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► veja no portal

► conversa com o presidente

Código
internacional
de doenças

Caros colegas

portal da SPSP na internet
disponibiliza importante ferramenta de trabalho para o pediatra
que está on-line: o CID – Código
Internacional de Doenças.
De maneira simples e rápida,
o médico obtém o código internacional designado para determinada
doença. Importante ressaltar que o
acesso ao CID é restrito a sócios da
SPSP, que se identificam ao informar
seu e-mail cadastrado na Sociedade e
o número de sua matrícula na SPSP.
Visite: www.spsp.org.br.

C

om a participação de todas as Diretorias, dos Departamentos Científicos e
das Regionais, em um dia inteiro de trabalho, realizamos o primeiro Planejamento Estratégico da gestão 2007-2009. O Planejamento Estratégico diz
respeito à formulação de objetivos para a seleção de programas de ação e
para sua execução, levando em conta as metas da SPSP. Ao final do evento obtivemos
um conjunto de propostas consolidadas que servirão de referência e bússola para o trabalho da SPSP nos próximos anos. Mas, além dos aspectos técnicos, nos impressionou a
dedicação, a competência e a vontade de todos os participantes em trabalhar em prol da
Pediatria de São Paulo. A leitura deste Pediatra Informe-se transmite uma visão do trabalho
já em andamento.
Em julho (27) comemora-se o Dia do Pediatra. Vivemos hoje inúmeras dificuldades no exercício profissional em virtude das transformações ocorridas no mercado de
trabalho médico ao longo dos últimos 40 anos. Em que pesem todas as dificuldades,
os pediatras são profissionais excepcionalmente comprometidos com o seu ofício. Não
se conhece, até hoje, profissional melhor qualificado ou com maior treinamento para
atender a criança e o adolescente do que o pediatra. Nesse sentido, uma antiga luta
da Pediatria brasileira foi, finalmente, reconhecida: o XI Encontro Nacional das Entidades Médicas (ENEM- 2007) aprovou
proposta da Sociedade Brasileira de Pediatria para a inclusão
do pediatra no Programa de Saúde da Família. Parabéns a
nós todos pelo Dia do Pediatra.
Um grande abraço,
José Hugo Lins Pessoa
Presidente
E-mail: pediatria@spsp.org.br
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Fone: 3284-0308 - 3284-9809
pediatria@spsp.org.br.
www.spsp.org.br

► conversa com o diretor

O pediatra e a comunidade

A

atual Diretoria de Relações Comunitárias tem por objetivo uma atuação forte junto à presidência, permeando ações em prol do pediatra e suas atividades junto à
comunidade. Nossa idéia é trabalhar em parceria muito estreita com os diversos Departamentos Científicos (DCs) da
SPSP para assim divulgar ações importantes e necessárias ao pediatra e à comunidade leiga.
Entre as diretrizes já discutidas está a questão do esporte como
promoção da saúde, bem como todas as premissas que antecedem
essa ação - orientações nutricionais, físicas, ortopédicas e respiratórias, por exemplo. Essa pluralidade de ações pede a ligação com
os DCs, que irão fornecer informações importantes na construção
de publicações com face ao pediatra e aos leigos, que muitas vezes
se orientam com profissionais não capacitados sobre o tema.
Daremos ênfase também a parcerias, como a estabelecida
com a APAE, apoiando o projeto de ampliação de conhecimento

do pediatra sobre crianças especiais.
Outra ação importante é a busca de
medidas preventivas para a questão
da delinqüência e criminalidade, que
serão discutidas no II Fórum Paulista
de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência (veja página 7).
Gostaríamos de ressaltar que nossas atividades, principalmente os projetos e parcerias, passarão por avaliação do Departamento
de Bioética, fortalecendo o exercício da Pediatria com excelência.
Ana Cristina Ribeiro Zöllner

Formou-se na Faculdade de Medicina de Taubaté – Unitau. Fez residência em
Pediatria no Complexo Hospitalar do Mandaqui e mestrado pela Faculdade de
Medicina da Universidade de Santo Amaro. Atualmente é pediatra do Centro de
Saúde Escola da Unisa e professora de Saúde Pública da mesma entidade. É presidente da Comissão Estadual de Residência Médica do Estado de São Paulo.
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o associado

Objetivo: o exercício da Pediatria

T

enho notado que poucos pediatras recém-formados se
interessam em trabalhar em consultório. Considero
essa uma atividade importante para o médico que escolheu a Pediatria, pois é o lugar onde se pode exercer
medicina de qualidade e com dignidade. É também onde o pediatra atende diretamente as necessidades da família: orienta, faz
prevenção e cuida do desenvolvimento e crescimento da criança,
estabelecendo uma relação de amizade e confiança, um dos principais papéis de quem escolheu essa profissão.
No entanto, o pediatra não pode apenas isolar-se no consultório. Necessita manter-se atualizado e ter contato com outros colegas para troca de experiências. Existem diversas maneiras de se fazer
isso – cursos de atualização, congressos, participação em associações, como a SPSP – e uma delas é o trabalho voluntário. Há cerca
de 25 anos, participo da Pediatria Assistencial, hoje denominada
Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis, um projeto

mantido pela Sociedade Beneficente
Israelita Brasileira Albert Einstein,
que atende 10 mil crianças com até
dez anos de idade. Com esse atendimento, as crianças da comunidade de
Paraisópolis, a segunda maior favela da cidade de São Paulo, têm
apresentado menos doenças decorrentes da pobreza e o índice de
internações diminuiu. Com muita satisfação, minha experiência
demonstra que tendo claros os objetivos, qualquer que seja a população atendida, os resultados são atingidos de forma semelhante.
Luiz Henrique Hercowitz

Formou-se e fez residência de Pediatria na Faculdade de Ciências Médicas da Santa
Casa de São Paulo e pós-graduação e doutorado na Faculdade de Medicina da USP.
Atualmente trabalha no Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis e atende
em seu consultório em Moema e no Hospital Israelita Albert Einstein (SP).
E-mail: lhherco@uol.com.br
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► exercício da pediatria

► exercício da pediatria

Pela regulamentação
do Ato Médico

O pediatra
no PSF

por Mônica López Vázquez

É

notório que a evolução no cuidado do ser humano se transformou em demasia
nos últimos tempos, tornando necessária a presença de equipes multidisciplinares e multiprofissionais para o adequado tratamento do paciente. Essa conjunção
de grupos trouxe a problemática da delimitação das esferas de atuação de cada
profissional e, consequentemente, enormes conflitos entre as áreas de atuação exclusivamente do médico e aquelas em que o desempenho de outros profissionais é necessário.
É oportuno ressaltar que, aos médicos, cabem algumas imposições quanto ao seu
relacionamento com outros profissionais. O Código de Ética Médica dispõe que é vedado
ao médico acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a profissão (artigo 38) e que o
médico não pode delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão
médica (artigo 30). Ainda, a resolução 1718/2004 do Conselho Federal de Medicina veda
ao médico o ensino de atos médicos privativos a profissionais não-médicos, exceto o atendimento de emergência a distância até que sejam alcançados os recursos ideais.
Tais dispositivos atingem apenas a classe médica, portanto, qualquer normatização
estabelecida pelo CFM não terá vigência quanto aos demais profissionais, ou seja, não servirá para pacificar a questão. Poderia ser invocado o Código Penal que estabelece, no artigo
282, que é crime o exercício ilegal da profissão de médico. Porém, não existe nenhuma
regulamentação na qual se defina o que é ato privativo do médico. Por isso, a regulamentação torna-se imperiosa. O médico necessita de anos de formação, aprofunda-se em conhecimentos e aglomera experiências para, finalmente, obter a licença legal para a prática.
Contudo, não existe nenhum instrumento legal que regulamente a sua atividade.
É válido colocar que as demandas judiciais para indenização por responsabilidade
profissional crescem a cada dia, e que a substituição do profissional médico para a realização de atos médicos é tão absurda quanto perigosa para a sociedade. Ainda, nestes tempos
em que tanto se valoriza o termo de consentimento livre e esclarecido, para a execução
de qualquer procedimento, deve-se discutir se o paciente é realmente informado sobre
quem o atende, qual a sua qualificação e se ele, depois de seu conhecimento, elegerá este
profissional para tratá-lo.
Somente a partir do momento em que a abrangência da Medicina tenha o seu objeto
definido em lei, tais situações não aviltarão os profissionais médicos e nem a sociedade.

N

o XI Encontro Nacional das Entidades Médicas (ENEM), realizado em junho último, em Brasília,
foi aprovada a proposta da Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP) de inclusão do pediatra no Programa Saúde da
Família (PSF). O documento sugere:
• Promover políticas que permitam,
progressivamente, garantir o acesso de
todas as crianças e adolescentes à assistência pediátrica no País.
• Assegurar, nos municípios e regiões
onde haja recursos para fazê-lo, a referência de, no mínimo, um pediatra
para cada três equipes do PSF, ensejando-lhe carga horária definida em
função da necessidade configurada
pela demanda, com remuneração igual
à do médico de família, proporcionalmente à carga horária referida.
Com isso, a reivindicação da inclusão do pediatra no PSF não é mais
exclusiva da SBP e de suas filiadas como a SPSP. Ampliou-se para outras
entidades médicas e, seguramente, se
fortaleceu.

Consentimento livre e esclarecido
► Pontos de destaque do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE):
1. O TCLE é direito do paciente e dever do profissional médico.
2. Legitima a ação do médico, não eximindo a responsabilidade quanto à execução de seus atos.
3. Pode ser verbal.
4. A ausência do TCLE pode ensejar ação de indenização, mesmo se os resultados obtidos forem
considerados adequados.
5. Apenas em grau de exceção, se admite a intervenção médica sem o TCLE.
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► regional taubaté

► regional presidente prudente

Estimulando a
Pediatria

Estreitando relações
em prol da especialidade

D

e acordo com Ciro João Bertoli
(foto), diretor-presidente da Regional SPSP de Taubaté, a nova direção
deverá manter a mesma filosofia adotada desde sua implantação - que teve
bons resultados na gestão do atual vicediretor presidente, Cláudio Aguiar – e
voltar suas atividades para a educação
continuada do pediatra da região. Uma
das primeiras idéias é transformar a
Jornada de Campos do Jordão, que
acontece a cada três anos, em congresso. “A forte presença de participantes
nas jornadas realizadas nos leva a crer
que isso será possível”, conta Bertoli.
Outra meta é buscar uma maior
integração entre a Regional SPSP de
Taubaté e a Liga de Pediatria, Puericultura e Adolescência da Faculdade de
Medicina de Taubaté, com o objetivo
de estimular os alunos de medicina a
tornarem-se pediatras. “Queremos
mostrar a importância da Pediatria na
prevenção de doenças na fase adulta,
porque a especialidade visa permanentemente transformar a criança – doente ou não - em um adulto saudável”,
informa o diretor-presidente da Regional. “Penso que se conseguirmos
atingir estas metas estaremos felizes ao
final desta gestão”, finaliza Bertoli.
Contato: cirojb@yahoo.com.br

A

Márcio Kato

Regional SPSP de Presidente Prudente foi uma das primeiras regionais a ser
constituída, segundo informa seu atual diretor-presidente Regis Ricardo Assad
(foto). “E felizmente estamos bem estruturados”, comenta Assad. “Representamos o Departamento de Pediatria da Sociedade de Medicina local e pelo bom
entrosamento que temos, contamos com uma sede confortável onde é possível a realização
de eventos científicos, culturais e sociais”, conta o diretor-presidente.
Os objetivos da Regional para essa gestão são: manter a sintonia com a Diretoria da
SPSP na capital para executar as metas traçadas no primeiro Planejamento Estratégico
(ocorrido em junho último); realizar cursos de atualização para os pediatras e residentes de
Pediatria de nossa região; ter um departamento de defesa profissional atuante, no sentido
de orientar os pediatras nos seus direitos e estar atento a todos os programas que visem à
melhora do bem-estar de nossas crianças e adolescentes; trabalhar pela união dos pediatras e médicos de outras especialidades na busca de melhor assistência médica; realizar
periodicamente cursos de Reanimação Neonatal e um PALS em nossa região. “Também
queremos melhorar cada vez mais o relacionamento
com a faculdade de medicina local na realização de
eventos e na divulgação da nossa especialidade para
os estudantes de Medicina”, complementa Assad.
Atualmente, a Regional SPSP de Presidente
Prudente está trabalhando para a realização da Jornada de Atualização Pediátrica, marcada para o dia 11
de agosto (veja página 7), a qual terá a participação de
renomados professores da SPSP. “Estaremos sempre
dispostos a dizer sim a todos os eventos ou programas da SPSP que visem dignificar a nossa especialidade e defender as crianças, os pediatras e a Pediatria
brasileira”, afirma Regis Ricardo Assad.
Contato: smpp@speedymed.com.br

Revista Paulista de Pediatria
A Revista Paulista de Pediatria é distribuída gratuitamente aos sócios da
SPSP. Para os não-sócios, os valores para a assinatura são os seguintes:

Márcio Kato

Fascículo único: R$ 30,00 + frete*
Assinatura anual (4 fascículos): R$ 100,00 + frete*
Sócios da SBP (outros estados): apenas o frete*
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* O valor do frete é variável, depende do Estado.

Favor fazer depósito em nome da Associação de Pediatria de São Paulo:
Banco Real - agência 0409 - conta corrente 6.061.200-8.

► aconteceu

► aconteceu

Planejamento Estratégico
gestão 2007/2009

Conselho
Superior

A

conteceu em 30 de junho último, no Auditório Nestlé, em São Paulo, a
primeira reunião de Planejamento Estratégico da SPSP – Gestão 2007/2009
(fotos). Com o apoio da Nestlé Nutrition, o encontro teve como objetivo
traçar as metas de trabalho para 2007 e 2008. Na parte da manhã, após a
abertura do evento e as orientações sobre a reunião, dez grupos de trabalho se reuniram, discutiram suas prioridades e montaram suas apresentações: Organização administrativa, patrimonial e de comunicação; Regionais; Departamentos Científicos (regulamento); Departamentos Científicos (atividades); Publicações; Cursos e Eventos;
Ensino e Pesquisa; Programas de Capacitação (Violência, Suporte básico de vida para
leigos – PBLS, Reanimação pediátrica – PALS, Reanimação neonatal e outros); Defesa
Profissional; Relações Comunitárias. Após o almoço, os grupos apresentaram suas metas para os presentes, que tiveram espaço para manifestar suas opiniões.
Estiveram presentes no encontro 120 pessoas: 57 da Diretoria Executiva, 18 representantes das 13 Regionais e 65 representantes dos 29 Departamentos Científicos da SPSP. Os dados desse
Planejamento
Estratégico
estão sendo analisados pelos
membros da Diretoria e serão trabalhados durante toda
a gestão atual.

Fotos: Márcio Kato

E

m 29 de junho último aconteceu a reunião do Conselho Superior da SPSP, na sede da entidade.
Esse Conselho é integrado pelos oito
membros da Diretoria Executiva e
pelos Diretores-Presidentes de todas
as Regionais da SPSP, e deve reunir-se
ordinariamente uma vez por ano, de
acordo com o novo estatuto da SPSP.
Na reunião, foram discutidas as
atividades conjuntas da SPSP e suas
Regionais, iniciativas de interesse do
exercício profissional, o balanço anual
e o patrimônio da SPSP.
As Regionais agora têm espaço
no site da SPSP na internet para divulgação de cursos e comunicados.
Com relação ao patrimônio, continua a busca por uma nova sede para
a SPSP, maior e mais adequada a receber as atividades da entidade.

Licença maternidade ampliada

F

oi aprovado em primeira votação, no plenário da Câmara Municipal de São Paulo, em junho último, o Projeto
de Lei 371/07, de autoria do vereador Roberto Tripoli (PV), que dispõe sobre a ampliação da licença maternidade e paternidade dos funcionários públicos do Município de São Paulo. Esse projeto reforça a campanha
da Sociedade Brasileira de Pediatria que atinge todo o Brasil: “Licença maternidade: seis meses é melhor”.
Segundo o psiquiatra Dr. Salvador Célia, “o apego seguro é a base para um desapego saudável”. O
reforço do vínculo mãe-filho e o aumento do período de aleitamento materno exclusivo, conseqüentes à
ampliação da licença-maternidade, constituem estímulos determinantes para o melhor desenvolvimento infantil. “A SPSP convoca os pediatras a apoiarem maciçamente essa campanha, divulgando-a entre
parlamentares conhecidos, clientes e amigos. Nossas crianças crescerão mais seguras e felizes”, informa
Valdenise Tuma Calil, presidente do Departamento de Aleitamento Materno da SPSP.
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► vai acontecer

► vai acontecer

Vídeo
conferência

Curso Nestlé de
atualização em Pediatria

A

SPSP disponibiliza aos pediatras
nova modalidade de curso a distância. Serão duas palestras: Atualização em Imunizações, a ser realizada em
outubro e Seguimento do Recém-Nascido Pré-Termo, em novembro. Ambas
acontecem por meio da internet, apresentando simultaneamente para todos
os participantes um vídeo em tempo
real, onde se pode visualizar o palestrante e o material de apoio e interagir
por meio do chat-on-line. Para assistir, é necessário ter banda larga e conectar-se na data e horário do evento.
Ao final da palestra, o participante fará
uma avaliação e, se aprovado, receberá
certificado e pontos para o Certificado
de Atualização Profissional (CAP). As
palestras contam com o patrocínio da
Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda.

Jornadas nas
Regionais

A

partir de agosto acontecem as Jornadas de Atualização Pediátrica nas
seguintes regionais da SPSP: Campinas, Grande ABC, Marília, Piracicaba,
Presidente Prudente, Ribeirão Preto,
Taubaté, São José do Rio Preto e Sorocaba. A programação (disponível no
portal da SPSP na internet) foi idealizada pela Diretoria de Cursos e Eventos
em conjunto com as Regionais, e os palestrantes serão membros dos Departamentos Científicos da SPSP, inclusive
Defesa Profissional. A abordagem dos
temas será prática, direcionada para o
pediatra geral, com discussão de casos
clínicos. As Jornadas contam com o
patrocínio da Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. Confira datas, locais e a
pontuação dos eventos na página 7.
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O

64º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria será realizado de 18 a 21 de
agosto, no Centro de Convenções de Florianópolis, em Santa Catarina. A
programação prevista para este ano aborda assuntos de grande valor para
o dia-a-dia do pediatra, como nutrição
infantil, crescimento e desenvolvimento, além de tópicos relacionados à gastroenterologia, neonatologia
e imunologia, entre outras áreas de interesse. Foram
mantidas as tradicionais mesas-redondas seguidas de
colóquio, marca registrada do Curso Nestlé e sempre
muito elogiadas pelos pediatras participantes.
As inscrições podem ser feitas por meio do site
www.nestle.com.br/nutricaoinfantil (acesso para
pediatras mediante senha). Mais informações sobre
o Curso Nestlé podem ser obtidas com a secretaria
do evento – Ekipe de Eventos – pelo telefone (41)
3022-1247 ou pelo e-mail ekipe@ekipedeeventos.
com.br.

Curso de Reanimação Neonatal

D

ia 20 de outubro, das 8 às 18hs, no auditório do Edifício Paulista Boulevard
– sede da SPSP, andar térreo – em São Paulo, acontecerá um curso de Reanimação Neonatal para Médicos, com disponibilidade para 40 vagas. Os interessados devem entrar em contato com Adriana pelos telefones (11) 3284-0308 ou
(11) 3284-9809. Também por e-mail: adriana@spsp.org.br. Garanta já sua vaga!

Fórum: Residência médica
em Pediatria

N

o próximo dia 29 de setembro, a SPSP, por meio da sua Comissão de Ensino e
Pesquisa, estará realizando a I Oficina de Trabalho - A Residência Médica em Pediatria
no Estado de São Paulo: desafios atuais. Este evento ocorrerá no Anfiteatro da Associação
Paulista de Medicina de São Paulo, na capital, com a participação da SPSP e preceptores e representantes dos residentes dos programas de Residência Médica em Pediatria
do Estado. O objetivo será discutir os rumos do ensino da Pediatria e suas áreas de
atuação.

Encontre seu curso ou evento
Data

Local

Evento

Informações

Apoio
SPSP

9, 16, 23 e 30
de agosto

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

I Jornada de Pneumologia Pediátrica

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

Pontos
8

Apoio
SPSP

16 a 18 de agosto

Teatro da Fac. Medicina USP
São Paulo, SP

Autoimmunity in Primary Immunodeficiency

(11) 3091-7435
sillucchini@yahoo.com.br

10

Apoio
SPSP

18 de agosto

Hotel Matsubara
São Paulo, SP

IX Jornada de Atualização
em Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica

(11) 3331-0289
gutierrezsu@hotmail.com

*

Apoio
SPSP

18 de agosto

Auditório Nelson Carneiro - FMU
São Paulo, SP

I Simpósio de Psicomotricidade do Estado de São Paulo

(11) 5542-7727 ou 5096-2553
www.psicomotricidade.com.br/sp

*

18 a 21 de agosto

Centro de Convenções
Florianópolis, SC

64º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

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

*

Realização 21 de agosto
SPSP

Memorial da América Latina
São Paulo, SP

2º Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes
e Combate à Violência contra Crianças e Adolescentes

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

Apoio
SPSP

31 de agosto

Hotel Matsubara
São Paulo, SP

XXVI Curso de Reciclagem em Pediatria
do Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo

(11) 3331-0289
cepedsantacasa@hotmail.com

6

Apoio
SPSP

31 de agosto

Anfiteatro do H.I. Albert Einstein
São Paulo, SP

Curso de Problemas do Desenvolvimento,
Déficit de Atenção e Dificuldades no Aprendizado

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

*

Apoio
SPSP

29 de agosto a
1 de setembro

Centro de Eventos - Socesp
Campos do Jordão, SP

X Congresso Paulista de Terapia Intensiva

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

*

Apoio
SPSP

6, 13, 20 e 27
de setembro

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

I Curso de Oncologia Pediátrica

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

*

Apoio
SPSP

8e9
de setembro

Hotel Matsubara
São Paulo, SP

II Simpósio Internacional sobre o Lactente Sibilante

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

*

Apoio
SPSP

20 a 22
de setembro

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

IV Jornada de Atualização em Pediatria

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

*

Apoio
SPSP

29 de setembro

Anfiteatro Aché Laboratórios
São Paulo, SP

XVII Jornada de Pediatria de Guarulhos

(11) 6463-5019 CEHCC
(11) 6409-6855 APM - Regional

*

Apoio
SPSP

19 a 21
de outubro

Câmara Americana de Comércio
São Paulo, SP

V Simpósio Internacional de Infectologia em Otorrinopediatria da IAPO

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

*

Jornadas de Atualização Pediátrica SPSP - Realização SPSP
Regional
Presidente Prudente
Grande ABC
Ribeirão Preto
Campinas
Marília
Taubaté
Sorocaba
Piracicaba
São José do Rio Preto

Data
11 de agosto
25 de agosto
15 de setembro
22 de setembro
22 de setembro
22 de setembro
29 de setembro
6 de outubro
6 de outubro

Local
Sociedade de Medicina de Presidente Prudente
Sociedade de Medicina e Cirurgia do Grande ABC
Centro Médico de Ribeirão Preto
Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas
Associação Paulista de Medicina de Marília
Hotel Baoba
Hotel Shelton Inn
Associação Paulista de Medicina de Piracicaba
Sociedade de Medicina e Cirurgia de São José do Rio Preto

Informações
(18) 3223-3910 - smpp@speedymed.com.br
(11) 4990-0366 - 4990-0168
(16) 3636-0392 - persiorj@hcrp.fmrp.usp.br
(19) 3231-2811 - zilda@smcc.com.br
(14) 3433-8186 - apmmar@terra.com.br
(12) 3632-4268 - claudioaguiar@uol.com.br
(15) 3221-6185 - camilanigri@yahoo.com.br
ananiasfilho@uol.com.br
(17) 3227-7577 - smc@terra.com.br

Pontos
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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

Reanimação Neonatal para Médicos e para Auxiliares

*

Erro Inato do Metabolismo - Mucopolissacaridose Tipo I

2

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

Cursos
on-line

X COPATI

Congresso Paulista de Terapia Intensiva
Programação específica para pediatras e neonatologistas
com 6 conferências, 12 mini-conferências, 3 mesas de
discussão de casos clínicos, 1 mesa-redonda e 1 painel.
29 de agosto a 1 de setembro
Centro de Eventos da Socesp, Campos do Jordão (SP)
(11) 3813-8896

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

3,5

2º Fórum Paulista

de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência
contra Crianças e Adolescentes
21 de agosto
Memorial da América Latina
São Paulo (SP)

Inscrições gratuitas:

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

Ultra-sonografia

Departamento de Gastroenterologia

N

áuseas e vômitos são sintomas de ocorrência comum em lactentes, podendo
ser decorrentes de problemas gastrenterológicos transitórios de caráter leve,
ou mesmo processos de extrema gravidade. A náusea é acompanhada de alterações autonômicas que precedem o refluxo retrógrado do duodeno para o
antro, processo esse que inicia o vômito.
O vômito representa a expulsão com esforço do conteúdo gástrico, sendo acompanhado
de contração da musculatura abdominal. O mesmo pode representar uma resposta fisiológica
benéfica, no sentido de permitir expelir toxinas de alimentos contaminados. O vômito não
precedido de náuseas ocorre especialmente nas afecções do sistema nervoso central, tais como
lesões expansivas, edema cerebral e aumento de pressão intracraniana. As conexões entre via
aferente vagal, centro encefálico e área vestibular determinam o processo de vômito, ocorrendo ainda ação de substâncias como dopamina, morfina, acetilcolina, entre outros.
Refluxo gastroesofágico
O vômito no período neonatal pode ser decorrente da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE). Regurgitações em graus variáveis e vômitos esporádicos são freqüentes no
RGE fisiológico, sendo que o lactente apresenta boa aceitação alimentar e ganho ponderal
satisfatório. Na DRGE, o vômito é de conteúdo alimentar, em geral em freqüência maior,
muitas vezes precedido de náuseas. Freqüentemente, ocorre recusa alimentar acarretando
desaceleração do ganho ponderal ou perda de peso. Os casos de vômitos volumosos com
rápida perda de peso nas primeiras semanas de vida orientam no sentido de afastar afecções
cirúrgicas do trato digestório, tais como a estenose hipertrófica do piloro. Se houver referência de vômito de conteúdo bilioso, deve-se aventar a possibilidade de processos obstrutivos
ou semi-obstrutivos do intestino delgado, tais como vícios de rotação, pâncreas anular, entre
outros. Os casos de vômitos recorrentes no período neonatal, acompanhados de letargia e
desidratação e afastadas as causas anatômicas, orientam o pediatra para descartar causas raras,
tais como os erros inatos de metabolismo do ciclo da uréia e acidemias orgânicas.
As gastroenterites infecciosas são freqüentemente acompanhadas de vômitos na sua fase
inicial de apresentação e, em geral, também por processos diarréicos. Esses episódios geralmente são autolimitados e findam em poucos dias com a resolução do processo em questão.
Vômitos repetitivos por mais de 12 horas no período neonatal, 24 horas nos lactentes
e 48 horas em crianças com mais idade, exigem pronta atenção do pediatra e demandam
investigação completa no que tange aos exames laboratoriais e de imagem, dependendo dos
sintomas e sinais acompanhantes. A gravidade do processo em questão decorre da presença
de sinais neurológicos, condições de hidratação, distúrbios do equilíbrio ácido-básico, dor
abdominal, sangramento do trato digestório e significante perda ponderal.

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 Diagnóstico por Imagem

A

estenose hipertrófica do piloro
(HPS) é um espessamento idiopático da musculatura do piloro, sendo causa comum de vômitos não biliares ou ingurgitação nos primeiros três
meses de vida. A ultra-sonografia vem
sendo utilizada neste diagnóstico desde 1977, visualizando diretamente a
musculatura circular e o alongamento
do piloro. A espessura muscular mede
1,8+-0,4mm em pacientes normais e
4,8+-0,6mm nos caso de HPS.

Dor articular

Departamento de Oncologia e Hematologia

D

or articular e dor em membros são
comuns em Pediatria, geralmente
de etiologia benigna, porém podem ser a
manifestação inicial de neoplasias como
leucemias, tumores ósseos ou tumores
sólidos invadindo medula óssea (neuroblastoma). Para evitar atraso diagnóstico
no diferencial, devemos também pensar
em câncer, especialmente se associado
à febre, anemia, perda de peso, sangramentos, edema local, adeno/hepato/esplenomegalia, dor à deambulação. Não
se pode esquecer que na leucemia os
exames laboratoriais iniciais podem
ser normais, exigindo mais cuidado no
acompanhamento desses pacientes. Na
suspeita de doença reumatológica com
indicação de corticóide, não esqueça de
coletar mielograma. São necessários exames seriados até elucidação diagnóstica.

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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