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SCP relança campanha  
em defesa do nascimento seguro  

 

Florianópolis é escolhida sede do 
Congresso Brasileiro de Pediatria 2023 

A Sociedade Catarinense de Pediatria conseguiu uma importante vitória: o Congresso Brasileiro de Pediatria 
2023 será em Florianópolis. A decisão foi tomada em disputa acirrada entre a SCP e outras entidades estaduais 

que pleiteavam a vaga, tendo em vista a importância em acolher o principal fórum nacional de debates e 
atualização científica da especialidade. A defesa da capital catarinense foi feita pela presidente da SCP, 
Rosamaria Medeiros e Silva, que garantiu a seleção e mais uma vez demonstrou a força do estado na 

representatividade da Pediatria em todo o Brasil. 
 



  EDITORIAL  
 

Aprimoramento do 
Pediatra Catarinense 

Nem bem piscamos os olhos e o ano de 
2020 já chegou, cheio de desafios e 

planos para a nossa Sociedade 
Catarinense de Pediatria. Será mais um 
ano de muito trabalho para cumprir a 

missão de defender os pediatras e 
garantir a qualidade da assistência 

médica das nossas crianças e 
adolescentes. Porém, para chegarmos 

até aqui, também vivemos 
intensamente o ano que se encerrou e 
que é o tema central desta nova edição 

do Boletim SCP. Assim, nas páginas a 
seguir, vocês poderão ver as principais 

promoções e participações da nossa 
entidade no último trimestre do ano 

que passou. 
Destaque para a expressiva presença 

catarinense no 39º Congresso Brasileiro 
de Pediatria, realizado em Porto Alegre, 
tratando sobre os principais temas que 
envolvem o dia a dia dos pediatras em 

todo o país. Depois de quatro dias, 
certamente voltamos para nossas casas 

com mais conhecimento e ainda com a 
vaga para realizar, em Florianópolis, a 

edição de 2023 do nosso principal fórum 
nacional de debates. Além disso, 

participamos e apoiamos simpósios e 
jornadas que trataram de assuntos de 

grande importância, como a Alergia 
Alimentar, Infectologia, Pneumologia, 

Cardiologia, Perinatologia e Saúde 
Materno-Infantil. Realizamos cursos e 

fomos para rua na campanha Novembro 
Roxo, para gerar a reflexão sobre as 
causas e os riscos da prematuridade, 

interagimos com outras especialidades 
médicas e ampliamos nossos horizontes. 

O objetivo maior de tudo isso é o 
aprimoramento contínuo dos pediatras 
de Santa Catarina. Porque sabemos que 

é essencial acompanhar as 
transformações da saúde e da sociedade 
à nossa volta. Porque temos consciência 

de que ser médico exige estudar 
permanentemente, para a qualificação 
constante das práticas. Porque somos 

sabedores do tamanho da nossa 
responsabilidade diante dos pacientes e 

de suas famílias. É com esse 
entendimento que a Pediatria 

Catarinense vem se tornando cada vez mais forte 
e referência em muitos dos temas que envolvem 

a especialidade, ultrapassando as nossas 
fronteiras estaduais. 

Não tenham dúvidas de que a maior parceira 
nessa jornada é a SCP. Entidade nascida para 

incentivar o aperfeiçoamento dos conhecimentos 
pediátricos, representar seus associados em 

questões que envolvam a melhoria das condições 
de trabalho, defender a preservação da saúde da 

criança e do adolescente de todo estado. 
É muito importante saber que você está conosco 
e é aliado em propósitos de tamanha grandeza. 

 
Rosamaria Medeiros e Silva 

Presidente SCP 
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Este Boletim será publicado 
integralmente no Site da SCP 

 

Visite nossa Home-page: 

www.scp.org.br 
 

scp@acm.org.br 

 

“A Pediatria Catarinense vem se 
tornando cada 

vez mais forte e referência em 
muitos dos 

temas que envolvem a 
especialidade, 

ultrapassando as nossas 
fronteiras estaduais” 
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SCP E ENTIDADES MÉDICAS UNIDAS 
EM DEFESA DO NASCIMENTO SEGURO 

O ano de 2019 encerrou com o 
relançamento da importante 
campanha da Sociedade 
Catarinense de Pediatria em defesa 
do nascimento seguro no estado. 
Desta vez, a ação foi protagonizada 
pela SCP, a Sociedade de 
Obstetrícia e Ginecologia de Santa 
Catarina (Sogisc) e as entidades de 
representação estadual dos 
médicos: Associação Catarinense 
de Medicina (ACM), Conselho 
Regional de Medicina do Estado de 
Santa Catarina (CRM-SC) e 
Sindicato dos Médicos do Estado de 
Santa Catarina (Simesc), ampliando 
ainda mais o alcance da iniciativa. 
Com a união de forças é possível 
multiplicar a necessária reflexão 
sobre o parto humanizado no 
hospital, como escolha consciente 
e livre da mãe.  
 

multiplicar a necessária reflexão sobre o parto humanizado no hospital, como escolha consciente e livre da mãe.  
A campanha “Tenha o parto que você deseja, com a segurança que seu bebê precisa” teve seu primeiro 
lançamento em 2017 e o relançamento agora reafirma a sua meta de conscientizar as gestantes, a família e a 
sociedade sobre a importância de tomar todos os cuidados necessários na assistência ao bebê e à mãe no 
momento do nascimento. 
 

“A criança e o adolescente têm direito de proteção à vida e à saúde, mediante 
a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.”  
(Artigo 7 do Estatuto da Criança e do Adolescente) 

 

Cuidados indispensáveis 
O trabalho de parto exige monitorização cuidadosa do bem-estar da mãe e do feto. Mesmo nas gestações 
consideradas de baixo risco, situações inesperadas podem ocorrer, exigindo intervenção imediata. No Brasil, 
nascem cerca de 3 milhões de crianças por ano, a maioria sem qualquer dificuldade. No entanto, um em cada 
10 recém-nascidos necessita de ajuda para iniciar a respiração efetiva, que deve ser feito nos primeiros 60 
segundos de vida (chamado “Minuto de Ouro”). A ventilação pulmonar é o procedimento mais importante na 
reanimação do recém-nascido em sala de parto. O risco de morte ou morbidade (doença) aumenta em 16% a 
cada 30 segundos de demora para iniciar a ventilação, de modo independente do peso ao nascer, da idade 
gestacional ou de complicações na gravidez ou no parto. 
O nascimento é um momento muito importante para a vida da criança, por isto, a Sociedade Brasileira de 
Pediatria recomenda a presença do Pediatra em todo nascimento. É fundamental que o recém-nascido seja 
atendido por profissionais com conhecimento, treinamento, habilidade e experiência em reanimação neonatal, 
mesmo quando a gestação não é de risco. A atuação coordenada da equipe confere qualidade ao atendimento 
e segurança ao paciente.  
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CONVERSA COM ESPECIALISTA 
Desafios em Alergia Alimentar 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 7 de dezembro aconteceu mais uma edição do programa Conversa com Especialista, desta vez 
para falar sobre Alergia Alimentar. O evento foi realizado no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em 
Florianópolis, com a organização dos Departamentos Científicos de Gastroenterologia, Alergia e 
Imunologia da SCP, sob a coordenação das pediatras Helena Maria Corrêa de Sousa Vieira e Luciana 
Fossari. As aulas tiveram como temas “Alergia IgE mediada: diagnóstico e manejo”, abordado pelo 
pediatra Hélio Miguel Lopes Simão, e “FPIES: diagnóstico e manejo”, apresentado pela pediatra Cristina 
Targa, ambos da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul (SPRS). 
 

Diretoria da SCP e pediatras catarinenses  
participaram do importante evento 

Pediatra Cristina Targa ministrou aula 
sobre FPIES: diagnóstico e manejo 

 
Pediatra Hélio Miguel Lopes Simão apresentou o 

tema da Alergia IgE mediada: diagnóstico e manejo 

 

Os ministrantes das aulas, representantes da 
Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, 

foram recebidos pelos colegas de Santa Catarina 

Evento aconteceu no Hospital Infantil 
Joana de Gusmão e recebeu expressiva 

presença dos colegas 
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1º SIMPÓSIO DE PERINATOLOGIA DA 
SOCIEDADE JOINVILENSE DE PEDIATRIA 

 

A diretoria da SCP apoiou, participou e prestigiou 
o 1º Simpósio de Perinatologia da Sociedade 
Joinvilense de Pediatria, realizado nos dias 01 e 02 
de novembro, no Centro Hospitalar Unimed, na 
cidade sede do evento. O Simpósio teve uma 
completa programação para os pediatras e 
neonatologistas, com destaque a temas como 
prevenção de agravos em neonatologia, 
atualização vacinal, antibióticos, prematuridade, 
suporte ventilatório não invasivo, sepse neonatal, 
sífilis, colestase, emergências (manejo inicial) e 
cirurgia fetal. Também mereceu destaque o time 
de palestrantes, composto por  Renato Kfouri 
(São Paulo), Sandra Lúcia Schueler e Camila 
Girardi Fachin (Paraná), Jean Carl Silva, Paulo 
André Ribeiro, Renata Gonçalves Ribeiro, Andréa 
Betina Palmieri, Andréa Maria Andraus Dantas, 
Raquel Francine Liermann Garcia e João Alfredo 
Dietrich (Santa Catarina). 

 

Pediatras da região norte de Santa Catarina participaram ativamente da 
programação, com destacados temas e palestrantes 
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X JORNADA CATARINENSE DE PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA E FIBROSE CÍSTICA 
 

 
 
 
 
 

  
    
 

 
 

 

 

 

 

        

 

 

   

A SCP promoveu duas novas edições do Curso PALS, em Balneário Camboriú, 
nos dias 25 e 26 de outubro, e em Florianópolis, nos dias 29 e 30 de novembro. 
Em Balneário Camboriú, 9 médicos do SAMU foram treinados e 3 novos 
instrutores formados, numa parceria com o Corpo de Bombeiros da cidade, 
que cedeu o local para o treinamento.   
O curso do PALS (Pediatric Advanced Life Support) é destinado aos 
profissionais da área da saúde responsáveis por iniciar e direcionar o suporte 
avançado de vida, passando pelo suporte básico até a estabilização e 
transporte de uma emergência pediátrica, tanto em ambiente intra ou extra- 
hospitalar. Entre os temas abordados estão a identificação e o tratamento das 
condições de risco para parada cardio-respiratória na criança, a avaliação 
pediátrica de forma sistematizada, desfibrilação e cardioversão sincronizada, 
os algoritmos do PALS e a dinâmica efetiva de um time de ressuscitação. 
 

No dia 04 de outubro, sob a coordenação do cardiologista 
pediátrico Cássio Sum, foi realizado o Simpósio de Cardiologia 
Pediátrica do Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, em 
Joinville, que teve a participação da pediatra Maria Beatriz Reinert 
do Nascimento, presidente do Departamento Científico de 
Aleitamento Materno e diretora de Humanização da SCP. A 
programação teve mesas-redondas sobre “Cardiopatia ducto-
pendentes do recém-nascido”, “Pós-operatório em cirurgia 
neonatal”, “Insuficiência cardíaca no lactente” e “Tratamento das 
cardiopatias em Santa Catarina”. Já as palestras abordaram 
vacinação e imunoprofilaxia em crianças cardiopatas, PCA no pré-
termo e ecocardiograma funcional na UTI. Por fim, o evento ainda 
teve um estudo de caso, que versou sobre o atendimento 
multiprofissional aos pacientes cardiopatas. 

Maria Beatriz Reinert do Nascimento, presidente do 
Departamento Científico de Aleitamento Materno e 

diretora de Humanização, representou a SCP na 
solenidade de abertura do Simpósio 

 

SIMPÓSIO DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA EM JOINVILLE 

Em Balneário Camboriú, as aulas 
foram ministradas no Batalhão do 

Corpo de Bombeiros 
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O auditório do Centro de Estudos Miguel Salles 
Cavalcanti, no Hospital Infantil Joana de Gusmão, foi palco 
da X Jornada Catarinense de Pneumologia Pediátrica e 
Fibrose Cística, que aconteceu nos dias 25 e 26 de 
outubro. O destacado evento foi realizado pela Equipe 
Catarinense de Atenção à Fibrose Cística e promovido 
pela Sociedade Catarinense de Pediatria, Centro de 
Estudos Miguel Salles Cavalcanti, Hospital Infantil Joana 
de Gusmão e Grupo Brasileiro de Atenção à Fibrose 
Cística, presidido pelo pediatra Norberto Ludwig Neto. 
Pontuada pela Comissão Nacional de Acreditação, a 
programação do 

programação do evento teve como convidados nacionais 
três especialistas em Pneumologia Pediátrica de grande 
importância: Leonardo Araújo Pinto, Doutor em Saúde da 
Criança e professor da Faculdade de Medicina da PUC do 
Rio Grande do Sul; Renato Stein, chefe do serviço de 
Pneumologia Pediátrica e professor do Departamento de 
Pediatria da PUC/RS; Carlos Antônio Riedi, Doutor em 
Saúde da Criança e do Adolescente, professor do 
Departamento de Pediatria da Universidade Federal do 
Paraná. 
 

 

NOVAS EDIÇÕES DO CURSO PALS 
 



 

 

 

SEMINÁRIO DE INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

             

Blumenau foi sede do Seminário de 
Infectologia Pediátrica, realizado no dia 08 de 
novembro, no Auditório Dr. Anton Hafner, do 
Hospital Santa Catarina. Os temas centrais 
trataram  da Imunização - Dúvidas e 
Controvérsias do Calendário Atual, 
apresentado pela pediatra Sônia Maria de 
Faria, e Sarampo – Atualidade e Perspectivas 
Epidemiológicas, abordado pelo pediatra 
Aroldo Prohmann de Carvalho. O evento teve 
grande importância e repercussão, com a 
promoção conjunta entre a Sociedade de 
Pediatria do Vale do Itajaí, a Sociedade 
Catarinense de Pediatria e o Hospital Santa 
Catarina. 

Roda de Conversa sobre 
infecções sexualmente 

transmissíveis 
Nos dias 29 e 31 de outubro foi realizada a 
Roda de Conversa com alunos do Senac 
Blumenau, falando sobre a sífilis e as infecções 
sexualmente transmissíveis. A destacada ação 
teve a participação de 150 adolescentes do 
Programa Menor Aprendiz do Senac de 
Blumenau, com a abordagem do tema feita 
pela pediatra Lorieti Essig da Cunha, 2ª vice-
presidente da SCP.  
 

Pediatras palestrantes: Aroldo Prohmann de Carvalho e Sônia Maria de Faria 

Evento teve a integração da Sociedade de Pediatria do Vale 
do Itajaí, da Sociedade Catarinense de Pediatria e do 

Hospital Santa Catarina 

Cerca de 150 
adolescentes 

participaram da 
ação, que teve 

palestra ministrada 
pela pediatra Lorieti 

Essig da Cunha 
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O 39º Congresso Brasileiro de Pediatria aconteceu 
em Porto Alegre, no período de 9 a 12 de outubro 

de 2019. O programa foi cuidadosamente 
planejado, trazendo as atualizações e os desafios 

das áreas pediátricas nos dias atuais para reflexões 
dos médicos da especialidade de hoje no Brasil. 

Palestras e palestrantes, cursos, workshops e 
apresentação de trabalhos tiveram expressiva 

abordagem científica para a qualificação do 
atendimento de crianças e adolescentes de todo o 

país. Dirigentes da SCP e pediatras de Santa 
Catarina participaram ativamente do evento, 

atualizando conhecimentos e repassando dados 
sobre os trabalhos de sucesso realizados no 

estado, engrandecendo a Pediatria Catarinense.

 

 

 

  

 

CATARINENSES NO 39º CONGRESSO  
BRASILEIRO DE PEDIATRIA 

 

Membros da diretoria da 
Sociedade Catarinense de 

Pediatria (SCP) com a 
presidente da Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP), 
Luciana Rodrigues Silva 

 

Cristina Targa Ferreira (presidente da Sociedade de Pediatria do 
Rio Grande do Sul), Helena Maria de Sousa Vieira (SCP), Themis 
Reverbel da Silveira (presidente do 39º Congresso Brasileiro de 

Pediatria) e Rosamaria Medeiros e Silva (presidente da 
Sociedade Catarinense de Pediatria) 

 
 

Programação com  
Pediatras de SC 

 

CONFERÊNCIA 
Massas Abdominais: Sinais e 

Sintomas Sugestivos de Malignidade 
Presidente: Denise Bousfield da Silva 

MINI-CONFERÊNCIA 
Resistência Bacteriana –  
Um Desafio Terapêutico 

Palestrante: Aroldo Prohmann de 
Carvalho 

 

MESAS-REDONDAS 
Distúrbios Puberais 
Adrenarca precoce –  

Marilza Leal Nascimento 
Desafios dos Distúrbios Gastrintestinais 

Funcionais 
Enxaqueca abdominal –  

Rose Terezinha Marcelino 
Assistência do Recém-Nascido Pré-

Termo Tardio 
Práticas nutricionais: o muito que ainda 

pode ser feito –  
Leila Denise Cesário Pereira 

Desenvolvimento Normal e Patológico 
Hipotonia muscular e atraso motor – 

Jaime Lin 
Diagnóstico Precoce de Câncer: Quando 

Pensar? 
Leucemias – Denise Bousfield da Silva 

Infecção Urinária em Pediatria 
O que mudou na indicação de 

quimioprofilaxia? Quais as opções 
medicamentosas? –  

Nilzete Liberato Bresolin 
 
 

Problemas Comuns em Ambulatório Pediátrico 
Coordenadora: Nilzete Liberato Bresolin 

Uso Racional de Antimicrobianos 
Coordenador: Aroldo Prohmann de Carvalho 

Dermatoses Frequentes - do Sintoma à Receita 
Coordenadora: Marice Emanuela El Achkar Mello 

Emergências Cardiológicas 
Manejo das arritmias na emergência – Maurício 

Laerte Silva 
 
 

COLÓQUIOS 
Dermatoses no Adolescente 

Acne – Marice Emanuela El Achkar M. 
Cardiologia Pediátrica e Esportes 

Cardiologia – Maurício Laerte Silva 
 

CURSOS PRÉ-CONGRESSO 
Simpósio de Suporte Nutricional 

Nutrição Parenteral do 
 lactente ao adolescente –  

Mônica Lisboa Chang Wayhs 
Imunizações – Aspectos Atuais 

Sarampo: situação atual e esquemas 
vacinais – Aroldo Prohmann de Carvalho 

Gincana de Dermatologia Pediátrica 
Dermatoses provocadas por vírus – 

Marice E. El Achkar Mello 
 

SIMPÓSIO DE 
REANIMAÇÃO PEDIÁTRICA 

Casos clínicos interativos na 
emergência pediátrica 

Coordenadora:  
Mariana Grimaldi de Oliveira 
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39º CONGRESSO BRASILEIRO DE PEDIATRIA 
 Registro fotográfico 

 

Dirigentes da SCP e pediatras catarinenses na abertura 
do Congresso Brasileiro de Pediatria, em Porto Alegre: 
Leila Denise Cesário Pereira, Marilza Leal Nascimento, 
Denise Bousfield da Silva, Nelson Grisard, Rosamaria 

Medeiros e Silva, Helena Maria Corrêa de Souza Vieira, 
Nilzete Liberato Bresolin e Rose Terezinha Marcelino 

 

Mariana Grimaldi de 
Oliveira, coordenou a 

sessão de casos clínicos 
interativos na 

emergência pediátrica 
durante o Simpósio de 
Reanimação Pediátrica 

 

Denise Bousfield da 
Silva foi palestrante da 

mesa-redonda sobre 
“Diagnóstico Precoce 

de Câncer”  
 

Marilza Leal Nascimento 
foi palestrante da mesa-

redonda sobre 
“Distúrbios Puberais”  

 

Aroldo Prohmann de Carvalho foi palestrante na mini-
conferência sobre “Resistência Antimicrobiana” 

 
Jaime Lin ministrou palestra 

em mesa-redonda, sobre 
“Hipotonia e atraso motor” 
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39º CONGRESSO BRASILEIRO DE PEDIATRIA 

 Registro fotográfico 
 

Nilzete Liberato Bresolin na aula sobre 
“Quimioprofilaxia em ITU” 

 

Reunião do Departamento Científico de Neurologia da 
SBP, com o Jaime Lin representando a SCP 

 

Reunião dos departamentos científicos 
de Suporte Nutricional e Nutrologia da 
SBP, com Mônica Lisboa Chang Wayhs 

representando a SCP 
 

Reunião do Departamento Científico de 
Infectologia da SBP, com o pediatra 

Aroldo Prohmann de Carvalho 
representando a Sociedade  

Catarinense de Pediatria 
  

Durante 4 dias, pediatras de SC atualizaram e 
repassaram conhecimento aos colegas de todo país 

 

Participação do estado no evento foi expressiva e 
engrandeceu ainda mais a Pediatria de SC 
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CAPITAL CATARINENSE É ESCOLHIDA A SEDE DO 
CONGRESSO BRASILEIRO DE PEDIATRIA DE 2023 

 

Durante o 39º Congresso Brasileiro de Pediatria, 
em Porto Alegre, no dia 11 de outubro, foi eleita 
a cidade que vai sediar o Congresso do ano de 
2023. A escolha aconteceu na reunião do 
Conselho Superior da Sociedade Brasileira de 
Pediatria, quando Florianópolis foi definida a sede 
do evento. A defesa da capital catarinense foi 
realizada pela presidente da SCP, Rosamaria 
Medeiros e Silva, que demonstrou a capacidade 
da cidade, referência turística no país, em acolher 
os congressistas de todos os estados. Além de 
apresentar a ampla infraestrutura do município e 
todos os encantos da Ilha da Magia, a dirigente 
estadual ainda reforçou o destacado trabalho 
realizado pelos pediatras de Santa Catarina, que 
muito têm contribuído pelo fortalecimento da 
especialidade e a qualificação contínua do 
atendimento prestado às crianças e aos 
adolescentes.    
 
Os últimos congressos foram realizados em Salvador-BA (2011), Curitiba-PR (2013), Rio de Janeiro-RJ 
(2015), Fortaleza-CE (2017) e Porto Alegre-RS (2019). A edição de 2021 será em Natal-RN e Florianópolis-
SC será a sede do evento em 2023, prometendo repetir o sucesso das programações anteriores.  
 

Presidente da SCP, Rosamaria Medeiros e Silva 
apresentou a candidatura de Florianópolis para sediar o 

Congresso Brasileiro de Pediatria de 2023 
 

A apuração dos votos foi realizada por comissão 
especial do Conselho Superior da SBP 

 

Presidente da SCP e os presidentes da Sociedade 
Mineira de Pediatria, Marisa Lages Ribeiro, na defesa 

da cidade de Belo Horizonte, e da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo, Sulim Abramovici, na defesa da 

capital paulista, que também disputaram a vaga 
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NOVEMBRO ROXO FAZ REFLEXÃO SOBRE  
A PREMATURIDADE NO NASCIMENTO DE BEBÊS 

 A SCP apoiou e participou ativamente da 
campanha Novembro Roxo, com a meta de 

sensibilizar e gerar o debate sobre a 
Prematuridade, com um alerta para o 

crescente número de partos prematuros e as 
formas de prevenção, informando 

especialmente sobre os riscos do nascimento 

 

antecipado para o bebê, para sua  
família e para a sociedade. 

Na capital catarinense, o principal evento da 
ação foi a III Caminhada da Prematuridade, 
que aconteceu no dia 10 de novembro, na 
avenida Beiramar Norte, com destacada 

presença dos pediatras e da comunidade. 

 

Pediatras 
catarinenses se 

uniram à SCP para 
participar da 

III Caminhada da 
Prematuridade, 

“vestindo” de roxo a 
principal avenida de 

Florianópolis 
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ENCONTRO DE TUTORES DO MÉTODO CANGURU  
E SEMINÁRIO CIENTÍFICO 

 
Para fechar com chave de ouro a 

programação do Novembro Roxo em Santa 
Catarina, no dia 20 de novembro foi 

realizada uma programação científica 
especial, no auditório da Associação dos 

Municípios, em Florianópolis. O objetivo foi 
debater, com médicos, profissionais da 

saúde envolvidos com a Atenção Primária e 
a Atenção Hospitalar, temas baseados em 

evidências científicas, referentes à 
prevenção da prematuridade e na busca de 

boas práticas no cuidado neonatal. 
A campanha é realizada pela ONG 

Prematuridade.com, ao lado da Sociedade 
Catarinense de Pediatria, junto também ao 

Hospital Universitário da UFSC, 
Maternidade Carmela Dutra, Hospital São 
José, Hospital e Maternidade de Biguaçu, 

Clínica e Maternidade Ilha, Clínica e 
Maternidade Santa Helena, além da 
Secretaria de Estado da Saúde e da 

Coordenadoria Macrorregional de Saúde de  

Florianópolis, representando outros 22 
municípios da região.  

O debate apresentou as experiências das 
instituições envolvidas com a campanha e 

discutiu sobre o monitoramento do Método 
Canguru em Santa Catarina, assim como as 
portarias que regulamentam as atividades 

da técnica de atenção do recém-nascido em 
situação de baixo peso ao nascer ou com 

prematuridade. Ainda foram abordadas as 
formas de prevenir o nascimento antes do 

tempo, a incidência, a sobrevida, os 
problemas agudos e crônicos no contexto 

da prematuridade, bem como as boas 
práticas no cuidado do recém-nascido pré-

termo e a importância da identificação 
precoce para a prematuridade. Entre os 
palestrantes, destacou-se a presença do 

pediatra Carlos Eduardo Andrade Pinheiro, 
professor do Departamento de Pediatria da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 
 

Presidente da SCP, Rosamaria Medeiros 
e Silva, participou da mesa de abertura 

da programação científica da campanha 
do Novembro Roxo em Santa Catarina 

Benefícios para mãe e filho 
Diversos estudos demonstram os benefícios do Método Canguru, que promove o contato pele a pele 
entre mãe e recém-nascido, auxiliando principalmente aos prematuros ou com muito baixo peso. Ao 
estimular, ainda na maternidade, o vínculo entre mãe e filho, a técnica representa a possibilidade de 
um desenvolvimento mais saudável dessas crianças. O método fui criado em 1979, na Colômbia, para 
tentar solucionar a situação de superpopulação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neonatais do 
país, alcançando sucesso disseminado em vários países do mundo. A iniciativa chegou ao Brasil no 
início dos anos 1990 e foi adotada como política do Ministério da Saúde em 2000.  

 

O encontro 
aconteceu no 
Auditório da 

Associação dos 
Municípios, na 

capital catarinense 
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Fonte: 
British Association of Perinatal Medicine. Perinatal Management of Extreme Preterm Birth before 27 weeks of gestation. Available from: 
https://www.bapm.org/resources/80-perinatalmanagement-of-extremepreterm-birth-before-27-weeksof-gestation-2019 
Bergman et al. Nurturescience versus neuroscience: A case for rethinking perinatal mother–infant behaviors and relationship. Birth Defects 
Res. 2019 May 30 https://doi.org/10.1002/bdr2.1529 
Msall ME, Sobotka SA, Dmowska A, et al. Life Course Health Development Outcomes After Prematurity: Developing a Community, Clinical, and 
Translational Research Agenda to Optimize Health, Behavior, and Functioning. 2017 Nov 21. In: Halfon N, Forrest CB, Lerner RM, et 
al., editors. Handbook of Life Course Health Development [Internet]. Cham (CH): Springer; 2018. Available from: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK543716/ doi: 10.1007/978-3-319-47143-3_14 
Sanders & Hall. Trauma-informed care in the newborn intensive care unit: promoting safety, security and connectedness. J Perinatol 
2018:38;3-10. 
Taylor. Solely human milk diets for preterm infants. Sem Perinatol 2019:43(7); 151158. https://doi.org/10.1053/j.semperi.2019.06.006. 
 

 

PREMATURIDADE: SEMPRE UM DESAFIO 
Maria Beatriz Reinert do Nascimento 

Presidente do Departamento de Aleitamento Materno e membro da Diretoria de Humanização da SCP 

 
 

Nas últimas duas décadas, estudos internacionais têm 
indicado melhores índices de sobrevida dos nascidos 
prematuros e com muito baixo peso. Isto decorreu de 
avanços em terapia intensiva neonatal e da aplicação de 
intervenções obstétricas e neonatais para otimizar o 
crescimento, a maturidade pulmonar, o funcionamento 
cardiopulmonar e o controle de infecções. No entanto, os 
resultados do desenvolvimento destes bebês, a longo prazo, 
estão longe do ideal. 
Crianças nascidas prematuramente apresentam maior risco 
de atraso no desenvolvimento neurológico, com deficiência 
intelectual, cegueira, perda auditiva neurossensorial e 
paralisia cerebral, o que pode determinar incapacidade 
substancial, resultando em custos físicos, emocionais e 
financeiros significativos. Presume-se, também, que sejam 
mais sensíveis a influências negativas de interações pessoais 
e com o ambiente. 
Considerando-se que índices mais altos de prematuridade 
estão ligadas, entre outras coisas, a fatores de risco 
relacionados à pobreza, já que o término precoce da 
gravidez por parto vaginal espontâneo é altamente 
prevalente entre as mulheres pobres e com menor  

escolaridade, isto pode influenciar grandemente a trajetória de saúde e desenvolvimento destes pacientes. 
O cuidado com o bebê e a mulher em situação de um parto extremamente prematuro é um dos maiores desafios da 
medicina perinatal, tanto para os médicos quanto para as famílias. Aspectos da admissão na unidade de terapia 
intensiva neonatal causam sofrimento para as mães, como a sua incapacidade de proteger o bebê da dor e dos 
tratamentos para várias complicações relacionadas à prematuridade. É comum que os pais achem difícil sentir-se 
apegados ao bebê doente, e tanto o neonato como a família podem sofrer estresse traumático ou "tóxico" pela 
separação. 
Essas questões poderiam ser minimizadas, se a interação entre mãe e filho fosse promovida desde o primeiro dia de 
vida. Esta é uma nova abordagem que vem sendo estudada, a Nurturescience, ou Ciência do Nutrir, que demonstra 
que os “primeiros 1.000 minutos” são essenciais para relação mãe-bebê. E é o contato pele a pele que conecta os dois, 
e que apoia diretamente as conexões neurais para a emoção e a sociabilidade, que permitirá alcançar o objetivo de 
longo prazo, que é a resiliência, ou capacidade de manter funcionamento emocional saudável após experiências 
estressantes. 
Nesse contexto, o fornecimento de leite materno ordenhado pode assumir um novo significado, pois isto vai além da 
nutrição propriamente dita, é algo que só a mãe pode fazer pelo filho, bem como é uma intervenção “salva-vidas”, já 
que o leite humano está associado consistentemente a menores taxas de enterocolite necrosante. Além disso, outras 
doenças como sepse tardia, retinopatia da prematuridade e displasia broncopulmonar podem ter suas frequências 
diminuídas quanto maior for a dose de leite humano que o neonato receber. 
A prevenção do parto prematuro deve ser uma prioridade, mas na eventualidade do nascimento antes do tempo, 
precisamos criar um ambiente ideal para os recém-nascidos e suas famílias. Oportunizar momentos de interação 
fornece segurança e sensação de normalidade, e reafirma o papel central que as mães têm na vida do bebê. Além 
disso, prepará-las através da educação e do reforço das práticas de expressão do leite pode aumentar as taxas de 
aleitamento materno ao momento da alta hospitalar. 
 

 

Boletim Informativo SCP  Página 14 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII JORNADA CIENTÍFICA  

EM SAÚDE MATERNO INFANTIL 

Pediatras e obstetras se uniram na VII Jornada 
Científica em Saúde Materno Infantil, realizada nos 
dias 21 e 22 de outubro, na sede da Unisul, campus 
Pedra Branca, em Palhoça. O importante evento teve 
o apoio da Sociedade Catarinense de Pediatria (SCP) e 
da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Santa 
Catarina (Sogisc), debatendo o grande número de 
temas que envolvem a saúde materna e do recém-
nascido, destacando a necessária qualificação 
permanente da atenção ao pré-natal, ao parto e ao 
puerpério, o que englobam médicos e gestores da 
saúde em todas as esferas. O evento teve a 
coordenação do pediatra Álvaro José de Oliveira e teve 
ampla participação dos colegas.   

O coordenador Álvaro José de Oliveira reuniu 
dirigentes da SCP, da Sogisc e da Medicina 

da Unisul, no campus Pedra Branca 

 

Pediatras, ginecologistas e obstetras de todo o estado se uniram em  
prol das gestantes e dos bebês catarinenses 

 

Álvaro José de Oliveira, a presidente da SCP, 
Rosamaria Medeiros e Silva, e integrantes  

da Liga Acadêmica de Pediatria 
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Palestras e palestrantes 
Transexualidade e desafios atuais  

– Rose Marie Mueller Linhares 
Desreguladores endócrinos – como evitá-los 

– Marilza Leal Nascimento 
Desafios da Nutrição – Alternativas  

– Mônica Lisboa Chang Wayhs 
Como eu trato a violência contra a criança 

 – Vanessa Platt 
Meu filho não dorme 

 – Thiago Demathé 
Novas perspectivas no tratamento de 

queimaduras e prevenção 
 – Maurício Pereima 

Crises epilépticas na criança 
 – Eugênio Grillo 

 

 



 
A FORÇA DOS DEPARTAMENTOS DA PEDIATRIA 

 
Para melhor realizar os inúmeros trabalhos em 
defesa da Pediatria, das crianças e adolescentes, 
a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a 
Sociedade Catarinense de Pediatria (SCP) se 
dividem em Departamentos, que desenvolvem 
ações específicas e organizadas no país e no 
estado. Na certeza de que é importante que os 
pediatras conheçam os colegas que estão à 
frente dos Departamentos e também como 
forma de reconhecer o destacado empenho 
destes profissionais, divulgamos os nomes 
daqueles que dirigem as atividades nos diversos 
setores que envolvem a especialidade, na 
gestão 2018-2020. 

PRESIDENTES DOS  
DEPARTAMENTOS DA SCP 

Adolescência – Gianny Cesconetto  
Aleitamento Materno – Maria Beatriz Reinert do 
Nascimento 
Alergia – Helena Maria Corrêa de Souza Vieira 
Bioética – Nelson Grisard 
Cardiologia – Mauricio Laerte Silva 
Dermatologia – Andréa Gisele Simoni  
Emergências e Cuidados Hospitalares – Ilia Reis de 
Aragão 
Endocrinologia – Marilza Leal Nascimento 
Gastroenterologia – Luciana dos Santos C. Fossari 
Genética – Gisele Rosone de Luca 
Hematologia – Denise Bousfield da Silva 
Hepatologia – Nilza Maria Medeiros Perin 
Imunizações – Sônia Maria de Faria 
Imunologia Clínica e Infectologia – Aroldo 
Prohmann de Carvalho 
Medicina Paliativa – Lizana Arend Henrique 
Nefrologia – Nilzete Liberato Bresolin 
Neonatologia – Lissandra da Silva Mafra Andujar 
Neurologia – Jaime Lin 
Nutrologia – Maria Marlene de Souza Pires 
Oncologia – Denise Bousfield da Silva 
Pediatria Ambulatorial – José Eduardo Coutinho 
Góes 

PEDIATRAS CATARINENSES NOS 
DEPARTAMENTOS DA SBP 

Adolescência – Gianny Cesconetto (MEMBRO)   
Aleitamento Materno – Maria Beatriz Reinert do 
Nascimento (MEMBRO) 
Bioética – Nelson Grisard (SECRETÁRIO) 
Cardiologia – Mauricio Laerte Silva (MEMBRO)  
Dermatologia – Marice Emanuela El Achkar Mello 
(MEMBRO) 
Endocrinologia – Marilza Leal Nascimento 
(MEMBRO) 
Gastroenterologia – Rose Terezinha Marcelino 
(MEMBRO)  
Hepatologia – Nilza Maria Medeiros Perin 
(MEMBRO)  
Imunizações – Sônia Maria de Faria (MEMBRO)  
Imunologia – Helena Maria Corrêa de Sousa Vieira 
(MEMBRO)  
Infectologia – Aroldo Prohmann de Carvalho 
(MEMBRO)  
Nefrologia – Nilzete Liberato Bresolin (PRESIDENTE)  
Neonatologia – Leila Denise Cesário Pereira 
(MEMBRO) 
Neurologia – Jaime Lin (MEMBRO)  
Nutrologia – Mônica Lisboa Chang Wayhs (MEMBRO) 
Oncologia – Denise Bousfield da Silva (PRESIDENTE)  

 
Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento  
– João Carlos Xikota 
Pneumologia – Norberto Ludwig Neto 
Reumatologia – Fabiane Mittie Osaku 
Saúde Escolar – Cláudia Maria de Lorenzo 
Segurança Infantil – Maurício Pereima 

Sono – Thiago Demathé 
Suporte Nutricional – Mônica Lisboa Chang 
Wayhs 
Terapia Intensiva – César Lemos 
Toxicologia – Fabíola de Moura Cremonese 
Mello 
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