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► veja no portal

► conversa com o presidente

Programa
Saúde na
Escola

Dia do Pediatra, 27 de julho

Departamento de Saúde Escolar
publicou, em sua área de atividades no portal da SPSP, um documento
sobre o Programa Saúde na Escola. O
programa é uma importante iniciativa
dos Ministérios da Saúde e da Educação, e vem contribuir para o fortalecimento e execução de ações intersetoriais que culminem com a melhoria
da qualidade de vida, tanto do escolar
como da população em geral. Acesse
o portal da SPSP (www.spsp.org.br) e
saiba mais a respeito!

► Exercício
da Pediatria
Manual de Defesa
Profissional chega aos
associados. Página 3.

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

► Notícias e
eventos
Veja o que aconteceu
e o que vai acontecer.
Páginas 5, 6 e 7.

Márcio Kato

O

P

rezados colegas. O atendimento pediátrico é, conceitualmente, integral e global. A importância do atendimento pediátrico é amplificada pelo fato de a Pediatria assistir a um importante período da vida do ser humano. Ressalte-se,
também, a imensa vocação dos pediatras em cuidar de seus pacientes. Isso é
reconhecido por todos; esteve sempre presente em mais de um século de Pediatria. O
pediatra de hoje mantém a tradição: é um médico atualizado e dedicado ao seu trabalho. Ainda mais, a parceria duradoura, estabelecida em consultas sequenciais, faz com
que sejam médicos extremamente admirados e respeitados pela população. Paradoxalmente, os pediatras enfrentam, muitas vezes, condições de trabalho adversas e são
muito mal remunerados. É um dever ético receber honorários adequados ao serviço
prestado. Do mesmo modo, é também uma atitude ética lutar por honorários justos.
Pela histórica insensibilidade do governo e das empresas privadas do mercado médico,
cada dia têm sido necessárias atitudes mais enérgicas. A via legislativa é considerada
hoje como muito relevante. Existem projetos de leis parados na Câmara, por exemplo: PL 3734/2008, salário mínimo de médico (R$ 7.503,18) por 20 horas semanais;
PLC 39/2007 que estabelece critérios para a edição do Rol de Procedimentos Médicos.
Veja no portal da SPSP o endereço dos Deputados e envie também uma mensagem solicitando a aprovação desses
projetos. No Dia do Pediatra, comemoramos com orgulho
a importância da nossa especialidade e exigimos o respeito
que ela faz jus.
Um grande abraço,

► Atualização
rápida
Marcadores pediátricos
da doença cardiovascular.
Página 8.

► conversa com o diretor

SPSP mais próxima dos pediatras
tífico do evento mais importante da
SPSP: o 12º Congresso Paulista de Pediatria, que será realizado em março do
próximo ano, com o tema Atualização
Pediátrica: Respeito à Criança e Compromisso com o Futuro. O Congresso de 2010
é especial porque comemora 40 anos da Sociedade de Pediatria de
São Paulo. Será um grande evento, com os temas que mais despertam interesse hoje na Pediatria, organizado por uma entidade
que atua constantemente tanto no aprimoramento e atualização
do pediatra como na promoção da saúde de nossas crianças e adolescentes. Esperamos participação maciça dos colegas do Estado e
de todo o Brasil.

Marcio Kato

A

Diretoria de Cursos e Eventos continua honrando o
compromisso de investir na educação continuada do
pediatra do Estado. Houve um grande número de cursos. Além disso, o formato de dois dos eventos implementados nesta gestão – o Café da Manhã com Professor e os Cursos
Teórico-Práticos – permitiu uma proximidade maior entre o pediatra que está se atualizando e o especialista que está ministrando
o curso. Essa nova forma de interação, mais tranquila e informal,
é importante e permite à SPSP estar mais próxima do pediatra,
escutando suas necessidades. A partir do conhecimento do que
nossos associados mais têm interesse em se atualizar é que preparamos os temas dos cursos, jornadas, simpósios e congressos.
Tem sido muito gratificante participar da organização de eventos
que irão atender às solicitações dos pediatras; sentimos que para
o público alvo também.
Com esse objetivo em mente – oferecer a atualização que os
colegas solicitam – é que está sendo preparado o programa cien-

Rubens Wolfe Lipinski

Membro da Diretoria de Cursos e Eventos, coordenador da Clínica de Pediatria do Hospital do Servidor Público Municipal, membro do Departamento de Nefrologia Pediátrica da SPSP e da SBP.
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o associado

A Pediatria nos entusiasma!
não só médicos, mas também condutas profissionais e éticas. Sou grata a
todos que contribuíram com a minha
evolução profissional.
Como todo pediatra especialista,
quero sempre continuar a aprender, aplicando os conhecimentos e
transmitindo-os. A Sociedade Brasileira de Pediatria e, mais próxima
de nós, a Sociedade de Pediatria de São Paulo, nos tem dado todo o
incentivo, sob as formas mais diversificadas, como cursos, jornais,
jornadas, simpósios, congressos. A SPSP está de parabéns por todo
o incentivo que dá ao pediatra e por todos os meios que contribuem
para a evolução da qualidade profissional de seus associados.

Arquivo pessoal

´
E

muito bom ser pediatra. É gratificante ver a alegria e
a satisfação dos pacientes quando curados ou melhorados. Passa-nos entusiasmo a tentativa de uma melhoria na qualidade de vida da criança e de seus familiares. Quando uma criança adoece, toda a família preocupa-se e
sente-se adoecida. Todos nós ouvimos os familiares, examinamos
nossos pacientes, formulamos hipóteses diagnósticas, prescrevemos terapias apropriadas e depois, ao constatarmos a melhora dos
pacientes, participamos juntos daquela felicidade. É o que nos
impulsiona a nos dedicar cada vez mais ao que fazemos.
Como pediatra especialista, é muito gratificante fazer o diagnóstico de uma imunodeficiência e permitir que os pacientes
imunocomprometidos tenham suas vidas completamente modificadas, muitas vezes auxiliando diretamente na sua sobrevida!
Por tais razões dediquei tantos anos de minha vida a esse trabalho e continuo sempre nesse rumo. Tudo isso me traz à mente
grandes professores, com os quais tanto aprendi. Aprendizados

Wilma Carvalho Neves Forte

Formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de SP, mestre e doutora pela FMUSP.
Coordenadora e Profª. Adjunto da disciplina de Imunologia da Faculdade da Santa Casa. Autora do
livro “Imunologia do básico ao aplicado” (Artmed Editora, 2ª ed., 2007).
E-mail: imunosantacasa@yahoo.com.br.
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► exercício da pediatria

Eleições SBP: conheça as chapas
Em 2009 acontece a eleição para a nova Diretoria da Sociedade Brasileira de Pediatria. Considerando a responsabilidade que todos os
pediatras do Estado de São Paulo têm nessa eleição, a Diretoria da SPSP oferece a cada uma das chapas concorrentes espaço neste boletim
para publicar suas propostas de trabalho. Veja abaixo:

A SBP para todos e mais pediatras

Continuar fortalecendo o pediatra e a SBP

Nós podemos fazer melhor!
Agradecemos a democrática oportunidade que nos foi proporcionada
pela diretoria da SPSP na pessoa do seu presidente Dr. Jose Hugo Lins
Pessoa, reconhecida liderança da Pediatria brasileira. Cumprimentamos
os pediatras de São Paulo. No Congresso de Ensino e Pesquisa, Rio de Janeiro, um grande grupo de pediatras expressou publicamente o que já
se vinha comentando em pequenas rodas de conversas pelo País: propor
uma mudança na SBP. Menos mídia, mais trabalho. José Orleans (MG)
Presidente e Claudio Leone (SP) 1º Vice-Presidente. A herança das duas
boas gestões do Dr. Lincoln Freire não pode ser perdida.
Nosso grupo (www.opediatra.com) propõe um conjunto de CINCO
EIXOS:
1. AUMENTO DO QUADRO DE ASSOCIADOS ATRAVÉS DA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE
• Desenvolvimento pessoal e profissional;
• Análise de mercado regional;
• Abertura de consultórios, serviços e clínicas;
• Apoio jurídico nos âmbitos Trabalhista (elaboração de pareceres, negociações coletivas, assessoria em dúvidas), Civil (análise de contratos,
defesas administrativas em autuações e processos administrativos), Tributário, Fiscal e Contábil (impostos, prazos, orientação previdenciária).
2. VALORIZAÇÃO DO PEDIATRA
A discussão da remuneração e inserção do PEDIATRA na atenção primária (PSF) deverá ser adicional à luta pelo piso salarial do Médico, já
proposto e defendido pela AMB, CFM e Sindicatos.
3. GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE DOS RECURSOS
Melhorar a gestão sem desperdiçar recursos ou onerar os sócios com aumento de anuidades. Criar a OUVIDORIA DA SBP para dar palavra
aos sócios.
4. EDUCAÇÃO CONTINUADA
Desenvolver maior número de atividades em todas as áreas da Pediatria.
5. ATUAÇÃO SOCIAL
Fortalecer e ampliar as parcerias da SBP com os mais diversos órgãos e
instituições governamentais e da sociedade em geral, sem personalismo.
Seu apoio é muito importante. Acesse o portal e participe!

Você já conhece nossos compromissos: a valorização do pediatra e das
condições de trabalho, o acréscimo científico e a defesa da criança e do
adolescente. Ou seja, a SBP cada vez mais perto de você.
Fortalecer o pediatra é defender a profissão, a qualidade de trabalho,
a assistência. Por isso, lançamos a chapa “PEDIATRA É PRA VALER”,
liderada por Eduardo Vaz, atual 2º Vice-Presidente da SBP. Tem apoio
irrestrito do Presidente, Dioclécio Campos Jr. Traz renovação sem risco
de perdermos o caminho seguro de crescimento.
Novas lideranças pediátricas agregam-se para reforçar e renovar os
avanços já conquistados. Sem interrupção nem desvio de rota. Mais colegas estão envolvidos, mais trabalho projetado. Temos experiência, capacidade de renovação e abrangência nacional. Soubemos reunir representantes de todos os Estados, com diversidade de trajetórias e compromisso
comum: a Pediatria.
De São Paulo, somos dezesseis representantes na chapa. É o Estado
com maior presença.
Fábio Ancona Lopez, ex-Presidente da SPSP, continuará na Primeira
Vice-Presidência.
Além dele, os seguintes colegas de SP integram a chapa “PEDIATRA
É PRA VALER”:
Sandra Grisi, Fernando Nóbrega, Luiz Anderson Lopes, M. Fernanda
Almeida, Marluce Vilela;
Ruth Guinsburg, Pérsio Roxo, Ângela Spínola e Castro, Renata Waksman, Fernanda Ceragioli Oliveira;
Roseli Oselka Sarni, Aderbal Mariotti, Izilda Tamega, Valdenise Tuma
Calil e Paulo Ymamura.
Você sabe que trabalhamos com convicção e desprendimento. Temos
orgulho de ser pediatra. O desencanto não está em nosso vocabulário!
Já contamos com o apoio de grande número de pediatras em todo o
Brasil. A cada dia, dezenas de novas adesões. Afinal, renovação, experiência e trabalho são o nosso cotidiano. Lutar por você, nosso compromisso.
Acompanhe, em breve, no site www.pediatraepravaler.com.br, as várias inovações para uma SBP maior e melhor.
Venha, veja e vote na chapa Pediatra é pra valer!

Manual de
Defesa
Profissional

O

Manual de Defesa Profissional está pronto e foi distribuído gratuitamente
aos associados da SPSP no mês de julho, em homenagem ao Dia do
Pediatra, comemorado no dia 27 de julho. O Manual contou com a participação dos membros do Departamento de Defesa Profissional da SPSP e
vários outros colaboradores e tem como objetivo apresentar uma base que
sirva para dirimir as dúvidas mais frequentes da atividade pediátrica.
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► regionais

► regionais

Jornada em
Mogi das Cruzes

Encontro das Regionais

ia 12 de setembro, no Hotel
Mercure Apt Mogi das Cruzes,
vai acontecer a Jornada de Atualização
Pediátrica SPSP - Regional Mogi das
Cruzes. Sob a coordenação de Henrique Naufel (diretor-presidente da
Regional SPSP de Mogi das Cruzes),
o evento terá como alguns dos temas
Insuficiências respiratórias, Doenças exantemáticas, Síndrome alcoólica-fetal e Atualização em imunizações. Inscrições: (11)
4728-5384 ou marvil@umc.br. Essa
Jornada tem o apoio da Danone.

Atualização em
Campinas

A

Regional SPSP de Campinas, juntamente com o Departamento de
Pediatria da Sociedade de Medicina e
Cirurgia de Campinas (SMCC), realizarão o Curso de Atualização em Pediatria
- Atualização em Endocrinologia Pediátrica.
O evento acontece em 17 de setembro,
na sede da SMCC. Inscrições: (19)
3231-2811 ou zilda@smcc.com.br

D

ia 20 de junho aconteceu a Reunião do Conselho Superior da SPSP (foto) e,
após o cumprimento da pauta, as Regionais da SPSP receberam a palavra. Estiveram presentes representantes das Regionais de Botucatu, Campinas, ABC,
Franca, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São
José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté, e cada um teve a oportunidade de apresentar suas
atividades, necessidades, dificuldades e sugestões. Fábio Eliseo F. Álvares Leite e Jair Marcelo Kuhn, ambos à frente da Diretoria de Regionais da SPSP, buscaram esclarecer as dúvidas,
orientar e incentivar o trabalho que vem sendo realizado. “As Regionais estão muito bem,
melhores a cada ano. Exemplo disso foi a reativação da Regional Baixada Santista, que está se
transformando em uma das mais atuantes”, comentou Fábio. A SPSP vem priorizando cada
vez mais o relacionamento com as Regionais e esse tem sido um dos grandes objetivos desta
gestão. “A Diretoria Executiva, juntamente com a Diretoria das Regionais
e a Diretoria de Cursos e Eventos têm
trabalhado para descentralizar e levar
atualização científica para os pediatras
que estão longe da capital. Acredito
que estamos alcançando esse objetivo”, finalizou Fábio. A reunião contou
com o apoio da Nestlé Nutrition.

Adriana Oliveira da Silva

D

Serão de Pediatria em Jundiaí

O

próximo tema dos Serões de Pediatria da Regional SPSP de Jundiaí será Rinite
alérgica. O encontro acontecerá no dia 2 de setembro, às 20 horas, no anfiteatro A da Faculdade de Medicina de Jundiaí.

Sede da SPSP: limpa e organizada

T

rabalho na Sociedade de Pediatria de São Paulo há 11 anos,
como auxiliar de serviços gerais. Cuido para que tudo esteja limpo e organizado na sede da SPSP e, quando necessário,
faço alguns serviços externos e organizo o almoço e os lanches
dos diretores e membros da Sociedade que se encontram na sede
para reuniões.
Nesses anos de trabalho, já presenciei a troca de várias Diretorias e a cada mudança precisamos nos adaptar a novas formas
de trabalho e atividades.
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Elaine Cristina Mota

► eu trabalho na spsp
Gosto quando tudo está a contento
dos diretores e membros da SPSP. É muito bom saber que, além de aprender muito, estou colaborando para o sucesso desta
entidade, pois ela cuida dos direitos e da saúde de nossas crianças
e adolescentes.
Marli Alves Ferreira

Auxiliar de serviços gerais.

► aconteceu

► aconteceu

Educação continuada

Revista Paulista
de Pediatria

m dos objetivos maiores da SPSP é a educação continuada do pediatra. Nesse sentido, o projeto Café da Manhã com Professor continua com o propósito de
oferecer aos colegas a oportunidade de trocar informações com especialistas
de diversas áreas de atuação da Pediatria. Dúvidas frequentes em Neonatologia
foi o tema do encontro que aconteceu no mês de
maio (foto), que contou com a presença de 32 pediatras e teve o apoio da Nestlé Nutrition. Saúde
Oral foi o tema do encontro que aconteceu em junho, que contou uma otorrinolaringologista, uma
fonoaudióloga e uma especialista em Ortopedia
Funcional dos Maxilares e teve o apoio da Mucambo – representante da Nuk no Brasil.

M

Rogéria Nanni

U

Professor Benjamin Schmidt

N

o dia 6 de junho último faleceu o professor Benjamin Schmidt, um dos marcos da Pediatria de São Paulo e do Brasil. Ele foi professor do Departamento
de Pediatria da Unifesp e, em 1975, criou um laboratório para pesquisa da fenilcetonúria na APAE de São Paulo. O professor Benjamin Schmidt divulgou, desde seu
início, os exames da triagem neonatal com o nome de “teste do pezinho”, com isso
ampliando sua fixação entre a população.

Cursos teórico-práticos realizados

F

azendo parte da proposta de capacitar o pediatra em procedimentos básicos
em áreas de interface com a Pediatria, a SPSP realizou cursos teórico-práticos,
organizados pela Diretoria de Cursos e Eventos com a colaboração dos seus Departamentos Científicos. Todos os eventos ofereceram pontos para o Certificado de
Atualização Profissional. Confira abaixo os cursos teórico-práticos já realizados:
2008
12 de julho
2 de agosto
13 de setembro
11 de outubro
8 de novembro
13 de dezembro
2009
7 de março
21 de março
25 de abril
23 de maio

Asma: da teoria à prática
Dermatologia para o pediatra
Cardiologia para o pediatra
Consultório do adolescente
Otorrinolaringologia para o pediatra
Oftalmologia para o pediatra

68 presentes
85 presentes
63 presentes
26 presentes
41 presentes
47 presentes

Apoio: Mead Johnson
Apoio: Mead Johnson
Apoio: Mead Johnson
Apoio: Mead Johnson
Apoio: Mead Johnson
Apoio: Mead Johnson

Ortopedia para o pediatra
Nefrologia Pediátrica
Ultrassonografia para o pediatra
Hematologia para o Pediatra

86 presentes
95 presentes
21 presentes
33 presentes

Apoio: Mead Johnson
Apoio: Mead Johnson
Apoio: Mead Johnson
Apoio: Novartis

ais um avanço da Revista Paulista de Pediatria: desde 1º de
julho deste ano a submissão de artigos está sendo operada apenas de
maneira informatizada e on-line
pelo site http://submission.scielo.br/
index.php/rpp/index. “Esperamos
assim agilizar e facilitar o processo de
submissão, que deve se tornar mais
claro, ágil e dinâmico”, informa Ruth
Guinsburg, editora da
Revista. Em tempo:
as normas para publicação de artigos
na Revista Paulista
de Pediatria foram atualizadas
e divulgadas em
30 de junho de
2009 no portal
da SPSP. Confira:
www.spsp.org.br.

Pneumologia
Pediátrica

A

conteceu, de 10 a 13 de junho, na
cidade de São Paulo, o XII Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica. Paralelamente ao evento, ocorreu a
XII Jornada Brasileira de Fibrose Cística
e a IV Jornada Brasileira de Fisioterapia
Respiratória em Pediatria. O evento –
realização da Sociedade Brasileira de
Pediatria e da Sociedade de Pediatria
de São Paulo – priorizou a atualização
em Pneumologia Pediátrica, principalmente fundamentada em evidências científicas. Pediatras portadores
do TEP receberam 10 pontos e especialistas em Pneumologia Pediátrica
receberam 20 pontos para o Certificado de Atualização Profissional.
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► vai acontecer

► vai acontecer

Encontro trata de
alergia alimentar

Prevenção de acidentes
e combate à violência

D

ia 15 de agosto, das 8h30 às
12h00, o projeto Café da Manhã
com Professor terá como tema Aspectos
dermatológicos e gastrointestinais da alergia alimentar. O encontro mostrará
a visão do gastroenterologista, com
Mauro Sérgio Toporovski, a visão
do dermatologista, com Maria Cecília Rivitti, e a visão do pediatra geral, com José Hugo de Lins Pessoa.
A reunião acontecerá no anfiteatro
térreo da sede da SPSP, em São Paulo, com apoio da Suporte Advanced
Medical Nutrition.
Além deste, estão programados
mais três encontros do projeto Café
da Manhã com Professor: Nutrição em
setembro, Gastroenterologia em outubro (ambos com apoio da Nestlé
Nutrition) e Endocrinologia em novembro (com apoio da Mead Jonhson). Aproveite essas oportunidades
de trocar informações com especialistas, atualizar seus conhecimentos e
encontrar colegas. Acesse o portal da
SPSP e faça sua inscrição!

Reforma da
sede da SPSP

E

m agosto começa a esperada reforma da sede da Sociedade de
Pediatria de São Paulo. Planejada cuidadosamente, após amplo estudo da
Diretoria e análise de propostas de
arquitetos, as modificações visam um
bom aproveitamento do espaço de
trabalho, modernizar as instalações,
aumentar a sala de reuniões e proporcionar um melhor atendimento aos
colegas associados. Durante a reforma, estaremos atendendo na sala
de número 1206 no mesmo prédio
e com os mesmos telefones.
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D

ia 18 de agosto acontece o 4º Fórum Paulista de
Prevenção de Acidentes e Combate à Violência contra
Crianças e Adolescentes, uma realização da Sociedade de Pediatria de São Paulo e organização
em conjunto com o Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e Adolescente do Estado de São Paulo (Condeca).
O evento é voltado para profissionais da área da saúde (médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais), da área da educação
(professores, diretores), da área da justiça (advogados, promotores, juízes) e profissionais da mídia (jornalistas, repórteres), entre outros. A inscrição é gratuita, porém obrigatória, e pode ser feita no site www.meetingeventos.com.br ou por fax: 11 3845-6818.
Não serão aceitas inscrições por telefone. O período de inscrição vai de 15 de junho até
7 de agosto. Mais informações: 11 3849-8263 ou 3849-0379. Certificado de Atualização
Profissional: 4 pontos para especialidade Pediatria e 4 pontos para a área de atuação Medicina do Adolescente.

12º Congresso Paulista

O

12º Congresso Paulista de Pediatria, maior evento da SPSP, será realizado nos dias
27, 28, 29 e 30 de março de 2010, com o tema central Atualização Pediátrica:
Respeito à Criança e Compromisso com o Futuro. O programa científico oferecerá 30
conferências de 45 minutos, 18 sessões de temas livres, 15 painéis de 90 minutos, 15
mesas redondas de 90 minutos, 15 miniconferências de 30 minutos, 10 colóquios de 60
minutos e 10 cursos práticos de 4 a 8 horas.
Temas livres → o prazo final para
envio de trabalhos é 4 de novembro de 2009. Haverá premiação
para os melhores trabalhos.
O Congresso será realizado no Transamérica Expo Center (São Paulo) e em
breve terá seu programa completo divulgado no site da Meeting Eventos. Informações e inscrições: 11 3849-8263 ou
3849-0379 ou pediatria@meetingeventos.com.br ou www.meetingeventos.com.br. Certificado de Atualização Profissional: 15 pontos
para Pediatria e pontuação para
Áreas de Atuação.

Encontre seu curso ou evento
2009

Data

Local

Apoio
7 de agosto a
SPSP
28 de novembro
Apoio
8 de agosto
SPSP		
Apoio
12 a 15 de agosto
SPSP		
Apoio
14 e 15 de agosto
SPSP		
Apoio
14 e 15 de agosto
SPSP		
Realização 18 de agosto
SPSP		
Apoio
19 de agosto e
SPSP
16 de setembro
Realização 20 de agosto
SPSP		
Apoio
21 a 23 de agosto
SPSP		
Apoio
22 de agosto
SPSP		
Apoio
27 a 29 de agosto
SPSP		
Apoio
28 e 29 de agosto
SPSP		
Realização 29 de agosto
SPSP		
Realização 12 de setembro
SPSP		
Apoio
12 de setembro
SPSP		
Realização 17 de setembro
SPSP		
Realização 17 a 19
SPSP
de setembro

Evento

Informações

Instituto da Criança HCFMUSP
Programa de Atualização em Hebiatria
São Paulo, SP		
Fundação Otorrinolaringologia
I Perda Auditiva na Infância: da triagem neonatal à reabilitação
São Paulo, SP		
Centro de Eventos - Socesp
XI Congresso Paulista de Terapia Intensiva Adulto/Pediátrica/Neonatal
Campos do Jordão, SP
COPATI
Associação Brasileira A Hebraica
III Simpósio Internacional sobre o Tratamento Clínico e Cirúrgico do Ronco
São Paulo, SP
e da Apnéia Obstrutiva do Sono e suas Pesquisas Recentes
Hotel Berro D’Água
I Jornada Itinerante Paulista de Alergia e Imunologia
Avaré, SP		
Memorial da América Latina
4º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência
São Paulo, SP
contra Crianças e Adolescentes
Hospital Samaritano
Educação Continuada em Pediatria do Hospital Samaritano
São Paulo, SP		
Soc.Medicina e Cirurgia Campinas Curso de Atualização em Pediatria
Campinas, SP
Atualização em Emergências em Pediatria
Hospital Israelita Albert Einstein
Curso de Urgências e Emergências Pediátricas
São Paulo, SP		
Hotel Matsubara
V Jornada de Emergências e Terapia Intensiva Pediátrica
São Paulo, SP
do Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo
Matsubara Hotel
I Simpósio Internacional de Alergia Alimentar
São Paulo, SP
III Jornada de Atualização em Nutrição Pediátrica
Teatro Marcos Lindenberg
I Simpósio de Atenção Multidisciplinar à Saúde do Adolescente 2009
São Paulo, SP
O Adolescente em Risco
Soc.Med. e Cirurgia de Campinas Jornada de Pediatria – SPSP Regional Campinas
Campinas, SP		
Hotel Mercure Apt
Jornada de Pediatria – SPSP Regional Mogi das Cruzes
Mogi das Cruzes, SP		
Anfiteatro do Laboratório Aché
XIX Jornada de Pediatria de Guarulhos
Guarulhos, SP		
Soc.Med. e Cirurgia de Campinas Curso de Atualização em Pediatria
Campinas, SP
Atualização em Endocrinologia Pediátrica
C.Convenções Ribeirão Preto
18ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da Maternidade Sinhá Junqueira
Ribeirão Preto, SP
1ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da SPSP

Pontos

(11) 3069-8814
http://icr.usp.br
(11) 3068-9855
eventos@forl.org.br
(11) 3288 3332
www.sopati.com.br
(11) 3747-1233
www.einstein.br
(11) 5575-6888 ou 5575-1204
www.asbai.org.br
(11) 3849-8263 ou 3849-0379
www.meetingeventos.com.br
(11) 3821-5871
ana.seara@samaritano.com .br
(19) 3231-2811 ou 3231-2003
zilda@smcc.com.br
(11) 3747-0607
iieptrsa@einstein.br
(11) 3331-0289
cepediatria@santacasasp.org.br
(11) 5087-9546 ou 5904-3181
www.girassolinstituto.org.br
(11) 5576-4719
eventos@proex.epm.br
(19) 3231-2811
zilda@smcc.com.br
(11) 4728-5384
marvil@umc.br
(11) 2463 5105
www.hcc.com.br
(19) 3231-2811 ou 3231-2003
www smcc.com.br
(11) 3361-3056
www.eventus.com.br/neonatal
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Café da Manhã com Professor • Realização SPSP • Informações: www.meetingeventos.com.br ou (11) 3849-8263
Data
15 de agosto

Tema
Dermatologia/Gastroenterologia

Mesa-redonda
Aspectos dermatológicos e gastrointestinais da alergia alimentar

Local
Anfiteatro térreo da sede da SPSP

Pontos
1,5

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Sócios da SPSP/SBP
Curso PALS: 8 e 9 de agosto, 10 e 11 de setembro, 2 e 3 de outubro, 15 e 16 de outubro de 2009
Curso de Suporte Básico de Vida para Leigos: 9 de agosto, 20 de setembro, 18 de outubro e 22 de novembro de 2009
Sequência Rápida de Intubação para o Pediatra de Pronto-Socorro: 18 de setembro e 11 de dezembro
Informações/inscrições: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês - (11) 3155-0900

Reanimação Neonatal para Médicos e para Auxiliares

*

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

Curso
on-line

*

Insuficiência Respiratória no Período Neonatal

2

4º Fórum Paulista

de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência

18ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica
da Maternidade Sinhá Junqueira
e 1ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da SPSP

18 de agosto de 2009

17 a 19 de setembro de 2009

Memorial da América Latina

Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 – São Paulo (SP)

(11) 3849-8263 ou www.meetingeventos.com.br

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

		

Centro de Convenções Ribeirão Preto

Rua Bernardino de Campos, 999 – Ribeirão Preto (SP)

(11) 3361-3056 ou www.eventus.com.br/neonatal
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► atualização rápida

Marcadores pediátricos
da doença cardiovascular do adulto
Departamento de Suporte Nutricional

O

processo aterosclerótico tem seu início na infância e na adolescência. Muito antes
das complicações cardiovasculares se manifestarem nos adultos, a aterosclerose
se desenvolve silenciosamente por décadas. Atualmente a doença aterosclerótica
é uma das principais causas de morbi-mortalidade na população mundial e vem
acometendo adultos cada vez mais jovens. Até recentemente, a compreensão sobre seu início
era baseada em estudos anatomopatológicos de artérias de crianças e adolescentes, vítimas de
acidentes ou de guerra. Esses estudos contribuíram muito para a compreensão da história
natural da doença, pois revelavam formações de estrias de gorduras em aorta abdominal de
crianças a partir dos três anos de idade e em coronárias de adolescentes a partir dos 15 anos.
Nas duas últimas décadas os pediatras comumente vêm testemunhando pandemias de
obesidade na infância, maior sobrevida de prematuros extremos e crianças com dislipidemia.
Essas crianças de alto risco geralmente desenvolvem hipertensão secundária, dislipidemia
mais grave e síndrome metabólica precocemente, que são precursores da aterosclerose do
adulto. Esses fatores de risco podem ser identificados, evitados ou controlados ou até mesmo
revertidos na infância e o pediatra tem importante participação nesse contexto.
O primeiro processo para o desenvolvimento da lesão ateroesclerótica é a disfunção do
endotélio. O endotélio, longe de ser inerte, é um tecido muito especializado metabolicamente. Ele é responsável pela liberação de mediadores que causam vasodilatação, inibe a migração
e a adesão de leucócitos e participa ativamente das reações inflamatórias e imunes. O conjunto dessas alterações desencadeia uma resposta inflamatória e imunológica, que é o início
do desenvolvimento da placa aterosclerótica. Mais recentemente foram desenvolvidos alguns
métodos não invasivos e muito sensíveis para detectar alterações do endotélio aplicados em
adultos e que permitem também avaliar essas alterações nas crianças e adolescentes, muito
antes de iniciar a placa aterosclerótica.
1) Espessura da Íntima Média Carotídea Intima-media thickening (IMT) é definida como a
medida da distância entre a interface lumen-íntima e a interface média-adventícia. Pode ser
aferida por aparelhos de ultrassom de alta resolução e permite avaliar alterações anatômicas
precoces. 2) Medida do fluxo, por ultrassonografia flow mediate dilatation (FMD). Avaliação da
distensibilidade arterial através de velocidade de fluxo. 3) Determinação da distensibilidade
da aorta pela medida da velocidade de onda de pulso pulse wave velocity (VOP). A medida é
realizada a partir da base da onda de pressão obtida por captores externos colocados sobre
dois pontos conhecidos da árvore arterial e calculado como a distância entre os dois pontos de
medida, dividido pelo tempo percorrido entre esses dois pontos.
Esses métodos isolados ou em conjunto ampliam a perspectiva de identificar crianças com
maior risco de desenvolver aterosclerose precoce, bem como permite ao pediatra, em conjunto
com especialistas, elaborar estratégias preventivas, antes de a lesão se tornar irreversível.

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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Distúrbios
respiratórios
do sono e a
dentição
Departamento de Medicina do Sono

Elena Tkachenko | Dreamstime.com

C

erca de 4% da população infantil
tem apnéia obstrutiva do sono,
caracterizada por paradas respiratórias durante o sono. O primeiro sinal
de apnéia é o ronco; a criança tem um
sono agitado por causa da respiração
difícil, fica hiperativa durante o dia,
com falta de concentração na escola
e problemas de aprendizado. Uma
característica marcante na criança
com apnéia é que ela tem respiração
bucal e, geralmente, tem amídalas e
adenóides aumentadas. A respiração
bucal altera o crescimento normal
da face e os dentes ficam mal posicionados. Determinados aparelhos
ortodônticos ou ortopédicos-faciais
corrigem a posição dos dentes e recuperam espaço para eles, além de
melhorar a respiração, pois atuam na
base do nariz e nos ossos da face que
contêm os dentes, direcionando para
um crescimento normal

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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