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► veja no site

► conversa com o presidente

Mudanças na
página da SPSP
na internet

Caros colegas

O

site da SPSP está passando por
novas mudanças. Com a intenção de tornar a navegação ainda
mais ágil e dinâmica, seu visual foi
novamente reformulado, tornando-se mais leve e moderno. Ao seu
conteúdo serão incorporadas novas
informações e, em breve, o associado
irá contar com uma área exclusiva, na
qual poderá acessar a última edição da
Revista Paulista de Pediatria na íntegra,
entre outras novidades. Não deixe de
acessar: www.spsp.org.br.

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

C

omeçamos uma nova etapa na vida da SPSP. Em meu nome, e de todos os
colegas da Diretoria (2007-2009), agradecemos a sua confiança e parceria. Reafirmamos nosso compromisso e empenho em trabalhar em prol da Pediatria
e do exercício profissional, visando como objetivo final a saúde e o bem-estar
das nossas crianças e adolescentes. Ficaremos atentos para consolidar os objetivos maiores
da SPSP: educação continuada e defesa profissional. Trabalharemos no limite da nossa
capacidade e estaremos preparados para, a qualquer momento, corrigir rumos quando
necessário. Estamos convencidos de que a construção do futuro da SPSP é um trabalho
coletivo de nós todos, os pediatras do Estado de São Paulo. Procuraremos fazer uma integração entre os pediatras da capital e do interior, atendendo as realidades diferentes. Necessitamos da sua participação com sugestões e indicações das necessidades dos pediatras.
O nosso e-mail estará à sua disposição: pediatria@spsp.org.br.
A partir deste número, o nosso boletim Pediatra Informe-se terá várias sessões fixas,
criadas com o objetivo de uma comunicação fluente entre nós todos. São elas: conversa
com o presidente; veja no site; conversa com o diretor; conversa com o associado; exercício da pediatria;
nas regionais; aconteceu; vai acontecer; encontre seu curso ou evento; departamentos e atualização rápida. Realizaremos nossa reunião de Planejamento Estratégico
no próximo dia 30 de junho; entretanto, todas as Diretorias
já estão em ritmo de trabalho. Confirmamos 10 Jornadas de
Atualização Pediátrica SPSP - Regional que serão realizadas
até o mês de outubro.
Esperamos receber vocês em nossa sede, a casa é de todos
os pediatras. Um grande abraço,
José Hugo Lins Pessoa
Presidente

► Exercício da
Pediatria
Relação médicopaciente: uma questão
de direito. Página 3.

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

► Atualização
rápida
Como agir em casos de
suspeita de violência.
Página 8.

► conversa com o diretor

Promovendo a atualização

A

Diretoria de Cursos e Eventos que tomou posse em
2007, além das atividades tradicionais, irá privilegiar três
pontos nesta gestão: as Regionais, os cursos on-line e
os teórico-práticos. Estaremos atuando conjuntamente
com as Regionais da SPSP, levando cursos e eventos para o interior
do Estado, chegando mais perto dos pediatras que atuam longe da
capital e que, por excesso de compromissos e distância, acabam
tendo dificuldade em comparecer nos eventos realizados na cidade
de São Paulo.
Ênfase especial será dada à educação continuada oferecida por
meio da internet no site da SPSP, na forma de cursos on-line. Observa-se um aumento progressivo do número de inscritos desde
que foram lançados, em 2003. Este é um formato moderno e dinâmico de atualização, já que o pediatra tem o curso à sua disposição
e pode fazer as aulas nos dias e horários que melhor lhe convier,
contando com certificado de conclusão no final do curso e pon-

tuação para obtenção do Certificado
de Atualização Profissional.
Durante o 11º Congresso Paulista
de Pediatria realizado em março último, percebemos grande interesse e
aceitação dos pediatras pelos cursos teórico-práticos oferecidos no
início do evento. Isso nos levou a investir nesse formato de educação continuada, que permite troca de informações entre professores e alunos de forma prática e interativa.
Lílian dos S. Rodrigues Sadeck

Formou-se na Faculdade de Medicina da USP. Fez residência em Pediatria, especialização em Neonatologia, mestrado e doutorado pela FMUSP. Atualmente é
assessora da Área Técnica da Saúde da Criança e Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e, também, Médica-Assistente do Berçário Anexo à
Maternidade do Hospital das Clínicas da FMUSP.
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o associado

Exercendo a vocação

V

ejo que o exercício da Pediatria, atualmente, tem sido
difícil para muitos colegas. Por ser a atividade, basicamente, exames físicos e indicação de tratamentos, ou
seja, não tem procedimentos, a remuneração do pediatra acaba sendo gerada apenas pela consulta, o que exige que se
trabalhe o dobro para obter alguma estabilidade financeira. Isso
se reflete na procura dos médicos pela especialização em Pediatria: sobram vagas na residência.
A Pediatria merece atenção para ter reconhecimento e melhor remuneração. O pediatra merece isso, pois sua consulta é
diferenciada: como ele não ouve a queixa diretamente do paciente, precisa entender a mãe e estabelecer um bom relacionamento
com os pais. As consultas são longas e não raro as queixas não
têm nada a ver com um problema de saúde. E a família exige que
você fique à disposição 24 horas por dia.
Por isso acredito que quem escolhe a Pediatria o faz por vo-

cação. Levando isso em conta, penso
que os pediatras não devem desanimar. É claro que a remuneração é um
fator importante, mas não podemos
pensar somente na questão financeira. Precisamos ver a criança como um paciente especial, dar atenção
à família, realizar uma boa consulta. Precisamos nos atualizar, participar das sociedades de classe que nos oferecem boas oportunidades
de educação continuada com seus eventos e suas publicações. Precisamos ser bons médicos.
Ana Paula Zanin dos Santos Felgueiras

Formou-se na Faculdade de Medicina de Marília e fez residência em Pediatria pela Unesp de Botucatu, além de especialização em alergia e imunologia.
Atualmente é professora auxiliar do Departamento de Pediatria da Faculdade de
Medicina de Jundiaí e atende em seu consultório em Vinhedo.
E-mail: ap.felgueiras@uol.com.br
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► exercício da pediatria

► defesa profissional

Relação médico-paciente:
uma questão de direito!

Ações em prol
do pediatra

A

por Claudio Barsanti

Medicina, desde os seus primórdios, tem como pilar de sustentação, a relação médico-paciente. Na Pediatria, esta relação envolve não só o relacionamento com a criança, mas também, com os pais e, muitas vezes, com
outros familiares. O atendimento pediátrico detém, ainda, a peculiaridade
de uma intensa carga emocional envolvida. Assim, a angústia e a ansiedade dos pais,
no momento da doença de seus filhos, podem conduzir a distorções sobre o que está
ocorrendo e sobre as condutas e terapêuticas empreendidas, fazendo com que eles questionem – e
até mesmo, obstem – o tratamento indicado.
Talvez esta seja a causa preponderante, relacionada à grande
demanda de queixas contra
pediatras nos Conselhos
Regionais de Medicina.
Em nossa experiência jurídica, em mais de 80%
das ações contra médicos, nas diversas esferas
(administrativa – CRM
–, penal e cível), há alguma quebra da relação
médico-paciente.
Por outro lado, como
nos define Pedro de Alcântara: “A
Pediatria é o campo da Medicina que atende os problemas da criança, isto é, do ser humano em seu
período de desenvolvimento - da fecundação à puberdade... É um campo peculiar da Medicina,
diverso das Especialidades em geral. Enquanto estas cuidam dos problemas de um órgão, de um
aparelho, ou de um sistema, a Pediatria cuida dos problemas de um período da vida...”
Atividade difícil
Parece evidente a dificuldade em se conceituar a Ciência Pediatria e, muito mais,
a Filosofia Pediatria. Ora, Pedro de Alcântara, ao mencionar que a Pediatria “atende
aos problemas da criança”, nos mostra, em uma pequena frase, o quão difícil é a atividade do profissional de Pediatria.
Por todos estes fatores, o pediatra deve manter uma adequada relação médico-paciente, expondo todos os detalhes da patologia suportada pela criança, explicitando os
riscos, as indicações terapêuticas - e seus efeitos colaterais -, bem como, o prognóstico
da doença. Deve manter uma relação cordial, adequando a linguagem a seu paciente e/
ou familiares, mostrando-se amigo e solidário à situação.
A adequada relação médico-paciente, sem dúvida, determinará uma melhor compreensão do que está ocorrendo, por parte dos familiares e responsáveis pela criança,
com uma conseqüente melhor adesão ao tratamento, trazendo grandes benefícios à
criança e ao pediatra.

A

nova Diretoria da SPSP, exercendo sua missão de defesa profissional dos pediatras associados, cria neste
canal de comunicação uma nova seção
– Exercício da Pediatria – onde iremos
destacar as ações realizadas em prol dos
profissionais no exercício da atividade
pediátrica e da melhoria de suas condições de trabalho.
Os temas a serem abordados terão relação direta com a atividade diária dos pediatras, procurando o esclarecimento de dúvidas comuns a todos
os profissionais, com o intuito de que
a SPSP se torne um parceiro cada vez
mais presente na defesa dos direitos
de seus associados. Iremos, também,
dispor informações que auxiliem os
colegas no tocante aos aspectos éticolegais do exercício profissional que,
seguramente, permitirão ao médico a
prevenção de demandas contrárias.
“A Diretoria de Defesa Profissional acredita na importância desse
tema, por isso dedica este espaço a
informações que sejam relevantes ao
exercício da Pediatria. Disporá, também, um canal direto de comunicação
– por meio do endereço eletrônico
defesaprofissional@spsp.org.br – pelo
qual o associado poderá nos mandar
sugestões de temas, ou questionar dúvidas”, informa Claudio Barsanti (foto),
atual diretor de Defesa Profissional.
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► regional grande abc

► regional campinas

Para pediatras
e comunidade

Interiorização
da SPSP

D

e acordo com Alice Lang Simões
Santos, diretora-presidente da
Regional SPSP do Grande ABC, serão três anos de muitas atividades na
Regional. “Pretendemos fazer jornadas para os pediatras a cada três meses,
sempre escolhendo temas relevantes e
atuais”, informa Alice. A comunidade
também será contemplada com ações
da Regional, que organizará reuniões
para a população do Grande ABC, em
parceria com a Associação Paulista de
Medicina de Santo André, visando a
educação para a saúde. “Não estabelecemos ainda o formato dessas reuniões, mas nossa intenção é passar
para a comunidade informações úteis
que envolvam não só as crianças, mas
também toda a família. Abordaremos
temas como nutrição – alimentação, o
cardápio ideal – problemas respiratórios crônicos – rinite, asma – enfim,
temas de interesse da população”, afirma a diretora-presidente.
Além dessas atividades, a equipe
da Regional já iniciou a organização
do IX Congresso de Pediatria do Grande
ABC, evento que acontece a cada três
anos, e que será realizado de 28 a 30 de
agosto de 2008. “É um evento grande
que exige uma preparação detalhada,
por isso já iniciamos os trabalhos para
sua organização”, comenta Alice.

T

adeu Fernando Fernandes assume este ano seu terceiro mandato frente à Regional SPSP de Campinas. Nesta gestão, a nova equipe já realizou, em 26 de
abril último, seu primeiro evento, o I Simpósio sobre Monitorização e Abordagem
dos Defeitos Congênitos, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de
Campinas e o Departamento de Genética Médica da Unicamp.
Outra realização importante deste ano foi disponibilizar um ônibus que diariamente
levou pediatras de Campinas ao 11º Congresso Paulista de Pediatria, fato que será repetido na
próxima Conferência das Universidades e no 12º Congresso Paulista de Pediatria.
A Regional tem à disposição, gratuitamente, toda terceira quinta-feira do mês, o anfiteatro principal da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC), com capacidade para 150 participantes. “Durante os 11 meses do ano (exceto janeiro) realizamos uma
reunião”, informa Fernandes. Para o próximo dia 21 de junho, está programada a palestra
“Problemas nutricionais na infância e sua relação com o desenvolvimento de doenças”,
com a professora Adriana Alvarenga.
Além disso, a Regional está em contato com a PUC Campinas, Unicamp e também
a Secretaria Municipal de Saúde para realização de um ciclo de palestras visando a educação continuada dos pediatras da rede pública, muitos afastados da vida acadêmica e da
Sociedade de Pediatria. A intenção é acolher esses colegas - um pouco isolados - e ganhar
associados para a SPSP.
A grade de eventos para os próximos meses do ano está em fase final de elaboração,
e será divulgada aos colegas oportunamente. Um deles será a Jornada de Atualização Pediátrica SPSP - Campinas, programada para 11 de agosto próximo, fruto do projeto da
SPSP de levar jornadas itinerantes ao interior. Outro será uma reunião do Departamento de
Pneumologia Pediátrica da SPSP, para ser realizada em Campinas ainda este ano. “Contamos com a participação ativa de nosso diretor vice-presidente, Fábio Eliseo Fernandes Leite, e de nossa secretária, Tania Quintela, na programação das atividades”, conta Fernandes.
O diretor-presidente da Regional Campinas finaliza: “Precisamos muito do apoio
da SPSP para realização de nossos eventos, e esperamos que a sonhada interiorização da
Sociedade saia do papel e torne-se realidade. Sucesso a todos.”

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: apenas o frete*
Acima, foto do VIII Congresso de Pediatria do Grande
ABC, realizado em agosto de 2006.
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* 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

Título de Especialista
em Pediatria

NeprhoKids

O

s exames para obtenção do TEP – Título de Especialista em Pediatria – de
2007 foram realizados no dia 27 de maio em todo o Brasil. Em São Paulo, a
prova aconteceu na Unicid – Universidade Cidade de São Paulo, no bairro
do Tatuapé (SP). É uma prova que credencia o pediatra a receber um título
cada vez mais exigido no mercado de trabalho.
O número de inscritos em todo o Brasil somou 1.016 candidatos, o que significa
uma queda de 15% em relação ao ano passado. O Estado de São Paulo, que representa
38,6% dos candidatos do País, teve uma queda de 19% em comparação com 2006, com
392 inscritos.
Para José Hugo Lins Pessoa, presidente da SPSP, a queda no número de inscritos
no TEP representa a diminuição da procura de médicos pela especialidade de Pediatria,
em função dos conflitos do mercado de trabalho, com o que concorda Clemax Couto
Sant’Anna, coordenador da Comissão Executiva do Título de Especialista em Pediatria
(Cextep). Ambos acreditam que este é um momento
em que a oferta de pediatras no mercado de trabalho
está menor, o que leva a uma valorização da profissão,
já que a busca por esses profissionais será maior. Essa
queda na procura de médicos pela especialidade hoje
poderá levar a balança da lei da oferta e da procura
voltar a pender
para a Pediatria no
futuro.
No
mesmo
Acima, candidatos fazem o exame
dia
e
local
acontepara o TEP. Ao lado, da esquerda
para a direita: Sulim Abramovici
ceram os exames
e João Coriolano Rego Barros,
para obtenção do
membros da Diretoria da SPSP,
José Hugo Lins Pessoa, presidente
TEN – Título de
da SPSP, Eraldo Samogin Fiore,
membro da Diretoria da SPSP
Especialização em
e Clemax Couto Sant’Anna,
Neonatologia.
coordenador do Cextep.

A

conteceu em abril último, no Centro de Convenções do Instituto de
Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio
Libanês, o NephroKids - Simpósio Satélite
Internacional de Doenças Nefro-urológicas
Pediátricas (foto). O evento, que contou
com a participação de quatro nefrologistas e dois urologistas pediátricos internacionais e recebeu cerca de 320 inscritos, atingiu sucesso completo e deve
se repetir em 2009.
O NephroKids foi realizado sob os
auspícios da Sociedade Internacional de
Nefrologia, Sociedade Brasileira de Nefrologia, Sociedade Latino Americana de
Nefrologia e Hipertensão, com apoio da
International Pediatric Nephrology Association, Associação Latino Americana
de Nefrologia Pediátrica e da SPSP. O
apoio institucional da Unidade de Nefrologia Pediátrica do Instituto da Criança e da Unidade de Urologia Pediátrica
da Divisão de Urologia do Hospital das
Clínicas, foi de grande importância para
a organização local do simpósio.

Homenagem em Botucatu

A

s equipes do Departamento de Pediatria e da disciplina de Neonatologia da
Unesp - Faculdade de Medicina de Botucatu, organizaram uma homenagem à
professora Cleide Enoir Petean Trindade, que aposentou-se de suas funções na entidade após 40 anos de dedicação. O evento aconteceu em 18 de maio último e contou
com a presença de vários nomes da Neonatologia do Estado de São Paulo. A confraternização – marcada por forte emoção – mostrou o reconhecimento e o respeito de
amigos e colegas pela professora Cleide, por seu trabalho, seus ensinamentos e sua
importante contribuição para a Neonatologia brasileira.

Da esquerda para a direita: José Hugo Lins Pessoa, presidente
da SPSP, Cleide Enoir Petean Trindade, membro da Comissão
de Pesquisa e Ensino da SPSP, Sérgio Tadeu Martins Marba e
Lígia Maria S.S. Rugolo, ambos membros do Departamento de
Neonatologia da SPSP.
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► vai acontecer

► vai acontecer

Novo curso
on-line

Prevenção de acidentes
e combate à violência

E

stá disponível no site da SPSP na
internet (www.spsp.org.br), na
área de Educação Continuada, um
novo curso virtual: Erro Inato do Metabolismo – Mucopolissacaridose Tipo I. Será
composto por quatro módulos, e cada
um deles terá uma aula de até 20 minutos, um texto complementar e um
teste de avaliação. O curso conta com
o patrocínio do laboratório Genzyme
do Brasil, e oferece dois pontos para
obtenção do
Certificado
de Atualização
Profissional
(CAP).

Cursos nas
Regionais

A

Diretoria de Cursos e Eventos está
programando dez cursos presenciais a serem realizados nas Regionais
SPSP de Botucatu, Campinas, Grande
ABC, Marília, Piracicaba, Presidente
Prudente, Ribeirão Preto, São José do
Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. Serão
oito horas de atividades, com aulas teóricas e discussão de casos clínicos em
assuntos que estão sendo escolhidos
pelas Regionais. Confira datas e locais
já programados:
• Jornada de Atualização Pediátrica
SPSP - Campinas: 11 de agosto;
• Jornada de Atualização Pediátrica
SPSP - Presidente Prudente: 11 de
agosto;
• Jornada de Atualização Pediátrica
SPSP - Grande ABC: 25 de agosto;
• Jornada de Atualização Pediátrica
SPSP - Taubaté: 15 de setembro.
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S

erá realizado, no dia 21 de agosto, no Memorial da América Latina (SP), o
II Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência. Assim como
em 2006, o evento tem a coordenação do Núcleo de Estudos da Violência
contra Crianças e Adolescentes da SPSP, do Condeca (Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente) e da ONG Criança Segura (Safe Kids Brasil).
O objetivo é orientar profissionais que lidam com crianças na identificação de vítimas
de violência e seu correto encaminhamento, e também na proteção da criança contra
acidentes. Essa edição do Fórum abordará os seguintes temas: papel da mídia na proteção da criança e do adolescente, panorama das causas externas
como problema de saúde pública,
caminhos para a segurança, a capacitação profissional na atenção
à violência. É bom lembrar que o
I Fórum, realizado no ano passado
(foto), recebeu um público bastante heterogêneo e superou as expectativas dos organizadores.

Planejamento Estratégico

N

o dia 30 de junho, no anfiteatro da Nestlé, em São Paulo, acontece o primeiro Planejamento Estratégico da gestão 2007-2009. Trata-se do encontro
de toda a Diretoria, dos Núcleos Gerenciais dos Departamentos Científicos e dos
diretores e vice-diretores-presidentes das Regionais da SPSP com o objetivo de
definir metas de trabalho para cada área da Sociedade, e quais as estratégias mais
adequadas para atingi-las.

Cadastro de eventos
para pontuação na CNA

P

ediatras coordenadores/organizadores de cursos, simpósios, jornadas, congressos,
entre outros, podem solicitar o formulário de cadastramento junto à SPSP e devolvê-lo preenchido até 100 dias antes da realização do evento para a SPSP. A Sociedade de Pediatria de São Paulo encaminhará à Sociedade Brasileira de Pediatria, que por
sua vez enviará a pontuação diretamente para a CNA, facilitando assim a acreditação
do evento que envolve a especialidade Pediatria e suas 15 Áreas de Atuação.

Encontre seu curso ou evento
Data

Local

Evento

Informações

Pontos

Apoio
SPSP

22 e 23 de junho

Anfiteatro I - FCM Unicamp
Campinas, SP

XIV Curso Anual de Urgências em Otorrinolaringologia da Unicamp

(19) 3869-2272 ou 3849-0448
www.comunicativaeventos.com br

3,5

Apoio
SPSP

23 de junho

Hotel Matsubara
São Paulo, SP

IV Jornada de Emergência e Terapia Intensiva Pediátrica da Santa Casa SP
e I Jornada do Hospital de Guarulhos

(11) 3331-0289

3,5

Apoio
SPSP

27 a 29 de julho

Anfiteatro Hosp. Isr. Albert Einstein IV Simpósio de Ventilação Mecânica em Neonatologia e Pediatria
São Paulo, SP

(11) 3747-1233 ramal 53450
www.einstein.br

*

Apoio
SPSP

9, 16, 23 e 30
de agosto

Hosp. Mun. Inf. Menino Jesus
São Paulo, SP

I Jornada de Pneumologia Pediátrica

(11) 3253-5200 ramal 256
norap@prefeitura.sp.gov.br

*

Apoio
SPSP

16 a 18 de agosto

Teatro da Fac. Medicina USP
São Paulo, SP

Autoimmunity in Primary Immunodeficiency

(11) 3090-7435
sillucchini@yahoo.com.br

*

Apoio
SPSP

18 de agosto

Hotel Matsubara
São Paulo, SP

IX Jornada de Atualização
em Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica

(11) 3331-0289
gutierrezsu@hotmail.com

*

18 a 21 de agosto

Centro de Convenções
Florianópolis, SC

64º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

(41) 3022-1247
ekipe@ekipedeeventos.com.br

*

Realização 21 de agosto
SPSP

Memorial da América Latina
São Paulo, SP

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

(11) 3849-0379 ou 3845-9082
www.meetingeventos.com.br

*

Apoio
SPSP

29 de agosto a
1 de setembro

Centro de Eventos - Socesp
Campos do Jordão, SP

X Congresso Paulista de Terapia Intensiva

(11) 3813-8896 ou 3815-9003
paradigma@paradigmaeventos.com.br

*

Apoio
SPSP

20 a 22
de setembro

Sociedade de Medicina e Cirurgia
São José do Rio Preto, SP

IV Jornada de Atualização em Pediatria

diretoria@uninter.com.br
www.hbsaude.com.br/jornada

*

Apoio
SPSP

8e9
de setembro

Hotel Matsubara
São Paulo, SP

II Simpósio Internacional sobre o Lactente Sibilante

(11) 5579-1590
(11) 5574-0548

*

Apoio
SPSP

19 a 21
de outubro

Câmara Americana de Comércio
São Paulo, SP

V Simpósio Internacional de Infectologia em Otorrinopediatria da IAPO

(11) 3284-0308
(11) 3284-9809

*

Apoio
SPSP

23 a 25
de novembro

Hotel JP
Ribeirão Preto, SP

9ª Jornada de Pediatria da Unimed de Ribeirão Preto

(16) 3623-9399
www.vsfutura.com.br/pediatriaunimed

*

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Sócios da SPSP/SBP
Curso
PALS

6 e 7 de julho, 3 e 4 de agosto, 5 e 6 de outubro, 9 e 10 de novembro de 2007.
Informações/inscrições: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio 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

*

*

*

(*) Formulário enviado para pontuação a ser definida pela Comissão Nacional de Acreditação (www.cna-cap.org.br).

X COPATI

64º Curso Nestlé
de Atualização em Pediatria

Congresso de Terapia Intensiva adulto, pediátrico e
neonatal, com a participação de convidados nacionais
e internacionais. O evento apresenta uma programação
específica para os pediatras e neonatologistas com 6
conferências, 12 mini-conferências, 3 mesas de discussão
de casos clínicos, 1 mesa redonda e 1 painel.

Será realizado de 18 a 21 de agosto, no Centro de
Convenções Florianópolis Centro-Sul, em Florianópolis (SC),
o 64º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria.

29 de agosto a 1 de setembro
Centro de Eventos da Socesp, Campos do Jordão (SP)
(11) 3813-8896

Outras informações com a EKIPE de Eventos:
fone: (41) 3022-1247, fax: (41) 3342-5062
ou e-mail: ekipe@ekipedeeventos.com.br.

Congresso Paulista de Terapia Intensiva

As inscrições já podem ser feitas pelo site
www.nestle.com.br/nutricaoinfantil.
O acesso é feito mediante senha.
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Violência contra a
criança e o adolescente

Núcleo de Estudos da Violência contra Crianças e Adolescentes

A

violência contra crianças e adolescentes é um fenômeno crescente que deixa quase sempre seqüelas físicas e psicológicas, potencialmente fatal, que afeta todos
os membros de um núcleo familiar, de forma e intensidades diferentes e com
potencial de afetar gerações futuras desta mesma família.
A anamnese, como primeiro contato, favorece o acolhimento necessário para que se
estabeleça uma situação de confiança que pode permitir o relato da violência e a realização
de perguntas, trazendo a possibilidade do reconhecimento de maus tratos. Estabelecer uma
comunicação adequada é fundamental em qualquer atendimento. Não deve estar presente
qualquer forma de censura ou acusação, pois a relação se deteriorará, impedindo uma avaliação imparcial e adequada, levando ao pré-julgamento e induzindo a ações equivocadas.
O profissional envolvido não deve deixar de esclarecer todos os pontos que entender fundamentais e, caso necessário, agir prontamente para evitar novas agressões.
Muitas vezes o agressor inibe a manifestação de outras pessoas que conhecem a realidade da agressão, e estar atento a essa possibilidade, criando situações que permitam que
essas pessoas se manifestem sem a presença ou ameaça do agressor, é responsabilidade de
todos os profissionais de saúde envolvidos.
Quando da suspeita de vitimização, é obrigação legal – estabelecida no Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) – a notificação do caso. A suspeita deve estar o mais embasada possível, com a realização de anamnese adequada, exame físico completo, exames complementares necessários, bem como, se possível, avaliações dos diferentes profissionais da
equipe multidisciplinar e multiprofissional. A obrigatoriedade de notificação é intransferível
e o não seguimento de tal determinação pode conduzir o profissional a uma ação criminal.
Como fazer a notificação?
Em São Paulo existe uma ficha padronizada que deverá
ser preenchida quando do atendimento de crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos. Nos casos em que não
esteja disponível, sugere-se que a equipe faça um relatório
escrito, o mais detalhado possível. O encaminhamento poderá ser
feito por telefone, fax ou pessoalmente aos órgãos responsáveis: Conselhos Tutelares, Varas da Infância e da Juventude, Promotorias de Justiça
da Infância e da Juventude, Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacias de Proteção
à Criança e ao Adolescente, Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, Secretarias
de Saúde, Secretarias de Desenvolvimento Social, ONGs e “disque-denúncias”.

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.

Comunicação
mais ativa

A

coordenação dos Departamentos Científicos (DCs) da SPSP
quer dar maior visibilidade às ações
dos Departamentos na gestão que se
inicia. Para isso irá manter, no site da
SPSP na internet, uma página onde
disponibilizará os assuntos abordados nas reuniões da Diretoria com
os presidentes e membros de todos
os DCs.
Essa é uma iniciativa de comunicação mais ativa com os associados que pretende mostrar o que está
sendo realizado e, também, abrir as
portas da SPSP para os colegas médicos que queiram participar mais
efetivamente das atividades da SPSP,
por meio dos Departamentos Científicos.
Os Departamentos, por sua vez,
consolidam suas ações por meio da
interação com as diversas Diretorias
da SPSP, e esse é um intercâmbio
que será estimulado, além do diálogo
entre todos os DCs.
Como forma de contribuir para
a educação continuada dos pediatras
associados, os Departamentos têm,
a partir desta edição do boletim Pediatra Informe-se, um espaço para a
publicação de atualizações científicas
rápidas, com pequenos artigos que
serão elaborados por todos os DCs.
Essa é mais uma forma de levar aos
colegas informações relevantes sobre
as diversas áreas de atuação dos Departamentos Científicos da SPSP.

nio

cí
Patro

“ESTE EVENTO RECEBEU PATROCÍNIO DE EMPRESAS PRIVADAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 11.265, DE 3 DE JANEIRO DE 2006.

