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► veja no portal

► conversa com o presidente

Atualize seu
cadastro

Primeiro semestre 2008

P

rezados colegas. Vivemos um momento peculiar na Pediatria brasileira. Diminuiu o número de candidatos ao TEP. Caiu a opção dos jovens médicos pela
Pediatria. Análises e testemunhos procuram explicar essa situação. O conturbado mercado de trabalho do pediatra e a concorrência de programa de saúde
que oferece salários atraentes para os médicos recém-formados, que por isso não fazem
residência, são citados com freqüência. No setor público falta um plano de cargos, carreiras e salário digno. O sistema de saúde suplementar não valoriza o trabalho do pediatra porque não tem “procedimentos”. A graduação médica está inundada por escolas
mal estruturadas. Do mesmo modo, muitos serviços com Residência em Pediatria não
cumprem o programa recomendado. Entretanto, a vocação pediátrica é mais forte. A
educação continuada do pediatra é exemplar, em relação às outras especialidades. Pela
lei da oferta e da procura a remuneração tem melhorado. Otimismo é preciso; responsabilidade é vital.
Nosso primeiro semestre: Café da Manhã com Professor, aulas de nutrição, Jornada de
Reumatologia, Conferência das Universidades, Encontro de Ensino, cursos on-line, publicação de
dois livros, Revista, Recomendações, textos científicos no portal e boletim. Projeto de lei com
advertência nos rótulos de bebidas alcoólicas do risco durante
a gestação. Aprovação da licença-maternidade no Estado. No
segundo semestre acrescentam-se: cursos práticos, fórum de
violência e acidentes, casos clínicos, semana da amamentação,
Manual de Defesa Profissional e jornadas no interior.
Um grande abraço,
José Hugo de Lins Pessoa
Presidente
E-mail: pediatria@spsp.org.br

► Exercício
da Pediatria
Perguntas e respostas
sobre defesa
profissional. Página 3.

► Eventos
e notícias
Confira o que aconteceu
e o que vai acontecer.
Páginas 5, 6 e 7.

► Atualização em
Pneumologia
Tratamento das
pneumonias agudas.
Página 8.

Márcio Kato

A

Sociedade de Pediatria de São
Paulo pede aos colegas pediatras
que mantenham seus dados cadastrais atualizados, pois muitas vezes é
difícil entrar em contato com os associados. Isso pode ser feito de forma
simples e rápida no portal da SPSP
na internet (www.spsp.org.br). Procure pelo link Atualize seu Cadastro no menu à esquerda, na página
principal.

► conversa com o diretor

Atuação em prol da Pediatria
sional@spsp.org.br), em que o Departamento apresenta seu parecer, discutindo as dúvidas apresentadas. Por fim,
cabe destacar que, ainda neste ano, será
editado o Manual de Defesa Profissional,
em que diversos autores, com vasto conhecimento, apresentarão seus textos, trazendo muitas respostas a
questionamentos que ocorrem no dia-a-dia da atividade pediátrica.
Prestar um real serviço de defesa profissional, em que atuamos
não só em prol dos pediatras, mas sim, de toda a Pediatria, fortalecerá
o exercício de nossa especialidade. Assim, nos colocamos à disposição dos colegas, para que nos enviem suas sugestões e dúvidas e
assim consigamos, juntos, este objetivo!

Márcio Kato

Q

uando do convite para a composição do Departamento
de Defesa Profissional, já ficou claro o valor que seria
atribuído à sua atuação: que a defesa profissional e a
educação continuada tivessem papel de destaque, para
que imediatos benefícios fossem trazidos aos associados da SPSP.
Traçados os passos para que os objetivos fossem alcançados, além dos
experientes membros que já compunham o Departamento, foram
convidados novos colegas para que todos, conjuntamente, pudessem
ditar os rumos e realizar as atribuições necessárias. Com um grupo
amplo e participativo se pôde realizar as atividades, distribuir tarefas
e criar novas atribuições.
Assim, o Departamento de Defesa Profissional vem apresentando um texto, neste boletim, selecionando assuntos de interesse
prático dos pediatras, apresentando informações que auxiliem no
exercício diário da Medicina, em especial de nossa especialidade.
Ainda, muitos têm sido os questionamentos enviados por nossos
associados, por meio de nosso endereço eletrônico (defesaprofis-

Claudio Barsanti

Formado pela Santa Casa/SP, residência pelo ICr/FMUSP. Responsável pela UTI Pediátrica do Hospital
Santa Marcelina e advogado atuante na área de Direito Médico. Diretor de Defesa Profissional da SPSP.
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o associado

Dignidade e reconhecimento
vidas, capacitam-nos a tratar da saúde das pessoas, prevenirmos doenças
e termos como principal objetivo a
vida do ser humano.
O êxito da unidade das entidades médicas no Estado de São Paulo (CRM, APM, Sindicatos e
Academia) é patente e inquestionável, tanto que vem sendo adotado em todo País. Por outro lado, os obstáculos, as resistências
e os interesses contrários que teremos que enfrentar exige nada
mais nada menos do que a união de todos médicos do Estado e
do País. As sociedades de especialidade, notadamente a de Pediatria, sempre prestigiada por seus associados, têm papel vital nesta
organização e mobilização.

Cremesp

A

Medicina no Brasil atravessa momentos de crise que
exigem a união de todos os médicos em torno de objetivos comuns visando garantir a dignidade do exercício
profissional e o reconhecimento do nosso valor para a
Sociedade. Nós, médicos, extremamente exigidos em nossa graduação, especialização e atualização estamos sendo preteridos na
valorização de nosso trabalho.
De um lado, o Estado não aporta recursos suficientes para
um custeio decente da saúde pública, quer em salários para os
profissionais, quer em condições adequadas de atendimento. De
outro lado, os intermediários mercantis da relação médico-paciente na assistência privada vilipendiam os honorários médicos.
A clínica privada está praticamente extinta. Os termos que nos
colocam são de “retorno de capital”, “regras de mercado”, “lei de
oferta e procura”.
A grade curricular de nossa graduação, especialização e atualização, que consome, em média, mais de 20 mil horas de nossas

Henrique Carlos Gonçalves

Médico formado pela VIII turma da Santa Casa de São Paulo, pediatra com TEP SPSP/SBP, R3 de
Pediatria pelo Instituto da Criança da FMUSP e presidente do Cremesp.
E-mail: hgoncalves@cremesp.org.br.
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► exercício da pediatria

A sua dúvida também pode ser a de
outro associado da SPSP
Departamento de Defesa Profissional

E

special ênfase vem sendo dada na SPSP, à defesa da especialidade pediátrica e de seus profissionais. Neste diapasão, o Departamento de Defesa Profissional, dentre
suas atribuições, e por meio de seus membros, tem respondido a diversos questionamentos que são enviados à SPSP por
associados que apresentam dúvidas presentes em suas atividades
diárias. Muitas destas dúvidas podem ser de outros pediatras e, assim, decidimos apresentar algumas perguntas encaminhadas, com
as respectivas respostas. Vamos a elas:
Trabalho em um serviço em que realizo visitas diárias, à tarde, em uma enfermaria de Pediatria. Têm sido freqüentes
as discordâncias diagnósticas e terapêuticas com um outro
pediatra. Encaminho um caso ocorrido, para que a SPSP se
posicione e, em base deste relatório, eu possa encaminhar
uma reclamação contra o médico em questão. (...)
Resposta do Departamento: As discordâncias clínicas, desde
que embasadas, sendo ética e tecnicamente discutidas, são uma
realidade na prática diária da Medicina, além de salutares para o
seu exercício. Não é diferente em nossa especialidade. Assim, entendemos que possam existir posições distintas, mas não necessariamente excludentes ou que, necessariamente, apenas uma delas
se apresente como a única correta. Todavia, enquanto médico, se
percebermos condutas inadequadas ou falhas no atendimento de
um paciente, torna-se obrigatório que discutamos com o profissional envolvido e, em não se obtendo sucesso, estaria indicada
a apresentação do caso à chefia imediata, à Diretoria Clínica ou,
dependendo do caso, à Comissão de Ética do serviço, para que
as medidas adequadas sejam tomadas. Porém, não é atribuição da
SPSP – e de nenhuma sociedade de especialidades – tomar parte
em uma discussão entre dois ou mais profissionais, apresentando
parecer contrário a uma ou a outra parte, assim não nos sendo
possível a discussão do caso apresentado.
Qual o posicionamento da SPSP quanto ao atendimento
de crianças no PSF por médico não pediatra?
Resposta: Infelizmente, e contrariamente ao que entendemos
como ideal e adequado ao atendimento das crianças e adolescentes,
não há previsão legal de obrigatoriedade de que os atendimentos
destes pacientes sejam realizados por pediatras. Existem experiências pioneiras ocorrendo em algumas cidades do Brasil que, embora não contemplem a participação de pediatras no atendimento

das crianças e adolescentes, no PSF,
possibilitam que um pediatra permaneça em uma Unidade de Atendimento,
sendo para lá encaminhados os pacientes
pediátricos, primeiramente atendidos por
generalistas que entendam ser necessário o
atendimento por especialista. Nossa Sociedade, assim como a SBP, entende fundamental
a presença de pediatra nas equipes de PSF; entretanto, enquanto
não se consegue a determinação legal relativa, medidas, como a
acima descrita, diminuem as chances de ocorrência de erros.
Sou pediatra e vou participar de um concurso público para
preenchimento de vagas de médicos para atendimento de
crianças e adolescentes em Unidade Básica de Saúde. No
edital do concurso não há qualquer menção à obrigatoriedade de especialidade pediátrica. Isso é legal?
Resposta: Como pediatras partícipes na prática diária de atendimento das crianças, nas diversas áreas de atuação, entendemos como
imprescindível, para um atendimento adequado e global da criança
e do adolescente, que o profissional médico detenha especialização
em Pediatria. Entretanto, por determinação legal, em nosso País, o
médico para exercer a sua profissão necessita de: 1) graduação em
estabelecimento de ensino superior de Medicina, regularmente estabelecido e, 2) estar devidamente registrado no conselho de classe
do Estado de atuação (CRM). Assim, detendo as condições acima,
qualquer médico poderá exercer a profissão legalmente em suas diversas especialidades, independentemente de especialização ou de
residência médica, podendo responder, no caso de má prática, pelos
danos causados a seus pacientes. Portanto, infelizmente, não existe
a obrigatoriedade legal de que se peça a comprovação de especialidade no edital de convocação do concurso.
Estou sendo processado, na área civil e me foi pedido para
apresentar médico assistente-técnico. A SPSP poderia realizar este serviço?
Resposta: Embora a SPSP tenha uma grande preocupação frente
à defesa profissional de seus Associados, não dispõe - e nem poderia ser diferente - do serviço de assistente técnico. Além de não ser
de sua atribuição, a realização de perícia médica pela SPSP poderia
trazer a idéia de corporativismo, o que, em última análise, poderia
prejudicar o médico defendido.
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► regionais

► regionais

Sorocaba

Regionais em atividade

A

s atividades da Regional SPSP de
Sorocaba no primeiro semestre
deste ano foram realizadas nas últimas
terças-feiras de cada mês, no prédio da
Faculdade de Medicina de Sorocaba.
Em março aconteceu o Treinamento do
controle esfincteriano anal, em abril Dores nos membros em Pediatria, e em maio
Ácido fólico em lactente jovem. “Em junho
tivemos a honra da presença de Dioclécio Campos Jr., presidente da SBP, proferindo a palestra O pediatra na sociedade
em transformação, com o apoio da Nestlé
Nutrition”, conta Alcinda Aranha Nigri, diretora-presidente da Regional.
No segundo semestre, a Regional dará
continuidade à programação, com temas como crescimento e puberdade,
genética, neurologia e dermatologia
pediátrica.

Piracicaba

A

Regional SPSP de Piracicaba realizou três eventos no primeiro semestre deste ano: 1º Encontro de Pneumologia, em abril, abordando os temas
“Atualização em asma em Pediatria” e
“Tuberculose e pneumonias”; Discussão
de Tema envolvendo a Cirurgia Plástica
(queimaduras), em maio; e 1º Simpósio
de Pediatria e Neonatologia da Santa Casa
de Piracicaba, em junho, com a presença
de profissionais de varias áreas como
Pediatria, Enfermagem, Fonoaudiologia e Fisioterapia. Confira os próximos
eventos: 1º Simpósio de Gastroenterologia
Pediátrica, nos dias 12 e 13 de setembro, na APM de Piracicaba, com temas
envolvendo dor abdominal, refluxo
gastroesofágico, gastrenterites e alergia alimentar. Em outubro, a Pediatria
também estará presente no Congresso
Médico realizado pela APM de Piracicaba (nos dias 15, 16 e 17), com temas
na área de urgência pediátrica.
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A

s Regionais SPSP estão com diversos eventos programados para os próximos
meses, sempre pensando na educação continuada dos pediatras que não se
encontram na capital do Estado. Pegue a agenda e anote as oportunidades de
atualização que elas oferecem:

► Regional Campinas

De 3 a 6 de setembro, será realizada a V Jornada de Pediatria e II Encontro de ex-residentes do
Departamento de Pediatria FCM/Unicamp. No dia 3 haverá um curso teórico-prático préjornada – Emergência em Vias Aéreas Superiores – que discutirá casos clínicos e treinamento
dirigido em vias aéreas, ministrado pelos instrutores do Curso de Suporte Avançado de
Vida da SPSP. Veja os temas das conferências: Exposições tóxicas agudas: abordagem
clínica; Meio ambiente e câncer pediátrico; Hipertensão arterial sistêmica; Cuidados
ambulatoriais diferenciados na criança cardiopata; Uso de dispositivos inalatórios; Autoimunidade. Baixe o programa completo (PDF) no portal da SPSP, link Regionais.

► Regional Franca

Há 14 anos, a Regional organiza a Jornada Francana de Pediatria, realizada anualmente. A
edição de 2008 acontecerá no dia 27 de setembro e discutirá assuntos ligados à infecção
em Pediatria e UTI Neonatal e Pediátrica.

► Regional Jundiaí

Todos os anos a Regional realiza os Serões de Pediatria, organizados em conjunto com
o Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), sempre nas
primeiras quartas-feiras do mês, às 20 horas, no anfiteatro da FMJ. Confira os temas dos
próximos encontros: 3 de setembro – Vacina Pneumocóccica Conjugada (apoio Wyeth); 1 de
outubro – Antibioticoterapia na Infância, com o Prof. Calil K. Fahrat (apoio Glaxo-SmithKline); 5 de novembro – Natação para bebês, com o Prof. Antonio Fontanelli.

► Regional Ribeirão Preto

A tradicional Jornada de Pediatria da Alta Mogiana acontece de 11 a 13 de setembro, no
Centro Médico de Ribeirão Preto. O Curso Continuado sobre Especialidades Pediátricas da
SPSP - Regional Ribeirão Preto, que consiste em módulos mensais (nas manhãs de sábado, no Centro Médico de Ribeirão Preto) continua com sua programação no segundo
semestre: Módulo 4: Infectologia, dia 23 de agosto; Módulo 5: Emergências, dia 1 de
novembro; Módulo 6: Endocrinologia, dia 29 de novembro.

Revista Paulista de Pediatria
no portal da SPSP
A Diretoria de Publicações da SPSP comunica que a Revista
Paulista de Pediatria está disponível para consulta no portal da
SPSP (www.spsp.org.br – link Revista Paulista de Pediatria).
O pediatra associado pode acessar os artigos das edições
publicadas desde março de 2005 até os mais recentes.

► aconteceu

► aconteceu

Grande evento da SPSP

Aviso em
bebidas alcoólicas

U

Tristeza e saudade

E

m 5 de junho faleceu João Luiz Kobel (foto), vice-presidente do Departamento Científico de Saúde Escolar da SPSP,
pediatra dedicado e competente. Participante ativo do movimento associativo do Estado, era também diretor da APM.

Márcio Kato

m dos grandes eventos da SPSP para 2008, a 5ª Conferência das Universidades
e da SPSP na Atualização da Pediatria, aconteceu em junho, no Anfiteatro do
Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo (SP).
A novidade desta edição foi a votação eletrônica, tecnologia que permitiu a
participação ativa dos presentes nas apresentações e discussões de casos clínicos em todos os
10 painéis do evento. Por meio de um controle remoto sem fio, os participantes emitiram
feedback em tempo real para as questões propostas pelos palestrantes, permitindo revisão e
discussão dos resultados. O evento, que mobilizou tanto
membros da SPSP como também pediatras e docentes das
Universidades do Estado, teve 347 inscritos. Paralelamente
à Conferência, ocorreu o Encontro sobre o Ensino da Pediatria
na Graduação, Residência Médica e Pós-graduação “Strictu Sensu” no Estado de São Paulo – coordenado pela Comissão de
Ensino e Pesquisa da SPSP – que reuniu representantes dos
Departamentos de Pediatria das faculdades de Medicina do
Estado para discutir a questão do ensino de Pediatria.

Curso on-line faz sucesso

N

o período de março a junho de 2008, o curso virtual Seguimento do Recémnascido Pré-termo recebeu 536 inscrições, sendo 291 do Estado de São Paulo e
245 de outros lugares do País, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. O curso
tem o apoio do laboratório Abbott e fica disponível até março de 2009.

Manual do auxiliar de Reanimação

J

á está disponível a nova edição do Manual do Auxiliar da Reanimação Neonatal 2008, ao
custo de R$ 30,00 (para alunos) e R$ 20,00 (para instrutores adimplentes). A compra
pode ser feita via Secretaria Executiva do Programa de Reanimação Neonatal da SBP:
reanimacao@spb.com.br ou (31) 3241-1128 / 3241-1421.

Novas publicações da SPSP

D

ois novos livros foram lançados pela Diretoria de Publicações da SPSP, ambos da
série Atualizações Pediátricas: Reumatologia para Pediatras e Organização de Serviços
em Pediatria. Estão disponíveis para associados na sede da SPSP com 50% de desconto.

O

Grupo de Trabalho “Álcool e
Gravidez” – criado pelo presidente da SPSP com o objetivo de
levar ao pediatra informações sobre
as alterações que ocorrem com o feto
quando há uso de bebida alcoólica
durante a gestação e ferramentas para
aperfeiçoar a conduta no diagnóstico –
sensibilizou o deputado estadual paulista Edson Giriboni, que apresentou
o projeto de lei 406/2008, que torna
obrigatória a inserção de advertência
sobre o perigo de ingestão de álcool
por mulheres durante o período de
gestação em todas as bebidas alcoólicas produzidas ou comercializadas no
Estado de São Paulo. O projeto de lei
defende que, atualmente, a Síndrome
Alcoólica Fetal (SFA) é reconhecida
como a causa mais importante de retardo mental nos EUA, ultrapassando
a síndrome de Down e a paralisia cerebral. E que a SAF pode ser prevenida:
basta que a mulher não ingira bebidas alcoólicas em nenhum momento
da gravidez. Novidades a respeito do
projeto de lei serão divulgadas nos
meios de comunicação da SPSP.

Licença
maternidade

O

governador José Serra sancionou lei complementar 27/2008
que permite às servidoras públicas do
Estado de São Paulo tirar seis meses
de licença-maternidade. A lei, que
estendeu de 120 para 180 os dias de
convívio entre mãe e filho, também
vale para funcionárias públicas que
adotarem crianças com até sete anos
de idade. A licença será concedida às
servidoras a partir do oitavo mês de
gestação.
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► vai acontecer

► vai acontecer

Semana do
aleitamento

Fórum discute violência

T

contece no próximo dia 12 de agosto, no Memorial da
América Latina, em São Paulo (SP), o 3º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra
Crianças e Adolescentes. O evento é voltado para profissionais da área da saúde, educação, justiça e profissionais da
mídia e irá discutir estratégias para identificação, prevenção e
tratamento de situações de risco relacionadas às crianças e aos adolescentes, com ênfase na área das injúrias não intencionais (acidentes) e intencionais
(violências). Na programação do Fórum constam três conferências: A Criança e a Sociedade Moderna, Acidentes de Trânsito e Violência na Escola. O evento é organizado pelo
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). A inscrição é gratuita, no entanto, os interessados precisam realizar a inscrição no site da Meeting Eventos (www.meetingeventos.com.br). Acesse o portal da SPSP
(www.spsp.org.br) e confira o programa completo.

odo ano comemora-se, em mais
de 120 países, a Semana Mundial
do Aleitamento Materno, que em 2008
acontece de 1 a 7 de agosto. O tema
deste ano – Apoio às mães: em busca do
ouro – foi inspirado nas Olimpíadas de
Pequim, e o Ministério da Saúde utilizará a frase Amamentação: participe e apóie
a mulher. A SPSP produziu uma arte de
cartaz (foto) para divulgação da Semana, que foi encaminhada ao Cosems/SP
(Conselho de Secretarias Municipais
de Saúde de São Paulo) que, por sua
vez, se comprometeu a enviar para os
secretários municipais de saúde das cidades do Estado. Na capital, os cartazes
serão impressos com o apoio da Libbs
Farmacêutica.

A

Atualização em Pediatria

D

Cursos
teórico-práticos

P

ensando na educação continuada
do pediatra associado, a SPSP está
organizando cursos teórico-práticos em
áreas de interface com a Pediatria. Já estão agendados: Cardiologia para o Pediatra, Consultório do Adolescente, Otorrinolaringologia para o Pediatra e Oftalmologia
para o Pediatra. Mas atenção: não deixe
para fazer sua inscrição na última hora,
pois as vagas estão se esgotando rapidamente. As inscrições são abertas 60 dias
antes da realização do curso. Confira na
página 7 e no portal da SPSP.
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e 24 a 28 de setembro, no Centro de Convenções de
Natal (RN), acontece o 65º Curso Nestlé de Atualização
em Pediatria. A programação do evento, elaborada pela Nestlé Nutrition, em conjunto com a Sociedade Brasileira de
Pediatria, trará para discussão as últimas novidades referentes aos temas mais utilizados no dia-a-dia dos consultórios,
hospitais e centros de atendimentos. Confira os temas das
palestras e mesas-redondas no site www.nestle.com.br/nutricaoinfantil (acesso mediante senha). Os interessados podem se inscrever no site, diretamente com o representante da Nestlé Nutrition ou
com a Ekipe de Eventos: (41) 3022-1247 ou ekipe@ekipedeeventos.com.br.

Enquete: Síndrome Alcoólica Fetal

O

Grupo de Trabalho “Álcool e Gravidez”, formado por neonatologistas e obstetras
para tratar do uso de bebida alcoólica durante a gravidez e alterações fetais, pede
aos associados da SPSP que respondam um breve questionário sobre casos de Síndrome
Alcoólica Fetal. A enquete tem como objetivo determinar o grau de conhecimento e entendimento do pediatra sobre as alterações morfológicas e comportamentais que acontecem no feto quando há uso de bebida alcoólica durante a gestação. O preenchimento
é realizado de forma anônima e o questionário pode ser acessado no portal da SPSP na
internet (www.spsp.org.br), na página principal.

Encontre seu curso ou evento
		

Data

Local

Apoio
8 a 23 de agosto
SPSP		
Apoio
9 de agosto
SPSP		
Apoio
9 de agosto
SPSP		
Realização 12 de agosto
SPSP		
Apoio
15 e 16 de agosto
SPSP		
Realização 27 de agosto
SPSP		
Apoio
3 a 6 de setembro
SPSP		
Apoio
11 a 13
SPSP
de setembro
24 a 28
		
de setembro
Apoio
27 e 28
SPSP
de setembro
Apoio
4 de outubro
SPSP		
Apoio
15 de outubro
SPSP		

Evento

Informações

Instituto da Criança HCFMUSP
Sexualidade, anticoncepção, gravidez
São Paulo, SP
e doenças sexualmente transmissíveis na Adolescência
Anf. Hosp. Israelita Albert Einstein V Simpósio Internacional de Ventilação Mecânica em Neonatologia e Pediatria
São Paulo, SP		
Hospital Santa Catarina
Curso de Atualização em Pediatria do Hospital Santa Catarina
São Paulo, SP
Módulo I: Nefrologia Pediátrica
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		
Fac.Ciências Médicas – UNICAMP V Jornada de Pediatria FCM UNICAMP
Campinas, SP		
IEP - Hospital Sírio-Libanês
VII Curso de Atualização em Pediatria da UNIFESP
São Paulo, SP		
Centro de Convenções
65º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria
Natal, RN		
APCD - Ass. Paulista Cir. Dentistas 13º Congresso Brasileiro da Associação de Diabetes
São Paulo, SP		
Hospital Santa Catarina
Curso de Atualização em Pediatria do Hospital Santa Catarina
São Paulo, SP
Módulo II: Alergia em Pediatria
Hospital Samaritano
Educação Continuada em Pediatria
São Paulo, SP
Experiência com transplante renal pediátrico

Pontos

(11) 3069-8812
simonecm@icr.hcnet.usp.br
www.einstein.br

*

www.hsc.org.br
cecap@hsc.org.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
(19) 3521-7193
pediat@fcm.unicamp.br
(11) 3849-8263 ou 3849-0379
www.meetingeventos.com.br
(41) 3022-1247
ekipe@ekipedeeventos.com.br
(11) 3871-3626
www.acquacon.com.br/adj2008
(11) 3016-4269
www.hsc.org.br
(11) 3821-5871 ou 3821-5896
ana.seara@samaritano.com.br

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cursos Teórico-Práticos • Realização SPSP • Informações: www.meetingeventos.com.br ou (11) 3849-8263
Data
13 de setembro
11 de outubro
8 de novembro
13 de dezembro

Tema
Cardiologia para o Pediatra
Consultório do Adolescente
Otorrinolaringologia para o Pediatra
Oftalmologia para o Pediatra

Local
Espaço Apas Eventos
Espaço Apas Eventos
Espaço Apas Eventos
Espaço Apas Eventos

Pontos
*
*
*
*

Tema
Oftalmologia
Pneumologia
Saúde Oral
Saúde Mental
Gastroenterologia

Mesa-redonda
Oftalmologia para o pediatra
Problemas pulmonares comuns no consultório
A Odontopediatria de mãos dadas com a clínica pediátrica
Discutindo sinais de psicopatologias na infância e adolescência
Condutas nas principais afecções gastroenterologicas

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
Anfiteatro térreo da sede da SPSP

Pontos
*
*
*
*
*

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Sócios da SPSP/SBP
Curso PALS: 22 e 23 de agosto, 26 e 27 de setembro, 28 e 29 de novembro, 5 e 6 de dezembro de 2008
Curso Seqüência Rápida de Intubação em Criança para o Médico de Emergência: 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)

Curso
on-line

Seguimento do Recém-nascido Pré-termo

Curso Teórico-Prático
Cardiologia para o Pediatra
Capacitação do pediatra para a abordagem inicial do paciente
com cardiopatia e atualização frente às diretrizes da prevenção da
arteriosclerose na infância, com três estações práticas

> estacionamento grátis e almoço <
13 de setembro de 2008
Espaço APAS Eventos

Pio XI, 1.200 • sala Japão • Alto de Pinheiros

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

2

(*) 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
23 de agosto
27 de setembro
25 de outubro
22 de novembro
13 de dezembro

65º Curso Nestlé
de Atualização em Pediatria
Confira a programação no site
www.nestle.com.br/nutricaoinfantil
(acesso mediante senha)

24 a 28 de setembro de 2008
Centro de Convenções de Natal (RN)
(41) 3022-1247 ou ekipe@ekipedeeventos.com.br
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► atualização rápida

► atualização rápida

Pneumonias agudas

Teste rápido
anti-HIV

Departamento de Pneumologia

P

eríodo neonatal: nesse período, a pneumonia bacteriana quando associada à corioamnionite é causada mais freqüentemente por enterobactérias gram-negativas
ou Streptococcus agalactiae. Contudo, Haemophilus influenzae, pneumococos, Listeria
sp. e anaeróbios podem estar envolvidos. O tratamento inicial inclui o uso de ampicilina associada a uma cefalosporina de terceira geração (preferencialmente cefotaxima).
Alternativamente, pode-se utilizar um aminoglicosídeo (gentamicina ou amicacina) particularmente se não houver evidências de meningite. O tratamento deve ser continuado por pelo
menos 10 dias, porém nas infecções por gran-negativos podem ser requeridos 14 a 21 dias.
Lactentes jovens: o pneumococo é o agente mais comum de pneumonia bacteriana
nesse grupo etário, outros agentes incluem: Staphylococcus aureus, Moraxella catarrhalis e Haemophilus influenzae. Os lactentes sem sinais de toxemia, desconforto respiratório ou hipoxemia
podem ser tratados ambulatorialmente com amoxicilina por 7 a 10 dias. Os casos internados
podem receber inicialmente ampicilina EV. Caso não ocorra melhora clínica em 48 a 72
horas, deve-se suspeitar de infecção por Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis produtora de beta-lactamases, Staphylococcus aureus ou pneumococo de sensibilidade intermediária
ou resistente a antibióticos beta-lactâmicos. Nessa situação pode-se empregar amoxicilina–
clavulanato ou cefuroxima ou ceftriaxona por via intravenosa. Vírus e outros agentes não
bacterianos são também muito importantes nesse grupo etário como causa de pneumonias:
vírus respiratório sincicial, influenza, parainfluenzae, adenovirus, Chlamydia trachomatis e
Citomegalovírus. A infecção por Chlamydia trachomatis e Citomegalovírus podem produzir
um quadro de pneumonia afebril ou sub-febril, clinicamente indistinguíveis e o diagnóstico
pode ser efetuado por exames sorológicos específicos. Recomenda-se a introdução de eritromicina por 10 a 14 dias. Alternativamente pode-se utilizar azitromicina ou claritromicina.
Pré-escolares: o pneumococo continua sendo o agente mais comum de pneumonias.
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila e vírus respiratórios podem causar pneumonias atípicas. O diagnóstico laboratorial de pneumonias atípicas pode ser
confirmado através da pesquisa de vírus por imunofluorescência em secreção de nasofaringe
e testes sorológicos específicos. O tratamento deve ser feito com eritromicina ou claritromicina por um período de 10 a 14 dias ou azitromicina por 7 dias. As tetraciclinas, apesar de
serem efetivas, não devem ser administradas em crianças. A levofloxacina é uma opção para
crianças com idade superior a 12 anos.
Escolares e adolescentes: nessa faixa etária o pneumococo continua sendo um agente importante, porém Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia pneumoniae são agentes significantemente prevalentes. O tratamento ambulatorial pode ser realizado com amoxicilina e, nos
casos em que houver suspeita clínica de infecção por Mycoplasma ou Chlamydia, deve-se introduzir um macrolídeo (eritromicina, claritromicina ou azitromicina) ou opcionalmente
levofloxacina para crianças acima de 12 anos de idade.

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 Aleitamento Materno da SBP

O

Departamento Científico de Aleitamento Materno da SBP informa
que, em revisão de publicações oficiais
do Ministério da Saúde, OMS e SBP,
não identificou nenhum documento
que apóie a interrupção do aleitamento
materno até o resultado do teste rápido
anti-HIV. Adicionalmente, o Manual
Normativo para Profissionais de Saúde de
Maternidades, publicado em 2006 pelo
Ministério da Saúde, informa que não
cabe aos profissionais de saúde proibir
a amamentação às mães que se recusam a fazer o teste, assim como proibir
a amamentação às mães que, apesar de
terem realizado o teste, não têm o resultado disponível. A contra-indicação deve
ser baseada em um diagnóstico de HIV
positivo e deve ser associada a outras
medidas profiláticas como: uso de AZT
durante o trabalho de parto, no parto e
no recém-nascido.
Profissionais, serviços e gestores de
saúde devem estar atentos às recomendações da Convenção dos Direitos Humanos, especificamente a Convenção
dos Direitos da Criança e o Estatuto da
Criança e do Adolescente, que garantem
aos pais o direito de serem orientados
corretamente quanto à alimentação saudável. Nesse sentido, devem promover,
proteger e apoiar a amamentação, bem
como ajudar as mães a iniciar a amamentação na primeira hora após o parto.
A interrupção do aleitamento materno
até o resultado do teste rápido para HIV
compromete essas ações e direitos.

nio

cí
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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