo Conduzir a Criança com Alterações no Hemograma foi o tema do Café da Manhã com
Professor que aconteceu no dia 23 de junho. A reunião mensal foi um sucesso: contou
com a presença de 56 pediatras que lotaram o anfiteatro da sede da SPSP (na capital de São
Paulo). O encontro foi organizado pela Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP e o Departamento Científico de Oncologia e Hematologia da SPSP, e teve o apoio da Nestlé Nutrition.
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Encontre seu curso ou evento
		

Data

Local

Evento

Informações

Pontos

2012
Realização 21 de agosto
SPSP		

Memorial da América Latina
São Paulo, SP

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

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

3

Apoio
22 de agosto
SPSP		

Higienópolis Medical Center
São Paulo, SP

Reunião Científica sobre Diagnóstico de Alergia Molecular
e Doença Celíaca

(11) 2755-0259
poliana.araujo@sabara.com.br

*

Apoio
24 e 25 de agosto Faculdade de Medicina Jundiaí
Simpósio Internacional de Doenças Infecciosas Respiratórias na Infância
SPSP		
Jundiaí, SP		

(11) 8639-7718
shemvm@hotmail.com

*

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 12 de setembro
SPSP
e 3 de outubro

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

(11) 4521-5671
aderbalmariotti@gmail.com

*

Apoio
SPSP

Uninove (Memorial)
São Paulo, SP

Simpósio Internacional do Hospital Municipal e Maternidade Escola
de Vila Nova Cachoeirinha (Comemoração dos 40 anos)

(11) 2175-24 89
simposio@mmassessoria.com.br

*

Realização 28 e 29
SPSP
de setembro

Hotel JP
Ribeirão Preto, SP

21ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da Maternidade Sinhá
Junqueira e 4ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da SPSP

(16) 3623-9399 ou 9153-9372
*
www.sinhajunqueira.com.br/utineonatal

Realização 10 de outubro
SPSP		

Anfiteatro da sede da SPSP
São Paulo, SP

Oftalmologia para o Pediatra: Prevenindo a Cegueira Infantil
Dia mundial de prevenção à cegueira – OMS

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

*

Apoio
SPSP

Stream Palace Hotel
Encontro do Departamento de Puericultura e Pediatria da FMRP-USP
Ribeirão Preto, SP		

(16) 3602-2808 ou 3602-2573
duboleta@fmrp.usp.br

*

Em breve

*

20 a 22
de setembro

19 e 20
de outubro

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

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

Tema

Mesa-redonda

Local

Pontos

18 de agosto

Infectologia

Febre sem Sinais Localizatórios

Santos - Hospital Ana Costa

1,5

20 de outubro

Nutrologia

Os Mil Dias que Definem a Saúde Futura da Criança

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

*

10 de novembro

Pneumologia

Doença Pulmonar Obstrutiva na Infância

Anfiteatro da sede da SPSP (térreo)

*

24 de novembro

Otorrinolaringologia

Otorrinolaringologia para Pediatras

Campinas - Anfiteatro da Sede da SMCC

*

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Associados da SPSP/SBP
Curso PALS: 23 e 24 de setembro, 28 e 29 de outubro, 18 e 19 de novembro, 10 e 11 de dezembro de 2012
Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 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).

2013

7º Fórum Paulista de Prevenção de
Acidentes e Combate à Violência
contra Crianças e Adolescentes
Núcleo de Estudos da Violência contra a Criança e o
Adolescente da SPSP • CONDECA • Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
21 de agosto de 2012
Memorial da América Latina em São Paulo (SP)
Informações e inscrições:
(11) 3849-8263 • www.meetingeventos.com.br
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► atualização rápida

► atualização rápida

O pediatra e a adoção

A importância
do investimento
na primeira
infância

Núcleo de Estudos da Violência contra a Criança e o Adolescente

A

adoção é uma das formas de colocação de criança em família substituta,
garantindo seu direito à convivência familiar e comunitária, como reza o
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. É uma das medidas judiciais de proteção para dar uma família à criança que não a tem porque os
pais abriram mão ou perderam o poder familiar por falharem em seus deveres de
cuidar, guardar e proteger. Transforma esse filho que nasceu em certa família em
filho da outra família, não apagando, todavia, sua herança genética, que pode vir à
baila algum dia por alguma razão.
Em casos de crianças adotadas, o pediatra pode se deparar com obstáculos diagnósticos e impasses por falta de informações sobre seu histórico familiar. Pode,
ainda, ser importante encontrar um parente consanguíneo pela necessidade de
transplante de órgãos ou tecidos.
O direito ao conhecimento das origens, do estado de filiação ou da identidade
genética é previsto em lei. O artigo 27 do ECA estabelece que o reconhecimento
do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, observado o segredo de justiça.
Assim, o pediatra que atende um caso de adoção deve orientar a família adotiva
a buscar os dados relativos à família de origem nos autos do processo da criança
na Vara de Infância e Juventude. Quando atingir a maioridade, ela poderá recuperar esse histórico, mas, enquanto menor, dependerá dos responsáveis legais (pais
adotivos). Atualmente, os processos são arquivados após dois anos da sentença de
adoção, período no qual o acompanhamento pós-adoção é obrigatório. Por isso, os
pais adotivos devem solicitar cópias dos autos do processo com a história da criança assim que a sentença sair, pois essa história pertence à criança e é importante
ficar disponível para ela.
O pediatra deve orientar a família adotiva quanto à importância de contar a
verdade à criança adotada à medida que ela cresce, conforme suas perguntas e de
modo que ela possa entender. O “não dito” e as falsas histórias podem prejudicar
seu desenvolvimento psicoemocional e podem estar na base de conflitos e problemas psicológicos encaminhados a serviços especializados. Orientar famílias adotivas as ajudará a conhecer, integrar e ventilar essas verdades, sem desestruturá-las,
contribuindo sobremaneira para o sucesso da adoção e para a saúde emocional de
todos os envolvidos. Relatora: Anna Christina M. P. Cardoso de Mello.

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.

Departamento de Neurologia

P

rogramas de investimento na
primeira infância visando o desenvolvimento integral e integrado
das crianças têm sido uma das políticas públicas da maior importância, inclusive no Brasil. Em alguns
estados brasileiros já estão acontecendo programas com estes objetivos sustentados por evidências
de outros países que observaram
vantagens a médio e longo prazos
como: melhor escolarização, melhor sociabilidade, redução dos
índices de delinquência e uso de
drogas na adolescência, e na idade
adulta condições profissionais mais
diferenciadas e com maior remuneração.
Estamos na rota correta e, nesse
sentido, a participação pediátrica é
fundamental, pois é o profissional
que maior contato tem com as famílias nestes períodos iniciais de
vida, podendo realizar um trabalho
de orientação ampliada, principalmente em relação à atuação dos
pais, contribuindo para a promoção ampliada da saúde, atuando de
modo preventivo para que o indivíduo adquira a sua melhor inserção
social. Relator: Saul Cypel.

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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