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Após os amplos pronunciamentos da SCP, pedindo soluções aos graves 
problemas na estrutura de atendimento de crianças e adolescentes em 

Santa Catarina, a Assembleia Legislativa promoveu Audiência Pública com a 
presidente da entidade, Dra. Nilza Medeiros Perin, Ministério Público, 

dirigentes das representações médicas, parlamentares e gestores da saúde.
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EDITORIAL

Respeito às nossas 
crianças e adolescentes

O primeiro semestre de 2022 foi
marcado pela precariedade da estrutura
de atendimento às crianças e adolescen-

tes, exigindo da Sociedade Catarinense de
Pediatria (SCP) ainda mais determinação
nas ações de defesa da saúde dos nossos

pacientes e dos pediatras de todo o esta-
do. Foi preciso denunciar, cobrar respostas
de nossos governantes, firmar posiciona-

mentos, criar parcerias para fortalecer
nossas lutas e, acima de tudo, mostrar que
os pediatras estão unidos para garantir as

condições de trabalho e atendimento. Já
nos primeiros dias do ano, a SCP veio a
público manifestar sua imensa preocupa-

ção com a situação de esgotamento da
rede pública de assistência. Mais do que
isso, em nome dos pediatras, a entidade

clamou aos gestores da Saúde para que
medidas concretas fossem tomadas, com a
emergência que as dificuldades exigiam,

na missão indelével com a vida e a
proteção à infância.

E nossa voz se fez ouvir. As

reivindicações da SCP ganharam força e
ecoaram junto aos pediatras, à população
e àqueles que têm o dever de salvaguardar

as vidas dos catarinenses. Mostramos que
é preciso soluções urgentes para os casos
de superlotação dos pronto-atendimentos,

emergências e dos leitos hospitalares clíni-

cos e de UTI pediátricos. Que é indispen-
sável assegurar a contratação de mais
pediatras, com estrutura digna para a reali-

zação dos atendimentos. Que é fundamen-
tal definir maiores investimentos a curto,
médio e logo prazos na saúde. Que é
urgente garantir a presença do pediatra na

rede básica de saúde, permitindo uma
maior resolutividade no atendimento.

de atuação da Pediatria. Além disso, as
publicações de artigos e informações possi-
bilitaram ainda mais a valorização dos
pediatras catarinenses, que têm a meta
permanente do aperfeiçoamento na práti-
ca médica, com excelência e segurança.

Para completar todo esse trabalho, 2022
também será lembrado pelo lançamento
de uma das mais importantes campanhas
de conscientização e cuidados com a saúde
mental das crianças e adolescentes. A ação
estadual de prevenção a “Intoxicações Digi-
tais” trouxe à tona uma das maiores
preocupações de pais e pediatras de todo o
mundo, que é o uso excessivo de telas de
computadores e celulares, mesmo antes
dos dois anos de idade. Assim, mais uma
vez nossa causa ganhou espaço e des-
taque, mostrando que estamos trans-
formando anseios em realidade, provocan-
do mudanças e ajudando a construir um
mundo melhor.

“Em nome dos pediatras, 
a SCP clamou aos gestores da 

Saúdepara que medidas concretas 
fossem tomadas, com a emergência 

que as dificuldades exigiam, 
no compromisso indelével com a vida 

e a proteção à infância”
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Que é essencial o respeito às nossas crian-

ças e adolescentes, fazendo cumprir os
compromissos sociais com o presente e
com o futuro de SC.

Paralelamente à defesa profissional, a
SCP também promoveu diversos debates
durante os seis primeiros meses do ano,

abordando assuntos científicos importan-
tes para o aprimoramento dos pediatras do
estado. O calendário de datas e cores da

Saúde foi marcado por muita comunicação
e troca de conhecimentos entre os
especialistas de cada área

Nilza Medeiros Perin 
Presidente SCP 

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


JANEIRO
Cursos de Reanimação Neonatal
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Vacina contra Covid-19 
em crianças

O primeiro curso de Reanimação Neonatal aconteceu
no dia 05 de janeiro deste ano de 2022, no Hospital
Universitários da UFSC. Foi ministrado pela Dra. Natália
Herculano (coordenadora dos cursos de Reanimação
Neonatal da SCP) e Dra. Janaina Cruciani (membro do
DC de Neonatologia da SCP), contando com a
participação da nova equipe de pediatras que irá
integrar o atendimento na sala de parto do HU.

A vacinação contra covid-19 em crianças entre 5 a 11 anos começou nos primeiros meses de 2022 no Brasil.
No vídeo publicado pela SCP, a Dra. Sônia Maria de Faria (Presidente do DC de Imunizações da SCP),
defende a proteção feita em crianças com o imunizante da Pfizer, apresentando dados e estudos científicos
sobre a eficácia e segurança da vacina, constatando que não teve aumento de eventos graves associados à
vacinação. Após a distribuição da vacina para adultos nos estados e municípios, a imunização começou com
as crianças dos grupos prioritários e, depois, crianças saudáveis, em ordem decrescentede idade.

Acesse o vídeo: https://youtu.be/zyTPTstb0Uc

Maio Verde – Mês de Conscientização da Doença Celíaca

Dra. Natália Herculano e Dra. 
Janaina Cruciani junto com a equipe 

de pediatras do HU

Dra. Sônia Maria de Faria
Presidente do DC de Imunizações da SCP

“A população não deve temer a vacina e sim a doença que ela protege. Os estudos com a vacina da Pfizer 
em crianças têm demonstrado, até o momento, eficácia e segurança”

https://youtu.be/zyTPTstb0Uc
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Dando sequência aos esforços da Sociedade Catarinense
de Pediatria para a reabertura da Emergência Pediátrica
do Hospital Regional de São José, no dia 3 de fevereiro
foi realizada uma nova reunião na Secretaria e Estado
da Saúde. Participaram do encontro a presidente da
SCP, Dra. Nilza Perin, a diretora de Defesa Profissional,
Dra. Denise Bousfield da Silva, e o superintendente dos
Hospitais da SES, Flamarion Lucas, que garantiu todo o
empenho no atendimento ao pedido da entidade.

O Dia Mundial do Câncer é celebrado anualmente em 4 de
fevereiro, objetivando aumentar a conscientização e a educação
sobre a doença, além de influenciar governos e indivíduos para que
se mobilizem pelo controle do câncer, evitando milhões de mortes
a cada ano. Segundo a Agência Internacional de Pesquisa em
Câncer, estima-se no mundo o diagnóstico de 215.000 casos
novos/ano em crianças menores de 15 anos, e cerca de 85.000 em
adolescentes de 15 a 19 anos. As mortes evitáveis por câncer
infantil em países de baixa e média renda são decorrentes do sub-
diagnóstico, diagnósticos tardios ou incorretos, dificuldades de
acesso a cuidados de saúde, abandono de tratamento, morte por
toxicidade e maiores taxas de recorrência.

FEVEREIRO
Atividade da Biotinidase na Triagem Neonatal: 

Deficiência ou não? Eis a questão

Durante o teste de triagem neonatal, pode ser encontrada atividade
da Biotinidase alterada. Portanto, os médicos precisam auxiliar da
melhor forma possível os pais ou responsáveis pelas crianças.
Pensando nos pediatras catarinenses, no dia 01 de fevereiro, a Dra.
Priscila Bernadi (presidente do DC de Genética da SCP) publicou
uma revisão sobre o tema, abordando qual conduta deve se tomar
diante da alteração no teste e outros questionamentos.

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

Nova reunião para reabertura 
da emergência do Hospital 

Regional de São José

Dia Mundial do Câncer

Dra. Denise Bousfield da Silva
Presidente do DC de Oncologia da SCP

http://www.scp.org.br/
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Nos dias 01 a 08/02 aconteceu a Semana Nacional de
Prevenção da Gravidez na Adolescência, data instituída pela Lei
nº 13.798/2.019, que tem o objetivo de disseminar
informações sobre medidas preventivas e educativas. Em
2022, o objetivo da campanha foi mostrar para adolescentes
que uma gravidez não planejada tem impactos sérios em suas
vidas. Em suas publicações, a SCP destacou que a adolescência
merece ser vivida plenamente e que uma gravidez precoce
costuma interromper ciclos naturais na vida de meninos e
meninas, além de resultarna desestruturação familiar.

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

Semana de Prevenção à 
Gravidez na adolescência

O Fevereiro Laranja é o mês da conscientização sobre a Leucemia.
Pensando nisso, no dia 15 de fevereiro a Dra. Denise Bousfield da
Silva elaborou um documento científico com informações
importantes para os pediatras, com o objetivo de divulgar os sinais e
sintomas das leucemias e assim também, reforçar a importância do
diagnóstico precoce e conscientizar sobre a doação de medula óssea.

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

Fevereiro Laranja –
combate a Leucemia

Dra. Gianny Cesconetto
Presidente do DC de Adolescência da SCP

http://www.scp.org.br/
http://www.scp.org.br/
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No dia 23 de fevereiro, a SCP fez parte da divulgação
da campanha de Imunização em Crianças na
pandemia. A SCP apoia e indica a vacinação contra
Covid-19para crianças na faixa etária de 5 a 11 anos!

A Dra. Luciana dos Santos Célia Fossari (presidente do DC
de Gastroenterologia da SCP) e a Dra. Camila Marques de
Valor Lanzarin (membro do DC de Gastroenterologia da
SCP), no dia 25 de fevereiro, elaboraram um documento
científico sobre a doença celíaca (que também é
conhecida como enteropatia sensível ao glúten),
contendo informações sobre o tratamento, diagnóstico e
quais cuidados tomar com os pacientes.

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

Conscientização sobre a 
Síndrome de Marfan

Doença Celíaca

Campanha de Imunização 
em Crianças

Fevereiro também é o mês da conscientização sobre
a Síndrome de Marfan. Para falar do assunto, a Dra. Priscila
Bernardi, presidente do Departamento de Genética, fez uma
nota junto com a SCP para poder abordar as perguntas mais
frequentes sobre essa síndrome, como se prevenir e as
formas de fazer o diagnóstico precoce.

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

http://www.scp.org.br/
http://www.scp.org.br/
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No dia 12 de março, em Blumenau, aconteceu um evento especial, em parceria com a Sociedade de Pediatria do Vale
do Itajaí, para o lançamento da campanha estadual de prevenção a “Intoxicações Digitais em Crianças e Adolescentes”.
O Brunch foi preparado pela Dra. Lorieti da Cunha (membro do Departamento de Pediatria Ambulatorial da SCP),
contando com palestras da Dra. Andréia Fagnani de Azevedo Souza (oftalmologista pediátrica), sobre “Uso de telas e
alterações oftalmológicas no paciente pediátrico” e do Dr. Tobias Torres (otorrinolaringologista), sobre “Alterações
auditivas induzidas por dispositivos eletrônicos” e uma entrevista com o tema “Aspectos psicológicos e psiquiátricos
com exposição precoce e/ou prolongada a dispositivos eletrônicos”, com a participação da Dra. Maria Fernanda
Liberato Beduschi (psicóloga) e da Dra. Tatiana Miranda Schmidt (psiquiatra da infância e adolescência).
Acesse o site: http://www.scp.org.br/scp-promove-brunch-historico-e-lanca-campanha-de-prevencao-a-intoxicacoes-

digitais-em-criancas-e-adolescentes/

No dia 07 de março, um documento científico sobre Intoxicação Digital em Crianças e Adolescentes foi divulgado pela SCP, escrito
pelo Dr. José Eduardo Coutinho Góes (presidente do DC de Pediatria Ambulatorial), Dra. Aline Schaefer Buerger, Dra. Ana Carolina
Lobor Cancelier, Dra. Loriete da Cunha e Dr. Tarcísio Crócomo (todos membros do DC de Pediatria Ambulatorial da SCP). O DC
mostra quais são as consequências de crianças (principalmente menores de dois anos) ao contato a telas de celular/tablet/etc. e
também dá dicas para os pais ou responsáveis da criança de como lidar sobre o consumo de telas de outra forma.

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

Dicas especiais para pais e responsáveis

MARÇO
Brunch especial faz o lançamento da Campanha sobre 

Intoxicação Digital em crianças e adolescentes

http://www.scp.org.br/scp-promove-brunch-historico-e-lanca-campanha-de-prevencao-a-intoxicacoes-digitais-em-criancas-e-adolescentes/
http://www.scp.org.br/


Campanha conquista 
espaço amplo na imprensa

A campanha de combate às Intoxicações Digitais em
Crianças e Adolescentes obteve grande destaque nos
veículos da mídia (jornais, sites, rádios, televisões,
redes sociais), repercitindo a importante ação da SCP.
Entre as matérias veiculadas, destacou-se, no dia 17 de
março, a entrevista da ACAERT (Associação Catarinense
de Emissoras de Rádio e Televisão), com o Dr. José
Eduardo Coutinho Góes (vice-presidente da SCP).
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“Hoje, nos consultórios ou ambulatórios, principalmente com crianças menores de dois anos, a gente tem se 
deparado muito com atrasos, tanto na fala, que é muito sério, quanto no desenvolvimento motor. Porque a 

criança estabelece uma relação com as telas que não tem uma troca adequada, uma troca afetiva”.

Dr. José Eduardo Coutinho Góes
Vice-presidente da SCP

Principais motivos de atenção
-Atraso na fala;
-Atraso no desenvolvimento motor;
-Dificuldade de socializar.

Recomendações dos pediatras
- Evitar o uso de computador e celularaté os 2 anos de idade;
- Dos 3 aos 6 anos, no máximo 1 hora por dia;
- Dos 7 aos 13 anos, no máximo 2 horas por dia;
- Dos 14 anos para cima, no máximo 3 horas por dia;
- Desligar os eletrônicos 2horas antes de dormir.

Dia Mundial do Rim

No dia 10 de março foi comemorado mundialmente o Dia
do Rim. Para falar sobre essa data importante, a Dra.
Nilzete Liberato Bresolin (presidente dos DC de Nefrologia
da SBP e SCP) fez um vídeo sobre o assunto, explicando o
lema da campanha deste ano que é “Saúde dos Rins para
Todos”, mostrando a importância da Pediatria no
tratamento precoce em qualquer comprometimento renal,
principalmente porque muitas doenças renais podem ser
descobertas e diagnosticadas na própria gestação.

Confira: www.scp.org.br
Link do vídeo: https://youtu.be/uCgfbQfRqrw

Neurofibromatose tipo 1
A NF1 (Neurofibromatose tipo 1) é a doença neurocutânea mais frequente (1
a cada 3000 indivíduos do mundo), portanto, é uma doença genética comum
na infância. Pensando nisso, a Dra. Marice Emanuela El Achkar Mello
(presidente do DC de Dermatolgia da SCP), Dra. Priscila Bernardi (presidente
do DC de Genética da SCP) e Dra. Andréa Gisele Simoni (membro do DC de
Dermatologia da SCP) elaboraram um texto respondendo quais principais
sintomas e o que fazer quando se obtém o diagnóstico precoce, que pode
ser feito a partir do primeiro ano de vida da criança.

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

http://www.scp.org.br/
https://youtu.be/uCgfbQfRqrw
http://www.scp.org.br/
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O “Dia Roxo” ou como é conhecido mundialmente, Purple Day, é
comemorado em 26 de março. Para marcar a data, a SCP divulgou
importante texto do Dr. Júlio Amaro de Sá Koneski (presidente do
Departamento Científico de Neurologia), sobre “Epilepsias tipo
AUSÊNCIA: Como identificar e o que fazer”. A epilepsia é uma doença
caracterizada pela pré-disposição do cérebro em gerar crises, que
decorrem de um funcionamento inadequado, por vezes breves e
transitórios, ocasionando aumento de descargas elétricas originadas
no córtex cerebral. A condição pode afetar pessoas em todas as
idades, tendo picos de incidência na infância, por isto a relevância de
abordar o assunto entre os pediatras catarinenses.

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

Dia Mundial da criança 
com reumatismo

Em 21 de março, a Presidente da SCP divulgou mensagem
especial aos pediatras do todo o estado:
“As Nações se unem para registrar a passagem do Dia Mundial da
Infância, em 21 de março. Uma data que se destaca no calendário
da Sociedade Catarinense de Pediatria – SCP, compartilhada com
todos os pediatras e a comunidade.
É uma importante oportunidade para refletir e promover o
debate sobre os imensos desafios a serem enfrentados e vencidos
na proteção da saúde das crianças e adolescentes.
É momento de valorizar os profissionais da Pediatria e ampliar a
busca por condições adequadas de atendimento.
É tempo de lutar pelo direito do acesso ao pediatra, em todas as
esferas da saúde, respeitando a infância brasileira.
O futuro do mundo depende do que conquistamos para o
presente de nossas crianças”.

Nilza Perin – Presidente SCP

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

Dia Mundial da Infância

No Dia Mundial da Criança com Reumatismo, em 18 de
março, o assunto foi tratado pela SCP, pois ao contrário
do que muitos pensam, crianças e adolescentes também
podem ter “reumatismo” e não somente adultos e
idosos. O reumatologista pediátrico é especializado no
diagnóstico de uma variedade de doenças que envolvem
as articulações, músculos e ossos, sendo a artrite a mais
conhecida. Acompanhe no site o texto da Dra. Fabiane
Mitie Osaku (presidente do DC de Reumatologiada SCP).

Veja a entrevista: https://youtu.be/3-ZzTdbQaWU

Dia Roxo: Conscientização sobre a Epilepsia

http://www.scp.org.br/
http://www.scp.org.br/
https://youtu.be/3-ZzTdbQaWU
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ABRIL
SCP na Assembleia Legislativa

A SCP uniu-se à Associação Catarinense de Medicina (ACM) para ampliar o alcance e a divulgação da importante
campanha estadual de prevenção a “Intoxicações Digitais em Crianças e Adolescentes”. Nesse sentido, foi realizada
uma ação de aproximação com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC), junto ao vice-presidente
da Comissão de Saúde, o médico e deputado Dr. Vicente Caropreso. Estiveram presentes à visita o presidente e o
vice-presidente da ACM, Dr. Ademar José de Oliveira Paes Junior e o Dr. André Sobierajiski dos Santos,
acompanhados da presidente e do vice-presidente da SCP, Dra. Nilza Medeiros Perin e Dr. José Eduardo Coutinho
Góes. Diante da importância da iniciativa, o deputado Vicente Caropreso imediatamente acolheu a ideia e se
comprometeu em levar o assunto para a plenária da Assembleia Legislativa, possibilitando novos debates sobre o
tema, assim como a busca de parcerias ainda maiores para levar a campanha a outros espaços de interessepúblico.

Leia no site: http://www.scp.org.br/

Live especial em Blumenau

Continuando com a campanha contra intoxicação digital
em crianças e adolescentes, no dia 19 de abril, a SCP, em
parceria com a Prefeitura de Blumenau, fez o evento
online "Live Família, trabalho, amigos e o uso abusivo da
tecnologia”. Aconteceram palestras da Dra. Lorieti da
Cunha e do Dr. José Eduardo Coutinho Góes, trazendo
importantes reflexões sobre o tema. Contando com mais
de 1.500 participantes virtuais e mais de 6 mil
visualizações, o encontro foi um sucesso.

Confira a live: bit.ly/intoxicacaodigital

Dirigentes da ACM e da SCP se reuniram com o vice-presidente da 
Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, Dr. Vicente Caropreso

No primeiro dia de abril, a Dra. Isabela de Carlos Back (presidente do DC de
Cardiologia da SCP) postou um documento científico sobre a prevenção das
doenças cardiovasculares, que podem ser diagnosticadas desde a concepção.
No artigo é possível encontrar diversas doenças cardiovasculares, suas causas
e o que fazer em cada momento específico da vida da criança.

Leia no site: http://www.scp.org.br/

Doenças Cardiovasculares

http://www.scp.org.br/
http://www.scp.org.br/
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No dia 24 de abril, a Dra. Lissandra da Silva Mafra Andújar (presidente do DC
de Neonatologia) fez um documento científico sobre a prematuridade tardia,
no caso de bebês nascido com a IG (idade gestacional) de 34 a 36 semanas
completas ou aqueles sem indicação de UTI Neonatal, que são encaminhados
para o alojamento conjunto e precisam de uma equipe multidisciplinar para
atender às suas dificuldades e possíveis complicações. Esses bebês, mesmo
apresentando bom peso de nascimento, não estão completamente maduros
para a vida extra-uterina, tendo em vista que as últimas seis semanas de
gestação representam um período crítico para o crescimento e
amadurecimento de todos os órgãos e sistemas.

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

No dia 22 de abril foi a data de conscientização sobre
Imunodeficiências Primárias (IDPS). Para tratar do assunto, o Dr.
Gustavo Soldateli (presidente do DC de Imunologia Clínica da SCP)
postou um documento científico sobre o assunto. Confira nos
textos abaixo suas principais características e como identificá-las.

Prematuridade Tardia

Prevenção e Combate 
à Hipertensão

Imunodeficiências Primárias (IDPS)

A Sociedade Catarinense de Pediatria publicou texto da Dra. Isabela Back
(presidente do DC Cardiologia da SCP) no dia 22 de abril, um verdadeiro
documento científico sobre a prevenção e o combate à hipertensão, seus
principais sintomas e como o pediatra pode auxiliar no cuidado desde a infância.

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

Suicídio na Adolescência

No dia 29 de abril, a SCP publicou um documento científico
sobre tentativas de suicídio e automutilação em crianças e
adolescentes, trazendo dicas de como se comunicar e mostrar
a importância tanto da saúde mental quanto a física.

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

http://www.scp.org.br/
http://www.scp.org.br/
http://www.scp.org.br/
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MAIO
Dia Mundial da Asma

No dia Mundial da Asma, 03 de maio, a Dra. Helena Maria Vieira (presidente do
DC de Alergia da SCP), elaborou um texto publicado pela SCP que fala sobre os
principais sintomas, tratamentos e como obter o diagnóstico mais previamente
possível, para ajudar nos cuidados com os pacientes com a doença.

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

No dia 06 de maio, o Dr. Jorge Alberto Hazim (presidente do DC de Pneumologia
da SCP) elaborou um documento científico sobre a bronquiolite viral aguda, que é
uma das principais causas de morbidade e mortalidade em lactantes,
principalmente no seu primeiro ano de vida. No site da SCP tem informações de
como os pediatras podem dar suporte a esses bebês/crianças e suas famílias, quais
são as indicações após o diagnóstico e qual o tratamento indicado para cada caso.

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

Dia Mundial das Mucopolissacaridoses
O dia 15 de maio é mundialmente conhecido como o Dia Internacional de
Conscientização das Mucopolissacaridoses. Pensando nessa data, a Dra. Priscila Bernardi
(presidente do DC de Genética da SCP) escreveu sobre o tema. A doença é rara e
depende de reposições enzimáticas e tratamentos desde o nascimento da criança. A
condição pode ser diagnosticada ao nascer, através do teste do pezinho ampliado.

Para saber mais acesse: http://www.scp.org.br/

Hepatite Aguda
Em abril deste ano, a OMS (Organização Mundial da Saúde) emitiu um alerta
sobre um tipo de hepatite aguda de origem desconhecida que crianças e
adolescentes de pelo menos 20 países estão sendo afetadas. Embora ainda
não seja comprovada a causa, a principal hipótese é que a hepatite aguda
esteja associada à infecção por adenovírus do tipo 41F. A Dra. Nilza Perin
(presidente da SCP e do DC de Hepatologia) escreveu sobre o tema.

Para saber mais acesse: http://www.scp.org.br/

Bronquiolite Viral Aguda

Homenagem ao Dr. Nelson Grisard
No último 28 de maio, no Rio de Janeiro, o Conselho Superior da SBP elegeu o pediatra
catarinense, Dr. Nelson Grisard, como membro do Conselho Curador da Fundação
Sociedade Brasileira de Pediatria (FSBP), criada em 2003, para gerenciar seus recursos
financeiros. Diante do desafio de dinamizar a captação de verbas e a implementação de
políticas em prol da infância e da adolescência, a FSBP inaugurou uma fase de
profissionalismo na busca por parcerias e fontes regulares de receitas que permitam
multiplicar e aprofundar as ações da especialidade. Além da diretoria executiva, conta com
três conselhos – Curador, Consultivo e Fiscal, que conferem transparência e seriedade às
decisões. Suas atividades são fiscalizadas ainda pelo Ministério Público. A principal
finalidade da FSBP é apoiar atividades culturais, de ensino, pesquisa e assistência à criança,
ao adolescente e à família, convertendo números em grandes campanhas sociais.
Atualmente, também administra os congressos pediátricos, os programas de educação
continuada, as publicações científicas e institucionais daSBP, inclusive as eletrônicas.

http://www.scp.org.br/
http://www.scp.org.br/
http://www.scp.org.br/
http://www.scp.org.br/
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O Dia Internacional das Síndromes de Ehlers-Danlos acontece em 16 de maio. Para abordar o assunto, a Dra.
Priscila Bernardi (presidentedo DC de Genética da SCP) elaborou um importante texto sobre essas doenças.

Confira: https://www.childrenshospital.org/conditions/ehlers-danlos-syndrome
https://www.ehlers-danlos.com/what-is-eds/

O Dia da Doação de Leite Humano (LH) acontece em 19 de maio e trata-se de uma data muito especial no calendário anual
da saúde. É uma oportunidade de espalhar as principais informações sobre a amamentação, sensibilizando novas doadoras e
reforçando a importância da doação. Para poder ajudar nessa missão, a Dra. Maria Beatriz Reinert do Nascimento
(presidente do DC de Aleitamento Materno da SCP), fez um documento científico sobre essa data tão marcante.

Dia Internacional das Síndromes de Ehlers-Danlos

Brincar e Crescer sem Dor
"Você conhece a síndrome de Ehlers-Danlos na forma hipermobilidade? A síndrome de Ehlers-Danlos
(EDS) é um grupo de doenças genéticas que compromete o tecido conectivo que dá elasticidade e
sustentação à pele, aos vasos sanguíneos e às articulações. A forma hipermobilidade é a mais comum da
EDS, sendo frequente na população e perceptível na infância.
Crianças que referem dores articulares recorrentes e fadiga após exercício ou caminhadas longas podem
ter EDS na forma hipermobilidade. O diagnóstico precoce evita danos osteoarticulares ao paciente e
permite o manejo mais apropriado das dores crônicas, preservando a qualidade de vida da criança. É
muito melhor brincar e crescer sem dor."

Dra. Priscila Bernardi
Presidente do DC Genética da SCP

“A comemoração do Dia de Doação de Leite Humano relembra a importância deste ato e é uma
oportunidade para que sejam difundidas informações sobre amamentação, sensibilizadas novas
doadoras e reforçada a premente necessidade de manutenção de estoque lácteo para atender aos recém-
nascidos, especialmente aos pré-termo ou de baixo peso, internados em unidades neonatais."

Dra. Maria Beatriz Reinert do Nascimento
Presidente do DC de Aleitamento Materno da SCP

Dia de Doação de Leite Humano

Vídeo sobre doação de leite SCP: 
https://www.youtube.com/watch?v=JAtrb9Bb6-s

Confira o texto na íntegra: http://www.scp.org.br/19-
de-maio-dia-de-doacao-de-leite-humano/

https://www.childrenshospital.org/conditions/ehlers-danlos-syndrome
https://www.ehlers-danlos.com/what-is-eds/
https://www.youtube.com/watch?v=JAtrb9Bb6-s
http://www.scp.org.br/19-de-maio-dia-de-doacao-de-leite-humano/


JUNHO
SCP cobra soluções em Audiência Pública sobre grave crise na 
assistência à saúde das crianças e adolescentes catarinenses
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“A saúde pediátrica no estado está além do seu limite, assim como os pediatras catarinenses, como consequência de
vários anos de descaso e de falta de planejamento, tendo como estopim, neste momento, o aumento de doenças
respiratórias”. A declaração da presidente da Sociedade Catarinense de Pediatria (SCP), Dra. Nilza Medeiros Perin, foi
firme e impactante na Audiência Pública realizada na Assembleia Legislativa, no dia 21 de junho, promovida pela
Comissão de Saúde, para tratar da precariedade da assistência hospitalar das crianças e adolescentes. “Não adianta só
abrir leitos de UTI sem abrir leitos pediátricos, sem ter profissionais habilitados para o atendimento. Por isso, pedimos
medidas realmente concretas, de médio e longo prazo”. Estavam também presentes na audiência o vice-presidente da
ALESC, deputado Maurício Eskudlark, o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, Neodi Saretta, o
presidente da ACM, Dr. Ademar José de Oliveira Paes Junior, o presidente do CRM, Dr. Eduardo Porto Ribeiro, o
presidente do Simesc, Dr. Cyro Soncini, o promotor de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, João Luiz de
Carvalho Botega, e deputados estaduais. A Secretaria de Estado da Saúde participou da plenária apenas de forma virtual.

Nota oficial: Sociedade de Pediatra pede medidas 
urgentes na rede de atendimento

A Sociedade Catarinense de Pediatria (SCP) vem a público
manifestar sua imensa preocupação com a atual situação
de esgotamento da rede pública de assistência à saúde
das crianças e dos adolescentes de Santa Catarina. Em
nome dos pediatras de todo o estado, a entidade clama
aos governantes e gestores da Saúde para que medidas
concretas sejam tomadas, com a emergência que as
dificuldades exigem, no compromisso indelével com a
vida e a proteção à infância.

A SCP destaca a necessária atenção aos seguintes desafios:

- A superlotação dos pronto-atendimentos, emergências e dos leitos hospitalares pediátricos, sem vaga para internação, de forma
especial nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).
- O agravamento e o aumento dos casos de doenças respiratórias, que já era previsto, tendo em vista a situação crônica ante às
temperaturas mais frias do ano. Além disso, após a pandemia vários vírus passaram a circular simultaneamente e com maior
velocidade, refletindo diretamente nas crianças, ampliando a necessidade de atendimento e de internações em todo o estado.
- A carência de atendimento especializado para as crianças e os adolescentes. A Grande Florianópolis dispõe apenas de serviços no
Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG) e no Hospital Universitário (HU), além de duas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).
- A redução no número de leitos no HIJGnos últimos anos.
- O fechamento da Emergência Pediátrica do Hospital Regional Homero de Miranda Gomes, em São José, no ano de 2020. Esse
serviço atendia de 3 mil a 5 mil crianças a cada mês e sua interrupção (que era para ser temporária, por causa da pandemia) deixou
muitas famílias desassistidas, sobrecarregando ainda mais as outras emergências na região.

Diante do grave cenário exposto, a SCP 
pede as seguintes providências:

Investimento a curto, médio e logo prazos para a
abertura de novos leitos pediátricos, de UTI e de
atendimentos de emergência em todo o estado.

Garantia da presença do pediatra na rede básica
de saúde, permitindo uma maior resolutividade no
atendimento às crianças e aos adolescentes.

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

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


Vendo que as doenças respiratórias em crianças estão em
alta, no dia 04 de junho, a SCP fez uma nota de alerta para
pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes. A nota
foi escrita pelo DC de Emergências e Cuidados Hospitalares
e Infectologia da SCP, com o intuito de trazer orientações,
cuidados e como prevenir essas afecções.
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Teste do Pezinho

No dia Nacional do Teste do Pezinho, 06 de junho, a Dra. Marilza Leal Nascimento
(presidente do DC de Endocrinologia da SCP) e os pediatras do DC de
Endocrinologia e Genética da SCP elaboraram um texto sobre esta data especial,
explicando a importância do teste, que é rápido, simples e indispensável.

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

Doenças respiratóriasConfira trecho da nota
"Diante do cenário atual de superlotação dos prontos
atendimentos, emergências e hospitais pediátricos, com falta
de leitos de internação, incluindo leitos de UTI (Unidade de
Terapia Intensiva), a Sociedade Catarinense de Pediatria traz
algumas orientações para os cuidados das crianças:
--Mantenha o calendário vacinal em dia;
-Criança doente não vai à escola;
-Mantenha uso de máscara nas escolas;
-Higienização das mãos e do ambiente."

DC de Emergências e Cuidados Hospitalares da SCP
DC de Infectologia da SCP

Em 06 de junho, aconteceu o Dia Nacional de Luta contra
Queimadura. Pensando nisso, a Dra. Luciana Hammes
(presidente do DC de Segurança Infantil da SCP) elaborou um
texto sobre as precauções e cuidados que os pais ou
responsáveis e adultos podem/devem tomar sobre o assunto.

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

Tumor do Sistema 
Nervoso Central

O dia 08 de junho é conhecido mundialmente como a data da
conscientização sobre tumores do sistema nervoso central.
Por essa razão a Dra. Denise Bousfield da Silva (presidente do
DC de Oncologia da SCP), elaborou o seguintetexto:

“O Dia Mundial de Luta contra o Câncer do Sistema Nervoso Central (SNC) é uma iniciativa da German Brain
Tumor Association, e é celebrado anualmente no dia 8 de junho, visando à conscientização sobre a importância
do diagnóstico precoce da doença. Os tumores do SNC são as neoplasias sólidas mais frequentes na infância e
representam um grupo heterogêneo de doenças. É necessário estar atento, pois as manifestações clínicas iniciais
desses tumores podem ser semelhantes às de outras doenças da infância. A clínica varia com a idade, localização
do tumor e características biológicas. Atenção deve ser redobrada para observar sinais mais específicos, como
ataxia, estrabismo, perda de habilidades físicas, entre outros. Embora a sofisticação diagnóstica esteja nos
fornecendo informações sobre os diferentes comportamentos biológicos e prognósticos desses tumores, o
diagnóstico precoce ainda permanece como importante variávelprognóstica quanto à sobrevida”.

Dia Nacional de Luta contra Queimadura

Dra. Denise Bousfield da Silva
Presidente do DC de Oncologia da SCP

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


No mês de junho aconteceram os Cursos de
Reanimação Neonatal, coordenados pela Dra.
Natália Herculano e a Dra. Patrícia Novak
(membros da Reanimação Neonatalda SCP).

No dia 21 de junho, a Dra. Luciana dos Santos Célia Fossari (Presidente do DC de
Gastroentrologia da SCP) junto com a Dra. Camila Marques de Valois Lanzarin (membro do DC
de Gastroenterologia da SCP), elaboraram um texto sobre Doença Inflamatória Intestinal.

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

Álcool na adolescência

Doença Inflamatória Intestinal

Um texto elaborado pelas gastropediatras Dra. Luciana dos Santos Célia Fossari
(Presidente do DC de Gastroenterologia da SCP) e a Dra. Camila Marques de Valois
Lanzarin (Membro do DC de Gastroenterologiada SCP), foi postado no site do SCP.

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

Doença Celíaca

O que é importante para você?
Dia 09 de junho foi a data escolhida este ano pelo movimento “What matters to you?“, que iniciou em 2014,
com um desafio feito por Maureen Bisognano para a comunidade médica: trocar o “Qual o seu problema?“ por
“O que é importante para você?”. Acompanhe o texto elaborado pela Dra. Paola Marian Bridi (presidente do DC
de Emergências e Cuidados Hospitalares da SCP), no Instagram da Sociedade Catarinense de Pediatria.

O DC de Adolescência da SCP quer sempre tentar prevenir o consumo de álcool pelas
pessoas jovens e, para poder ajudar com essa situação difícil, a Dra. Gianny
Cesconetto (Presidente do DC de Adolescência da SCP), preparou um vídeo especial.

Vídeo completo em: http://www.scp.org.br/

Cursos Realizados

Os cursos realizados foram:
- 7 para profissionais de saúde

-1 para médicos
7 realizados em Florianópolis e 1 em Blumenau

Com o total de 58 alunos!
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