
Tempo de proteger ainda mais
nossas crianças e adolescentes

re QueimadurasConversa com Especialista sob

de Emergências Respiratórias

Edição 2020/2021 (1° quadrimestre)

A SCP realizou um intenso trabalho em defesa das crianças, adolescentes e pediatras no 
período 2020/2021, que será para sempre lembrado pelos grandiosos desafios no 

enfrentamento da pandemia de Covid-19

Boletim Informativo



Gestão SCP 2018/2021

DIRETORIA

Presidente: Rosamaria Medeiros e Silva
Vice-Presidente: Mônica Lisboa Chang Wayhs
Segunda Vice-Presidente: Lorieti Essig da Cunha
Secretária Geral: Ana Paula Aragão
Primeira Secretária: Fabiane Mittie Osaku
Segundo Secretário: Eduardo Ferracioli Fusão
Tesoureiro Geral: José Eduardo Coutinho Góes

Primeira Tesoureira: Renata Acelina Jayme Pires Perlin
Segunda Tesoureira: Emanuela da Rocha Carvalho

Diretoria dos Departamentos Científicos: Nilzete Liberato Bresolin e Camila Marques Lanzarin
Diretoria de Cursos e Eventos: Marilza Leal Nascimento e Rose Marie Müller Linhares

Coordenadoria de Eventos Sociais e Comemorações: Jaqueline Cavalcanti de Albuquerque Ratier e Lissandra da 
Silva Mafra Andujar
Diretoria de Defesa Profissional: Denise Bousfield da Silva e Remaclo Fischer Júnior
Diretoria de Convênios: Saul Fabre e Diego Callai Schuh
Diretoria de Ética eCredenciamento: Nelson Grisard, Imaruí Costa e Marília de Novaes Costa Bergamaschi
Diretoria de Ações Comunitárias e Sociais: Mônica Midlej Cardoso, Tatiana de Andrade Lemos e Ana Lúcia 

Schmidt Tirloni

Diretoria de Publicações: Nilza Maria Medeiros Perin e Luciane Huppes Schneider Bordasch

Diretoria de Ensinoe Pesquisa: Aroldo Prohmann de Carvalho e Glauco Danielle Fagundes

Diretoria de Informática: Jaime Lin
Coordenadoria do Curso de Reanimação Neonatal: Simone Suplicy Vieira Fontes e Natália Herculano da Silva
Coordenadoria do Curso de Reanimação Pediátrica: Mariana Grimaldi de Oliveira e Ilia Reis de Aragão
Diretoria de Humanização: Maria Beatriz Reinert do Nascimento e Cláudia Maria de Lorenzo
Diretoria de Regionais: Silvana Maria de Miranda, Luiz Antônio Marcatto Ramos, Rogério Joã o Machado, Rose Terezinha
Marcelino e Jorge Alberto Hazim
CONSELHO FISCAL
Titulares: Roberto Souza Morais, Leila Denise Cesário Pereira e Marcos Paulo Guchert
Suplentes: Renata Gonçalves Rocha, Paulo Fortunato do Nascimento e Roger Ramos Padilha
CONSELHO DELIBERATIVO
Sônia Maria de Faria, Helena Maria Correa de Souza Vieira e Edson Carvalho de Souza
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

Titulares: Maria Cristina de Souza Neto, Edmundo Weber e Frederico Manoel Marques
Suplentes: Renata Meirelles Gaspar Coelho Tomazzoni, Lizana Arend Henrique e Rosana Regina Santana

EXPEDIENTE

BOLETIM INFORMATIVO SCP
– SOCIEDADE CATARINENSE 

DE PEDIATRIA

Editoras Médicas:
Dra. Rosamaria Medeiros e Silva
Dra. Nilza Maria Medeiros Perin
Dra. Luciane Huppes Bordasch

Editora Jornalista:
Lena Obst – Texto Final –

Assessoria de Comunicação

Este Boletim será publicado
integralmente no Site da SCP

Visite nossa Home-page:
www.scp.org.br

Envie-nos sugestões e opiniões:
scp@acm.org.br

EDITORIAL

Pediatria e Pandemia

Os anos de 2020/2021 serão inesquecíveis
e ficarão para sempre gravados na história

e em nossas memórias. A chegada da
pandemia da Covid-19 transformou tudo à
nossa volta e exigiu novas formas de

pensar, de agir e até mesmo de planejar o
futuro. Essa nova realidade se estende há
mais de um ano e está sendo extrema-

mente desafiadora para a Pediatria, que
lida com o presente das novas gera-
ções, cuidando da saúde das crianças e

adolescentes, protegendo-os de ameaças
e perigos. Para a nossa Sociedade Catari-
nense de Pediatria foi um período com

muitos desafios, de intenso trabalho, não
da forma presencial como estávamos habi-
tuados, mas utilizando todos os instru-

mentos possíveis e acessíveis para gerar o
debate, cobrar soluções, propor alterna-
tivas, interagir e, acima de tudo, estar ao
lado dos pediatras, das crianças e dos

adolescentes de toda Santa Catarina.

Coube à SCP, então, avaliar o quadro de

enfrentamento da pandemia sob a visão
diferenciada da infância e da adolescência.
Isso envolveu relevantes discussões e

posicionamentos da nossa entidade, tra-
tando desde orientações sobre a Covid-19
em crianças, uso de máscaras pelas crian-

ças, intoxicações por produtos de lim-
peza e álcool, vacinação, consultas pediá-

tricas, aleitamento materno, sono, violên-

cia, retorno seguro às aulas presenciais e
diversos outros aspectos relacionados à
pandemia.

A saúde dos pediatras, com o uso de EPIs e
todas as proteções possíveis, também foi
motivo de grande preocupação da SCP,

que infelizmente teve que prestar home-
nagens a alguns colegas que faleceram
durante a guerra contra a Covid-19 em

Santa Catarina.

algumas delas com fechamento temporá-
rio, tendo em vista a gravidade no cená-
rio estadual.
Ao mesmo tempo, o último ano tam-
bém foi de grande produção de conteú-
do pelos dirigentes de nossos Depar-
tamentos Científicos, abordando os temas
referentes ao calendário da saúde e
também questões relacionadas ao corona-
vírus. Promovemos inúmeros webinars in-
tegrando pediatras, parceiros, profissionais
de destacados conhecimentos e até mes-
mo adolescentes, fazendo uma verdadeira
conexão de ideias e propósitos.
Diante de tudo isso, cabe-nos agradecer a
todos os associados pela permanente
companhia, pelo incansável apoio e a
colaboração em cada ação desenvol-
vida pela SCP.

Juntos somos mais fortes!

"Para a nossa Sociedade Catarinense 
de Pediatria foi um período com 

muitos desafios, de intenso trabalho, 
não da forma presencial como 

estávamos habituados, mas utilizando 
todos os instrumentos possíveis e 

acessíveis para gerar o debate, cobrar 
soluções, propor alternativas, interagir 

e, acima de tudo, estar ao lado dos 
pediatras, das crianças e dos 

adolescentes de toda Santa Catarina."
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Além disso, estivemos atentos às questões

estruturais da saúde no atendimento a um
número sem precedentes de pacientes que
precisaram procurar as emergências ou

tiveram que ser internados em leitos
clínicos e de UTI. Isso afetou também as
unidades de atendimento às crianças,

Rosamaria Medeiros e Silva
Presidente SCP

Gestão 2018/2021

http://www.scp.org.br/
mailto:Scp@acm.org.br


JANEIRO/ FEVEREIRO 2020
SCP e Entidades Médicas unidas

em defesa do Nascimento Seguro

O ano de 2020 começou com o relançamento da
campanha da Sociedade Catarinense de Pediatria
em defesa do Nascimento Seguro no estado.

Desta vez, a ação foi protagonizada pela SCP,
Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia de Santa
Catarina (SOGISC) e 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 ini-
ciativa. Com a união de forças é possível multi-
plicar a necessária reflexão sobre o parto humani-
zado 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
reafirmou a sua meta de conscientizar as ges-
tantes, 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.
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Campanha Nacional de Prevenção
da Gravidez na Adolescência

A SCP apoiou a Semana Nacional de Prevenção da
Gravidez na Adolescência, instalada no dia 03 de
fevereiro, pelo Ministério da Saúde e o Ministério
da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em
2020 o tema da campanha foi “Tudo tem seu
tempo: Adolescência primeiro, gravidez depois”.

Dia Internacional de Combate
ao Câncer Infantil

Denise Bousfield da Silva, presidente do 
Departamento Científico de Oncologia da Socie-

dade Brasileira de Pediatria (SBP), escreveu artigo 
sobre o Dia Internacional de Combate ao Câncer 

Infantil, em 15 de fevereiro, com o 
objetivo de aumentar a conscientização e a edu-

cação sobre a doença, além de influenciar os 
governos e as pessoas para que se mobilizem em 

relação à causa.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Artigo Especial do
Departamento de Adolescência

Gianny Cesconetto, presidente do Departamento 
Científico de Adolescência da SCP, divulgou no 

site da entidade um artigo sobre a prevenção da 
gravidez na adolescência, relembrando que o 

atendimento de adolescentes tem particularida-
des que envolvem situações relacionadas ao 

direito à autonomia, privacidade, confidenciali-
dade e ao exercício da sexualidade.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/

http://www.scp.org.br/
http://www.scp.org.br/
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MARÇO 2020
II Fórum Catarinense de Prevenção

da Gravidez na Adolescência
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O II Fórum Catarinense de Prevenção da Gravidez na Adolescência reuniu pediatras, hebiatras, ginecologistas e
obstetras, médicos da família e psiquiatras, além de enfermeiros, residentes e estudantes de medicina e
enfermagem, num grande debate em defesa das crianças, adolescentes e mulheres de toda Santa Catarina. A
programação aconteceu no dia 6 de março, no auditório do Conselho Regional de Medicina (CRM-SC), em
Florianópolis. O evento foi promovido pela Sociedade Catarinense de Pediatria (SCP), com a parceria da Sociedade de
Obstetrícia e Ginecologia de Santa Catarina (SOGISC), da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e
Adolescência (SOGIA-SC) e da Associação de Terapias Cognitivas de Santa Catarina (ATC-SC), com palestras e debates
de extrema importância.

Palestrante Gianny Cesconetto, 
presidente do Departamento de 

Adolescência da SCP

Palestrante João Luiz de Carvalho 
Botega, Promotor de Justiça (MPSC), 

coordenador do Centro de Apoio 
Operacional da Infância e Juventude
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Infecção do Trato Urinário em Crianças
Telma Sakuno, radiologista do Hospital Infantil Joana de Gusmão e Hospital Universitário UFSC, mestre em Ciências Médicas e
Doutora em Ciências com concentração na Área de Radiologia divulgou artigo sobre a infecção do trato urinário (ITU) em
crianças, demonstrando que ainda são conflitantes as informações e que faltam dados suficientes para formular diretrizes
coerentes e indubitáveis, permanecendo os exames de imagem a principal área de controvérsia.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Orientações a respeito da infecção
em Crianças pela COVID-19

O Departamento Científico de Infectologia da SCP publicou, no
primeiro mês da pandemia por COVID-19, orientações para os
médicos e também para a comunidade. O material foi elaborado de
forma extremamente didática pelos colegas Aroldo Prohmann de
Carvalho, Sônia Maria de Faria e Marcos Paulo Guchert, em forma
de perguntas e respostas.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Conversa com Especialista
Infecção do Trato Urinário – o que há de novo? 

Atualização no Diagnóstico, Tratamento e Investigação
Aconteceu no dia 14 de março, no Hotel Majestic, em
Florianópolis, mais uma edição do “Conversa com o
Especialista”, promovido pela SCP. O tema foi “ITU, O
que há de novo?”, com aulas ministradas por Nilzete

Liberato Bresolin, presidente do DC de Nefrologia da
SBP/SCP e conselheira da IPNA (International Pe-
diatric Nephrology Association), que falou sobre
a atualização no diagnóstico e o tratamento da
doença, e Telma Sakuno, radiologista pediátri-
ca do HIJG e do Hospital Universitário da UFSC, coor-
denadora de radiologia pediátrica da Clínica Kozma,
que abordou sobre a investigação do problema.

Coronavírus e Vacinação

Sônia Maria de Faria, presidente do Departamento Científico de
Imunizações, e José Eduardo Coutinho Góes, presidente do
Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da SCP, redigiram
texto com informações relevantes sobre o início da campanha de
vacinação contra influenza 2020, no dia 23/03/2020. A vacina não
confere proteção contra o coronavírus, porém, reduz a carga de
circulação de influenza, bem como suas complicações e óbitos entre os
indivíduos mais suscetíveis a complicações pela nova infecção.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/



ABRIL 2020
Comunicação entre Pais e Filhos Adolescentes no 

Distanciamento Social devido à COVID-19
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Gianny Cesconetto, presidente do Departamento Científico de Ado-
lescência da SCP, elaborou um grande trabalho para falar sobre os
reflexos e a interferência da pandemia no relacionamento entre pais e
filhos. Em forma de perguntas e respostas, ela deixou claro o quanto
é desafiador para o cérebro do jovem, que ainda se encontra em franca
remodelação, viver uma realidade na qual ele mesmo não
compreende a dimensão.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Semana Mundial das 
Imunodeficiências Primárias

O Departamento de Imunologia da SCP apoiou a Semana Mundial
das Imunodeficiências Primárias, na data de 22 a 29 de abril de
2020. Importante divulgar os dez sinais de alerta para o problema
nas crianças:

Fenótipo clínico sugestivo de síndrome associada à imunodeficiência.

Duas ou mais pneumonias no último ano.

Quatro ou mais otites no último ano.

Abcessos de repetição ou ectima.

Um episódio de infecção sistêmica grave 
(meningite, osteoartrite, septicemia).Infecções intestinais de 

repetição/Diarreia crônica.
Asma grave, doença do colágeno ou doença autoimune.

Efeito adverso ao BCG e/ou 
infecção por microbactérias.

Histórico familiar de imunosuficiência.

Estomatites de repetição ou monilíase por mais de dois meses.

Semana Mundial de Imunização
Aconteceu de 24 a 30 de abril a Semana Mundial de Imunização. A
Sociedade Catarinense de Pediatria marcou a passagem da data com
uma mensagem de Sônia Maria de Faria, presidente do
Departamento Científico de Imunizações da SCP e membro do
Departamento Científico de Imunizações da SBP, destacando a
importância da vacinação como instrumento de promoção de saúde.

http://www.scp.org.br/


MAIO 2020
SCP na Campanha do Maio Laranja
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Mês de Conscientização da 
Doença Inflamatória Intestinal

A SCP mais uma vez se integrou ao combate ao abuso e à exploração
sexual de crianças e adolescentes, no chamado Maio Laranja. Para
esse trabalho, a entidade uniu a diretoria dos Departamentos
Científicos, os Departamentos Científicos de Saúde Escolar e de Ado-
lescência, e a Diretoria de Ações Comunitárias e Sociais, com a par-
ticipação da pediatra Vanessa Borges Platt. No dia 30 e maio,
a entidade promoveu uma live para debater o assunto, com a
participação de Gianny Cesconetto, presidente do Departamen-
to Científico de Adolescência, e Tatiana de Andrade Lemos, diretora
de Ações Comunitárias e Sociais da SCP.

A SCP também lembrou a passagem do dia 19 de
maio, quando foi celebrado o Dia Internacional das
Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), motivo pelo
qual este mês é conhecido por “Maio Roxo”. A data
tem como objetivo alertar toda a sociedade sobre as
DII e a importância de seu diagnóstico precoce.

Orientações sobre uso de 
máscaras por crianças

Aroldo Prohmann de Carvalho, presidente do
Departamento de Infectologia da SCP, José Eduardo
Coutinho Góes, presidente do Departamento de
Pediatria Ambulatorial da SCP, e Tatiana de Andrade
Lemos, diretora de Ações Comunitárias e Sociais
da SCP, redigiram documento de grande interesse a
médicos e à população, sobre como deve se proceder
no uso de máscaras por crianças, em tempos de
pandemia por COVID-19.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Dia de Doação de 
Leite Humano

Maria Beatriz Reinert do Nascimento, presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da SCP,
escreveu artigo tratando do Dia da Doação de Leite Humano, em 19 de maio, diante da pandemia da Covid-19, que
trouxe percalços para as ações de solidariedade.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/

O sono de crianças em 
tempos de COVID-19

Thiago Demathé, presidente do Departamento Científico
do Sono, divulgou importante texto sobre o sono das crianças em
meio à ansiedade gerada pela pandemia. Segundo o especialista,
falar sobre o sono das crianças nesse contexto é uma tarefa difícil,
porém necessária, já que, independentemente do modo de vida e
do arranjo familiar, todos estão sendo impactados pelas grandes
mudanças de rotina impostas pelo confinamento.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/

http://www.scp.org.br/
http://www.scp.org.br/
http://www.scp.org.br/
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Maurício Laerte Silva, presidente do Departamento
Científico de Cardiologia da SCP, escreveu artigo sobre
o Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Con-
gênita, em 12 de junho. A data é essencial para alertar
a população e os profissionais da saúde sobre esse
importante problema, ainda desconhecido para muitos.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Camila Marques de Valois Lanzarin, diretora dos De-
partamentos Científicos, Fabíola de Moura Cremone-
se de Mello, presidente do Departamento Científico de
Toxicologia, João Carlos Xikota, presidente do Departa-
mento Científico de Pediatria do Desenvolvimento e
Comportamento, e Maurício José Lopes Pereima,
presidente do Departamento Científico de Segurança
Infantil, produziram um material de alerta aos pais para
o aumento no número de crianças intoxicadas com pro-
dutos de limpeza, destacando o álcool, em função da
pandemia, tendo em vista a permanência por mais
tempo das crianças em casa e o maior acesso subs-
tâncias usadas para a higienização do ambiente.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Em 4 de junho, o calendário marca a passagem do Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão. A SCP registrou 
a data com uma mensagem nas suas redes sociais, destacando que a casa de uma criança deve ser um local 

seguro, onde se espera que ela seja cuidada, amada, estimulada e protegida.

Denise Bousfield da Silva, presidente do Departamento
Científico de Oncohematologia da SCP, divulgou, em 19
de junho, texto sobre o Dia Mundial de Conscientização
sobre a Doença Falciforme. A data tem como principal
finalidade sensibilizar a população em relação aos pro-
blemas das pessoas com Doença Falciforme, reduzir as
taxas de morbidade e mortalidade, além de comprome-
ter os gestores para a adoção de medidas institucio-
nais para o diagnóstico e o tratamento.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/

JUNHO 2020
Dia Nacional do Teste de Pezinho

Marilza Leal Nascimento, presidente do Departamento Cien-
tífico de Endocrinologia, e Gisele Rozone De Luca, presidente
do Departamento Científico de Genética, registraram em
artigo a passagem do Dia Nacional do Teste do Pezinho, em 6
de junho.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Conscientização da 
Cardiopatia Congênita

Intoxicações por produtos 
de limpeza e álcool

Conscientização sobre a 
Doença Falciforme

Dia Mundial das Crianças 
Vítimas de Agressão

http://www.scp.org.br/
http://www.scp.org.br/
http://www.scp.org.br/
http://www.scp.org.br/
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Nilza Maria Medeiros Perin, presidente do Departamento de
Hepatologia da SCP e membro do Departamento de Hepatologia
da SBP, publicou um alerta sobre o Dia Mundial de Luta Contra
as Hepatites Virais, em 28/07.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/

JULHO 2020
Valorização do Pediatra

A Sociedade Catarinense de Pediatria realizou webinar na noite de 21
de julho, com o tema “Vírus Sincicial Respiratório: sempre uma
ameaça à saúde da criança”. O debate foi moderado por Lis-
sandra da Silva Mafra Andújar, presidente do Departamento
Científico de Neonatologia da SCP, e teve como participantes os
seguintes colegas:

A campanha de Valorização do Pediatra “Pediatras não são apenas importantes. São indispensáveis”, foi lançada 
em 2018 e relançada em 27/07/2020, no Dia do Pediatra, pelo direito das crianças e adolescentes serem atendidos 

por um PEDIATRA, pois somente este profissional tem o preparo e a formação necessários para garantir um 
atendimento adequado durante toda a infância e adolescência.

-Cláudia Maria de Lorenzo– “Programa 
de Imunoprofilaxia com Palivizumabe contra a 

infecção pelo VSR –protocolo de acesso ao SUS –
Como prescrever corretamente” .

-Sônia Maria de Faria – “VSR e imunização de rotina”.

Mês para se falar 
sobre hepatites virais

-Maurício Laerte Silva – “Importância da prevenção do VSR 
nas crianças portadoras de cardiopatias congênitas com 
repercussão hemodinâmica –Quando e como indicar”.

-Norberto Ludwig Neto – “Epidemiologia do 
VSR” e “O VSR e o pulmão da criança".

-Webinar-
Vírus Sincicial Respiratório: Sempre uma ameaça à saúde da criança

http://www.scp.org.br/
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AGOSTO 2020
SCP defende a manutenção de serviços de 

emergência pediátrica na pandemia

Em reunião com o secretário de Estado da Saúde de Santa
Catarina, André Motta Ribeiro, no dia 06 de agosto, a
presidente da SCP, Rosamaria Medeiros e Silva, a diretora
de Defesa Profissional, Denise Bousfield da Silva,
acompanhadas do presidente da Associação Catarinense de
Medicina, Ademar José de Oliveira Paes Junior, defende-
ram a manutenção dos serviços de emergência pediátrica
do Hospital Regional de São José – Homero de Miranda
Gomes e do Hospital Florianópolis. O tema foi debatido
também em audiência pública na Assembleia Legislativa
(dia 05/08), com amplo apoio à SCP, que se manifestou
sobre o assunto em nota para a Secretaria, em defesa da
saúde das crianças e adolescentes catarinenses.

Foi realizado na noite de 25 de agosto um webinar sobre
“Agosto Dourado – A Importância do Aleitamento Materno”.
Promovido pela SCP, o evento teve como moderadora a presidente
da entidade, Rosamaria Medeiros e Silva, recebendo as seguintes
debatedoras: Maria Beatriz Reinert do Nascimento (presidente
do Departamento Científico de Aleitamento Materno da SCP) –
“Reflexos da Amamentação na Vida Adulta”; Tatiana de Andrade
Lemos (diretora de Ações Comunitárias e Sociais da SCP e membro
do Departamento de Aleitamento Materno da SCP) – “Importância
do Pediatra no Estímulo à Doação de Leite Humano”; Maria Marlene
de Souza Pires (presidente do Departamento Científico de Nutrolo-
gia da SCP) – “Aleitamento Materno e Alimentação Complementar”.

Webinar sobre Aleitamento 
Materno

Reunião online da Diretoria

A pandemia mudou a rotina da Diretoria da SCP, que também foi
obrigada a fazer adaptações para manter a conexão entre os seus
integrantes para a continuidade das atividades e a concretização de
todas as ações necessárias ao enfrentamento da Covid-19 no
estado. Em agosto de 2020, uma importante reunião online foi
realizada pela Sociedade, com ampla participação dos dirigentes,
que foram incansáveis nas suas atribuições no último ano.

SMAM 2020

Maria Beatriz Reinert do Nascimento, presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da SCP,
publicou artigo sobre a importância do aleitamento materno para o crescimento e o desenvolvimento normais das
crianças. Em tempos de pandemia, a médica frisou que independentemente da suspeita ou comprovação de
Covid-19, deve ser permitido que mães e bebês pratiquem o contato pele a pele logo após o nascimento, e perma-
neçam no mesmo quarto no alojamento conjunto, durante o estabelecimento da lactação.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/

http://www.scp.org.br/


SETEMBRO 2020
Conheça a nova logomarca da SCP
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Denise Bousfield da Silva, presidente do Departa-
mento Científico de Hematologia e Oncologia da
SCP, foi autora de artigo que abordou o Setem-
bro Dourado no calendário da saúde nacional.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Setembro é Dourado

Mês de Conscientização 
da Fibrose Cística

Norberto Ludwig Neto, presidente do Departa-
mento Científico de Pneumologia da SCP, e presi-
dente do Grupo Brasileiro de Estudos de Fibrose
Cística - GBEFC divulgou artigo sobre o Setem-
bro Roxo. O médico lembrou que Santa Catari-
na foi pioneira no Brasil na implantação da Triagem
Neonatal para Fibrose Cística (TNN), no ano 2000.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Dia Mundial da Síndrome 
Alcoólica Fetal

O primeiro Dia Mundial de Prevenção da Síndrome
Alcoólica Fetal (SAF) foi celebrado em 9 de setembro de 1999.
Este dia foi escolhido para que no 9º dia do 9º mês do ano, o
mundo lembre-se de que durante os nove meses de gestação a
mulher deve se abster de álcool. Para tratar do assunto, Maria
Marlene de Souza Pires, presidente do Departamento Científico
de Nutrologia da SCP, elaborou artigo especial.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/
Uma pandemia de experiências

Foi realizada uma live na noite de 25 de setembro, para debater o cenário dos
adolescentes em meio aos desafios da pandemia da Covid-19. A promoção da
SCP teve como coordenadores Gianny Cesconetto (hebiatra e presidente do
Departamento da Adolescência da SCP), Tatiana de Andrade Lemos (diretora
de Ações Comunitárias e Sociais da SCP) e Thiago Demathé (presidente do
Departamento do Sono da SCP) e contou com a participação de adolescen-
tes que apresentaram as suas visões do momento que estavam vivendo.

A Sociedade Catarinense de Pediatria apresenta a sua nova logomarca

SCP Teens Live

http://www.scp.org.br/
http://www.scp.org.br/
http://www.scp.org.br/


-Presidente do Departamento Científico de Infectologia da SCP, Marcos 
Paulo Guchert – “Como e quando voltar.”
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OUTUBRO 2020
Debate online sobre o retorno das aulas 

presenciais na pandemia

A SCP, a Associação Catarinense de Medicina (ACM) e o Conselho Regional de Medicina (CRM-SC) realizaram, no dia
07 de outubro, o webinar “Covid-19 e volta às aulas – Qual a nossa visão?”, que debateu sobre as preocupações dos
pediatras no retorno das atividades escolares presenciais na pandemia de Covid-19. A abertura do evento foi feita
pela presidente da SCP, Rosamaria Medeiros e Silva, e a mediação foi do presidente do Departamento Científico de
Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento da SCP, João Carlos Xikota, tendo os seguintes debatedores:

Dia Mundial da Urticária acontece em 1º 
de outubro, desde o ano de 2014, devido à 
importância de alertar a população sobre o 

elevado acometimento dessa alergia, 
tendo em vista que muitos pacientes 

demoram anos para o correto diagnóstico, 
tratamento e controle do quadro.

Para tratar do assunto, Helena Maria 
Corrêa de Souza Vieira, presidente do 
Departamento de Alergia e Imunologia 
Clínica da SCP, publicou trabalho sobre 

lesões e tratamento.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Dia Mundial da 
Urticária

-Presidente do Departamento Científico de 
Saúde Escolar da SBP, Joel Conceição Bressa da 

Cunha – “Retorno das Atividades Escolares: 
Panorama da Pandemia e Reflexões.”

-Presidente do Departamento Científico de 
Pediatria Ambulatorial da SCP, José Eduardo 

Coutinho Góes – “Impactos Positivos e Negativos.”



NOVEMBRO 2020
Debate sobre o enfrentamento à violência 

contra crianças e adolescentes na pandemia
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Juntos pelos prematuros, 
cuidando do futuro

Na noite de 03 de novembro, o CRM-SC (Conselho Regional
de Medicina de Santa Catarina) e a SCP promoveram o
importante webinar sobre “Enfrentamento à violência
contra crianças e adolescentes em tempos de pandemia”.
A transmissão online ao vivo foi pelo canal do Youtube do
CRM-SC. O moderador foi o pediatra e conselheiro do
CRM-SC, Marcelo Gurgacz, que fez a integração entre os
palestrantes convidados e suas destacadas abordagens
diante do tema central do debate:

- Atuação do Ministério Público na Proteção dos Direitos da
Criança e do Adolescente no Contexto da Pandemia – João
Luiz de Carvalho Botega – Promotor de Justiça e
coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e
Juventude do Ministério Público de Santa Catarina.

No dia 18 de novembro, a SCP uniu-se à SOGISC (Sociedade
de Obstetrícia e Ginecologia de Santa Catarina) para
promover um debate online sobre os “Desafios da Prema-
turidade”, marcando a passagem do Novembro Roxo – Mês
da Prematuridade no calendário anual da saúde no Brasil.
O evento virtual reuniu as pediatras Lissandra da Silva
Mafra Andújar (presidente do Departamento Científico de
Neonatologia da SCP), MariaBeatriz Reinertdo Nascimento

- Panorama Epidemiológico / Ações Institucionais – Vanessa Borges Platt – Pediatra e coordenadora do Serviço de Apoio às
Crianças e Adolescentes em Situação de Violência, do Hospital Infantil Joana de Gusmão.
- Aspectos Psicológicos da Violência Intrafamiliar contra a Criança e o Adolescente – Ricardo Luiz de Bom Maria – Psicólogo do
Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Florianópolis.
- Sinais de Alerta e Prevenção –Tatiana de Andrade Lemos – Pediatra e diretorade Ações Comunitárias e Sociais da SCP.

(presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno SCP) e Joana Machry (neonatologista e diretora do
Programa de Fellowship em Medicina Neonatal/Perinatal do Johns Hopkins All Childrens Hospital de
Tampa, Flórida) e o professor do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e obstetra da Maternidade Carmela Dutra, Hugo Alejandro Arce Iskeridian.

Novembro é Roxo
Maria Beatriz Reinert do Nascimento, presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da
SCP, e Lissandra da Silva Mafra Andújar, presidente do Departamento Científico de Neonatologia da SCP,
publicaram artigo sobre a prematuridade, para marcar a passagem da campanha Novembro
Roxo. Anualmente, ocorrem mais de cinco milhões de mortes de crianças com idade inferior a cinco anos no
mundo, e pelo menos metade delas ocorrem primeiro mês de vida.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/



Curso de Transporte Neonatal, em Florianópolis
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Evento realizado nas cidades de 
Lages, Florianópolis e Itajaí

Curso de reanimação do prematuro maior 
ou igual a 34 semanas em sala de parto

Dia Nacional de Combate ao 
Câncer Infantojuvenil

Denise Bousfield da Silva, presidente do Departamento Científico de Oncohematologia da
SCP, publicou artigo sobre o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantojuvenil (Lei nº
11.650, de 4 de abril de 2008), que é oficialmentelembrado em 23 de novembro.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/

http://www.scp.org.br/
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JANEIRO/ FEVEREIRO/ MARÇO 2021
Campanha Alertar para Prevenir

Semana Nacional de Prevenção 
da Gravidez na Adolescência

Em janeiro de 2021, a Sociedade Catarinense de Pediatria (SCP) participou de campanha da Sociedade
Brasileira de Pediatria (SBP), junto às Ligas de Pediatria do estado. Como resultado desse trabalho, foram
publicados dois vídeos no site Pediatria para Famílias da SBP. Um dos vídeos foi elaborado pela Liga
Acadêmica de Emergência Pediátrica - LIPED Unisul Pedra Branca, sobre “Queimaduras na Infância”, e o outro
produzido pela Liga Acadêmica de Pediatria da Universidade Federal de Santa Catarina – LAPED UFSC,
sobre “Intoxicações na Infância”.
As Ligas têm a missão de aprofundar os conhecimentos na área da Pediatria por meio do incentivo a
atividades na área da pesquisa, extensão e ensino. Além disso, complementam, atualizam, aprofundam e/ou
difundem conhecimentos e técnicas na especialidade. Por fim, estendem à sociedade serviços advindos das
atividades das suas práticas, articulando-os de forma a viabilizar a interação entre a universidade e a
comunidade.

Em alusão à Semana Nacional de Prevenção da 
Gravidez na Adolescência, a SCP promoveu 

dois webinars, em parceria com a SOGISC, SOGIA-SC 
e ATC-SC. O primeiro evento online foi no dia 23 de 
fevereiro, o “II SCP Teens: Prevenção da Gravidez na 

Adolescência –Bate-papo com Adolescentes”. O 
segundo evento online foi no dia 02 de 

março, sobre “Prevenção da Gravidez na 
Adolescência: Quebrando Tabus”.



Volta às Aulas –
Manifesto SCP
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No mês de março de 2021, a SCP divulgou 
manifesto sobre a suspensão das atividades 

escolares presenciais na Grande Florianópolis. 
Destaca-se o documento (ao lado):

MARÇO 2021
Nota de Alerta – Cetoacidose Diabética

Sueli Keiko Kohara, através do Departamen-
to Científico de Endocrinologia da SCP, divul-
gou nota de alerta sobre o aumento nos casos
de cetoacidose diabética, e os sinais que de-
vem ser observados pelo pediatra: emagreci-
mento, poliúria e polidipsia, astenia, taquip-
neia profunda (respiração de Kussmaul), dor
abdominal, vômitos, desidratação.

No dia 17 de março foi promovido um webi-
nar para falar do papel do pediatra diante da vi-
olência sexual contra crianças e adolescentes:
como e quando notificar.

Combate à 
Violência Sexual



No dia 26 de março ocorreu audiência na SES
(Secretaria de Estado da Saúde) junto ao Secretário
Adjunto da Saúde, Alexandre Lencina Fagundes, sobre
a situação da Triagem Neonatal em SC. Pela SCP
participaram do encontro as pediatras Rosamaria
Medeiros e Silva, presidente da entidade, Deni-
se Bousfield da Silva, diretora de Defesa Profissional, e
Gisele Rozone de Luca, presidente do Departamento
Científico de Genética da SCP.
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Reunião na Secretaria de 
Estado da Saúde

Dermaped - 3° Simpósio 
Internacional de 

Dermatologia Pediátrica

No dia 27 de março foi realizado o 3º Simpósio
Internacional de Dermatologia Pediátrica: Dermaped,
evento online promovido pela SBP.

No dia 23 março aconteceu reunião online
da Sociedade Regional do Vale do Itajaí com
a equipe à frente da Secretaria Municipal de
Educação e proprietários de escolas de educação
infantil de Blumenau. O encontro virtual teve a
destacada participação da infectologista pediátri-
ca Giuliana Dugion, que repassou orientações,
esclareceu dúvidas e demandas atuais, especial-
mente sobre afastamento e isolamento de crianças
com suspeita de Covid.

Reunião com Secretário da 
Educação de Blumenau



Jaime Lin, presidente do Departamento Científico de Neurologia da SCP, divulgou 
nota marcando o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, em 2 de abril.

Acesse o site: http://www.scp.org.br/
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Retorno Seguro às Aulas Presenciais

“A Sociedade Catarinense de Pediatria (SCP) entende como positivo e necessário o retorno às atividades escolares
presenciais, pois considera, assim como a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), “que as escolas e a educação de
crianças e adolescentes devem ser classificadas no âmbito das atividades ditas essenciais para a sociedade,” e
ressalta a importância da segurança neste retorno, da observação dos indicadores epidemiológicos, da adoção das
medidas de prevenção por todos os envolvidos – alunos, famílias e instituições de ensino, e do controle e
contenção de riscos.
Nesse contexto, é importante que os gestores da saúde entendam a necessidade de reestruturação dos Serviços de
Saúde, dos Serviços de Emergência Pediátrica e das UPAs, devido ao risco de aumento do número de atendimentos
por COVID-19 e por outras doenças infecciosas com a reabertura das escolas. De forma articulada, deve-se
criar estratégias que possam contribuir para o diagnóstico precoce da doença, reconhecimento e tratamento dos
casos potencialmente graves e ampla divulgação de todas as orientações anteriormente descritas aos familiares e
contatos próximos, para evitar a propagação da doença na comunidade.
É importante também considerar a situação do sistema de saúde no momento em que se procede a abertura das
escolas, pois pode haver impacto também no número de casos de COVID-19 na população adulta. Entendemos que
o grande desafio atual é a reabertura segura das escolas. É um desafio de várias vertentes, e o momento atual
exige máxima cautela em virtude da situação epidemiológica em Santa Catarina”.

Dia Mundial de Conscientização do Autismo

A volta às aulas presenciais com segurança durante o período da pandemia de Covid-19 é um tema de
grande repercussão e polêmica. A SCP acompanhou e participou dos debates envolvendo o assunto e, no dia 30 de
abril, divulgou importante Nota Técnica sobre o “Retorno Seguro às Aulas Presenciais”, numa ampla ação conjunta
dos Departamentos Científicos de Saúde Escolar, Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento, Pediatria
Ambulatoriale Infectologia da SCP. A conclusão, após vasta argumentação técnico-científica, não deixa dúvidas:

"A reabertura segura das escolas deve ser prioridade"

ABRIL 2021
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XVII Congresso Catarinense de Pediatria
Dias 23 e 24 de Abril de 2021

Primeira Edição Online

Nos dias 23 e 24 de abril, aconteceu o XVII Congresso Catarinense de Pediatria, promovidopela primeira vez 
de forma online, contando com a participação virtual de médicos e estudantes de medicina de vários estados 
do país. Foram dois dias de aulas e debates riquíssimos, abordando temas com as diferentes facetas em que o 
mundo moderno impacta a pediatria, ministrados por vários membros da Diretoria da SCP, além de pediatras 

de Santa Catarina e convidados de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
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