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O pediatra diante de informações 
cada vez mais especializadas

The pediatrician faced with increasingly specialized information

Clarissa Gutiérrez Carvalho1

Espera-se do pediatra conhecimento amplo sobre a saúde e as doenças das crianças, 
afirmando seu importante papel como médico da infância. Assim, cabe a esse especialista a 
constante atualização e aprimoramento. 

O pediatra do século XXI tem que estar a par das atualizações no programa de triagem 
neonatal, que nesta edição está representada pelo grupo da fibrose cística1. A triagem está 
possibilitando o diagnóstico precoce da doença, com melhor manejo e melhores perspectivas 
futuras para os doentes e suas famílias. 

Esse pediatra moderno cada vez mais exerce um papel de coordenador de equipes multipro-
fissionais, tendo em vista a maior sobrevivência de crianças com necessidades especiais, que 
demandam atenção de outras áreas da saúde2. Nesse aspecto, estar afinado com a presença de 
disfagia e complicações pulmonares é essencial. 

Incluímos nesse número uma interessante revisão de um problema antigo e que merece o 
olhar atualizado: criptorquia3. Cada vez mais é sabido que a intervenção precoce é necessária, 
com a finalidade da descida testicular antes do final do primeiro ano de vida. 

Outra questão que não é nova, mas que tem sido frequentemente mal conduzida pela mídia, 
causando desserviços à sociedade, é a morte encefálica. Assim, um importante artigo de revisão 
sobre o tema pretende trazer a informação correta ao pediatra, que será agente de informação 
para a população4. 
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Esta edição do Boletim Científico de Pediatria da SPRS traz ainda um artigo especial, que 
relata a história da Saúde Escolar no RS5. Esse resgate ilustra uma realidade desconhecida pelos 
pediatras mais jovens, visto que nos primórdios um dos grandes focos era a identificação de 
crianças subnutridas. Contudo, é notável que a necessidade de ações junto à comunidade, com 
foco na medicina preventiva, segue em voga. 

Por fim, a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul deseja a todos uma ótima leitura e 
convida os associados para o X Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria, de 24 a 27 de 
maio, no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre, esse ano apresentando maior espaço 
para debates e discussão de dúvidas. 

Até breve!
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