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► veja no portal

► conversa com o presidente

Artigos para
os pais

Saudades do Prof. Azarias

página inicial do portal da SPSP
na internet (www.spsp.org.br)
traz artigos voltados para a comunidade, preparados pelos Departamentos
Científicos da SPSP (título pais e filhos).
Divulgue o portal para os pais e pacientes adolescentes. Eles poderão se informar a respeito de vários assuntos e se
sentir mais preparados e seguros para
lidar com questões do seu dia-a-dia.

► Exercício
da Pediatria
Prontuário eletrônico
na prática médica
diária. Página 3.

Um grande abraço,
José Hugo de Lins Pessoa
Presidente
E-mail: pediatria@spsp.org.br

► Cursos
e eventos
Confira o que aconteceu
e o que vai acontecer.
Páginas 5, 6 e 7.

► Atualização em
Emergências
Síndrome da morte
súbita do lactente.
Página 8.

Márcio Kato

A
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rezados colegas. No dia 17 de maio faleceu o Prof. Dr. Azarias de Andrade
Carvalho. A SPSP encontra-se de luto pela perda de um dos seus membros
mais ilustres, inclusive com participação na sua fundação. Ele foi um dos mais
importantes nomes da Pediatria de São Paulo e do Brasil, nos últimos 50 anos.
Teve influência relevante na formação de várias gerações de pediatras. A colaboração
que prestou em inúmeros projetos relacionados ao desenvolvimento da Pediatria, sua
extensa obra científica, seu grande trabalho na Escola Paulista de Medicina e sua imensa capacidade de aglutinador precisariam, para serem enumeradas, de um livro com
muitas páginas. Há unanimidade que ele era uma pessoa cortês, ética, paciente e prestativa. Atendia todos que o procuravam, seja uma família aflita com a doença do seu
filho ou colegas com problemas pessoais. Tive o privilégio de conhecê-lo nos idos de
1972, quando fui trabalhar no Pronto Socorro Infantil Sabará. O jovem pediatra ficou
impressionado com a simplicidade do grande catedrático. A vida do Professor Azarias
é um exemplo que deve ser lembrado nos dias de hoje, quando assistimos que vaidade,
egoísmo, inveja e atitudes não éticas permeiam o mundo moderno.
Atualizar-se é preciso. Acesse o portal; esteja presente no Café da Manhã com o Professor e nos cursos práticos. Nas publicações da SPSP, o lançamento de mais um livro: Reumatologia para o Pediatra. Em
breve, a série Recomendações também estará no portal. Estamos elaborando o Manual de Defesa Profissional.

► conversa com o diretor

A SPSP e outras instituições
Paulo poderão ser mais bem atendidos
na progressiva participação da Pediatria
nas ações do Cremesp, principalmente
no que se refere à crescente evolução
técnico-científica.
Outro projeto que merece ser
mencionado é o 3º Fórum de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes (veja na página 6). Esse evento vem
representando uma importante interface da SPSP com outros segmentos da coletividade e com outras categorias profissionais que
dela participam. O que mais entusiasma na realização desse evento é
que ele se deve à solicitação dos participantes dos fóruns anteriores e
até dos patrocinadores.

Márcio Kato

P

articipo ativamente da Diretoria da SPSP desde 1982, tendo
ocupado diversos cargos, e atualmente sou o 2º vice-presidente. Embora, estatutariamente, minha função seja torcer
pela boa saúde do presidente e 1º vice-presidente para não
ter que assumir suas funções, ela tem sido a de ajudar os membros da
Diretoria Executiva naquilo que for solicitado. Isso só se fez necessário no início da gestão, pois em pouco tempo os atuais diretores já estavam desempenhando suas funções com extraordinária competência. A partir de então, passei a auxiliar o presidente e demais diretores
em novos projetos e nas suas relações com outras entidades e instituições médicas. Destes merece destaque a criação da Câmara Técnica
de Pediatria do Cremesp, empossada em maio. Suas atribuições são:
analisar e emitir pareceres sobre técnicas e tratamentos no âmbito da
Pediatria; analisar e emitir pareceres sobre Expedientes Denúncias e
Consultas que envolvem atendimentos a recém-nascidos, crianças
e adolescentes; assessorar o Cremesp em assuntos que envolvam a
nossa especialidade. Com a criação dessa Câmara, os pediatras de São

Mário Roberto Hirschheimer

2º vice-presidente da SPSP, tesoureiro da Fundação SBP, assessor técnico médico do H.M. Infantil Menino
Jesus, médico da UTI do PS Infantil Sabará, médico do PA do Hospital e Maternidade São Cristóvão.
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o associado

Uma nova Pediatria
para crianças que vão viver 100 anos ou mais
neurodegenerativas.
Somos, de fato, os responsáveis
pela saúde física e mental do ser humano numa fase crítica e decisiva para
todo o seu ciclo de vida. Para tanto,
precisamos repensar nossos currículos, visando a aquisição de saberes que nos permitam exercer da melhor maneira esta missão crucial. Destacaria a necessidade de refinar nossa prática clínica (cada
dia menos valorizada em favor de exames complementares), reciclar
nossos conhecimentos de genética, genômica e epigenética (que partem sempre da história familiar), e assim garantir o atendimento da
criança e do adolescente na sua integralidade, visando não apenas seu
bem-estar atual, mas também longevidade com qualidade de vida.

Arquivo pessoal

Q

uando voltei para o Instituto da Criança em 2005, depois de 15 anos trabalhando em ciência básica, chocou-me a baixa auto-estima que reinava (e ainda reina)
entre os pediatras. Naquele momento, coordenei um
grupo de colegas de várias instituições que elaborou um projeto para
o CNPq com o título acima e, desde então, me convenço mais e
mais de que esse pode ser um caminho para resgatar o IMENSO
VALOR da nossa especialidade. Grande parte das doenças crônicas e
crônico-degenerativas do adulto e do idoso, que diminui a qualidade
e o tempo de vida, começa a instalar-se na infância e, às vezes, na
vida intrauterina. Portanto, somente a ação competente do pediatra
na i) implantação de bons hábitos de vida e ii) na detecção precoce
dos riscos familiares e de pequenas anormalidades clínicas ou laboratoriais, pode garantir uma prevenção efetiva da aterosclerose, diabetes tipo 2, obesidade, vários tipos de câncer, osteoporose, doença
pulmonar obstrutiva crônica, talvez também da depressão e outros
distúrbios psiquiátricos e, quiçá num futuro próximo, de doenças

Magda Carneiro-Sampaio

Professora titular de Pediatria Clínica da FMUSP, foi docente do Departamento de Imunologia e
Diretora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP.
E-mail: magda.carneiro@icr.usp.br.
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► exercício da pediatria

Prontuário Eletrônico: posso utilizá-lo
na prática pediátrica diária?
Relator: Claudio Barsanti

M

uitos têm sido os questionamentos
Condição sine qua non, para a utilização étiencaminhados à SPSP por seus asca e legal do prontuário médico
sociados, com relação à utilização
eletrônico, é que se evite a inadede prontuários eletrônicos em suas
quada manipulação do documenclínicas, consultórios, ou até nos hospitais em que
to eletrônico. Assim, a integridade
trabalham. As dúvidas se apresentam, principalmendas informações armazenadas deve
te, no tocante à possibilidade legal e ética, às normas
estar garantida, ou seja, uma vez inque esses programas devem seguir e à guarda – e
serido um dado no sistema, qualquer
respectivo tempo – dos prontuários escritos, anmodificação não poderá retirar o
teriores ao armazenamento em programa
registro original, que permanede computador.
cerá, acrescido das novas inforO Conselho Federal de Memações. Não menos importante
dicina (CFM) regulamentou a utié o reconhecimento eletrônico de
lização de prontuários eletrônicos
todos os envolvidos nas informações
Eric
em 2002, por meio da Resolução 1639,
registradas. Também, os Sistemas de
Ga
gne
rau
d|
ocasião em que aprovou as “Normas TécInformação
deverão estar aptos a, perioDre
am
stim
e.c
nicas para o Uso de Sistemas Informatizados
dicamente, realizar cópias de segurança dos
om
para a Guarda e Manuseio do Prontuário Médico”.
registros e garantir a recuperabilidade imediata de
Dispôs, ainda, sobre o tempo de guarda dos prontuários “em
qualquer informação do prontuário.
papel”, anteriores aos prontuários eletrônicos, estabelecendo o
Por fim, para que se mantenha a idoneidade do documenprazo mínimo obrigatório de 20 anos, a contar do último registo eletrônico, devem ser assegurados a todos os envolvidos os
tro, para a guarda dos aludidos documentos. Estabeleceu, tamprincípios básicos da Segurança da Informação, a saber: Integribém, os critérios para certificação dos Sistemas de Informação.
dade; Confidencialidade; Disponibilidade e Legalidade.
Constituídos, assim, os passos obrigatórios, impostos a todos os
médicos, com poder de lei, imprimindo-lhes responsabilidades
que devem ser observadas.
Na legislação pátria, as Leis 5433/ 68, 8159/ 91 e os DecreUma vez seguidas as orientações legais
tos-Lei 1799/ 96 e 4073/ 02 são exemplos de imposições legais
impostas ao prontuário médico eletrônico,
que devem ser apreciadas e seguidas nos casos de prontuários
não se faz obrigatória a impressão e
médicos eletrônicos. O Código Civil, o Código Penal e os diconcordância, por meio de assinatura do
versos Códigos de Processo, embora não se refiram, especificamente, ao tema, apresentam artigos que podem envolver as
paciente – ou de seu responsável legal – ao
informações guardadas neste tipo de registro. Como exemplo,
final do atendimento médico. Contudo,
podemos citar o Artigo 225 do Código Civil Brasileiro vigente,
tal regra não se aplica ao Termo de
que determina a possibilidade de prova a partir dos prontuários
Consentimento Livre e Esclarecido que carece
médicos eletrônicos:
Art. 225 - “As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena desta, se a
parte, contra quem forem exibidas, não lhes impugnar a exatidão.”
(Grifos nossos)

de ser redigido, impresso e explicado ao
paciente, devendo ser por ele assinado, ou no
caso do atendimento pediátrico, subscrito por
seus pais ou responsáveis.
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► regional ribeirão preto

► regional piracicaba

Prestigie a sua
Regional

A realidade de uma
Regional

ela terceira vez consecutiva, Pérsio Roxo Junior assume a SPSP
– Regional Ribeirão Preto. Liliana de
Andrade Balasteghini é a vice-diretora. “A grande dificuldade é a falta
de estímulo dos pediatras da região,
constatada pela pobre presença dos
mesmos nos eventos”, conta o diretorpresidente. Embora esse fato tenha
sido uma constante, a exemplo do que
ocorre em outras Regionais, Roxo Jr.
não encara isso como um problema,
mas como um desafio a ser superado.
“Temos insistido muito na mudança
desse quadro, por meio de extensa divulgação de nossos eventos”, diz.
O projeto mais inovador desta
gestão foi a criação do Curso Continuado de Especialidades Pediátricas, que consiste em módulos mensais (aos sábados
pela manhã, no Centro Médico, com
almoço), ministrado por professores
com larga experiência. Já aconteceram
três módulos – Reumatologia, Asma
na Infância e Gastroenterologia – e
estão programados mais três: Infectologia (23/08), Endocrinologia (4/10) e
Cirurgia Pediátrica (15/11). Os sócios
da SPSP têm desconto nas inscrições.
O segundo grande evento é a tradicional Jornada de Pediatria da Alta Mogiana,
que será realizada de 11 a 13 de setembro, no Centro Médico. Uma idéia do
diretor-presidente atual é aproximar os
acadêmicos de Medicina dos eventos
da Regional para maior divulgação de
conhecimentos atualizados da prática
pediátrica.
Roxo Jr. finaliza: “Pediatras, compareçam aos eventos de suas Regionais,
pois a excelência e qualidade da atenção
à criança estão intimamente relacionadas à constante atualização, e os eventos científicos regionais representam
uma excelente oportunidade para tal.”
Contato: persiorj@fmrp.usp.br.

4 • Pediatra Informe-se

A

“

ssumir a Regional SPSP de Piracicaba é um desafio enorme, pois mantê-la funcionando, respeitada e reconhecida – com o brilhantismo e louvor com que
fizeram meus antecessores – não é nada fácil”, conta Antônio Ananias Filho
(foto), atual diretor-presidente da Regional. Ele e Sandra Rosa Ferracciu, diretora vice-presidente, têm o firme propósito de alcançar esse objetivo com a ajuda dos colegas. “Assim como em outras Regionais, o pediatra tem uma carga de trabalho grande, sem
remuneração condizente e sem muito tempo disponível para educação continuada, apesar
do esforço das sociedades médicas em oferecer atualizações freqüentes. Por isso, estamos
organizando uma agenda de eventos que ajude os colegas a reciclarem seus conhecimentos
de uma maneira que não cause tanto gasto e não seja tão cansativo”, diz Ananias.
No final de 2007 aconteceu uma reunião com vários laboratórios farmacêuticos a
fim de obter apoio na realização de eventos científicos. A partir disso, foram realizados
alguns encontros, como por exemplo o Encontro de Pneumologia Infantil, com professoras
da USP de Ribeirão Preto e Unesp de Botucatu, uma palestra com o tema “Arritmia em
Pediatria”, realizada pelo Emcor - serviço de Cardiologia da Santa Casa de Piracicaba e
um Encontro de Neonatologia, que contou com o
apoio de vários laboratórios farmacêuticos e a
Nestlé. “Temos outros eventos agendados: em
agosto o foco será aleitamento materno e em
setembro acontece um Encontro de Gastroenterologia. Dermatologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia e Cirurgia Plástica também estão na
agenda”, afirma Ananias, que conta com apoio
da APM, assim como da Santa Casa de Piracicaba na realização dos eventos. “Esperamos
alcançar as metas traçadas e trabalhar por um
futuro melhor”, finaliza o diretor-presidente.
Contato: ananiasfilho@uol.com.br.

Márcio Kato
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Revista Paulista
de Pediatria
A Revista Paulista de Pediatria é distribuída gratuitamente aos sócios da
SPSP. Para os não-sócios, os valores para a assinatura são os seguintes:

Fascículo único: R$ 30,00 + frete*
Assinatura anual (4 fascículos): R$ 100,00 + frete*
Sócios da SBP (outros Estados): apenas o frete*
* O valor do frete é variável, depende do Estado.
Favor fazer depósito em nome da Associação de Pediatria de São Paulo:
Banco Real - agência 0409 - conta corrente 6.061.200-8.

► aconteceu

► aconteceu

Reumatologia Pediátrica
tem evento em SP

Café da manhã
com professor

A

conteceu em 17 de maio último, em São Paulo (SP), a VI Jornada de Reumatologia
Pediátrica, com a participação expressiva de mais de 200 pediatras inscritos (foto
à direita). O objetivo do encontro foi atualizar os colegas nos avanços no diagnóstico e tratamento que vêm ocorrendo na área de Reumatologia infantil. O
evento contou com a participação da platéia nas discussões de casos clínicos.
Durante o evento, a Diretoria de Publicações da SPSP lançou o livro Reumatologia
para o Pediatra, mais um volume da série Atualizações Pediátricas da SPSP, em conjunto com
a editora Atheneu. Com a coordenação de Silvana B. Sacchetti, presidente do Departamento Científico de Reumatologia da SPSP e Maria Teresa R. A. Terreri, secretária do
Departamento, o livro contou com a participação e colaboração de todos os membros do
DC de Reumatologia (foto à esquerda), resultando em uma publicação indispensável para
o pediatra que lida com o atendimento reumatológico de crianças e adolescentes.
A Jornada foi organizada pela Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP em conjunto
com o DC de Reumatologia. Certificação de Atualização Profissional: 3,5 pontos para a
especialidade Pediatria e a área de
atuação Reumatologia Pediátrica.

Dia de atenção ao prematuro

E

m sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo foi comemorado o Dia Municipal em Atenção ao Prematuro – dia 14 de março. A data foi instituída graças à
parceria entre a Câmara Municipal de São Paulo, por meio do vereador Gilberto Natalini, a Unifesp e a ONG Viver e Sorrir, presidida pelo Prof. Benjamin Kopelman.

Nutrição em Jundiaí

P

ediatras e residentes de Pediatria de Jundiaí
(SP) puderam atualizar seus conhecimentos
sobre as condutas na alimentação infantil com
o Curso Teórico SPSP – Nutrição no 1º ano de vida,
ocorrido em maio, na Faculdade de Medicina de Jundiaí. O evento, organizado pela
Regional SPSP – Jundiaí, teve a presença de 23 pediatras e residentes.

J

á aconteceram três reuniões mensais
do projeto Café da Manhã com Professor, criado pela SPSP para proporcionar aos pediatras a oportunidade de
trocar informações com especialistas
de diversas áreas de atuação da Pediatria. O primeiro encontro, ocorrido
em março, teve como tema Otorrinolaringologia para o Pediatra. No total, 31
pediatras – da capital e do interior do
Estado – compareceram ao evento.
A segunda reunião aconteceu em
abril, com o objetivo de atualizar os
pediatras sobre os distúrbios do sono
na criança e no adolescente mais freqüentes no dia-a-dia do consultório.
Contou com a presença de 41 pediatras
da capital e do interior de São Paulo e
o apoio da Nestlé Nutrition (foto).
Sibilância e Asma da Infância: diagnóstico e tratamento foi o tema da mesa-redonda do terceiro encontro do
projeto, ocorrido em maio, com a presença de 27 pediatras de São Paulo e
outras cidades do Estado. Essa reunião
também contou com o apoio da Nestlé
Nutrition.
Os encontros do projeto são organizados pela Diretoria de Cursos e
Eventos da SPSP em conjunto com
os Departamentos Científicos. Os
pediatras portadores do TEP que participaram dos eventos receberam 1,5
ponto para a Certificação de Atualização Profissional.
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► vai acontecer

► vai acontecer

Nutrição no
1º ano de vida

Cursos teórico-práticos

S

om o objetivo de capacitar os pediatras em procedimentos básicos em áreas
de interface com a Pediatria, serão realizados, a partir de julho, cursos teóricopráticos organizados pela SPSP. Confira os eventos já programados: Asma: da
teoria à prática; Dermatologia para o pediatra; Cardiologia para o pediatra; Consultório
pediátrico de amamentação; Otorrinolaringologia para o pediatra; e Oftalmologia para o pediatra.
Todos os cursos terão estações práticas para melhor aproveitamento do conteúdo. Os pediatras inscritos terão direito a estacionamento grátis
e será oferecido almoço para confraternização em todos os
cursos. Confira na página 7 desta edição – e também no
portal da SPSP na internet (www.spsp.org.br) – as datas e
os locais de realização de todos os cursos teórico-práticos
já agendados. Faça sua inscrição com a Meeting Eventos
(www.meetingeventos.com.br) e garanta sua vaga!

Novo curso
virtual no portal

E

stá disponível no portal da SPSP
(www.spsp.org.br) um novo curso on-line: Seguimento do Recém-nascido Pré-termo, organizado pela SPSP
com o apoio do laboratório Abbott.
O curso fica disponível até março de
2009 e oferece dois pontos para obtenção do Certificado de Atualização
Profissional.

Café da manhã
com professor

O

projeto Café da Manhã com Professor está a todo vapor, com várias
reuniões agendadas, contemplando os
temas Diagnóstico por Imagem, Oftalmologia, Pneumologia e Saúde Oral.
Os encontros são mensais e acontecem
na sede da SPSP aos sábados pela manhã. Confira as datas dos encontros na
página 7 e a programação completa no
portal da SPSP (www.spsp.org.br).
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Combate à violência

S

erá realizado, no próximo dia 12 de agosto, o 3º Fórum
Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência
contra Crianças e Adolescentes, uma realização do Núcleo de
Estudos da Violência contra a Criança e o Adolescente da
SPSP em conjunto com o Condeca (Conselho Estadual dos Direitos da Criança
e Adolescente do Estado de São Paulo). O evento acontece no Memorial da América Latina, em São Paulo (SP) e a inscrição é gratuita, porém obrigatória. Acesse
o portal da SPSP (www.spsp.org.br) e confira o programa completo. Inscrições:
www.meetingeventos.com.br ou (11) 3849-0379.

Curso Nestlé de
Atualização em Pediatria

O

Centro de Convenções de Natal, no Rio Grande do
Norte, recebe a 65ª edição do Curso Nestlé de Atualização
em Pediatria, que será realizado de 24 a 28 de setembro. Levando em consideração as opiniões manifestadas pelos participantes nas últimas edições, a Nestlé Nutrition, em conjunto
com a SBP e universidades locais, inseriu no programa alguns
dos temas mais solicitados. Também manteve os colóquios,
para uma maior interface entre participantes e palestrantes. Confira o programa no site
www.nestle.com.br/nutricaoinfantil (acesso com senha) e faça sua inscrição. Os interessados também podem se inscrever diretamente com o representante da Nestlé Nutrition ou com a Ekipe de Eventos: (41) 3022-1247 ou ekipe@ekipedeeventos.com.br.

Pavel Losevsky | Dreamstime.com

erá realizado no dia 27 de agosto,
na Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, o Curso Teórico
SPSP - Nutrição no 1º ano de vida, com
o objetivo de atualizar o pediatra sobre
as condutas na alimentação infantil e
terá palestras sobre Aleitamento materno, Alimentação complementar
e Uso de fórmulas no primeiro ano
de vida. Pontos para o Certificado de
Atualização Profissional para a especialidade Pediatria e as áreas de atuação de
Gastroenterologia Pediátrica, Neonatologia, Nutrição Parenteral e Enteral
Pediátrica e Nutrologia Pediátrica.

Encontre seu curso ou evento
		

Data

Local

Apoio
13 a 28 de junho
SPSP		
Apoio
13 a 28 de junho
SPSP		
Apoio
18 a 21 de junho
SPSP		
Apoio
18 de junho
SPSP
e 16 de julho
Apoio
20 e 21 de junho
SPSP		
Apoio
26 a 28 de junho
SPSP		
Apoio
16 a 19 de julho
SPSP		
Apoio
25 a 27 de julho
SPSP		
Realização 31 de julho a
SPSP
2 de agosto
Apoio
8 a 23 de agosto
SPSP		
Realização 12 de agosto
SPSP		
Apoio
15 e 16 de agosto
SPSP		
Realização 27 de agosto
SPSP		

Evento

Informações

Instituto da Criança HCFMUSP
Nutrição e Distúrbios Nutricionais na Adolescência
São Paulo, SP		
Instituto da Criança HCFMUSP
Asma II
São Paulo, SP		
Centro Fecomércio de Eventos
III Congresso Brasileiro de Nutrição e Câncer
São Paulo, SP
International Conference of Nutritional Oncology e Ganepão 2008
Hospital Samaritano
Educação Continuada em Pediatria do Hospital Samaritano
São Paulo, SP		
Anf. I da Legolândia - Unicamp
Jornada de Adolescência da Unicamp
Campinas, SP		
Maksoud Plaza Hotel
VI Simpósio Bienal de Urologia Pediátrica
São Paulo, SP		
CETRUS
Radiologia Pediátrica
São Paulo, SP		
UNIP - Unidade Vergueiro
13º Congresso Brasileiro Multidisciplinar e Multiprofissional em Diabetes
São Paulo, SP		
Centro Univ. de Santo André - UniA IX Congresso de Pediatria do Grande ABC
Santo André, SP		
Instituto da Criança HCFMUSP
Sexualidade, anticoncepção, gravidez
São Paulo, SP
e doenças sexualmente transmissíveis na Adolescência
Memorial da América Latina
3º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes
São Paulo, SP
e Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes
IEP - Hospital Sírio-Libanês
Simpósio Multidisciplinar sobre Rinite, Sinusite e Asma
São Paulo, SP
Abordagem Integrada, atualização e perspectivas
Soc. Med. e Cirurgia de Campinas Curso Teórico SPSP – Nutrição no 1º ano de vida
Campinas, SP		

Pontos

(11) 3069-8812
simonecm@icr.hcnet.usp.br
(11) 3069-8812
simonecm@icr.hcnet.usp.br
(11) 3284-6318 ramal 116
www.ganepao.com.br
(11) 3821-5871
ana.seara@samaritano.com.br
ldesouza@fcm.unicamp.br

*

(11) 3891-0295 ou 3891-1780
www.reconeventos.com.br
(11) 2577-0383
www.cetrus.com.br
(11) 5572-6559 ou 5549-6704
www.anad.org.br
(11) 4994-7576
amqueiroz@santoandre.sp.gov.br
(11) 3069-8812
simonecm@icr.hcnet.usp.br
(11) 3849-8263 ou 3849-0379
www.meetingeventos.com.br
(11) 3155-0200
iep@hsl.org.br
(19) 3231-2811
zilda@smcc.com.br

*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

Cursos Teórico-Práticos • Realização SPSP • Informações: www.meetingeventos.com.br ou (11) 3849-8263
Data
12 de julho
2 de agosto
13 de setembro
11 de outubro

Tema
Asma: da Teoria à Prática
Dermatologia para o Pediatra
Cardiologia para o Pediatra
Consultório Pediátrico de Amamentação

Local
Associação Paulista de Medicina – Anfiteatro do 10º andar
Associação Paulista de Medicina – Anfiteatro do 10º andar
Associação Paulista de Medicina – Anfiteatro do 10º andar
Espaço Apas Eventos

Pontos
*
*
*
*

Tema
Diagnóstico por Imagem
Oftalmologia
Pneumologia
Saúde Oral

Mesa-redonda
Indicação e interpretação da ultra-sonografia para o pediatra
Oftalmologia para o pediatra
Problemas pulmonares comuns no consultório
A Odontopediatria de mãos dadas com a clínica pediátrica

Local
Anfiteatro térreo da sede da SPSP
Anfiteatro térreo da sede da SPSP
Anfiteatro térreo da sede da SPSP
Anfiteatro térreo da sede da SPSP

Pontos
*
*
*
*

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Sócios da SPSP/SBP
Curso PALS: 20 e 21 de junho, 18 e 19 de julho, 22 e 23 de agosto, 26 e 27 de setembro, 28 e 29 de novembro de 2008
Curso Seqüência Rápida de Intubação em Criança para o Médico de Emergência: 13 de junho, 8 de agosto e 24 de outubro
Informações/inscrições: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sirio Libanês - (11) 3155-0900

Reanimação Neonatal para Médicos e para Auxiliares

*

Contato: Adriana (adriana@spsp.org.br) • Datas e locais disponíveis no site da SPSP (www.spsp.org.br)

Cursos
on-line

Erro Inato do Metabolismo - Mucopolissacaridose Tipo I
Seguimento do Recém-nascido Pré-termo

Curso Teórico-Prático
Asma: da Teoria à Prática

*

2
2

Curso Teórico-Prático
Dermatologia para o Pediatra

Atualização e capacitação dos pediatras no atendimento aos
portadores de asma, com três estações práticas

Atualização e capacitação dos pediatras para o tratamento das
principais patologias dermatológicas, com três estações práticas

> estacionamento grátis e almoço <

> estacionamento grátis e almoço <

12 de julho de 2008
Associação Paulista de Medicina – Anfiteatro 10º andar

2 de agosto de 2008
Associação Paulista de Medicina – Anfiteatro 10º andar

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

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

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 278 • Bela Vista • São Paulo

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

Café da Manhã com Professor • Realização SPSP • Informações: www.meetingeventos.com.br ou (11) 3849-8263
Data
28 de junho
23 de agosto
27 de setembro
25 de outubro

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 278 • Bela Vista • São Paulo
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► atualização rápida

Síndrome da morte súbita do lactente
Departamento de Emergências

A

morte repentina e inesperada de lactentes é um evento
raro, mas quando acontece é sempre trágico. Por tratar-se
de crianças previamente hígidas, muita indignação e culpa
em relação às circunstâncias do óbito cercam os pais ou
cuidadores. É necessário que os profissionais, tanto na esfera da saúde quanto legal, estejam cientes e familiarizados com os recentes estudos sobre Morte Súbita (MS) a fim de se atenuar as conseqüências
psicológicas dramáticas que certamente envolvem essas pessoas.
A definição atual da Síndrome da Morte Súbita do Lactente
(SMSL) foi elaborada após vários encontros de especialistas da área
e amplas e fervorosas discussões. Portanto, desde janeiro de 2004
define-se a SMSL como: morte súbita de uma criança menor de
um ano de idade que permanece inexplicada após minuciosa investigação, incluindo-se revisão da história clínica e circunstâncias
da morte além de autópsia completa e testes auxiliares. Atualmente
classifica-se SMSL em 3 categorias: I, II e SMSL não classificada. A
categoria I subdivide-se em IA e IB. Essa classificação baseia-se em
critérios clínicos, circunstâncias do óbito e dados da autópsia.
Nos países desenvolvidos, a SMSL está entre as primeiras causas de mortalidade infantil pós-neonatal, sendo que nos EUA ocorrem 56/100.000 óbitos/ano. A rígida classificação da SMSL, associada
ao fato da necrópsia não ser uma conduta obrigatória em nosso País,
dificulta muito seu reconhecimento, fazendo com que ela nem conste nas estatísticas oficiais nacionais. Porém, um estudo brasileiro demonstrou a incidência de suspeita da SMSL de 1,75/1000 em 2003.
A SMSL predomina no sexo masculino entre afro-americanos
e indígenas, principalmente no inverno. O pico de incidência ocorre entre 2 e 4 meses de idade. Crianças pequenas para idade gestacional, baixo peso ao nascimento e ganho pondero-estatural não

► atualização rápida

Recém-nascido
pré-termo
Departamento de Neonatologia

adequado estão entre as de risco para SMSL.
A Academia Americana de Pediatria estabeleceu, em 2005, algumas recomendações para a diminuição do risco da SMSL. São
elas: lactentes devem dormir na posição supina, em superfícies firmes; cobertores, mantas, travesseiros e pelúcias não devem fazer
parte do ambiente de sono da criança; não fumar durante a gestação;
a criança deve ter berço próprio e individual para dormir (que fique
no mesmo quarto dos pais); o uso de chupetas está recomendado
nos períodos de sono da criança; para crianças em aleitamento materno, o uso de chupetas deve ser iniciado a partir de um mês de
vida, assegurando-se assim a amamentação; evitar aquecer muito o
lactente; continuar as campanhas de esclarecimento sobre a SMSL.
Apesar dos esforços concentrados nessa área de pesquisa, a
SMSL ainda permanece como diagnóstico de exclusão, sendo muitas vezes impossível diferenciar se o mecanismo de morte foi natural, acidental ou provocado através do exame pós-morten. Nesses
casos, a reavaliação das circunstâncias do óbito é fundamental.
A síndrome da morte súbita do lactente é um problema de saúde pública nos países desenvolvidos, porém pouco dimensionado
nos países em desenvolvimento. O estabelecimento de protocolos
de estudo e sua uniformização baseado na classificação mais atual de
SMSL é fundamental para os avanços em relação à quantificação do
problema em nosso meio.
As medidas de saúde pública, tais como estimular as gestantes
a freqüentar as consultas de pré-natal e de puericultura, controle do
fumo durante a gestação e após o parto, orientação de hábitos saudáveis de sono para as crianças, incentivo ao aleitamento materno, são
extremamente importantes não apenas para prevenir a morte súbita
de crianças como para promover a saúde de nossa população.

Atenção especial aos recém-nascidos pré-termo tardios (com idade gestacional entre 34 e
36 semanas e 6 dias): devemos valorizar o comportamento e evolução desse grupo de prematuros
que apresentam como principais intercorrências a hipoglicemia, apnéia, distúrbios respiratórios,
icterícia, hipotermia e dificuldades na amamentação. Como conseqüência dessa situação e da
alta hospitalar precoce, tem sido observado um aumento do retorno desses recém-nascidos aos
serviços de emergência com reinternações freqüentes após a alta da maternidade.

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.
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Patro

“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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