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► veja no portal

► conversa com o presidente

Atualização
Científica

Novos pediatras

P

rezados colegas, pedimos permissão para conversar com os residentes. Em todo
o Estado, os serviços pediátricos com programas de residência médica recebem
seus novos residentes; ao mesmo tempo, vêem partir aqueles que concluíram
o curso e agora são pediatras. Nesse momento, a Pediatria se renova. A SPSP
parabeniza os que entram (R1) pela feliz escolha e os que saem por se incorporarem definitivamente à comunidade pediátrica. Para quem vai aprender essa arte e ciência, é válido
dizer que a Pediatria vai além do ato de diagnosticar e tratar doenças, demandando uma
visão holística do paciente. Vocês vão se entusiasmar pela Pediatria. Para os que terminam a
residência, nossas boas-vindas ao exercício profissional. Apesar de inúmeras dificuldades,
a maioria delas pertinente à profissão médica, ser pediatra é muito gratificante; a vocação
pediátrica permite uma ampla realização profissional.
A SPSP é uma associação que congrega os pediatras do Estado de São Paulo visando
educação continuada, defesa profissional e atenção à saúde e ao bem-estar das crianças e
dos adolescentes. Convidamos todos, os residentes e os novos pediatras, para conhecerem
a SPSP e participarem desse processo. Vejam o nosso portal e os vários serviços oferecidos. Associem-se à SPSP e, automaticamente, à SBP. Aproveitem os congressos, jornadas
e cursos – inclusive on-line –, a Revista Paulista de Pediatria, o
Jornal de Pediatria e outras publicações, as ações e as orientações
da defesa profissional. Esperamos encontrá-los aqui na SPSP.
Em tempo: existe um projeto especial para os residentes
(R1/R2).
Um grande abraço,
José Hugo de Lins Pessoa
Presidente
E-mail: pediatria@spsp.org.br
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Márcio Kato

O

portal da SPSP na internet
(www.spsp.org.br) traz uma novidade: em sua primeira página – logo
abaixo das notícias – há uma área voltada à atualização científica, com textos
elaborados por membros dos Departamentos Científicos da SBP/SPSP. São
artigos atuais relacionados às diversas
áreas de atuação da Pediatria. É bom
frisar que os textos têm acesso restrito
aos sócios, e só podem ser visualizados
mediante informação do e-mail e número da matrícula na SPSP.

Fone: 3284-0308 - 3284-9809
pediatria@spsp.org.br.
www.spsp.org.br

► conversa com o diretor

Administrando recursos
funcionários que atuam na sede, as
despesas com as concessionárias de
serviços públicos, o condomínio das
quatro salas próprias e o aluguel de
mais uma sala no edifício da sede.
Nossos esforços têm sido no sentido de oferecer cada vez mais
benefícios e eventos científicos gratuitos aos associados ou, pelo
menos, com descontos significativos, para estimular a educação
continuada e a atualização do pediatra de nosso Estado. Para que
a SPSP continue a oferecer isso, é importante que os associados
mantenham suas anuidades em dia e que mais pediatras se unam a
nós. Assim, mais colegas podem contar com os benefícios.

Márcio Kato

O

papel do tesoureiro da SPSP é manter toda a documentação e obrigações financeiras e contábeis da entidade em dia. As fontes de recursos da Sociedade
são: o repasse de parte da anuidade que é paga pelos
associados para a Sociedade Brasileira de Pediatria; o repasse de
parte do valor arrecadado com as inscrições para o concurso para
obtenção do Título de Especialista em Pediatria, que acontece uma
vez por ano; a receita obtida com os eventos realizados pela SPSP,
que têm descontos para os associados; o repasse de parte da receita obtida com os eventos realizados em parceria com a SBP, que
também têm descontos para os associados; e os apoios de diversas indústrias, principalmente farmacêuticas. Com relação a esse
último item, ressalto que esse apoio está cada vez mais difícil de
obter. Atualmente, contamos apenas com o patrocínio integral da
Revista Paulista de Pediatria e deste boletim, que é feito há anos pela
Nestlé Nutrition. Nossas despesas fixas são com o quadro de seis

Lucimar Aparecida Françoso

Formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí. Mestrado e doutorado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. 1ª tesoureira da SPSP.
E-mail: diretoria@spsp.org.br

► conversa com o associado

Vale a pena ser pediatra
É verdade que não é só prazer.
É árdua a tarefa de ser pediatra na
extenuante jornada de trabalho, por
vezes sem reconhecimento financeiro proporcional. É difícil se manter
atualizado, aspecto fundamental para o exercício profissional com
rigor técnico-científico e ético e condição necessária para que possamos oferecer o melhor possível aos nossos pacientes, conforme
juramos. Destaca-se aqui o papel da SPSP, com a atuação do Departamento de Defesa Profissional e demais Departamentos Científicos, promovendo eventos e disponibilizando publicações e acesso a
informações. Continua valendo a pena a missão de ser pediatra!

Arquivo pessoal

A

minha escolha pela Medicina foi uma decisão amadurecida, assim como pela Pediatria, uma paixão que se
mantém viva até hoje. A residência médica foi fundamental, depois fiz especialização em Alergia. Vivenciei
experiências em Enfermaria, Berçário, UTI Neo e Infantil, PS,
UBS; depois Ambulatório Especializado e recentemente em Epidemiologia. Fui ligado a um serviço acadêmico e tenho atividades
no serviço público e na iniciativa privada.
Seguindo o conselho de um amigo e experiente pediatra,
abri um consultório em minha cidade natal, Franco da Rocha, e
aos poucos fui encontrando nessa atividade grande identificação.
Passamos a ser uma referência para nossos pacientes e para suas
famílias; somos promotores de saúde e temos uma visão integral
do paciente. Aos poucos nos transformamos em “clínicos” de nossos pacientes, que vão virando adultos e “pediatras avós” de seus
filhos. O consultório passa, cada vez mais, a ser a minha atividade
predominante e também mais prazerosa e gratificante.

David Lustosa Nogueira

Formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, onde também
fez Residência em Pediatria. Especializado em Alergia e Imunologia pela EPMUnifesp. Atua há 19 anos em consultório na cidade de Franco da Rocha.
E-mail: dcmjnogueira@uol.com.br.
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► exercício da pediatria

► exercício da pediatria

A Pediatria e a
assistência médica
suplementar

Procedimentos
Padronizados
em Pediatria

C

erca de 20% da população brasileira possui algum tipo de plano de saúde.
Os 80% restantes estão à mercê do atendimento público. Entretanto, os gastos anuais com medicina pública são equivalentes ao montante despendidos
com a medicina suplementar. Daí a importância de estarmos ligados, bastante atentos e participativos das discussões de um novo cenário já em andamento no
atendimento privado.
O modelo atual não tem foco na medicina preventiva, nem na qualidade e resultados do atendimento. A prevenção de doenças, a promoção da saúde e atendimento
integral ao cliente são práticas antigas e rotineiras dos pediatras, mas nunca foram reconhecidas ou valorizadas. Pois bem, é por aí que as mudanças do modelo de atenção à
saúde, e não somente às doenças, estão se iniciando. Remunerar todo o tratamento com
foco nos melhores resultados, e não apenas a consulta, já é prática corrente e os Procedimentos Padronizados em Pediatria – PPP (veja quadro ao lado), tendo sido talvez a
primeira mudança concreta do modelo vigente. Muitas outras estão sendo discutidas em
convenções, congressos e palestras de profissionais da área.
Os clientes considerados grandes gastadores, aqueles 10% que consomem 65% de
todos os gastos da assistência médica, são alvo de maior atenção dos gestores dos planos
de saúde. Para esse grupo de clientes criaram condições gerenciais e de remuneração
diferenciadas. Em contrapartida, a Pediatria é sabidamente uma especialidade de baixo
custo e de alto retorno para as operadoras. De fato, a faixa etária de 0 a 17 anos subsidia os gastos da última faixa, ou seja, daqueles clientes acima de 60 anos. Diante dessa
constatação, fica claro que nós pediatras não somos alvos dos gestores da saúde. Então,
quanto menos mexerem nessa questão, menor o risco de novos gastos com a remuneração do trabalho.
É óbvio – e fica muito claro – que só com muita luta, participação coletiva e cobrança
teremos chances de mudar esse cenário terrível para os pediatras. São nesses momentos
de questionamentos e transformações que aparecem as oportunidades para discussões e
proposições inovadoras. Portanto, colegas pediatras, chegou a hora de participar, apoiar
nossas entidades representativas, marcar presença e
cobrar resultados. As sociedades de especialidades
nada podem sem a presença e apoio de seus sócios.
As mudanças no velho modelo assistencial virão e a
nossa omissão certamente terá um alto custo futuro.
Fiquem ligados, participem e não aceitem pouco.

Arquivo pessoal

Mário Lavorato

Diretor de Defesa de Assuntos Profissionais da Sociedade Mineira de Pediatria.
Ex-Diretor de Defesa Profissional da SBP.
Ex-Coordenador e Preceptor da Clínica Pediátrica do Hospital do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais.
Conselheiro de Administração da Unimed-BH.

► O que é?
É o reconhecimento de que além da
consulta inicial, o trabalho do pediatra
em seu consultório continua nas visitas subsequentes até a alta do paciente.
► Como funciona?
Por exemplo, um grupo de doenças
respiratórias e seus respectivos C.I.Ds
é representado por um único código de procedimento para fins de remuneração. Paga-se então a consulta
inicial com o código da consulta e o
restante do tratamento pelo código do
procedimento equivalente.
► Onde existe?
Pelas informações que temos, em 30
ou mais cidades brasileiras espalhadas pelo país. Sempre pelo sistema
Unimed.
► Novas inclusões:
Com a prevalência de novas patologias no atendimento pediátrico em
consultório, uma revisão da grade
inicial do PPP se faz necessária. Com
essa visão, a Unimed de Itabira (MG),
que está com estudos avançados para
a implantação deste modelo, acrescentou os seguintes itens:
• Prematuridade:
atendimento ao RN até 2 kg nos
dois primeiros meses;
• Puericultura:
no primeiro ano de vida;
• Adolescência:
atendimento ao paciente e entrevista com os pais;
• Obesidade:
acompanhamento e orientações
nutricionais, psicológicas, atividades físicas etc.
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► regional mogi das cruzes

► regional jundiaí

Colegas de
Mogi, entrem
em contato

Encontros mensais
visam atualização

A

derbal Tadeu Mariotti (foto) é o diretor-presidente da Regional SPSP de Jundiaí
e, juntamente com Paulo Tarcisio Pontes Nogueira, vice-diretor presidente, trabalham intensamente na realização de cursos de atualização.
Embora Jundiaí seja próxima a dois pólos importantes de informação, com alto
desenvolvimento científico e transmissão de conhecimento – São Paulo e Campinas –, a
Regional procura oferecer atividades de educação continuada para os colegas da região,
com o objetivo de aperfeiçoar o conhecimento e, com isso, melhorar os padrões de assistência às crianças e adolescentes de Jundiaí e cidades próximas. Todos os anos, desde que
foi criada, a Regional realiza os Serões de Pediatria, desenvolvidos pela SPSP em conjunto
com o Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), sempre nas
primeiras quartas-feiras do mês (com exceção de janeiro, fevereiro e julho), às 20 horas, no
Anfiteatro da FMJ, entidade com a qual a Regional mantém uma parceria e pode utilizar
suas instalações sem custos. Ainda que a presença dos pediatras seja boa, Mariotti acredita
que mais colegas poderiam se beneficiar desses
encontros, onde são discutidos temas atuais e
de interesse para o pediatra generalista, tanto
no que se refere a atualização científica como
aspectos de defesa da profissão. Por sinal, o último encontro, realizado em novembro, tratou
da defesa profissional e contou com a presença do presidente do Departamento de Defesa
Profissional da SPSP, Cláudio Barsanti, e sua
esposa, Mônica López Vásquez, que discutiram com muito brilhantismo a Má Prática Médica em Pediatria.
Contato: aderbalmariotti@fox.com.br.

Márcio Kato

H

enrique George Naufel (foto) e
Tereza Kayoko Takahashi Nihei
assumiram a Diretoria da Regional
SPSP de Mogi das Cruzes bastante
motivados a “fazer a Regional andar”,
conforme afirma Naufel. As gestões
passadas foram prejudicadas pelo afastamento do diretor-presidente – por
problemas sérios de saúde – e pela
falta de interesse de colegas a assumir
as responsabilidades da Regional, mas
Naufel e Tereza estão empenhados em
realizar atividades de interesse para os
pediatras da região, e assim divulgar a
SPSP por meio da Regional.
Como Naufel é professor responsável pela disciplina de Pediatria na
Universidade de Mogi das Cruzes, ele
diz que a Regional poderá contar com
a infra-estrutura da Universidade para
promover encontros, cursos e demais
atividades de educação continuada. “O
fato de Tereza fazer parte do grupo de
vigilância epidemiológica da Secretaria
de Saúde da Prefeitura Municipal de
Mogi das Cruzes também é importante, já que abre portas para parcerias”,
diz o diretor-presidente.
Naufel pede aos colegas da região
de Mogi das Cruzes que entrem em
contato para sugerir atividades, formas
de atuação da Regional e também tirar
dúvidas, sejam relacionadas à atualização científica ou à defesa da profissão.
Contato: moginaufel@osite.com.br.

Revista Paulista de Pediatria
disponível na Capes
A Diretoria de Publicações informa que com a
indexação da Revista Paulista de Pediatria na SciELO,
a publicação pode ser acessada também no site da
CAPES, no banco de dados de periódicos. O endereço
eletrônico é www.periodicos.capes.gov.br.

Márcio Kato

O portal da SPSP (www.spsp.org.br - link Revista
Paulista de Pediatria) disponibiliza os artigos das edições
publicadas desde março de 2005.
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► aconteceu

► aconteceu

Reunião com os
Departamentos

Academia
Paulista
de Pediatria

A

C

om o objetivo de discutir se seria
oportuno criar a Academia Paulista
de Pediatria, foi realizada em fevereiro
uma reunião da Diretoria Executiva da
SPSP com ex-presidentes da entidade
e membros da Academia Brasileira de
Pediatria. Compareceram ao encontro
Benjamin I. Kopelman, Calil K. Farhat,
Claudio Leone, Cléa Rodrigues Leone,
Conceição Aparecida de Mattos Segre,
Fabio Ancona Lopez, Jacques Crispin,
Jayme Murahovschi, Julio Toporovski,
Luiz Alberto da Silva, Mário Santoro
Junior, José Hugo de Lins Pessoa, João
Coriolano Rego Barros, Maria Fernanda Branco de Almeida e Mario Roberto
Hirschheimer.
A idéia da criação de uma Academia Paulista de Pediatria surgiu por se
pensar ser importante ter em São Paulo
um grupo de pessoas interessadas que
pudesse resgatar a memória e os feitos da
Pediatria paulista. Para definir com clareza a necessidade desse órgão, foi criado
um grupo de trabalho constituído pelos
seguintes membros: Conceição Aparecida de Mattos Segre, Mário Santoro Jr.,
Clóvis Francisco Constantino, Claudio
Leone e José Hugo de Lins Pessoa. Este
último, atual presidente da SPSP, encerrou a reunião reiterando o compromisso
da SPSP com o pediatra, com a criança
e o adolescente e com a Pediatria. As
atividades desse grupo serão divulgadas
oportunamente nos meios de comunicação da SPSP.

Luiz Laerte Fontes

conteceu em fevereiro último, a reunião dos Departamentos Científicos (DCs)
da SPSP, com a presença dos respectivos núcleos gerenciais, a Diretoria dos Departamentos Científicos, a Diretoria de Cursos e Eventos e a Comissão de Comunicação Eletrônica da SPSP. No encontro, Lilian S.R. Sadeck, coordenadora
da Diretoria de Cursos e Eventos, apresentou a programação para o ano de 2008 – e projeções para 2009 – e incentivou a colaboração de todos os DCs nas diversas atividades da
sociedade. Maria Fernanda B. de Almeida, secretária geral da SPSP e também membro da
Comissão de Comunicação Eletrônica, apresentou o portal da SPSP na internet, informando que a média de acessos tem sido de 300 visitas/dia e orientando os DCs sobre as informações a respeito de suas atividades e como podem ser disponibilizadas no portal. Fernanda
também solicitou a colaboração de todos na produção de artigos para a atualização científica
do pediatra e textos informativos para a comunidade.
José Hugo de Lins Pessoa, presidente da SPSP, encerrou a reunião ressaltando a importância da participação dos 31
DCs nas diversas ações da SPSP e na
obtenção dos objetivos da entidade.
“Os Departamentos Científicos são
vitais para a organização de congressos, simpósios, cursos e demais
eventos de atualização e educação
continuada do pediatra, pois são eles
que fornecem todo o material e conhecimento científico”, destacou.

► vai acontecer

Inscrições para o TEP e TEN

Mario Hirschheimer

J

á estão disponíveis os editais dos concursos para obtenção do Título de Especialista em Pediatria (TEP) e obtenção do Certificado na Área de Atuação de Neonatologia (TEN). As inscrições para o TEP e o TEN vão até 25 de abril e as
provas acontecem no dia 31 de maio, das 14 às 18 horas. O portal da SPSP (www.
spsp.org.br) oferece os links para os editais dos concursos.
Para se inscrever no TEP, o candidato deverá acessar um dos sites
– www.sbp.com.br ou www.cepuerj.uerj.br –, preencher a ficha, imprimir o
boleto de cobrança referente à taxa de inscrição e proceder o pagamento em qualquer agência bancária. Isso feito, o candidato deve entregar na SPSP, ou enviar via
SEDEX (obrigatoriamente), cópia da ficha de inscrição, comprovante de pagamento da taxa de inscrição, bem como todos os documentos exigidos no edital. Atenção:
todas as cópias devem ser autenticadas. As inscrições para o TEN devem ser
encaminhadas para a SBP (Setor de Certificados e Títulos): (21) 2548-1999.
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► vai acontecer

► vai acontecer

Curso on-line

Café com professor

E

stá disponível no portal da SPSP
(www.spsp.org.br) um novo curso virtual: Seguimento do Recém-nascido
Pré-termo. Será composto por quatro
módulos: Programação do acompanhamento ambulatorial; Imunização
ativa e passiva; Crescimento pondoestatural; e Desenvolvimento neuromotor nos primeiros anos de vida. O
curso conta com o apoio do laboratório Abbott e ficará disponível durante
12 meses. Também receberá pontuação para obtenção do Certificado de
Atualização Profissional (CAP).

Cursos teóricopráticos

C

om o objetivo de capacitar os pediatras em procedimentos básicos
em áreas de interface com a Pediatria,
serão realizados, a partir de julho, cursos teórico-práticos organizados pela
SPSP. Veja alguns eventos já programados: Técnicas de dispositivos inalatórios,
Dermatologia para o pediatra e Oftalmologia para o pediatra. Esses três cursos
acontecem no anfiteatro da APM,
com direito a estacionamento e coffeebreak. Confira no portal da SPSP na
internet (www.spsp.org.br) todos os
cursos teórico-práticos já agendados.

Residente

O

Projeto Médico Residente, da
SBP, traz uma série de vantagens
para o médico residente R1 e R2, entre eles descontos em eventos da SBP/
SPSP e recebimento de todas as publicações científicas da entidade. Acesse
o portal da SPSP (link Residência e
estágio/Seja sócio), saiba mais sobre o
projeto e faça sua inscrição.
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A

primeira reunião mensal do projeto Café da Manhã com Professor, prevista para
29 de março, já estava com as inscrições encerradas – por falta de vagas – no
fechamento desta edição do boletim Pediatra Informe-se, prometendo ser um
sucesso. O projeto, que tem por objetivo proporcionar aos colegas a oportunidade de trocar informações com especialistas de diversas áreas de atuação da Pediatria, já
tem mais reuniões agendadas, contemplando Medicina do Sono, Alergia e Imunologia,
Diagnóstico por Imagem, Oftalmologia, Pneumologia e Saúde Oral. Essa é mais uma
iniciativa da SPSP visando à atualização científica do pediatra, voltada especialmente
para o colega que atua em consultórios, ambulatórios e unidades básicas de saúde. Os
encontros são mensais e acontecem na sede da SPSP aos sábados pela manhã, das 8h30
às 12h00. Participam dos eventos os membros dos Departamentos Científicos da Sociedade. Confira as datas dos encontros até junho na página 7 e a programação completa no
portal da SPSP (www.spsp.org.br). Faça sua inscrição e garanta já sua vaga!

65º Curso Nestlé de Atualização

S

erá realizado de 24 a 28 de setembro, no Centro de Convenções de Natal (RN),
o 65º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria. As inscrições já podem ser feitas
pelo site www.nestle.com.br/nutricaoinfantil (acesso com senha). Informações e
inscrições: Ekipe de Eventos: (41) 3022-1247 ou ekipe@ekipedeeventos.com.br.

5ª Conferência das Universidades

A

contece de 5 a 7 de junho próximo, no Anfiteatro do Hospital Sírio Libanês, em
São Paulo (SP), a 5ª Conferência das Universidades e da SPSP na Atualização da Pediatria. O encontro é voltado para o pediatra geral, e irá abordar diversas áreas de atuação
da Pediatria, desde Neonatologia até a Medicina do Adolescente. Serão cinco conferências e dez atividades, distribuídas na forma de discussão de casos e questões controversas, com participação ativa da platéia.
No dia 5 de junho, às 18h15, será realizado o coquetel de abertura do evento. No
dia 6, acontece o lançamento de dois livros da série Atualizações Pediátricas, elaborados
pelos Departamentos Científicos da SPSP em parceira com a Editora Atheneu. São
eles: Atualizações em Reumatologia para o Pediatra e Organização de Serviços em Pediatria.
Mais informações sobre
a 5ª Conferência das Universidades e da SPSP na Atualização da
Pediatria e inscrições no site
da Meeting Eventos: www.
meetingeventos.com.br.

Encontre seu curso ou evento
Data

Local

Apoio
11 a 26 de abril
SPSP		
Apoio
11 a 26 de abril
SPSP		
Apoio
11 a 26 de abril
SPSP		
Apoio
12 de abril
SPSP		
Apoio
12 de abril
SPSP		
Apoio
16 de abril
SPSP
a 16 de julho
Apoio
24 de abril
SPSP		
Apoio
25 e 26 de abril
SPSP		
Realização 7 de maio
SPSP		
Apoio
8 de maio a
SPSP
5 de junho
Apoio
9 a 24 de maio
SPSP		
Apoio
9 a 31 de maio
SPSP		
Realização 17 de maio
SPSP		
Realização 4 de junho
SPSP		
Realização 5 a 7 de junho
SPSP		
Apoio
13 a 28 de junho
SPSP		
Apoio
13 a 28 de junho
SPSP		
Apoio
18 a 21 de junho
SPSP		

Evento

Informações

Pontos

Instituto da Criança HCFMUSP
Imunodeficiência
(11) 3069-8812
São Paulo, SP		
simonecm@icr.hcnet.usp.br
Instituto da Criança HCFMUSP
Introdutório e Infecção do Trato Respiratório Superior
(11) 3069-8812
São Paulo, SP		
simonecm@icr.hcnet.usp.br
Instituto da Criança HCFMUSP
Crescimento Físico e Marcadores Puberais
(11) 3069-8812
São Paulo, SP		
simonecm@icr.hcnet.usp.br
CE em Oftalmologia UNIFESP
Curso de Oftalmologia para Pediatras
(11) 5085-2087
São Paulo, SP		
ceo@oftalmo.epm.br
Sta. Casa de Mis. de São Paulo
VIII Jornada de Pneumologia Pediátrica
(11) 3331-0289
São Paulo, SP		
cepediatria@santacasasp.org.br
Hospital Samaritano
Educação Continuada em Pediatria do Hospital Samaritano
(11) 3821-5871
São Paulo, SP		
ana.seara@samaritano.com.br
Instituto Girassol
I Curso Teórico-prático de Terapia Nutricional Enteral
(11) 5087-9546
São Paulo, SP
e Parenteral Pediátrica
girassol@girassolinstituto.org.br
Instituto Girassol
II Jornada de Atualização em Nutrição Pediátrica
(11) 5087-9546
São Paulo, SP		
girassol@girassolinstituto.org.br
Faculdade de Medicina de Jundiaí Curso Teórico SPSP - Nutrição no 1º ano de vida
(11) 4521-5671
Jundiaí, SP		
aderbalmariotti@fox.com.br
Hospital Menino Jesus
V Curso de Medicina do Adolescente
meninojesusdiretoria@prefeitura.sp.gov.br
São Paulo, SP			
Instituto da Criança HCFMUSP
Asma I
(11) 3069-8812
São Paulo, SP		
simonecm@icr.hcnet.usp.br
Instituto da Criança HCFMUSP
Desenvolvimento Psicossocial e Aspectos Éticos do Atendimento
(11) 3069-8812
São Paulo, SP
na Adolescência
simonecm@icr.hcnet.usp.br
Matsubara Hotel
VI Jornada de Reumatologia Pediátrica
(11) 3849-8263 ou 3849-0379
São Paulo, SP		
www.meetingeventos.com.br
Anfiteatro térreo da sede da SPSP Curso Teórico SPSP - Nutrição no 1º ano de vida
(11) 3849-8263 ou 3849-0379
São Paulo, SP		
www.meetingeventos.com.br
Anfiteatro do Hospital Sírio Libanês 5ª Conferência das Universidades e da SPSP na Atualização da Pediatria
(11) 3849-8263 ou 3849-0379
São Paulo, SP		
www.meetingeventos.com.br
Instituto da Criança HCFMUSP
Nutrição e Distúrbios Nutricionais na Adolescência
(11) 3069-8812
São Paulo, SP		
simonecm@icr.hcnet.usp.br
Instituto da Criança HCFMUSP
Asma II
(11) 3069-8812
São Paulo, SP		
simonecm@icr.hcnet.usp.br
Centro Fecomércio de Eventos
III Congresso Brasileiro de Nutrição e Câncer
(11) 3284-6318 ramal 116
São Paulo, SP
International Conference of Nutritional Oncology e Ganepão 2008
www.ganepao.com.br

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

Café da manhã com professor • Realização SPSP • Informações: www.meetingeventos.com.br ou (11) 3849-8263
Data
26 de abril
17 de maio
28 de junho

Tema
Medicina do sono
Alergia e Imunologia
Diagnóstico por Imagem

Mesa-redonda
Distúrbios do sono na criança e adolescente
Sibilância e asma da infância: diagnóstico e tratamento
Indicação e interpretação da ultra-sonografia para o pediatra

Local
Anfiteatro térreo da sede da SPSP
Anfiteatro térreo da sede da SPSP
Anfiteatro térreo da sede da SPSP

Pontos
*
*
*

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Sócios da SPSP/SBP
Curso PALS: 25 e 26 de abril, 16 e 17 de maio, 20 e 21 de junho, 18 e 19 de julho, 22 e 23 de agosto de 2008
Curso de Seqüência Rápida de Intubação para o Pediatra de Pronto-socorro: 11 de abril, 13 de junho, 8 de agosto
Informações/inscrições: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sirio Libanês - (11) 3155-0900

Reanimação Neonatal para Médicos e para Auxiliares

*

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

Cursos
on-line

Erro Inato do Metabolismo - Mucopolissacaridose Tipo I
Seguimento do Recém-nascido Pré-termo

VI Jornada de
Reumatologia Pediátrica
Atualização sobre os avanços no diagnóstico e
tratamento na área de reumatologia pediátrica.
17 de maio de 2008
Matsubara Hotel
Rua Coronel Oscar Porto, 836 • Paraíso • São Paulo
(11) 3849-0379 ou www.meetingeventos.com.br

*

2
*

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

		

5ª Conferência
das Universidades e da SPSP
na Atualização da Pediatria
O evento contará com espaço para discussão do ensino
da Pediatria no Estado.
5 a 7 de junho de 2008
Anfiteatro do Hospital Sírio Libanês • São Paulo • SP
(11) 3849-8263 ou 3849-0379
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Doença falciforme

DRGE no RN
ou lactente

Departamento de Oncologia e Hematologia

Departamento de Neonatologia

A

© Noel Powell | Dreamstime.com

anemia falciforme é doença autossômica recessiva, onde ocorre síntese da hemoglobina anômala HbS. A forma heterozigota é chamada traço falciforme
(HbAS) e a homozigota anemia falciforme (HbSS). O termo doença falciforme
inclui, além da HbSS, a associação da HbS com outras Hb anômalas (S-Beta
talassemia, HbSC, HbSD). As manifestações clínicas na HbSS são mais graves, porém o
acompanhamento e terapêutica seguem a mesma rotina dos pacientes com doença falciforme. Traço falciforme não é doença!
O diagnóstico é feito pela eletroforese de Hb, onde pacientes com HbS ≥ 50% são
doentes falciforme e aqueles com HbS < 50% são traço falciforme. O screening neonatal
para hemoglobinopatias, feito ainda na maternidade, permite o diagnóstico mais precoce e
seus resultados são: FA = normal; FAS = traço falciforme; FS = anemia falciforme,
FSA = S-beta-talassemia; FSC = HbSC. As provas de falcização e solubilidade têm
função de triagem, porém não quantificam a HbS.
As manifestações clínicas iniciam-se geralmente após o 6º mês de vida, quando começam a diminuir os níveis de Hb Fetal (HbF). As crises encontradas são vasoclusiva, seqüestro,
hemolítica e aplástica. A crise vasoclusiva (álgica) manifesta-se através de dores articulares e
em membros, síndrome torácica aguda, priapismo e acidentes vasculares cerebrais. Na crise
de seqüestro esplênico ocorre esplenomegalia súbita e diminuição da Hb, podendo chegar
a cor anêmico. Os cuidadores devem estar treinados para palpação do baço, identificando
seu aumento. A crise hemolítica apresenta-se com anemia e icterícia acentuadas, geralmente
associada à infecção, com diminuição de Hb, reticulocitose e aumento de bilirrubina indireta. A crise aplástica manifesta-se com anemia grave, sem icterícia, frequentemente atribuída à infecção pelo Parvovírus B19, duram 10-14
dias, com diminuição da Hb, reticulocitopenia e hipoplasia eritróide medular. Não podemos nos esquecer que pacientes com doença falciforme apresentam asplenia funcional, com altíssimo risco de desenvolver
infecções graves por germes capsulados (pneumococo, meningococo,
hemófilus) e sepse. Portanto, em episódios de febre ou sinais de toxemia,
devem ser tratados com ceftriaxona ou penicilina cristalina, respeitando-se
a presença de focos específicos e flora/resistência bacteriana local.
O acompanhamento ambulatorial deve ser feito por especialista,
mas é importante ressaltar que o conhecimento da doença falciforme
pelo pediatra é fundamental, uma vez que a doença é um problema de
saúde pública no Brasil, onde o pediatra tem importante papel no
diagnóstico ao interpretar corretamente o resultado do exame de triagem
neonatal, permitindo a orientação inicial do paciente, além de atuar nas
emergências (crises).

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.

A

doença do refluxo gastroesofágico
(DRGE) deve ser pesquisada quando – na presença ou não de vômitos e
regurgitações – o RN ou lactente apresenta desaceleração ou déficit de ganho
ponderal, irritabilidade, choro excessivo,
dificuldade de sono, vários episódios de
dessaturação quando monitorizado, tosse constante e doenças respiratórias de
repetição (causadas por bronco-espasmo
ou irritação química decorrente de esofagite e repercussão brônquica vagal).
Esporadicamente, alguns lactentes podem adotar posturas de hiper-extensão
da cabeça com rotação lateral para alívio
dos sintomas, que devem ser diferenciadas do sinal neurológico de opistótono.

Escroto agudo

Departamento de Diagnóstico por Imagem

A

ultra-sonografia com Doppler colorido vem sendo utilizada de rotina
no diagnóstico diferencial do escroto
agudo podendo detectar: a) ausência total, ou diminuição de fluxo, nas torsões
totais ou parciais do testículo, respectivamente; b) aumento da vascularização
do testículo na orquite, no epididimo,
na epididimite, ou em ambos, na orquiepididimite; c) ausência de fluxo no
apêndice do testículo nas torsões. O exame pode detectar abcessos no testículo,
geralmente com fluxo periférico e tumores, frequentemente com acentuada
vascularização.

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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