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Prezados colegas. Nos últimos 50 anos o exercício da Medicina sofreu modifi-
cações substanciais. Atualmente é uma exceção a relação médico-paciente sem 
intermediários, estável e duradora. Existem empregos decepcionantes, tanto no 
setor público quanto no privado, que não permitem uma Medicina digna para 

o paciente e que remuneram mal ao médico. A maioria dos consultórios transformou-se 
em “propriedade” dos convênios, que desrespeitam a autonomia do médico. Historica-
mente, somos uma classe com baixo envolvimento nas questões do exercício profissional. 
Até recentemente as Sociedades de Especialidades eram apenas de cunho científico. Hoje 
praticamente todas têm Departamentos de Defesa Profissional atuantes. O poder público 
tem sido pouco receptivo aos apelos das entidades médicas para melhorar as condições de 
trabalho e a remuneração dos médicos. Até forma extrema de pressão, como a greve, já foi 
utilizada. O setor privado encontra-se estruturado na filosofia do lucro e só é sensível à lei 
da oferta e da procura. Mesmo mantendo o consultório, reviver o médico totalmente libe-
ral é impossível nos dias de hoje. O assalariamento é um fato irreversível, a opção é lutar 
para ter boas condições de trabalho e salários dignos. Isso não é fácil, se o fosse às gerações 
anteriores já teriam conseguido. Nesse sentido, ressaltam-se demandas no setor público, 
inclusive pela via política. Garantir direitos no setor privado, 
freqüentemente burlados. Buscar a remuneração justa através 
de negociação ou legislação (CBHPM). Defender o direito 
do paciente a uma boa assistência médica; no caso das crianças 
pelo pediatra. Reflita sobre isso. 
 Um grande abraço,

José Hugo de Lins Pessoa
Presidente

E-mail: pediatria@spsp.org.br

Defesa profissionalEnquete sobre 
Síndrome 
Alcoólica Fetal

A Diretoria da SPSP formou o Gru-
po de Trabalho “Álcool e gravidez” 

para estudar e avaliar as possíveis inter-
venções em seu âmbito de atuação a 
respeito da prevenção do uso de álcool 
durante a gestação e da Síndrome Al-
coólica Fetal. Por isso, pedimos ao as-
sociado da SPSP que preencha – ano-
nimamente – um breve questionário 
sobre casos de Síndrome Alcoólica Fe-
tal, disponibilizado no portal da SPSP  
(www.spsp.org.br), página principal.
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Reanimação neonatal

O papel das entidades de classe

OPrograma de Reanimação Neonatal (PRN) é um pro-
grama de capacitação de abrangência nacional ligado à 
Diretoria de Cursos, Eventos e Promoções da SBP. O 
PRN engloba cursos distintos para médicos, auxiliares 

e outros profissionais que possam participar da reanimação neonatal. 
É também o responsável pelo curso de formação de instrutores que 
são os disseminadores dos cursos. Em São Paulo, 11.654 profissionais 
de nível superior e 3.598 profissionais não médicos já foram treinados 
pelos 187 instrutores do PRN da SPSP até junho de 2008. 
 A disseminação dos conhecimentos necessários para atender 
o RN e a capacitação prática em técnicas para reanimá-lo ao nasci-
mento é primordial. A asfixia perinatal, no nosso País, é a principal 
causa de morbimortalidade no período neonatal/infantil. A aplicação 
prática dos conhecimentos proporcionados pelo curso na recepção 
e reanimação de todos os recém-nascidos certamente irá auxiliar na 
diminuição da asfixia perinatal e suas temíveis seqüelas.
 A meta fundamental do PRN é ter presente em todo parto pelo 

menos um profissional capaz de iniciar 
de forma adequada a reanimação. Ou-
tras metas são: treinar todos os pediatras 
e residentes de Pediatria, formar novos 
instrutores de forma que tenhamos um 
instrutor ativo em cada instituição hos-
pitalar no Estado de São Paulo com mais de mil partos anuais e, ainda, 
realizar pesquisas clínicas cujos resultados influenciem as políticas de 
saúde do nosso Estado.
 Procure o instrutor da sua Regional para programar cursos de 
reanimação no seu hospital ou então comunique-se com a Adriana, na 
SPSP (adriana@spsp.org.br). Lembre-se: é preciso treinar e retreinar 
os profissionais no cuidado a todos os RNs no momento do parto.

Helenilce de Paula Fiod Costa
Coordenadora do Programa de Reanimação Neonatal da SPSP, mestre em Pediatria pela Unifesp. Diretora 
do serviço de Neonatologia do Hospital do Servidor Público Estadual. 
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o diretor

► conversa com o associado
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As sociedades de Pediatria sempre desempenharam papel 
fundamental e, nos últimos anos, têm ampliado sua atua-
ção, não somente dirigida ao profissional, mas também em 
defesa da assistência de qualidade e da garantia de direitos da 

criança e do adolescente. As entidades, sobretudo a SPSP, mais próxima 
de nós, têm incentivado uma maior participação do pediatra, fortale-
cendo o diálogo com os colegas. Isso permite uma compreensão mais 
real das questões relacionadas ao exercício profissional e permite que 
a SPSP cumpra sua função de defesa do pediatra, contribuindo para 
que sua prática seja resguardada e valorizada. Isso é particularmente 
importante num momento em que algumas propostas e modelos de 
assistência em expansão não estão favorecendo a atenção médica qua-
lificada, ao contrário, estão dificultando o estabelecimento do vínculo, 
da relação médico-paciente-família e a continuidade dos cuidados.  
 É vital para o pediatra associado ter respaldo de sua entidade 
para o exercício profissional, além de receber os benefícios de uma 
ação efetiva em prol da educação continuada. Mais recentemente, é 
notório que as sociedades de Pediatria têm assumido um papel políti-

co extremamente importante junto aos 
governantes, propondo mudanças na 
legislação em defesa da criança e do ado-
lescente. Destaco, ainda, a ampliação de 
sua atuação junto ao público leigo, disse-
minando informações que contribuem para a saúde da população. 
 A SPSP está de parabéns, pois consegue avançar neste momento 
de particular importância, em que temos uma nova Pediatria, com am-
pliação da faixa etária de nossa atuação, transição epidemiológica, no-
vos problemas e demandas em saúde cada vez mais complexos, com 
destaque às doenças crônicas. Tem tido êxito, também, em consoli-
dar em si mesma as diversas especialidades, ao mesmo tempo em que 
guarda sempre como princípios a atenção integral, a ética e o respeito 
ao ser humano.

Rosana Fiorini Puccini
Formada em Medicina pela Unifesp, doutorado e livre-docência em Pediatria, também pela Unifesp. 
Chefe do Departamento de Pediatria e professora titular de Pediatria Geral e Comunitária da Unifesp.
E-mail: pedgeral@terra com.br.
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A última pesquisa Perfil do Médico no Brasil indica que 
74,7% dos profissionais médicos praticam “Ativida-
de Liberal” em consultório privado. Entretanto, o 
paradigma de “profissional liberal” não mais existe 

para os médicos, pois metade deles, hoje, assim não se consi-
deram. A perda desse status e do conseqüente prestígio social 
se reflete em:

► perda relativa da atividade liberal em seus consultórios 
(dependência de convênios, seguradoras, cooperativas). Ser 
visto como um prestador de serviço, que pode ser execra-
do e manipulado pelo convênio acatando e obedecendo as 
mais descabidas normas em detrimento da boa Medicina e 
do atendimento pediátrico de qualidade. Se ele não aceitar, 
outros “colegas” imediatamente acatarão tais normas e aten-
derão no seu lugar.
► necessidade cada vez maior de valer-se, para sua manu-
tenção, do trabalho assalariado e de vários empregos, muitas 
vezes distantes entre si, fazendo com que perca horas no 
trânsito.
► salários baixos, sobrecarga de atendimentos, fadiga, es-
tresse, Síndrome de Burnout.

 Embora a Medicina seja uma profissão, e a Pediatria, na 
minha opinião, sua especialidade mais nobre, as mudanças na 
estrutura do sistema de saúde, convênios, seguradoras, coope-
rativas, bem como o constante avanço da tecnologia médica, 
exigem que essa profissão tenha consciência de si mesma como 
um “negócio”. Para conseguirmos proporcionar uma melhoria 
na qualidade do atendimento pediátrico, com verdadeira dedica-
ção exclusiva à profissão, devemos estar preparados para sobre-
vivermos, para o bem de nossos pacientes e da nossa família, pela 

Aspectos econômicos e contábeis
de um consultório
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► exercício da pediatria

Relator: Aderbal Mariotti

qual somos res-
ponsáveis.
 “O cínico 
sabe o preço de 
tudo, mas não 
conhece o valor 
de nada”. Essa fra-
se do escritor inglês 
Oscar Wilde define 
com precisão a dife-
rença entre preço e valor 
– conceitos que raramente 
se associam nas estratégias de 
estabelecimento da remuneração 
para serviços prestados na saúde. 
Isso carrega consigo um intrincado 
modo de estabelecimento de valores, 
onde entram variáveis como confiança, cre-
dibilidade, eficácia, paciência, fácil localização 
(como fornecer o número de celular), tem-
po de atuação no consultório e outras mais. 
Qual a remuneração que cobre nossos custos 
com uma margem razoável? Quanto vale o atendimento pediá-
trico?
 Torna-se necessário o ensino de contabilidade no curso 
médico; bem como de administração, economia, marketing, 
direito, português, inglês, informática etc.
 Veja o consultório como um “negócio”. Conheça o custo 
que garante a saúde financeira, a lucratividade e uma gestão efi-
ciente. Afinal, nós, pediatras, merecemos!

Quanto custa  “girar a chave” e quantos pacientes conveniados, 
de seguradora ou cooperativa você deve atender por mês para 
inicialmente cobrir este custo? A planilha com os cálculos au-
tomáticos encontra-se à disposição no portal da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo (www.spsp.org.br). Acesse o link Defe-
sa Profissional e tenha em mãos seu número de matrícula da 

Sociedade Brasileira de Pediatria. A partir dessa planilha, cal-
cule seu custo operacional e qual o lucro operacional que você 
dispõe – o valor obtido após deduzir as despesas operacionais 
do lucro bruto, isto é, o valor recebido de todos os pacientes, 
sejam eles particulares, conveniados e das seguradoras, dedu-
zindo o custo operacional. 

Calcule o custo operacional do seu consultório
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A tradicional Jornada de Pediatria da Alta Mogiana aconteceu nos dias 11, 12 e 13 de 
setembro, no Centro Médico de Ribeirão Preto, e foi um sucesso. “Tivemos 

a presença de 110 pessoas, envolvendo Ribeirão Preto e região”, comentou Pérsio 
Roxo Jr., diretor-presidente da Regional Ribeirão Preto. A presença dos participan-
tes até o final das palestras e o número de perguntas apresentadas mostraram que o 
aproveitamento foi excelente. Os temas que mais chamaram atenção foram Sexua-
lidade na adolescência, Alimentação no primeiro ano de vida, Vacinação contra pneumococo e 
Alergia alimentar. “As avaliações entregues ao final do evento foram muito positivas”, 
disse Roxo Jr. O evento contou com o apoio da Nestlé Nutrition.
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Congresso no ABC

A conteceu nos dias 31 de julho e 1 e 2 de agosto, o IX Congresso de Pediatria do 
Grande ABC, realizado nas Faculdades Anhanguera, no campus II do Centro 
Universitário de Santo André. “O evento foi um sucesso graças à programação 
científica ímpar e aos palestrantes de elevado nível científico e profissional”, co-

menta Alice Lang Simões Santos (foto à esquerda), diretora-presidente da Regional SPSP 
do Grande ABC. De acordo com Alice, os participantes foram, em essência, os pediatras 
da região, que atuam em suas clínicas privadas. A diretora-presidente da Regional agradece 
os parceiros na organização do Congresso – o Departamento de Pediatria da Faculdade de 

Medicina do ABC e a Secretaria de Saúde da Prefeitura de San-
to André – a Associação Paulista de Medicina Regional Santo 
André/Mauá/Ribeirão Pires, e também as empresas que apoia-

ram o evento: Abbott, AstraZeneca, 
Farmoquímica, Libbs, Marck Sharp 
& Dohme, Phadia, Sanofi-Aventis e 
Wyeth, com destaque para a Nestlé 
Nutrition, que forneceu infra-es-
trutura à Secretaria do evento, além 
da divulgação e do coffee break.

► regionais► regionais

Anote na agenda: de 23 a 25 de outu-
bro será realizada a I Jornada de Pe-

diatria da Baixada Santista. “É o primeiro 
evento do gênero na região e uma opor-
tunidade importante para reciclagem 
de conhecimentos e troca de experiên-
cias”, informa Paulo Cesar Koch No-
gueira, diretor-presidente da Regional 
Baixada Santista. A Jornada acontece 
na sede da Associação dos Médicos de 
Santos - AMS, em Santos e tem o apoio 
da Nestlé Nutrition. Inscrições pelo te-
lefone (13) 3289-2626. Confira o pro-
grama completo do evento no portal da 
SPSP - link Cursos e Eventos.

Vai acontecer 
em Santos

Jornada Alta MogianaA Regional SPSP de Mogi das Cru-
zes programou para os dias 27 e 28 

de outubro o  X Curso Introdutório à Liga 
de Pediatria da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Mogi das Cruzes. 
O evento conta com a presença já con-
firmada de renomados colegas: Vini-
cius Scaramuzzi (Neurologia), Hilton 
Kuperman (Endocrinologia), Alexan-
dre F. Lourenço (Ortopedia), Daniel-
le Kiertsman Harari (Pneumologia) e 
Anuar Ibrahim Mitre (Urologia).

Vai acontecer 
em Mogi

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.

Depósito: Associação de Pediatria de São Paulo – Banco Real • ag. 0409 • conta 6.061.200-8.

Revista Paulista de Pediatria
O próximo tema dos Serões de Pe-

diatria da Regional de Jundiaí 
será Natação para bebês, com o profes-
sor Antonio Fontanelli. O encontro 
acontecerá no dia 5 de novembro, às 
20 horas, no Anfiteatro da Faculdade 
de Medicina de Jundiaí.

Vai acontecer 
em Jundiaí

Fotos: Sônia Macedo



Dia 15 de agosto o Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu/
Unesp realizou o evento de Comemoração dos 40 anos do Departamento de Pediatria, 

prestigiado pela SPSP (com apoio Nestlé Nutrition). O professor Dr. Antônio Zuliani, 
chefe do Departamento, prestou homenagem aos fundadores, os professores Fernando 
José de Nóbrega, Helga Verena L. Maffei, Cleide 
Enoir P. Trindade, Ercília Mª C. Trezza, Antonio 
de Pádua Campana (in memoriam), Cláudio An-
tonio R. Coelho, Herculano D. Bastos (foto). Na 
ocasião foi lançado o livro eletrônico Departamento 
de Pediatria: uma visão histórica de seus 40 anos, dispo-
nível no site: www.fmb.unesp.br/40anospediatria. 

40 anos da Pediatria de Botucatu

O Departamento de Pediatria da Unifesp completou 70 anos, comemorados com 
um evento realizado no dia 10 de setembro, que contou com a presença da SPSP 

(foto). Duas outras atividades marcaram a data: o VII Curso de Atualização em Pediatria, 
ocorrido de 11 a 13 de setembro, no Hospital Sí-
rio Libanês, e o lançamento do livro Semiologia da 
Criança e do Adolescente, de Rosana Fiorini Puccini 
e Mª Odete Esteves Hilário, chefe e vice-chefe 
do Departamento de Pediatria da Unifesp, res-
pectivamente.

Pediatria da Unifesp completa 70 anos 

No dia 12 de agosto, o Memorial da América Latina, na capital de São Paulo, re-
cebeu mais de 600 profissionais que atuam com crianças e adolescentes para 
o 3º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra Crianças e 
Adolescentes (foto). Coordenado pelo Núcleo de Estudos da Violência contra a 

Criança e o Adolescente da SPSP e o Condeca (Conselho Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente), o evento contou com 313 participantes da capital, 307 do interior de São 
Paulo e seis de outras localidades do Brasil. Para Mário Roberto Hirschheimer, presiden-
te do evento, o Fórum foi um grande sucesso: “Superou os anteriores, mostrando que há 
cada vez mais interesse”. Para os próximos en-
contros, a equipe organizadora está pensando 
em incorporar novos formatos – como video-
conferência, por exemplo – para alcançar mais 
pessoas, principalmente do interior do Estado. 
Ao final das atividades, os presentes aprovaram 
um manifesto, que pode ser acessado no portal 
da SPSP (www.spsp.org.br) - link Núcleo de 
Estudos da Violência, no menu à esquerda. 
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Combate à violência
► aconteceu ► aconteceu

Educação 
continuada

Um dos objetivos maiores da 
SPSP é a educação continuada 

do pediatra. Nesse sentido, as ati-
vidades continuam intensas. Três 
Cursos Teórico-Práticos em áreas de in-
terface com a Pediatria e mais duas 
reuniões mensais do projeto Café da 
Manhã com Professor aconteceram nos 
últimos três meses.
 Asma, Dermatologia e Car-
diologia foram os temas dos Cursos 
Teórico-Práticos que aconteceram em 
julho, agosto e setembro, respectiva-
mente. O primeiro (foto) teve a pre-
sença de 68 pediatras, o segundo 85, 
e o que tratou de Cardiologia contou 
com 63 pessoas presentes. As avalia-
ções dos três eventos mostram que 
os participantes saíram satisfeitos dos 
encontros.
 As reuniões do projeto Café 
da Manhã com Professor trataram de 
Ultra-sonografia, em junho, e Of-
talmologia, em agosto. Ambas conta-
ram com excelente número de parti-
cipantes: 54 pediatras atualizaram-se 
em Diagnóstico por Imagem e 45 em 
Oftalmologia. 
 Essas atividades são organizadas 
pela Diretoria de Cursos e Eventos 
em conjunto com os Departamentos 
Científicos da SPSP e oferecem pon-
tos para a Certificação de Atualização 
Profissional.
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Eventos em 2009

A Diretoria de Cursos e Eventos da SPSP está trabalhando a todo vapor nas 
atividades de 2009. Já estão confirmados três eventos, que serão organizados 
em conjunto com a Sociedade Brasileira de Pediatria: de 18 a 21 de abril de 
2009 acontece o VIII Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia 

e Metabologia - Cobrapem; de 14 a 16 de maio de 2009 será realizado o II 
Simpósio Internacional de Nutrologia; e de 10 a 13 de junho de 2009 
está programado o XII Congresso Brasileiro de Pneumologia Pe-
diátrica. Todos eles acontecem na capital de São Paulo. 
Ainda no primeiro semestre do ano que vem será 
realizado, em Campinas (SP), o I Congresso Pau-
lista de Otorrinolaringologia Pediátrica, nos dias 24 e 
25 de abril de 2009. Anote na agenda e não deixe 
de participar!

► vai acontecer► aconteceu

Nutrição em 
Campinas

Com o objetivo de promover a educação continuada do pediatra, a SPSP 
continua organizando cursos e encontros. Os Cursos Teórico-Práticos visam 

capacitar o pediatra em procedimentos básicos em áreas de interface com a Pe-
diatria. Os próximos cursos têm como tema Adolescência, Otorrinolaringologia 
e Oftalmologia. As reuniões do projeto Café da Manhã com Professor, realizados 
aos sábados pela manhã, uma vez ao mês, oferecem a oportunidade de trocar 
informações com especialistas em várias áreas da Pediatria. Os próximos assuntos 
a serem tratados são Saúde Oral, Saúde Mental e Gastroenterologia. Não perca 
essa chance de atualizar seus conhecimentos, encontrar colegas e trocar idéias. 
Visite o portal da SPSP (www.spsp.org.br), localize os eventos de seu interesse e 
faça já sua inscrição!

Cursos e encontros de atualização

Semana do 
aleitamento O curso virtual Seguimento do Recém-Nascido Pré-termo, organizado pela Socie-

dade de Pediatria de São Paulo, com o apoio do laboratório Abbott, con-
tinua fazendo sucesso: já teve mais de mil participantes desde abril deste ano. É 
composto por quatro módulos: Programa-
ção do Acompanhamento Ambulatorial, 
Imunização em RN de Muito Baixo Peso, 
Crescimento do Pré-Termo, Desenvolvi-
mento Neuromotor nos Primeiros Anos 
de Vida. O curso fica no ar até 25 de março 
de 2009.

Seguimento do RN pré-termo

Aconteceu, de 1 a 7 de agosto, a Se-
mana Mundial do Aleitamento 

Materno (SMAM), com o tema “Apoio 
à Mãe” e a frase “Nada mais natural 
que amamentar. Nada mais importante 
que apoiar. Amamentação: participe e 
apóie a mulher!”. Os membros do De-
partamento Científico de Aleitamento 
Materno, cada qual em seus locais de 
atuação, organizaram e participaram 
de diversas atividades de promoção da 
SMAM. Um dos eventos foi o XIII 
Evento Comemorativo da Semana Mundial 
de Aleitamento Materno, ocorrido dia 2 de 
agosto, na Universidade de Santo Ama-
ro (Unisa), que contou com a presença 
de 1.180 pessoas (foto).

Pediatras e residentes de Pedia-
tria de Campinas (SP) puderam 

atualizar seus conhecimentos sobre 
as condutas na alimentação infantil 
com o Curso Teórico SPSP - Nutrição 
no 1º ano de vida, ocorrido em agosto, 
na Sociedade de Medicina e Cirurgia 
de Campinas. O evento, organizado 
pela Diretoria de Cursos e Eventos da 
SPSP, contou com 33 participantes e 
as avaliações respondidas ao final do 
curso mostraram que a grande maio-
ria dos presentes considerou ótimos 
os temas propostos e a aplicabilidade 
do conteúdo.
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I Jornada de Pediatria
da Baixada Santista

Primeiro evento do gênero na região. 
Oportunidade importante para reciclagem de 

conhecimentos e troca de experiências.

23 a 25 de outubro de 2008

Curso Teórico-Prático
Consultório do Adolescente

 Capacitar os pediatras para o atendimento do adolescente em 
consultório. As estações práticas terão discussão de casos clínicos.

11 de outubro de 2008
> estacionamento grátis e almoço <

Espaço APAS Eventos
Pio XI, 1.200 • sala Japão • Alto de Pinheiros

(11) 3849-8263 ou www.meetingeventos.com.br
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Encontre seu curso ou evento
  Data Local Evento Informações Pontos

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

 Apoio 15 de outubro Hospital Samaritano Educação Continuada em Pediatria (11) 3821-5871 ou 3821-5896       *
 SPSP  São Paulo, SP Experiência com transplante renal pediátrico ana.seara@samaritano.com.br

 Apoio 27 a 31 Instituto da Criança HC FMUSP Projeto Gêmeos 2008 (11) 3069-8841       *
 SPSP de outubro São Paulo, SP  www.icr.usp.br

 Apoio 8 de novembro Hospital Santa Catarina Curso de Atualização em Pediatria do Hospital Santa Catarina (11) 3016-4269       *
 SPSP  São Paulo, SP Módulo III: Pneumologia em Pediatria www.hsc.org.br

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)

*

2Seguimento do Recém-nascido Pré-termoCurso
on-line (*
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Curso PALS: 28 e 29 de novembro, 5 e 6 de dezembro de 2008
Curso Seqüência Rápida de Intubação em Criança para o Médico de Emergência: 24 de outubro
Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 6 de dezembro
Informações/inscrições: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês - (11) 3155-0900

 Apoio 17 de outubro Maksoud Plaza Hotel XIV Curso Internacional de Atualização (11) 3288-3332 ou 3283-4873       *
 SPSP  São Paulo, SP em Terapia Intensiva Adulto, Pediátrica e Neonatal www.sopati.com.br

 Relização 1 de novembro Centro Médico de Ribeirão Preto Curso Continuado sobre Especialidades Pediátricas da SPSP (16)3602-2573       *
 SPSP  Ribeirão Preto, SP Regional Ribeirão Preto – Módulo 5: Emergências persiorj@fmrp.usp.br

 Apoio 16 a 18 de abril Maksoud Plaza Hotel 5º Congresso Latino-americano de Dermatologia Pediátrica 3865-5354 ramal 214       *
 SPSP  São Paulo, SP  

 Apoio 26 a 29 Costão do Santinho Resort & Spa XX Congresso Brasileiro de Cardiologia Pediátrica, II Congresso Brasileiro de graziela@praxis.srv.br       *
 SPSP de novembro Florianópolis, SC Cirurgia Cardiovascular Pediátrica e II Fórum Cardiopatias Congênitas no Adulto www.praxis.srv.br 

 Apoio 12 a 14 de março Maksoud Plaza Hotel Simpósio Internacional de Neonatologia (11) 3849-8263       *
 SPSP  São Paulo, SP  www.meetingeventos.com.br

 25 de outubro Saúde Oral A Odontopediatria de mãos dadas com a clínica pediátrica Anfiteatro térreo da sede da SPSP *
 Data Tema Mesa-redonda Local Pontos

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

 22 de novembro Saúde Mental Discutindo sinais de psicopatologias na infância e adolescência Anfiteatro térreo da sede da SPSP *
 13 de dezembro Gastroenterologia Condutas nas principais afecções gastroenterológicas Anfiteatro térreo da sede da SPSP *

 Relização 29 de novembro Centro Médico de Ribeirão Preto Curso Continuado sobre Especialidades Pediátricas da SPSP (16)3602-2573       *
 SPSP  Ribeirão Preto, SP Regional Ribeirão Preto – Módulo 6: Endocrinologia persiorj@fmrp.usp.br

 Data Tema Local Pontos
Cursos Teórico-Práticos • Realização SPSP • Informações: www.meetingeventos.com.br ou (11) 3849-8263

 13 de dezembro Oftalmologia para o Pediatra Associação Paulista de Medicina - Anfiteatro do 10º andar *
 8 de novembro Otorrinolaringologia para o Pediatra Espaço Apas Eventos *

2008

2009

 Realização 23 a 25 Associação dos Médicos de Santos I Jornada de Pediatria da Baixada Santista (13) 3289-2626        *
 SPSP de outubro Santos, SP  

 11 de outubro Consultório do Adolescente Espaço Apas Eventos *

Sede da Associação dos Médicos de Santos - AMS
Avenida Ana Costa, 388 • Gonzaga • Santos

Inscrições: (13) 3289-2626



► atualização rápida

O exame oftalmológico deve ser rea-
lizado preventivamente no berçá-

rio pelo pediatra e pelo oftalmologista 
em algumas condições, como suspeita 
de infecção congênita ou prematuri-
dade. Em consultório, com um ano e, 
a seguir, a cada dois anos, pelo menos. 
Casos de emergência, como trauma ou 
conjuntivite, devem ser atendidos ime-
diatamente. Com dois a três anos já se 
consegue uma boa colaboração da crian-
ça e há tempo de combater a ambliopia 
ou tratar alguma doença quando pre-
sente antes dos 10 anos. A criança levará 
para o resto da vida a visão que tiver aos 
10 anos. Muitas parecem enxergar bem, 
mas o fazem com um olho só, ou por ter 
algum defeito congênito ou por ter grau 
diferente em cada olho [anisometropia].

Exame 
oftalmológico
Departamento de Oftalmologia

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

Patrocínio

Consulta do adolescente

Aconsulta médica dirigida ao adolescente envolve particularidades diretamente re-
lacionadas às necessidades desta faixa etária que, segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), abrange indivíduos entre 10 e 20 anos de idade e constitui apro-
ximadamente um quarto da população brasileira.

 Nem sempre a chegada de um adolescente ao consultório médico parte da disponibili-
dade interna do jovem. A motivação maior pode estar em um membro da família, amigo ou 
orientador da escola. De qualquer forma, nessa procura está embutido um movimento para 
buscar saúde e uma melhor qualidade de vida. Sendo assim, o médico que recebe um ado-
lescente deve encarar o momento como uma oportunidade para desenvolver gradativamente 
em seu paciente a responsabilidade pelo seu corpo e pela condução de sua vida.
 Apesar de não existir um modelo rígido quanto às etapas de atendimento, alguns cui-
dados devem ser observados. Em uma primeira consulta, é importante que os pais (ou res-
ponsáveis) e o adolescente sejam atendidos separadamente. É mais comum que o responsá-
vel entre primeiro, exponha o motivo principal da procura e seja questionado, entre outros 
fatores, sobre antecedentes pessoais e familiares, desempenho escolar, alimentação, prática 
esportiva, calendário vacinal, horários de sono e atividades sociais. Também é o momento 
para o médico explicar como funciona a consulta e acolher qualquer dúvida. 
 Em seguida os pais dão lugar ao jovem. Nessa etapa, o médico deve mapear não somen-
te a condição física, mas captar experiências emocionais e ambientais pelas quais o jovem está 
passando, considerando as inúmeras mudanças que é obrigado a enfrentar, sem desprezar 
nenhum detalhe. O exame físico completo deve ser realizado observando o grau de desen-
volvimento puberal proposto por Tanner. É importante lembrar que o adolescente tem di-
reito a ser atendido sozinho, em espaço privado e apropriado. Ao final da consulta, o médico  
explicará suas hipóteses diagnósticas e a terapêutica proposta ao adolescente e, de 
acordo com cada caso e respeitando os princípios éticos, aos seus responsáveis.
 Todos devem ser informados sobre o artigo 103 do Código de Ética 
Médica: É vedado ao médico: revelar segredo profissional referente a paciente menor de 
idade, inclusive a seus pais ou responsáveis legais, desde que o menor tenha capacidade 
de avaliar seu problema e de conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo, 
salvo quando a não revelação possa acarretar danos para o paciente.
 Na maioria dos casos, o jovem se sente muito bem em ter um espaço 
acolhedor e um profissional com que possa dividir suas dúvidas e ansieda-
des. A periodicidade das consultas varia de acordo com o diagnóstico. É bom 
observar que, muitas vezes, o médico de adolescentes pode atuar de maneira 
preventiva fazendo com que o jovem reflita sobre sua condição de indivíduo 
em transformação, aumentando assim as possibilidades de enfrentar de modo 
saudável esse momento da vida, que representa a passagem da infância para a 
idade adulta.

► atualização rápida

Departamento de Adolescência

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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Veja no portal da SPSP (área Atualização 
Científica) a resposta do Departamento 

de Emergências aos questionamentos do 
Departamento de Aleitamento Materno, rela-
cionados ao artigo Síndrome da morte súbita 
do lactente – boletim Pediatra Informe-se nº 
139 (maio/junho), página 8.

► Morte súbita do lactente

Também está no portal da SPSP (área 
Atualização Científica) a carta da coorde-

nadoria do Programa Estadual de DST/AIDS 
- São Paulo sobre o artigo Teste rápido anti-
HIV publicado no boletim Pediatra Informe-se 
nº 140 (julho/agosto), página 8.

► Teste rápido anti-HIV
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