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Pediatras unidos pela saúde das crianças
e adolescentes catarinenses

EDITORIAL

Desafios multiplicados
Ao assumir a Sociedade Catarinense de
Pediatria, na gestão 2021-2023, a nossa
Diretoria aceitou o compromisso de lutar
pela saúde das crianças e adolescentes de
todo o estado, assim como defender o
trabalho dos pediatras, com as condições
adequadas ao exercício da profissão e com
a atualização de conhecimentos, qualificando cada vez mais o atendimento aos
pacientes. Essas grandes metas enfrentaram desafios multiplicados com a pandemia de Covid-19, exigindo transformações
pontuais e a promoção de ações capazes
de acompanhar as diversas fases da doença, com reflexos diretos e de maneira
ainda incalculável na infância.
Assim, no último ano, na certeza de que o
debate nunca foi tão essencial, a SCP
intensificou seu calendário com as ferramentas digitais, impedindo que a distância
física prejudicasse a importante troca de
ideias e de saberes. Conscientes de que o
pediatra faz a diferença na saúde e na
medicina, levamos informação qualificada
de especialistas para os veículos de comunicação, ao mesmo tempo que registramos posicionamentos fortes sobre a
proteção dos alunos na volta às aulas e a
vacinação, entre tanto outros.
Disseminamos cuidados e atuamos nas
principais datas que buscam conscientizar

sobre prevenção e promoção da saúde,
valorizando a palavra dos pediatras catarinenses, com vídeos e artigos distribuídos
nas nossas redes sociais e veículos de
comunicação.
Foram iniciativas indispensáveis, num tempo de grandes necessidades e de tantas urgências. Também foram ações que nos
aproximaram – mesmo sem o contato
presencial, e nos tornaram ainda mais fortes para os embates que estão por vir, num
mundo que ainda convive com as graves
ameaças de um vírus tão invisível e de
guerras tão assustadoras.

“Com a chegada de 2022, muitos novos
trabalhos estão em planejamento.
Para iniciar o ano de maneira ainda
mais ativa, a SCP lança mais uma
grande campanha estadual, desta vez
para a prevenção das “Intoxicações
Digitais em Crianças e Adolescentes”.
Com a chegada de 2022, muitos novos trabalhos estão em planejamento. Para iniciar
o ano de maneira ainda mais ativa, a SCP
lança mais uma grande campanha estadual, desta vez para a prevenção das “Intoxicações Digitais em Crianças e Adolescentes”. O objetivo é alertar pais, profissionais
da saúde e da educação, sociedade e
autori-dades sobre os riscos do uso sem
limites de telas de computadores, tablets e

Gestão SCP 2018/2021
DIRETORIA
Presidente: Nilza Maria Medeiros Perin
Vice-Presidente: José Eduardo Coutinho Góes
Segunda Vice-Presidente: Edmundo Weber Filho
Secretária Geral: Luciane Huppes Schneider Bordash
Primeira Secretária: Martha Nunes Simon
Segundo Secretário: Luciana Hammes de Souza
Tesoureiro Geral: Cláudia Valéria Silva Lemos
Primeira Tesoureira: Rose Marie Mueller Linhares
Segunda Tesoureira: Emanuela da Rocha Carvalho
Diretoria dos Departamentos Científicos: Leila Denise Cesário Pereira e Camila Marques de Valois Lanzarin
Diretoria de Cursos e Eventos: Marilza Leal Nascimento e Sônia Maria de Faria
Coordenadoria do Curso de Reanimação Neonatal: Natália Herculano da Silva e Patrícia Novak
Coordenadoria do Curso de Reanimação Pediátrica: Mariana Grimaldi de Oliveira e Ilia Reis de Aragão
Coordenadoria de Eventos Sociais e Comemorações: Jaqueline Cavalcanti de Albuquerque Ratier
Diretoria de Defesa Profissional: Denise Bousfield da Silva, Remaclo Fischer Júnior e Saul Fabre
Diretoria de Convênios: Diego Callai Schuh
Diretoria de Ética e Credenciamento: Nelson Grisard
Diretoria de Ações Comunitárias e Sociais: Tatiana de Andrade Lemos, Gianny Cescconetto e Maria Beatriz Reinert do
Nacimento
Diretoria de Publicações: Camila Witeck e Ana Carolina Marcon
Diretoria de Informática: Thiago Demathé
Diretoria de Ensino e Pesquisa: Maria Marlene de Souza Pires e Nilzete Liberato Bresolin
Diretoria de Humanização: Cláudia Maria de Lorenzo e Paola Marian Bridi
Diretoria de Regionais: Silvana Maria de Miranda, Fernando Steffen Antunes, Loriete de Cunha, Rose Terezinha
Marcelino, Ana Carolina Lobor Cancelier e Jorge Alberto Hazim
CONSELHO FISCAL
Titulares: Roberto Souza Morais, Rosi Aparecida Ferreira Zonta e Kempes Nacimento Spencer
Suplentes: Renata Gonçalves Rocha, Roger Ramos Padilha e Ana Lúcia Schmidt Tirloni
CONSELHO DELIBERATIVO
Helena Maria Correa de Souza Vieira, Edson Carvalho de Souza e Rosamaria Medeiros Silva
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
Titulares: Maria Cristina de Souza Neto, Frederico Manoel Marques, Renata Meirelles Gaspar Coelho Tomazzoni, Lizana
Arend Henrique e Rosana Regina Santana
Suplentes: Margarida Alba Winckler, Willian de Carvalho Esmeraldino, Glauco Danielle Fagundes, Marcelo Leandro Gurgacz
e Christiane Gruber

Boletim Informativo SCP 2

de celulares, que tem deixado doentes
crianças e adolescentes,
com o
agravamento do isola-mento causado pela
pandemia de Covid-19. Os problemas
afetam a visão, a audi-ção, o
desenvolvimento cognitivo e a saú-de
mental, trazendo imensos riscos para a
qualidade de vida na infância e perspectivas de preocupantes reflexos nos futuros
adultos.
A campanha vai envolver especialistas de
diferentes áreas de conhecimento na pediatria em Santa Catarina, como a oftalmologia, a otorrinolaringologia, a psiquiatria e a psicologia. Vamos falar sobre as
alterações na visão causadas pelo uso de
telas e dificuldades na audição induzidas
por dispositivos eletrônicos, assim como os
aspectos psíquicos e psiquiátricos com
exposição precoce e/ou prolongada a
aparelhos de tecnologia digital. Além disso,
vão merecer atenção dos pediatras os
perigos da dependência digital e os efeitos
do excesso de exposição a jogos e games,
incluindo transtornos de sono e de
alimentação, déficit de atenção, sedentarismo e outras consequências à saúde das
crianças e adolescentes.
É mais uma atividade de grande relevância,
para qual são convidados todos os pediatras. Porque somos mais fortes quando
estamos unidos. Porque nossa voz fica mais
alta quando falamos juntos.
Porque somos pediatras e somos SPC!

Nilza Medeiros Perin
Presidente SCP
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MAIO
Empossada a nova Diretoria
da Sociedade Catarinense de Pediatria
A pediatra Nilza Medeiros Perin foi empossada como a nova
presidente da Sociedade Catarinense de Pediatria, Gestão 2021 –
2023. A nova Diretoria da SCP foi eleita na Assembleia Geral
Ordinária da entidade, aberta na noite de 28 de abril de 2021, dando
início à votação digital, encerrada em 30 de abril, com a posse oficial
de forma online, em razão da pandemia de Covid-19. A cerimônia,
realizada de maneira pioneira em plataforma virtual, marcou o
começo das novas ações planejadas em defesa dos pediatras e da
saúde das crianças e adolescentes de toda Santa Catarina.
A nova gestão tem grandes desafios, diante da realidade atual, ainda
no enfrentamento do novo coronavírus e nos impactos que esse
cenário trará a curto, médio e longo prazo para saúde física e mental
das crianças e dos adolescentes. Certamente esse quadro torna ainda
mais importante a atuação do pediatra no acompanhamento dos
seus pacientes e suas famílias.

Dia do Combate ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes

Dra. Nilza Medeiros Perin foi
eleita a nova presidente da SCP

Posse aconteceu em encontro digital
dos pediatras de Santa Catarina

Maio Laranja é um mês dedicado ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e
adolescentes, e 18 de maio é o dia nacional desta campanha. A Sociedade Catarinense de
Pediatria é parceira na luta pela infância protegida e auxilia os pediatras contra esse mal.
Por isso, realizou webinar especial sobre o tema, tendo em vista que, muitas vezes, no
atendimento pediátrico são percebidos sinais de alerta físicos e emocionais que trazem a
suspeita de que uma criança ou um adolescente esteja sendo vítima de abuso sexual.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Dia de Doação de Leite Humano
A comemoração do Dia de Doação de Leite Humano, em 19 de maio,
relembra a importância deste ato e é uma oportunidade para que sejam
difundidas informações sobre amamentação, sensibilizando novas
doadoras e reforçando a necessidade de manutenção de estoque lácteo
para atender recém-nascidos, pré-termo ou de baixo peso, internados em
unidades neonatais. Para tratar do assunto, a SCP publicou artigo da Dra.
Maria Beatriz Reinert do Nascimento, presidente do Departamento
Científico de Aleitamento Materno da SCP.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Maio Verde – Mês de Conscientização da Doença Celíaca
No mês de maio, a SCP destacou a importância dos cuidados com a doença celíaca,
enteropatia de sensibilidade ao glúten, crônica, sistêmica e imunomediada, que afeta o
intestino delgado, como reação ao trigo, à cevada e ao centeio. Para falar sobre o
assunto, a presidente do Departamento de Gatroenterologia da SCP, Dra. Luciana
Fossari postou vídeo falando sobre os desafios dos pediatras diante da doença. A
médica destacou que a patologia já foi considerada atípica, mas a evolução do
diagnóstico, o reconhecimento das formas e a triagem dos grupos possibilitaram uma
melhor prevalência do problema. O vídeo também falou das manifestações clínicas e
atípicas, dos exames diagnósticos e do tratamento, que depende sobremaneira da
mudança de hábitos de vida e alimentares.
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JUNHO
ANVISA libera primeira vacina contra coronavírus para
adolescentes de 12 a 15 anos
No dia 11 de junho de 2021, a ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária) informou sobre a autorização do uso da
vacina da Pfizer contra a covid-19 para adolescentes de 12 a
15 anos. O imunizante já estava autorizado para pessoas com
16 anos ou mais e, com a decisão, a bula da vacina passou a
indicar a nova faixa etária. A importante notícia foi tema de
entrevista com a Dra. Sônia Maria de Faria, presidente do
Departamento de Imunizações da SCP, divulgada na ND TV.

Dia Nacional do Teste do Pezinho

Confira: https://ndmais.com.br/noticias/anvisa-autoriza-ouso-da-vacina-da-pfizer-em-adolescentes-de-12-a-15-anosde-idade/

Em 6 de junho é comemorado o Dia Nacional do Teste do
Pezinho. E no ano em que o teste completou 20 anos, a SCP
comemorou a Lei número 14.154, sancionada no dia 26 de
maio de 2021, que ampliou de seis para até 53 a lista de
doenças diagnosticadas na triagem neonatal nas unidades
do Sistema Único de Saúde. As mudanças entram em vigor
365 dias após a publicação da lei. Cabe ao Ministério da
Saúde determinar o prazo de execução das etapas. Para
saber mais, acesse o documento científico elaborado pela
endocrinologista pediátrica Dra. Marilza Leal Nascimento e
pela geneticista Dra. Gisele Rozone De Luca.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Dia Nacional da Imunização
O Dia Nacional da Imunização é comemorado em 9 de junho e tem como
objetivo chamar a atenção para a importância das vacinas, não só pela
proteção individual obtida, mas também pelo seu impacto coletivo.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a interrupção na
vacinação, mesmo que por um breve período, pode aumentar a
probabilidade de surtos e o número de indivíduos suscetíveis a doenças
como sarampo, meningite, pneumonia e coqueluche. A SCP apoiou a SBP
nesta data, divulgando a campanha nacional sobre o assunto.

Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita
Em 12 de junho é celebrado o Dia Nacional de Conscientização das Cardiopatias
Congênitas. Uma em cada 100 crianças que nascem no mundo apresenta esse
problema. No Brasil, nascem cerca de 29.000 crianças com cardiopatia a cada ano.
Por dificuldades de acesso à assistência de qualidade ou ausência de diagnóstico
em tempo hábil, é a segunda causa de morte no primeiro ano de vida. Cerca de
80% das crianças com CC necessitam de cirurgia cardíaca, sendo que metade destas
precisa realizar este procedimento ainda no primeiro ano de vida. A evolução da
cardiologia pediátrica determinou que, se operadas, praticamente todas as crianças
têm ótimas chances de sobrevida, desenvolvendo-se com excelente qualidade de
vida na grande maioria dos casos. A SCP falou sobre o tema em texto elaborado
pela Dra. Isabela de Carlos Back, presidente do Departamento de Cardiologia.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/
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Dia Mundial da Conscientização
sobre a Doença Falciforme
A data de 19 de junho marca a passagem do Dia Mundial da
Conscientização sobre a Doença Falciforme, patologia hereditária de
maior prevalência no Brasil, com uma estimativa entre 30.000 a 50.000
casos. O diagnóstico e o tratamento da doença são de grande
importância, uma vez que os pacientes menores de 5 anos podem ter
mortalidade reduzida de 50% para cerca de 1,8%, caso sejam
diagnosticados e tratados adequadamente. Confira texto sobre o
assunto, elaborado pelo Dr. Tulio Eugênio Malburg, presidente do
Departamento Científico de Hematologia.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Dia Nacional de Controle da Asma
Em 21 de junho, no Dia Nacional de Controle da Asma, a SCP
ressaltou a importância do diagnóstico e do tratamento adequado
da doença. Informações sobre o assunto constam do vídeo com o
presidente do Departamento Científico de Pneumologia, Dr. Jorge
Alberto Hazim, que apresenta uma série de recomendações a
pediatras e familiares de crianças asmáticas.
Acesse o link: www.youtube.com/watch?v=YG4mJutkOhI&t=5s

Dia Internacional do Combate às Drogas
A Dra. Gianny Cesconetto, presidente do Departamento Científico de Adolescência, e a Dra. Fabíola
Cremonese, presidente do Departamento de
Toxicologia, prepararam um texto especial para
falar sobre a importância do Dia Internacional do
Combate às Drogas, especialmente no que se refere
a medidas de prevenção junto aos jovens.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/
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JULHO
O Pediatra é o médico número 1
Por mais um ano, o Dia do Pediatra teve que ser sem o abraço apertado e
sem o encontro presencial para comemorar a mais importante data no
calendário da SCP. Porém, nem mesmo a pandemia impediu que a
entidade registrasse o dia 27 de julho entre os profissionais da
especialidade e a comunidade catarinense. A primeira reunião da nova
Diretoria, conduzida pela Dra. Nilza Perin, foi marcada por um brinde
online promovido pela entidade junto aos associados de todo o estado.
Além disso, com mensagens de valorização do pediatra na vida das
famílias, a Sociedade aproveitou o momento para homenagear àqueles
que se dedicam ao cuidado médico de crianças e adolescentes em todo o
estado. Desde o nascimento a criança deve ser assistida pelo pediatra,
especialista que pode melhor orientar os cuidados para a promoção da
saúde e proporcionar um crescimento e desenvolvimento saudáveis, bem
como prevenir, diagnosticar e tratar as doenças que acometem as
crianças e adolescentes.
A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Catarinense de Pediatria
também aproveitaram a data para reforçar a importância do especialista
na Atenção Primária à Saúde (APS). Em encontro virtual com o ministro da
Saúde, Dr. Marcelo Queiroga, e o coordenador da Secretário de APS,
Rafael Câmara Medeiros Parente, as entidades apresentaram indicadores
de morbidade e mortalidade de crianças e adolescentes brasileiros na
última década e, ainda, indicaram as medidas necessárias para conter o
avanço de doenças da infância que trazem sérios e graves reflexos na vida
adulta. Nos últimos anos, a SBP vem travando uma luta constante pela
definição de políticas públicas que aumentem a presença dos especialistas
em crianças e adolescentes na APS. A entidade compreende que os
pediatras precisam ser valorizados em sua função, já que são os mais
capacitados para cuidar da saúde infanto-juvenil.

Webinar sobre a Dengue

No dia 07 de julho, a SCP promoveu o webinar “Dengue: Epidemiologia
Atual em SC e Repercussões na Pediatria”. O evento online teve a
moderação da Dra. Sônia Maria de Faria, que contou com os debatedores
Dr. Robério Dias Leite e Dr. Marcos Guchert. Foi mais uma atividade de
destaque da entidade, tendo em vista a relevância do tema tratado.
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Catarinense passa a
integrar a Academia
Brasileira de Pediatria
Após 40 anos de dedicação à pediatria,
puericultura, nutrologia pediátrica, ensino médico
e pesquisa, a Dra. Maria Marlene de Souza Pires foi
eleita para ocupar a cadeira de número 16 da Academia Brasileira de Pediatria, do patrono Dr. Luiz
Torres Barbosa. “Tive a honra de ser conduzida ao
meu lugar pelo Titular da Cadeira 20, Dr. Nelson
Grisard, também catarinense. Ter a oportunidade
ímpar de participar da Academia transborda meu
coração de emoções e gratidão. Esse estender de
mãos em minha direção possibilitou a abertura de
novos caminhos e desafios e, sem dúvida alguma,
representa uma fonte de energia para criação de
outros projetos para abraçar ainda mais nossas
crianças e suas famílias”.
A Dra. Maria Marlene tem doutorado em
Medicina/Pediatria (USP) e Pós-graduação em
Nutrologia (USP). É professora titular do Departamento de Pediatria, professora orientadora da
Pós-Graduação em Ciências Médicas e coordenadora do Laboratório Clínico e Experimental em
Metabologia MENULab, da Universidade Federal
de Santa Catarina. Também é pesquisadora do
Laboratório de Inteligência Artificial e Sistemas
Inteligentes do Centro Tecnológico – CTC-UFSC,
Membro Titular da Academia de Medicina do
Estado de Santa Catarina-ACAMESC.

Dia da Saúde Ocular
No dia 10 de julho comemora-se o Dia da Saúde Ocular. Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), 75% dos casos de deficiência visual poderiam ser
evitados com prevenção ou tratamento. Entre as crianças, os maiores
causadores de perda de visão são: infecções congênitas, catarata congênita,
retinopatia da prematuridade e glaucoma congênito. O papel do pediatra já
inicia na maternidade, antes da alta do recém-nascido, através do Teste do
Reflexo Vermelho (TRV) ou Teste do Olhinho. Confira o texto completo sobre o
assunto, assinado pela Dra. Lissandra da Silva Mafra Andújar, presidente do
Departamento de Neonatologia da SCP.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Dia da Consciência sobre TDAH
Dia 13 de julho foi a data escolhida mundialmente para simbolizar o Dia da
Consciência sobre o TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade. A data foi criada para lembrar a importância da
conscientização sobre esse transtorno e os problemas que pessoas com
TDAH enfrentam em todos os espaços e contextos que frequentam. Para
falar sobre esse destacado assunto, o neuropediatra Dr. Julio Koneski,
presidente do Departamento de Neurologia da SCP, gravou um vídeo a
respeito do questionário SNAP-IV, importante ferramenta diagnóstica para
detectar possíveis sintomas do TDAH, na visão de diferentes observadores.
Acesso: www.scp.org.br/13-de-julho-dia-da-consciencia-sobre-o-tdahtranstorno-de-deficit-de-atencao-e-hiperatividade/

Dia do Estatuto da Criança
e do Adolescente
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é uma vitória muito
importante a todos os brasileiros. Para os pediatras, constitui-se de um
indispensável aliado na defesa da saúde dos seus pacientes. Por isso, a
SCP celebrou o 13 de julho, Dia do Estatuto da Criança e do
Adolescente, junto a todos os seus associados, na certeza da
necessária união na busca das garantias dos direitos daqueles que
confiam nas mãos dos pediatras e no trabalho para a proteção e a
conquista da qualidade de vida no presente e para o futuro.

Dia Mundial da Luta contra
as Hepatites Virais
A Organização Mundial da Saúde instituiu 28 de julho como o Dia
Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais. No Brasil, uma lei federal
criou a campanha Julho Amarelo, com o intuito de reforçar ações de
vigilância, precaução e controle destas enfermidades. As hepatites
virais, doenças infecciosas que acometem o fígado, têm grande
importância, pela incidência e pela possibilidade de complicações das
suas formas agudas e crônicas. Saiba mais sobre o assunto no texto
preparado pela Dra. Nilza Perin, presidente da SCP.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/
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AGOSTO
SCP na Semana Mundial de Aleitamento Materno 2021
Em 2021, a Semana Mundial de Aleitamento Materno teve como tema “Proteger a
Amamentação: Uma Responsabilidade de Todos”. Mais uma vez, a SCP participou
ativamente dessa ação no estado, durante a primeira semana do mês de agosto. A
promoção do aleitamento materno começa com a adoção de atitudes positivas e a
disseminação de informações precisas e baseadas em evidências. Também é essencial o
apoio efetivo do pediatra, devidamente qualificado e confiante em seus conhecimentos
e habilidades no manejo da lactação, para ajudar a nutriz a alcançar seus objetivos e
amamentar pelo tempo desejado. Para tanto, o pediatra precisa estar bem-informado
sobre a legislação brasileira, que protege a mulher trabalhadora que amamenta e que
regulamenta a comercialização de alimentos e produtos infantis, que interferem com a
prática da amamentação. Saiba mais lendo o artigo da Dra. Maria Beatriz Reinert do
Nascimento, presidente do Departamento de Aleitamento Materno da SCP.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Webinar especial
No dia 24 de agosto, a SCP promoveu webinar sobre
“Aleitamento Materno e Alimentação Infantil”, com a
participação dos Departamentos de Neonatologia, Aleitamento
Materno, Nutrologia e Suporte Nutricional. O debate online foi
aberto ao público e teve a meta de ajudar as mães e familiares
do bebê na alimentação adequada aos seus filhos, desde o
nascimento, com a amamentação. Participaram as pediatras
Dra. Lissandra Andújar, Dra. Maria Beatriz Reinert do
Nascimento, Dra. Mônica Chang Wayhs e Dra. Rosana Cristina
dos Santos.

Incentivo à doação
de leite materno
Também no mês de agosto, a SCP fez uma destacada postagem nas suas redes sociais,
incentivando a doação do leite materno. Por meio de post, a entidade apresentou a lista
completa dos bancos de leite e postos de coleta que oferecem este serviço em SC.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Dia Nacional do Combate ao Colesterol
Em 08 de agosto, a SCP registrou a passagem do Dia Nacional de Combate ao
Colesterol, que visa conscientizar a população e os agentes de saúde sobre a
prevenção de doenças cardiovasculares (DCV) como o infarto agudo do miocárdio
(IAM) e o acidente vascular cerebral (AVC), que são as principais causas de
morbimortalidade na população adulta. Estudos brasileiros populacionais
demonstram prevalências de 10 a 23,5% de hipercolesterolemia em crianças e
adolescentes, determinando aterosclerose precoce e DCV. Para saber mais sobre o
tema, acesse o documento científico elaborado pela Dra. Marilza Leal Nascimento,
presidente do Departamento de Endocrinologia da SCP.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/
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Dia Nacional da
Infância
A data de 24 de agosto é muito importante no calendário
nacional: é o Dia da Infância, que tem o propósito de
promover uma reflexão sobre as condições de vida das
crianças de todo o país. A SCP aproveitou o destacado
momento para reafirmar sua luta pelo direito de acesso ao
pediatra a toda criança brasileira, em especial nos primeiros
mil dias de vida, período essencial para o desenvolvimento
neurológico, cognitivo, psicomotor e emocional. A Pediatria é
indispensável na infância e na proteção das crianças
brasileiras.

Semana Nacional da Pessoa com
Deficiência Intelectual
Celebrada entre os dias 21 e 28 de agosto, a Semana
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual contou, em
2021, com a divulgação de material elaborado pelo Dr. Julio
Koneski, presidente do Departamento de Neurologia da
SCP. O objetivo foi amplamente alcançado, na busca da
conscientização da sociedade sobre as necessidades
específicas dessa população, promovendo a inclusão social
e combatendo o preconceito e a discriminação.

Dia Mundial de Combate
à Desnutrição
Dia 29 de agosto é a data de combate mundial à desnutrição. É o
momento mais relevante para debater sobre a má-nutrição, que
engloba a desnutrição, o excesso de peso e a deficiência de
micronutrientes, conhecida como fome oculta. Estima-se que cerca de
3 bilhões de pessoas em todo o mundo não tenham acesso rotineiro
aos alimentos saudáveis e 2 bilhões apresentam deficiência de
micronutrientes. O pediatra tem papel fundamental na promoção da
alimentação saudável e completa, assim como na monitorização do
crescimento e desenvolvimento da criança nas consultas de
puericultura. Ao identificar situações de risco nutricional, o pediatra
orienta a família e, se necessário, solicita exames e prescreve o
tratamento adequado, prevenindo futuros agravos para a criança.
Acompanhe texto sobre o tema, redigido pela presidente do
Departamento de Suporte Nutricional da SCP, Dra. Mônica Lisboa
Chang Wahys, e pela presidente do Departamento de Nutrologia, Dra.
Ana Paula Aragão.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/
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SETEMBRO
Setembro Dourado e a Prevenção
do Câncer Infanto-Juvenil em SC
No mês de Setembro Dourado, o Departamento de Oncologia da SCP, por meio
da sua presidente, Dra. Denise Bousfield da Silva, divulgou uma série de textos e
documentos científicos de orientação sobre o diagnóstico precoce do câncer
infanto-juvenil. Conforme dados publicados pelo Instituto Nacional do Câncer
(INCA) a estimativa de casos novos de câncer infanto-juvenil para o triênio 20202022 é de 8.460, sendo 4.310 para o sexo masculino e 4.150 para o sexo
feminino. Esses números correspondem a um risco estimado de 137,87 casos
novos por milhão no sexo masculino e de 139,04 por milhão para o sexo
feminino. Diferentemente do adulto, o câncer infanto-juvenil geralmente afeta as
células do sistema sanguíneo e os tecidos de sustentação. Por serem
predominantemente de natureza embrionária, os tumores na criança e no
adolescente são constituídos de células indiferenciadas, o que, geralmente,
proporciona melhor resposta aos tratamentos atuais.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Leia os textos e documentos científicos completos sobre:
-Setembro Dourado
-Epidemiologia e Diagnóstico
Precoce do Câncer Infantojuvenil
-Dia Mundial do Doador de Medula Óssea
-Conscientização e Incentivo ao
Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma

NOTA DE ALERTA SCP NA PANDEMIA
Considerando o retorno das atividades presenciais nas escolas e os
diversos questionamentos das famílias a respeito das crianças e
adolescentes portadores de doenças crônicas e seu risco de frequentar a
escola na atual situação pandêmica, a SCP publicou uma NOTA a respeito
do tema, elaborada pelo presidente do Departamento de Infectologia, Dr.
Marcos Paulo Guchert.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Dia de Prevenção da
Síndrome Alcoólica Fetal

Dia 09 de setembro é a data escolhida para o debate
sobre a Prevenção da Síndrome Alcoólico Fetal,
englobando os achados clínicos do espectro de
desordens fetais alcoólicas, que resultam da exposição
do embrião e do feto ao álcool durante períodos
críticos do seu desenvolvimento. A exposição ao álcool
pode levar a efeitos devastadores sobre o concepto,
manifestando-se por alterações físicas, mentais
comportamentais e de aprendizado, tornando-se
permanentes na criança, na família e em toda
sociedade. Para saber mais sobre o tema, leia o texto
elaborado pela Dra. Lissandra da Silva Mafra Andujar,
presidente do Departamento de Neonatologia da SCP.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/
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Adolescentes mostram e ensinam como ser
protagonistas de mudanças
O Dia do Adolescente foi comemorado em 21 de setembro, quando a SCP realizou uma bela campanha de
valorização dos adolescentes como protagonistas das mudanças capazes de proteger e transformar o
mundo à sua volta. A Dra. Gianny Cesconetto, presidente do Departamento de Adolescência da SCP foi a
responsável pela ação, que pode ser conhecida nos espaços de comunicação online da entidade.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

VI Congresso Catarinense
de Perinatologia
A Dra. Nilza Perin, presidente da SCP, teve a honra de ser convidada
para fazer o discurso de abertura do VI Congresso Catarinense de
Perinatologia, no dia 21 de setembro. Na sua fala, a médica
ressaltou, dentre diversos pontos, a importância da integração e do
trabalho conjunto entre o obstetra e o pediatra, com seus papéis
fundamentais que se fundem na perinatologia e no nascimento do
bebê.
O evento realizado em Florianópolis também contou com a
participação de nomes de destaque na neonatologia catarinense
com a Dra. Lizana Arend Henrique, Dra. Simone Suplicy Vieira
Fontes, Dra. Maria Beatriz Reinert do Nascimento Dr. Gean Carlo da
Rocha, Dra.Leila Denise Cesario Pereira, Dra. Lissandra Silva Mafra
Andujar, Dr. Remaclo Fischer Junior, Dra. Carolina Helena Puhl, Dra.
Renata Gonçalves Ribeiro, Dra. Greice Suellen Batista e a Dra.
Scheila Siebeneicher

Dia da Conscientização
da Dermatite Atópica
A data de 23 de setembro é dedicada à dermatite atópica,
doença de pele mais frequente na infância e que atinge 13%
das crianças e adolescentes no Brasil. Saiba mais sobre essa
doença, suas manifestações e formas de tratamento em
texto redigido pela Dra. Marice El Achkar Mello, presidente
do Departamento de Dermatologia da SCP.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/
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Dia Nacional de
Doação de Órgãos
O Dia Nacional de Doação de Órgãos acontece em 27 de setembro, conforme
instituído pela Lei nº 11.584/2.007, visando à conscientização da sociedade
sobre a importância da doação, fazendo com que as pessoas conversem com
seus familiares e amigos sobre o assunto. O Brasil é um dos países que mais
realizam transplantes no mundo, ainda assim existem cerca de 34 mil
brasileiros que aguardam na fila por um órgão. A doação só pode ser realizada
depois que a família do doador autoriza o procedimento, não tendo mais valor
a informação registada no documento de identidade. É possível doar rim,
fígado, coração, pulmão, córnea, pele, ossos, válvulas cardíacas, cartilagem,
medula óssea. Saiba mais no texto especialmente preparado pela Dra. Luciana
Fossari, presidente do Departamento de Gastroenterologia da SCP.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Dia Mundial do Coração
Dia 29 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Coração. As
doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo em
tempos não pandêmicos e o pediatra tem papel fundamental na
prevenção dessas patologias. Confira a NOTA elaborada pela Dra. Isabela
de Carlos Back, presidente do Departamento de Cardiologia da SCP, com
as 10 medidas que podem ser realizadas pelo pediatra e impactam
significativamente na prevenção cardiovascular desde a infância.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Setembro Amarelo e a Prevenção ao Suicídio
O suicídio é uma das dez maiores causas de morte em todos os países, e é uma realidade também entre as crianças e
adolescentes. Ele é a segunda causa de morte entre a população jovem e costuma estar relacionado a problemas psiquiátricos
como transtornos de humor, depressão e bipolaridade. O objetivo do Setembro Amarelo é chamar a atenção dos pediatras para
os sintomas e sinais demonstrados pelas crianças e adolescentes, em relação ao sofrimento psíquico intenso que leva ao suicídio
como alternativa para alívio da angústia. Para tratar desse tema de grande impacto, a SCP divulgou texto da Dra. Gianny
Cesconetto, presidente do Departamento Científico de Adolescência, assim como pequenas mensagens de vídeo com a
participação de pediatras, entre eles a Dra. Tatiana de Andrade Lemos, o Dr. Thiago Demathé e a Dra. Catarina Costa Marques.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/
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OUTUBRO
Dia Mundial da Alimentação amplia debate
sobre desigualdades também junto às crianças
O Dia Mundial da Alimentação é comemorado no dia 16 de outubro, para
discussão e reflexão do cenário da alimentação atual. A campanha de 2021
foi marcada pela ruptura dos sistemas agroalimentares e pela recessão
econômica global pós pandemia Covid-19, piorando a insegurança e as
desigualdades alimentares. Em função disso, a data serviu para uma
verdadeira convocação na realização de ações para melhorar a produção dos
alimentos, o meio ambiente e a qualidade de vida da população, em especial
das crianças. Saiba mais no texto redigido pela Dra. Ana Paula Aragão,
presidente do Departamento de Nutrologia, e pela Dra. Mônica Lisboa
Chang Wayhs, presidente do Departamento de Suporte Nutricional da SCP.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Dia Mundial da Urticária
Em 1º de outubro acontece o Dia Mundial da Urticária, data que tem a
meta de reforçar conceitos que podem facilitar o reconhecimento, o
diagnóstico e o tratamento dessa entidade clínica que acomete cerca
de 15 a 20% da população pediátrica. Trata-se de uma condição
multifatorial e complexa. É caracterizada por lesões eritematopapulosas de formas e tamanhos variados, sempre com prurido,
podendo ou não ser acompanhado de angioedema (aumento de
volume de lábios, pálpebras, pés, mãos ou tecido subcutâneo). Mais de
50% dos casos permanecem com etiologia indeterminada. Mais
informações podem ser obtidas no texto da Dra. Helena Maria Corrêa
de Souza Vieira, presidente do Departamento de Alergia da SCP.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Dia Nacional de Prevenção de Obesidade
São crescentes os impactos da obesidade, não apenas nos adultos, mas também em
crianças e adolescentes. Pensando nisso, na passagem do Dia Nacional e Prevenção da
Obesidade (11 de outubro), a SCP divulgou vídeo com orientações da Dra. Isabela de
Carlos Back, presidente do Departamento de Cardiologia da SCP. O conteúdo foi
preparado em conjunto com a Dra. Ana Paula Aragão, presidente do Departamento de
Nutrologia, e com a endocrinologista Dra. Rose Marie Mueller Linhares, visando
especialmente alertar sobre os riscos, como hipertensão e outras doenças já na préescola, assim como as graves consequências como a aterosclerose subclínica.

Dia Nacional e Mundial da Psoríase
Em 29 de outubro acontece o Dia Nacional e Mundial da Psoríase, doença inflamatória
crônica, recorrente, com alta incidência familiar na infância. Apesar de não existir um
tratamento efetivo, a realização do diagnóstico precoce é de suma importância para
melhor eficácia da terapêutica, amenizando as consequências físicas e emocionais da
doença. Pensando nisso, a SCP divulgou nas suas redes sociais importante conteúdo
produzido sobre o assunto, pelas mãos da Dra. Andrea Gisele Simoni e da Dra. Marice
El Achkar Mello, membro e presidente do Departamento de Dermatologia.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/
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NOVEMBRO
Brunch com Especialista debate intoxicação digital e a
puberdade antecipada de crianças na pandemia
Aconteceu no dia 21 de novembro um debate valioso para a Pediatria, avaliando alguns dos
impactos já deixados nas crianças e adolescentes nos dois anos de enfrentamento da pandemia
de Covid-19 em todo mundo. O Brunch com Especialista teve como sede a cidade de Joinville,
com a organização da Sociedade Catarinense de Pediatria em parceria com a Sociedade
Joinvilense de Pediatria. O evento também foi marcado pelo movimento de retorno das
atividades presenciais, desde os primeiros casos de coronavírus registrados no estado, em
março e 2020. A programação especial abordou os seguintes temas:
1. Puberdade Antecipada
Palestrante: Dra. Sueli Keiko Kohara – endocrinologista
pediátrica e membro do Departamento de
Endocrinologia Pediátrica da SCP – Joinville.
2. Intoxicação Digital
Palestrante: Dra. Lorieti da Cunha – pediatra e
membro do Departamento de Pediatria Ambulatorial
da SCP – Blumenau.

Dia Nacional de Prevenção e de Combate à Surdez
Em 10 de novembro acontece o Dia Nacional de Prevenção e de Combate à Surdez. A
data comemorativa foi instituída pela portaria MS n.1/2.017, artigo 527, como símbolo
de luta pela educação, conscientização e prevenção para os problemas advindos da
surdez. A orientação médica pré-natal, bem como os testes de investigação relacionados
a essas potenciais doenças otológicas são fundamentais para diagnóstico precoce na
faixa etária pediátrica. Para saber mais sobre o assunto, confira a NOTA elaborada pela
Dra. Rosana Cunha, presidente do Departamento de Otorrinolaringologia da SCP.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Dia Nacional de Atenção à Dislexia
Em 16 de novembro, Dia Nacional de Atenção à Dislexia, a SCP divulgou vídeo com o
Dr. Júlio Koneski, presidente do Departamento de Neurologia da SCP, para dar dicas
valiosas aos pediatras sobre o assunto, ajudando-os a identificar, aprender e abordar
a dislexia. De acordo com o médico, primeiro é necessário separar dificuldades no
aprendizado relacionadas a questões socioculturais e pedagógicas da criança, dos
transtornos específicos do aprendizado, que envolvem o neurodesenvolvimento
(dislexia, TDAH, autismo e a deficiência intelectual). Isso se faz com a avaliação básica
de três pilares de dificuldades no aprendizado: leitura, escrita e matemática.

Dia Mundial do Diabetes
Dia 14 de novembro foi comemorado O Dia Mundial do Diabetes. A data foi criada em 1991, pela
International Diabetes Federation (IDF), em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS),
em resposta às preocupações sobre os crescentes números de diagnósticos no mundo. A partir de
2007, tornou-se data oficial pela ONU (Organização das Nações Unidas). Para contextualizar essa
importante ação, a Dra. Marilza Leal Nascimento e a Dra. Suely Keiko Kohara, presidente e membro
do Departamento de Endocrinologia da SCP, respectivamente, elaboraram uma série de
informações relacionadas aos sintomas e diagnóstico do diabetes em crianças e adolescentes.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/
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Dia Mundial da Prematuridade
A data de 17 de novembro marca a passagem do Dia Mundial da Prematuridade, que tem as metas
de promover o reconhecimento deste importante problema de saúde pública e conscientizar a
sociedade sobre os desafios enfrentados pelos prematuros e suas famílias. É importante destacar
que a prematuridade é a principal causa de óbito em crianças menores de 5 anos. No Brasil, mais
de 12% dos nascimentos acontecem antes da gestação completar 37 semanas, o equivalente a 6
prematuros a cada 10 minutos. Para conhecer mais sobre esse tema, veja texto preparado pela
Dra. Lissandra da Silva Mafra Andujar, presidente do Departamento de Neonatologia da SCP.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Importância do uso do leite humano em recém-nascidos pré-termo
Na semana em que se comemorou o Dia Mundial da Prematuridade, o Departamento de Aleitamento Materno da SCP
elaborou um documento científico sobre o uso do leite humano em recém-nascidos pré-termo. O objetivo do conteúdo foi
inspirar a reflexão dos pediatras catarinenses sobre as estratégias para prevenção e melhorar a assistência neonatal aos
pacientes prematuros. Recomendado globalmente como padrão-ouro para a alimentação, tanto de neonatos a termo
quanto de recém-nascidos pré-termo (RNPT), o documento traz informações importantes sobre esse grande desafio que é
a manutenção da oferta do leite humano para esses RNPT, que muitas vezes não podem mamar diretamente no seio
materno. O pediatra tem papel fundamental no sucesso dessa prática e a informação é importante aliada. Leia a íntegra do
material elaborado pela Dra. Maria Beatriz Reinert do Nascimento, presidente do Departamento.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Dia de Conscientização sobre a Síndrome de DiGeorge
O Dia de Conscientização sobre a Síndrome de DiGeorge acontece em 22 de novembro.
Também é conhecida como síndrome de deleção 22q11.2 ou síndrome velocardiofacial. É
considerada uma das síndromes de microdeleção genética mais frequentes, afetando uma
pessoa a cada 2000 a 4000 indivíduos. A doença se caracteriza pela ausência de parte de um
dos cromossomos 22. Classicamente é associada a alterações cardíacas, velofaríngeas,
craniofaciais e imunológicas. No entanto, alterações em quase todos os órgãos e/ou sistemas,
já foram descritas. É importante estar atento para essa síndrome e realizar o diagnóstico o
mais precoce possível. Os pacientes com essa condição clínica são considerados indivíduos em
risco, uma vez que podem necessitar, ao longo de suas vidas, de um grande número de
intervenções médicas e hospitalizações. Para saber mais sobre o tema, a SCP publicou texto
do Dr. Gustavo Soldateli, presidente do Departamento de Imunologia da SCP.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil
O Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil é oficialmente lembrado em 23 de
novembro (Lei nº 11.650, de 4 de abril de 2008). A data alerta que é fundamental a
implantação de estratégias em saúde pública que possam promover o diagnóstico precoce,
como educação para a comunidade em geral, reorganização das redes de atenção à saúde e
treinamento de pediatras para o reconhecimento precoce do câncer. Por isso, a Dra. Denise
Bousfield da Silva, presidente do Departamento de Oncologia divulgou importantes
orientações nos espaços de comunicação da SCP.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Reforma do Estatuto Social da SCP
O mês de novembro de 2021 encerrou com uma importante Assembleia Geral Extraordinária (AGE)
da SCP, realizada no dia 30/11, de forma totalmente online. O motivo da AGE foi a necessária
reforma do Estatuto Social da entidade, adequando as normas da Sociedade Catarinense de
Pediatria às diversas transformações ocorridas nos últimos anos, exigindo ajustes e atualizações
para o pleno exercício das atribuições da principal representação de defesa profissional dos
pediatras de toda Santa Catarina. A AGE foi conduzida pela presidente da SCP, Dra. Nilza Perin, com
a aprovação de todas as mudanças apresentadas pela Diretoria aos associados.
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Contemplando uma das metas da gestão atual da SCP, a partir de
dezembro de 2021 passaram a ser publicados periodicamente, no
site da entidade, na área restrita aos associados, artigos elaborados
pelos Departamentos Científicos. O objetivo é trazer revisões sobre
importantes temas da prática clínica pediátrica, escritos por
referências da especialidade no Estado de Santa Catarina,
contextualizando os temas para o cenário e a realidade local. Dessa
forma, a SCP também reconhece o valor crescente do saber dos
Dia Nacional do Teste do Pezinho
DC Endocrinologia Dislipidemia na Infância e Adolescência pediatras catarinenses e o intercâmbio de conhecimentos.
Acompanhe, participe, prestigie e valorize os trabalhos dos colegas
DC Genética
DC Endocrinologia
acessando o site: http://www.scp.org.br/’
Epidemiologia e diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil
DC Oncologia
Avaliação Laboratorial do Fígado
Uso de Leite Materno Humano em Recém-nascido pré termo DC Hepatologia

DEZEMBRO

Acompanhe as Publicações de
artigos na área restrita do site

DC Aleitamento Materno
Hipertensão Arterial Sistêmica Obesidade relacionada
DC Nefrologia
Retinoblastoma e o “Teste do Reflexo Vermelho”
DC Oncologia

Setembro Dourado
DC Oncologia
Esclerose Tuberosa: o pediatra e a salvaguarda
DC Dermatologia
DC Genética

Mês de Prevenção do Câncer de Pele
No Mês de Prevenção do Câncer de Pele, a Dra. Marice El Achkar Mello, presidente do
Departamento de Dermatologica da SCP, reuniu uma série de orientações sobre como proteger
as crianças e adolescentes da exposição solar. A dermatologista reforçou a importância do uso
do protetor, indicado para as crianças a partir dos 6 meses de vida, nas áreas expostas, todos os
dias. Além do uso do filtro solar, a médica citou a importância das roupas com proteção UV,
chapéu, óculos e a permanência em locais com sombra, que ajudam a diminuir a incidência
solar sobre a pele, assim como a orientação de evitar o sol entre 10 e 16 horas.

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
No calendário anual da Organização Mundial da Saúde (OMS), a data de 03 de dezembro marca o Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência. Em 2021, a campanha de reflexão teve como mote “Um dia
para todos”, com a meta de discutir os avanços alcançados no reconhecimento da pessoa com
deficiência. Acessibilidade, respeito e preconceito são temas fortemente debatidos na busca por
políticas públicas que favoreçam a inclusão. Com esse entendimento, a SCP aproveitou o momento
para dar destaque ao importante papel do pediatra frente ao tema. Acompanhe o texto produzido pela
Dra. Priscila Bernardi, presidente do Departamento de Genética.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/

Nota de Alerta sobre a Poliomielite
O Dr. Marcos Paulo Guchert, presidente do Departamento de Infectologia, e a Dra. Sônia Maria
de Faria, presidente do Departamento de Imunizações, divulgaram nota sobre os perigos da
progressiva queda nas coberturas vacinais desde 2015, tornando uma real possibilidade a
reintrodução do vírus da poliomielite no país. No Brasil, o último caso de poliomielite pelo vírus
selvagem ocorreu em 1989 e a doença foi considerada erradicada das Américas em 1994. À
medida que as coberturas vacinais eram sistematicamente elevadas, havia pouca preocupação
com seu eventual retorno, considerando também a elevada eficácia da vacina. Porém, a
realidade atual é bem diferente e exige uma ação de alerta dos pediatras.

Equipamentos de segurança para
transporte de crianças
A Dra. Ana Carolina Cancelier, membro do Departamento de Pediatria Ambulatorial, fechou o ano
publicando nota no site das SCP sobre “Equipamentos de Segurança para Transporte de Crianças”.
O texto relembra a resolução do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) sobre os cuidados no
transporte de crianças com idade inferior a dez anos até 1,45m de altura. Acesse e leia mais.
Acesse o site: http://www.scp.org.br/
Boletim Informativo SCP 16

Novas recomendações para a Reanimação Neonatal no Brasil
As coordenadoras da Reanimação Neonatal da SCP, Dra. Natália Herculano e a Dra. Patrícia Novak, em conjunto com a Dra. Leila
Denise Cesário Pereira, membro do Grupo Executivo do Programa de Reanimação Neonatal (PRN) da Sociedade Brasileira de
Pediatria, participaram de uma importante reunião nacional, no dia 22 de dezembro de 2021. O objetivo do encontro, totalmente
online, foi definir as novas recomendações para a Reanimação Neonatal no Brasil, com base nas novas diretrizes internacionais.

Cursos de Reanimação Neonatal
De abril a dezembro/2021 foram realizados sete cursos de Reanimação Neonatal em Santa Catarina, organizados pelas
coordenadoras da Reanimação Neonatal da SCP, Dra. Natália Herculano e Dra. Patrícia Novak. Foram certificados um total de 72
alunos, nas cidades de Florianópolis, Blumenau e Joinville.
- 03 Cursos de Reanimação do RN > 34semanas;
- 02 Cursos de Reanimação do RN < 34 semanas;
- 01 Curso de Transporte do RN de Alto Risco;
- 01 Curso de Formação de Instrutores.

Curso Suporte Avançado
de Vida em Pediatria
De abril a dezembro/2021 foram realizados cinco
cursos de PALS – Pediatric Advanced Life Support,
organizados pela Dra. Mariana Grimaldi,
coordenadora do PALS – SC. Foram certificados um
total de 64 alunos, nas cidades de Florianópolis,
Blumenau e Tubarão.
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