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Prezados colegas. O ano de 2009 começa sob a ameaça de uma crise econômica 
de elevada gravidade institucional e social. Percebe-se na economia um clima de 
desânimo generalizado e isso pode trazer reflexos importantes na área da saúde. 
Como ficará a nossa Pediatria nesse contexto? Aprendi a ver a SPSP com três 

compromissos principais: educação continuada, defesa do exercício profissional e aten-
ção as nossas crianças. A SPSP tem a incumbência de fornecer oportunidades para que 
os pediatras possam consolidar e incorporar novos conhecimentos, em um ambiente de 
intercâmbio amplo. Nesse sentido, teremos em 2009: Café da Manhã com o Professor, Cursos 
Teórico-Práticos, Consultório de Amamentação, jornadas no interior e na capital, congressos, 
como o de Otorrino, publicações (Revista Paulista de Pediatria, Recomendações, livros), atuali-
zações científicas no portal, cursos on-line, Reanimação Neonatal, PALS e outras formas 
de aquisição de conhecimentos como os Casos Clínicos. A SPSP apoiará os Congressos 
Brasileiros de Endocrinologia e Pneumologia, o Simpósio de Nutrologia e o Curso Nestlé, que 
serão realizados em São Paulo. Lançaremos o Manual de Defesa Profissional da SPSP – 2009. 
Realizaremos reunião com nossas Regionais. O projeto contra o uso de álcool na gestação, 
já em tramitação na Assembléia, os grupos de trabalho e as ações junto à comunidade 
continuarão atuantes. Estaremos atentos ao ensino da pedia-
tria na graduação e na residência. O portal, atualizado quase 
que diariamente, e este boletim, continuarão informando os 
eventos e o dia-a-dia da SPSP. Afinal, todos nós pediatras va-
mos enfrentar essa crise com muito trabalho.
 Um grande abraço,

José Hugo de Lins Pessoa
Presidente

E-mail: pediatria@spsp.org.br
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Fone: 3284-0308 - 3284-9809
pediatria@spsp.org.br.
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Atualize seu 
cadastro

A Sociedade de Pediatria de São 
Paulo pede aos colegas pediatras 

que mantenham seus dados cadas-
trais atualizados, pois muitas vezes é 
difícil entrar em contato com os as-
sociados. Isso pode ser feito de forma 
simples e rápida no portal da SPSP 
na internet (www.spsp.org.br). Pro-
cure pelo link Atualize seu Cadas-
tro no menu à esquerda, na página 
principal.
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Departamentos: a alma da SPSP

Pediatras especialistas

ASPSP tem como missão congregar pediatras, sempre 
trabalhando a favor do desenvolvimento da categoria, e 
também defendendo e promovendo a saúde da criança e 
do adolescente. Essa incumbência é observada por meio 

de congressos e eventos de atualização científica, publicações e ou-
tras ações que contribuam para o pleno exercício da profissão. Os 
Departamentos Científicos (DCs) da SPSP – agrupando diversas 
áreas de atuação da Pediatria – constituem, então, a alma da Socie-
dade, uma vez que são o suporte do conhecimento técnico-cien-
tífico para a manifestação da própria SPSP. São 30 DCs formados 
por profissionais sempre atualizados – apoiados pela presidência da 
Sociedade e sua Diretoria Executiva – que, além de contribuir para 
a educação continuada do pediatra do Estado, assessoram os cole-
gas associados no seu dia-a-dia, respondendo suas dúvidas e ques-
tionamentos. Para coordenar esses DCs, conto com a colaboração 
dos colegas Mauro Batista de Morais e Ciro João Bertoli.

 Em termos de futuro, devemos 
fortalecer a interação entre os diver-
sos DCs e, considerando a evolução 
da ciência médica e a velocidade com 
que isso ocorre, devemos estar sempre 
preparados para as transformações que 
podem surgir. Fica aqui o convite aos colegas para que visitem o 
portal da SPSP na internet e acompanhem as ações dos diversos 
DCs e não se acanhem em participar. A contribuição de todos é 
importante, seja do colega que atua na capital, seja o pediatra que 
se encontra no litoral ou interior de São Paulo. Estamos abertos ao 
fortalecimento da Pediatria.

Sérgio Antonio Bastos Sarrubbo
Diretor dos Departamentos Científicos da SPSP, diretor técnico do Depto. de Pediatria do Hospital 
Infantil Darci Vargas, conselheiro no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (SP). 
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o diretor

► conversa com o associado
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Convidado pelo presidente da SPSP, professor José Hugo 
de Lins Pessoa, para participar da conversa com o associa-
do, achamos que, após mais de 30 anos de exercício da 
Pediatria e frente aos momentos de baixa auto-estima 

e desvalorização dos pediatras, seria o momento ideal para inserir-
mos a Pediatria no devido contexto para que possamos apreendê-la 
em toda sua dimensão.
 Assim, é necessário que sejam tomadas medidas urgentes 
pelas sociedades de especialidades, notadamente de Pediatria, que 
sempre desempenharam papel fundamental no incentivo à maior 
participação do pediatra na sua defesa, contribuindo para que seu 
exercício seja resguardado e valorizado. Entretanto, com os avan-
ços da ciência, ocorreram mudanças significativas na morbidade e 
mortalidade pediátrica. Para tanto, precisamos repensar: a revisão 
do ensino de Pediatria, adequando-os frente aos novos tempos 
e a nova Pediatria; a valorização da semiologia na formação dos 
profissionais e a estruturação dos serviços de saúde em todos os 
seus níveis de complexidade; a reciclagem dos novos avanços em 

genética e imunologia devido ao de-
senvolvimento de novas abordagens 
diagnósticas, terapêuticas e preventi-
vas de muitas doenças; e a aquisição de 
saberes de novas tecnologias, deman-
das e necessidades em saúde, constituição familiar na atualidade, 
expectativas e exigências em relação à criança no seu novo papel na 
sociedade contemporânea.
 Portanto, faz-se necessário o reconhecimento urgente das es-
pecialidades pediátricas como tal e não como áreas de atuação, con-
dição fundamental para a sobrevivência dos programas de residên-
cia (R3) em especialidades e garantindo que as crianças brasileiras 
possam ser atendidas por pediatras especialistas e não por clínicos 
de adultos.

Antonio Zuliani
Doutor em Pediatria, docente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu – 
UNESP, chefe do Departamento de Pediatria e da Disciplina de Alergia e Imunologia Pediátrica.
E-mail: pediatri@fmb.unesp.br.
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M ais um ano se inicia. Tempo para programarmos 
novas metas e novos objetivos. Mas não pode-
mos deixar de nos lembrar das conquistas do 
ano que passou. 

 Participamos de todos os boletins Pediatra Informe-se, 
apresentando temas de interesse diário de nossa especialida-
de; muitos deles, aliás, sugeridos pelos próprios associados da 
SPSP (todos os textos publicados aqui também estão no portal 
da SPSP – link Defesa Profissional). Aproveitamos para apre-
sentar perguntas, que selecionamos dentre as que nos foram 
encaminhadas, por entender que, muitas vezes, as dúvidas de 
alguns são as de muitos. Devido à repercussão positiva dos nos-
sos leitores, decidimos que a seção “perguntas e respostas” fará 
parte constante de nossa página neste boletim.

Manual de Defesa Profissional
 Entretanto, uma grande contribuição que o 
Departamento fará ainda está por vir. Trata-se do 
Manual de Defesa Profissional, que depois de árduo, 
mas gratificante trabalho, já se encontra no prelo 
e, dentro em breve, será distribuído gratuitamente 
aos associados da Sociedade de Pediatria de São 
Paulo.
 Com a participação não só dos membros 
de nosso Departamento, mas de vários ou-
tros colaboradores, a publicação abran-
ge vasto campo, discorrendo sobre te-
mas de Medicina, Ética e Direito. Esses 
temas se inter-relacionam no dia-a-dia 
do pediatra. Em mais de uma centena 

Importantes conquistas do 
Departamento de Defesa Profissional

Pediatra Informe-se • 3

► exercício da pediatria

Departamento de Defesa Profissional

de páginas, o Manual apresenta capítulos que abarcam desde a 
importância da relação médico paciente, até a greve na área da 
saúde. Nesse trabalho, não pretendemos esgotar o tema, mas 
estimular uma reflexão. A importância da atividade pediátri-
ca no SUS, nas cooperativas médicas e nos “planos de saúde”, 
bem como o termo de consentimento livre esclarecido e a pu-
blicidade médica, dentre outros temas, estão contemplados. 
 Com esse Manual, desejamos apresentar uma base que sir-
va para dirimir dúvidas que se fazem presentes frequentemente 
na atividade pediátrica. Mas, mais do que isso, pretendemos 
trazer à tona a importância do tema e acalorar a discussão. Ten-
do em vista o processo dinâmico da defesa profissional, estare-
mos permanentemente atualizando essa publicação. O intuito 

único é conseguir um atendimento pediátrico cada vez 
mais gratificante para seus praticantes, e mais 

adequado às crianças e aos adolescentes.
 Aproveitamos para, mais uma vez, 

disponibilizar nosso endereço eletrô-
nico, que pode ser utilizado por nos-
sos associados quando de alguma dú-

vida que se faça presente, em 
sua atividade profissional: 
defesaprofissional@spsp.
org.br.
 Brevemente, o 

Manual de Defesa Pro-
fissional estará dispo-
nível; esperamos que 
todos gostem e lhes 
seja útil.

ASociedade de Pediatria de São Paulo entende que pode, 
por meio de sua Diretoria e de seu Departamento Cien-

tífico de Defesa Profissional, colaborar para a melhoria das 
condições de trabalho e da remuneração dos pediatras, bem 
como auxiliar no esclarecimento de dúvidas que ocorram no 
desenvolver da atividade pediátrica diária. O Departamento 

de Defesa Profissional coloca à disposição dos pediatras as-
sociados um canal direto de comunicação, justamente para 
orientar, ajudar e esclarecer os colegas e, também, receber 
sugestões. 
► Entre em contato por meio do endereço eletrônico: 
defesaprofissional@spsp.org.br.

Conte com a SPSP
Flogel | Dreamstime.com



4 • Pediatra Informe-se

Jornadas nas Regionais

A s Jornadas de Atualização Pediátrica estão de volta nas Regionais da SPSP. A partir de 
maio elas acontecem nas seguintes Regionais: Taubaté (dia 9 de maio), São José do 
Rio Preto (dia 27 de junho) e Campinas (dia 29 de agosto). A programação das Jor-
nadas é idealizada pela Diretoria de Cursos 

e Eventos em conjunto com as Regionais. Os pales-
trantes são membros dos Departamentos Científicos 
da SPSP. A abordagem dos temas é prática, direcio-
nada para o pediatra geral, com discussão de casos 
clínicos. Acesse o link Cursos e Eventos no portal da 
SPSP, veja a programação e faça sua inscrição.

► regionais► regionais

A Regional SPSP de Piracicaba divul-
ga os eventos já programados para 

2009, mas ainda sem data definida (a ser 
divulgada oportunamente): 
• março - Curso de Reanimação 
Neonatal; 
• abril - curso voltado para o pediatra 
geral abrangendo as áreas de Dermato-
logia, Urgência e Intoxicação;
• junho - 1ª Jornada Materno Infantil da 
Santa Casa de Piracicaba, com temas como 
Doença hipertensiva específica da gesta-
ção, Infecção neonatal pelo Streptococo 
e Prematuridade, entre outros.

Eventos em 
Piracicaba

Contribuindo para um futuro melhor
► eu trabalho na spsp

Em 18 anos de SPSP posso dizer que trabalhar na Sociedade não 
é tarefa simples. No entanto, também posso dizer que é muito 

gratificante, pois sabemos que estamos colaborando com a Pedia-
tria e, em última instância, estamos cuidando das nossas crianças e 
adolescentes. Muitas vezes o trabalho é bastante cansativo – não é 
fácil, por exemplo, fazer por volta de 500 inscrições para uma pro-
va como o TEP ou ajudar nos detalhes da organização dos vários 
eventos da SPSP. Mas tudo isso vale muito a pena, pois sabemos 
que na outra ponta tem uma criança sendo beneficiada.
 Em todos esses anos passei por muitas Diretorias – a cada três 

anos uma nova administração, com outra 
dinâmica de trabalho e, muitas vezes, gran-
des reformulações –, mas tudo sempre vi-
sando o melhor para o associado.
 Só tenho a agradecer à Diretoria pela confiança e à equipe de 
funcionários por toda a dedicação. Acredito que somos uma grande 
engrenagem trabalhando em prol de um futuro melhor.

Adriana Oliveira da Silva
Supervisora administrativa (adriana@spsp.org.br).
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Os Cursos Continuados de Especialidades Pediátricas da SPSP - Regional Ribeirão Preto, 
projeto criado nesta gestão, terão continuidade em 2009. Confira os temas para 

o primeiro semestre do ano: Módulo 7: Cardiologia, no dia 25 de abril; Módulo 8: Ci-
rurgia Pediátrica, no dia 30 de maio; Módulo 9: Nefrologia, no dia 27 de junho. Os três 
eventos acontecem no Centro Médico de Ribeirão Preto, das 8h30 às 12h00. Confira o 
programa completo dos cursos no portal da SPSP - link Cursos e Eventos.

Cursos em Ribeirão Preto

A Regional SPSP de Sorocaba faz a 
primeira chamada para o Curso de 

Atualização em Pediatria, a ser realizado em 
junho, em comemoração aos 40 anos da 
Residência de Pediatria da PUC-SP So-
rocaba. Mais informações pelo e-mail: 
alcindanigri@yahoo.com.br.

Eventos em 
Sorocaba

Dia 28 de março acontece a I Jornada Interdisciplinar de Pneumopatias na Criança e no 
Adolescente, na Associação Paulista de Medicina, em Santo André (SP). Informa-

ções e inscrições: (11) 4990-0168 ou info@apmsantoandre.org.br.

Jornada no ABC
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ASPSP tem se mantido firme no propósito de oferecer atividades e encontros 
que promovam a educação continuada do pediatra. Três Cursos Teórico-Práti-
cos em áreas de interface com a Pediatria e mais quatro reuniões mensais do 
projeto Café da Manhã com Professor aconteceram nos últimos quatro meses. 

Adolescência, Otorrinolaringologia (foto maior, acima) e Oftalmologia foram os temas 
dos Cursos Teórico-Práticos que aconteceram em outubro, novembro e dezembro, respec-
tivamente. O primeiro teve a presença de 26 pediatras, o segundo 41, e o que tratou de 
Oftalmologia contou com 47 presentes. As 
avaliações mostraram que os participantes 
saíram satisfeitos dos três encontros. 
 As reuniões do projeto Café da Manhã 
com Professor trataram de Pneumologia (em 
setembro), Saúde Oral (em outubro), Saú-
de Mental (em novembro) e Gastroentero-
logia (em dezembro). Todas contaram com 
ótimo número de participantes: 44 pedia-
tras atualizaram seus conhecimentos 
em Pneumologia (foto menor, abaixo), 
24 em Saúde Oral, 21 em Saúde Mental 
e 39 em Gastroenterologia.
 Essas atividades de atualização 
científica são organizadas pela Diretoria 
de Cursos e Eventos em conjunto com 
os Departamentos Cíentíficos da SPSP. 
Todas oferecem pontos para a Certifica-
ção de Atualização Profissional.
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Compromisso com a 
educação continuada

► aconteceu ► vai acontecer
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Após um ano de trabalho, aconteceu o 
jantar de confraternização da Direto-

ria da SPSP (foto), no dia 13 de dezem-
bro. No encontro estiveram presentes 
membros da Diretoria Executiva e presi-
dentes dos Departamentos Científicos da 
SPSP, reunidos em um clima de alegria, 
descontração e amizade. Na ocasião, foi 
sorteada uma viagem à Natal, cedida por João Coriolano Rego Barros, 1º vice-
presidente da SPSP, viagem esta que havia sido sorteada em 2007 e não foi utiliza-
da. A ganhadora foi a presidente do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, 
Mônica López Vásquez. O jantar teve o patrocínio da Nestlé Nutrition.

Confraternização da SPSP

Consultório de 
amamentação

Dia 28 de fevereiro será realizado 
o Consultório Pediátrico de Ama-

mentação, no auditório térreo da SPSP, 
na capital de São Paulo. O curso terá 
aulas teóricas e práticas, e visa capaci-
tar os pediatras a resolver dificuldades 
sobre amamentação no consultório e, 
também, no ambiente hospitalar. É 
organizado pela Diretoria de Cursos 
e Eventos da SPSP, juntamente com 
o Departamento Científico de Aleita-
mento Materno. A programação está 
disponível no portal da SPSP (www.
spsp.org.br).

De 12 a 14 de março acontece o 
Simpósio Internacional de Neonato-

logia, no Maksoud Plaza Hotel, em São 
Paulo (SP). Organizado pelo Hospital 
Santa Joana Pro Matre, é um evento 
importante para os pediatras das áreas 
de Neonatologia e Medicina Intensi-
va Pediátrica. O Simpósio conta com 
as presenças internacionais de: Danny 
Benjamin Jr., associate professor Duke 
University, Durham (USA); Nick 
Evans, clinical associate professor and 
head of Newborn Care RPA Women 
and Babies, Royal Prince Alfred Hos-
pital, Sidney (Austrália); Terrie Inder, 
associate professor in Pediatrics, Neu-
rology and Radiology Washington 
University, St. Louis (USA); e William 
Hay Jr., professor of Pediatrics Scien-
tific Director, University of Colora-
do Health Sciences Center, Aurora 
(USA).
 As inscrições podem ser feitas 
pelo site www.meetingeventos.com.
br, que também oferece a programação 
científica do Simpósio.

Simpósio de 
Neonatologia
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Congresso de Otorrino

A contece nos dias 24 e 25 de abril o I Congresso Paulista de Otorrinolaringologia 
Pediátrica, uma realização da Sociedade de Pediatria de São Paulo em conjunto 
com seu Departamento Científico de Otorrinolaringologia. De acordo com 
Silvio Antonio Monteiro Marone, presidente do DC de Otorrino da SPSP, o 

encontro tem como finalidade a troca de conhecimentos práticos e atualizados de temas 
mais frequentes do dia-a-dia do pediatra, de maneira informal, por meio de conferência, 
miniconferências, discussões de casos clíni-
cos, mesas-redondas e painéis, preparados 
com a participação ativa de especialistas das 
áreas de Pediatria e Otorrinolaringologia. A 
conferência terá como tema Diagnóstico Dife-
rencial de Massa Cervical. Confira os temas das 
mesas-redondas: otites, deficiência auditiva 
neonatal: diagnóstico, rinosinusites e obs-
trução de VAS: ronco e apnéia.
 O evento será realizado no Hotel Na-
cional Inn, em Campinas (SP). As inscrições 
podem ser feitas com a Stela Maris Eventos: 
telefone (11) 5080-4933, e-mail stela@ste-
lamariseventos.com.br ou www.stelamarise-
ventos.com.br. O programa está disponível no 
portal da SPSP na internet (www.spsp.org.br).

► vai acontecer► vai acontecer

Inscrições 
para o TEP

Café com 
professor

Cursos 
teórico-práticos

Já está disponível o edital do con-
curso para obtenção do Título de 

Especialista em Pediatria (TEP) e 
Neonatologia (TEN). As inscrições 
para o TEP e para o TEN vão de 
9 de fevereiro a 24 de abril e as 
provas acontecem no dia 31 de maio, 
das 9 às 13 horas. O portal da SPSP 
(www.spsp.org.br) oferece os links 
para o edital do concurso.

As reuniões do projeto Café da Ma-
nhã com Professor, realizadas aos 

sábados pela manhã, também terão 
continuidade em 2009. Em 4 de abril 
o tema será Alergia alimentar e 30 de 
maio o assunto é Neonatologia. Confi-
ra a programação no portal da SPSP e 
aproveite para fazer sua inscrição. 

Os Cursos Teórico-Práticos da SPSP 
foram desenvolvidos com o 

objetivo de capacitar o pediatra em 
procedimentos básicos em áreas de 
interface com a Pediatria, oferecen-
do teoria e a oportunidade de discutir 
casos clínicos em estações práticas. Já 
estão programados novos temas para 
os primeiros meses de 2009. Ortope-
dia para o Pediatra acontece em 7 de 
março; Nefrologia Pediátrica em 21 de 
março; e Ultra-sonografia para o Pediatra 
ocorre em 18 de abril. A programa-
ção dos cursos está no portal da SPSP. 
Aproveite para fazer sua inscrição e 
garantir sua vaga!

A 66ª edição do Curso Nestlé de Atualização em Pediatria 
acontece em São Paulo (capital), de 4 a 6 de março, 

no Transamérica Expo Center. A programação previs-
ta para este ano aborda assuntos de grande valor para o 
dia-a-dia do pediatra geral dentro das áreas de nutrição 
e crescimento, entre outras. A marca registrada do Curso 
Nestlé, as mesas-redondas seguidas de colóquio, estarão 
presentes na 66ª edição do evento. Confira alguns dos 
temas: o papel do pediatra na prevenção das doenças 
crônicas do adulto; distúrbio do sono na criança e no 
adolescente, sob coordenação de José Hugo de Lins Pes-
soa, presidente da SPSP; principais quadros alérgicos; 
imunização; exercício da Pediatria; e distúrbios gastroin-
testinais, entre outros. Confira o programa preliminar e 
faça sua inscrição no site www.nestle.com.br/nutricaoinfantil (acesso com senha). Infor-
mações e inscrições também pela Ekipe de Eventos: (41) 3022-1247 ou ekipe@ekipede-
eventos.com.br. Se preferir, inscreva-se com o representante da Nestlé Nutrition.

Curso Nestlé de Atualização em 
Pediatria será em São Paulo



 Realização 28 de fevereiro Auditório Térreo da SPSP Consultório Pediátrico de Amamentação (11) 3849-8263 ou 3849-0379        3
 SPSP  São Paulo, SP  www.meetingeventos.com.br

Seguimento do Recém-nascido Pré-termo

I Congresso Paulista de 
Otorrinolaringologia Pediátrica

Atualizar e capacitar o pediatra a suspeitar, diagnosticar 
e conduzir os casos de recém-nascidos e crianças com 

patologias otorrinolaringológicas.

24 e 25 de abril de 2009

Curso Nestlé
de Atualização em Pediatria

Confira o programa preliminar e faça sua inscrição no site www.nestle.
com.br/nutricaoinfantil (acesso mediante senha). 

Se preferir, inscreva-se com o representante da Nestlé Nutrition.

4 a 6 de março de 2009

Transamérica Expo Center
Av. Dr. Mario Villas Boas Rodrigues, 387 

(41) 3022-1247 ou  ekipe@ekipedeeventos.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 12 de fevereiro Anf. Emergências H.Clínicas Curso de Atualização de Imunologia, Alergia e Reumatologia Pediátrica (16) 3602-2573       5
 SPSP a 4 de junho Ribeirão Preto, SP  www.fmrp.usp.br/rpp

 Apoio 12 a 14 de março Hotel Maksoud Plaza Simpósio Internacional de Neonatologia (11) 3849-8263 ou 3849-0379       9,5
 SPSP  São Paulo, SP  www.meetingeventos.com.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) *

2Curso
on-line (*
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Curso PALS: 13 e 14 de fevereiro, 1 e 2 de maio, 17 e 18 de julho, 31 de julho e 1 de agosto de 2009
Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 24 de janeiro, 15 de fevereiro, 15 de março, 12 de abril e 5 de maio
Informações/inscrições: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês - (11) 3155-0900

*

 Apoio 18 de fevereiro Sala Telemedicina H.Samaritano Educação Continuada em Pediatria do Hospital Samaritano (11) 3821-5871       1
 SPSP e 18 de março São Paulo, SP  centroestudos@samaritano.com.br

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

 4 de abril Alergia alimentar Alergia alimentar Anfiteatro térreo da sede da SPSP *

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

 7 de março Ortopedia para o Pediatra Associação Paulista de Medicina - Anfiteatro do 10º andar 3,5
 21 de março Nefrologia Pediátrica Associação Paulista de Medicina - Anfiteatro do 10º andar *

2009

Hotel Nacional Inn – Campinas
Av. Benedicto Campos, 35 • Jardim do Trevo

(11) 5080-4933 ou www.stelamariseventos.com.br

 18 de abril Ultra-sonografia para o Pediatra Associação Paulista de Medicina - Anfiteatro do 10º andar *

 Apoio 4 a 6 de março Transamérica Expo Center 66º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria (41) 3022-1247       10
 SBP/SPSP  São Paulo, SP  www.nestle.com.br/nutricaoinfantil

 30 de maio Neonatologia Dúvidas freqüentes em Neonatologia Anfiteatro térreo da sede da SPSP *

 Realização 17 a 20 de abril Grand Hyatt São Paulo VIII Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia (41) 3022-1247       *
 SBP/SPSP  São Paulo, SP COBRAPEM www.cobrapem2009.com.br

 Apoio 16 a 18 de abril Hotel Maksoud Plaza 5º Congresso Latino-americano de Dermatologia Pediátrica (11) 3865-5354 ramal 214       *
 SPSP  São Paulo, SP  

 Realização 11 a 13 de junho Grand Hyatt São Paulo XII Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica (41) 3022-1247       *
 SBP/SPSP  São Paulo, SP  www.pneumoped2009.com.br

 Apoio 18 a 20 de junho Centro Fecomércio Eventos III Congresso Brasileiro de Nutrição Integrada (CBNI) e Ganepão 2009 (11) 3284-6318 ramal 116       *
 SPSP  São Paulo, SP  www.ganepao.com.br

 Relização 14 a 16 de maio Centro Fecomércio Eventos II Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica (41) 3022-1247       *
 SBP/SPSP  São Paulo, SP  www.nutroped2009.com.br

 Realização 28 de março Associação Paulista de Medicina I Jornada Interdiciplinar de Pneumopatias na Criança e no Adolescente (11) 4990-0168       *
 SPSP  Santo André, SP SPSP Grande ABC info@apmsantoandre.org.br

 Realização 24 e 25 de abril Hotel Nacional Inn I Congresso Paulista de Otorrinolaringologia Pediátrica (11) 5080-4933       7
 SPSP  Campinas, SP  www.stelamariseventos.com.br 



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

Patrocínio

Líquen escleroso na infância

Olíquen escleroatrófico (foto) é uma doença de causa 
ainda desconhecida, mas provavelmente multifatorial. 
Base genética tem sido aventada, em particular com 
associação com antígenos de HLA Classe I e também 

com HLA - A29, B44. Fenômenos autoimunes, fatores hormonais e 
traumas têm sido também implicados na etiologia da doença. Outros 
estudos mostram associação com HPV ou a espiroqueta Borrelia. 
Atinge preferencialmente mulheres e é mais comum nos adultos, 
mas pode acometer crianças (prevalência estimada de 1:900). Em 
crianças, o início dos sintomas ocorre entre dois e cinco anos, embo-
ra possa se manifestar em qualquer idade até 13 anos (menor idade 
registrada: um mês). As lesões localizam-se com mais frequência 
nas regiões genital e anal, mas ocorrem também em outras áreas, 
como pescoço, ombros, dorso do tronco e tórax anterior (15-20% 
casos). Aparece com maior frequência em pacientes com atopia. 
 Há dois tipos de alterações: as lesões da pele e a distorção da ar-
quitetura vulvar (somente em adultas), afetando, por ordem de fre-
quência, o clitóris, os pequenos lábios, o intróito vaginal e os gran-
des lábios, que sofrem graus variados de involução, desde uma leve 
hipotrofia até seu desaparecimento completo. As alterações cutâneas 
dizem respeito à cor e textura da pele, frequentemente uma lesão 
com tonalidade esbranquiçada ou levemente rosada, opaca, unifor-
me, bem delimitada, hiperceratótica, envolvendo sobretudo a face 
interna dos grandes lábios, pequenos lábios e o vestíbulo vulvar, bi-
lateralmente e simetricamente, podendo estender-se ao períneo e 
região perianal. As lesões são pruriginosas, levando com frequência 

a fenômenos secundários como co-
çadura e infecções. Dor local, quei-
mação, ardor, disúria, constipação, 
cicatrizes e sinéquias podem estar 
presentes e se tornarem crônicos. 
 O diagnóstico geralmente 
baseia-se nas características clíni-
cas, mas uma biópsia pode ser ne-
cessária para confirmação. Por essa condição ser incomum antes da 
puberdade, ginecologistas e pediatras podem não relacionar a lesão 
encontrada com a doença em si, confundindo-a com outros qua-
dros, em geral com abuso sexual. Diagnósticos diferencias inclui-
riam vulvovaginite, vitiligo, psoríase, eczemas, dermatite de contato, 
traumas e doenças sistêmicas (ex. Stevens-Johnson). Devido ao des-
conhecimento da etiopatogenia, não há uma terapia definida, que 
seria empregada para melhora da sintomatologia e do aspecto das 
lesões. Assim como para adultos, a terapia em crianças é o emprego 
de corticosteróide tópico, com ótimos resultados. Outros tipos de 
medicações têm sido utilizados na literatura para melhora dos sin-
tomas tais como estrogênios, progesterona, testosterona e retinóides 
tópicos. Recentemente foram introduzidos estudos promissores 
com uso de tacrolimus e pimecrolimus tópicos, os quais são imu-
nossupressores que inibem a atividade das células T. A maioria dos 
casos em criança regride espontaneamente ou apresenta importante 
melhora dos sintomas na puberdade, podendo deixar, no entanto, 
discromia ou atrofia residuais.

► atualização rápida

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia

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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Todo RN que apresentar fotofobia e lacrimejamento deve ter afastada a possibilidade de glaucoma 
congênito. Nestes casos, o olho é maior (buftalmo) e a córnea frequentemente apresenta transpa-
rência diminuída. O glaucoma congênito deve ser reconhecido nos primeiros dias de vida, e a cor-
reção cirúrgica realizada com urgência. Quanto menor o tempo de doença, menor será o dano ao 
nervo óptico e à córnea. A alta miopia e as complicações retinianas são mais frequentes nos olhos 
buftalmicos. A obstrução da via lacrimal deve ter seu tratamento cirúrgico postergado até 6-12 
meses, pois resolve espontaneamente em mais de 90% dos casos no primeiro ano. Recomenda-
mos a massagem do saco lacrimal e o uso de colírios antibióticos nas conjuntivites de repetição.

► atualização rápida

Lacrimejamento
Departamento de Oftalmologia


