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Prezados colegas

A pandemia do Sars-Cov-2 nos marcou uma agenda diferente em diversos 
sentidos. Os Pediatras Emergencistas e Pediatras de Urgências nos vemos 
na necessidade de reorganizar nossos serviços, mudar nossos modos de 
atenção e conviver com o risco de contágio. O impacto da pandemia 
caracterizou-se pela inversão do tempo na gestão, a elaboração de 
protocolos e a capacitação na forma de aplicá-los. Observamos uma 
notável diminuição das consultas, e lamentamos o agravamento de 
algumas condições clínicas pelo atraso na assistência sanitária.

Em todo esse tempo, SLEPE não deixou de trabalhar. Pelo contrário, 
buscou a maneira de adequar-se a situação imperante oferecendo aos 
sócios plataformas educativas específicas e conservando as propostas já 
iniciadas.

Após a avaliação altamente favorável pelos alunos do curso online de 
Estabilização e Transporte Pediátrico e Neonatal abriu-se uma segunda 
edição. Deu-se início ao curso online de Manejo Integral do Trauma 
Pediátrico como havia sido programado e, como visualizarão ao longo 
deste boletim, manteve sua periodicidade a reunião mensal de discussão 
de casos clínicos e se ofereceram propostas acadêmicas através de aulas e 
webinar.

O que não poderá efetuar-se segundo planejado é o Congresso bianual de 
nossa sociedade, cujo programa estava pronto para realizar-se em 
outubro do presente ano e que decidimos postergar. O Comitê 
Organizador do II Congresso da SLEPE em trabalho conjunto com a 
sociedade pediátrica local, Sociedade Paraguaia de Pediatria, decidiu 
realizar uma série de quatro webinar curtos em forma trimestral que 
culminarão com o Congresso nas datas de 10 a 13 de novembro do ano 
2021.

Seguimos estabelecendo acordos com outras sociedades científicas, 
algumas delas de Emergência Pediátrica (Sociedade Espanhola de 
Urgências de Pediatria e Sociedade Integrada de Emergência Pediátrica do 
Uruguai) e em outros casos com Sociedades de Pediatria (Sociedade 
Argentina de Pediatria e Sociedade Paraguaia de Pediatria), fortalecendo 
os laços com seus comitês de emergência. Estes acordos têm como 
finalidade uma melhor atenção das crianças em situação de urgência 
através de atividades coordenadas de educação e elaboração de padrões 
de atenção e protocolos.

Acreditamos que a comunicação entre os sócios fortalecerá esta rede de 
profissionais com interesses compartilhados através dos quais diversos 
modos de manter-nos conectados. A Comissão Diretiva, por sua parte, 
está completamente disponível para novas propostas e para responder as 
necessidades dos sócios relacionadas com o desenvolvimento da 
especialidade.

As mudanças no nosso exercício profissional ocorrem atualmente em 
muito pouco tempo e nos submete a os Pediatras de Emergência a um 
importante estresse laboral, nossa sociedade se converte em um espaço 
valioso para compartir os problemas e a criatividade para resolvê-los.

Enquanto avançamos em 2020, ano que deixará uma forte sensação na 
memória coletiva da humanidade, SLEPE renova seu compromisso de 
seguir trabalhando por uma melhor atenção áscrianças em situação de 
urgência. 

BOLETIM SLEPE Nº4

2



NOTÍCIAS

Nos agrada anunciar a assinatura de acordos de colaboração com 
duas Sociedades Científicas.

1. SOCIEDADE INTEGRADA DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA 
DO URUGUAI (SIEPU)

Realizou-se a assinatura no dia 11 de maio entre sua presidente a Dra.  
Verónica Parodi e a presidente de SLEPE, a Dra. Viviana Pavlicich. 
Ambas sociedades acordaram trabalhar para melhorar a qualidade 
assistencial oferecida as crianças e suas famílias que apresentam ur-
gências e emergências médicas, cirúrgicas ou traumáticas, tanto no 
âmbito hospitalar como pré-hospitalar. Para isso se comprometem 
em promover a formação especializada dos profissionais, a investi-
gação de qualidade nesta área específica de conhecimento e sua 
transferência as equipes assistenciais.

ACORDOS DE COLABORAÇÃO

2. SOCIEDADE 
ARGENTINA DE 
PEDIATRIA (SAP)

Consolidou-se em 28 de 
maio entre o presidente 
da SAP, Dr. Omar Tabacco 
e a presidente de SLEPE.  
A mesma se realizou du-
rante uma reunião manti-
da com a Comissão direti-
va da SAP, a que assistiu o 
vice-presidente de SLEPE, Dr. Guillermo Kohn Loncarica. Durante a 
reunião compartilharam-se visões de ambas sociedades e relem-
brou-se o trabalho conjunto que vem realizando o Comitê de Emer-
gências e Cuidados Críticos da SAP com SLEPE.

CRIAÇÃO DO CAPÍTULO DE EMERGENTOLOGIA PEDIÁTRICA NA 
SOCIEDADE PERUANA DE PEDIATRIA

Os doutores Consuelo Luna Muñóz e Vladimir Basurto Nolasco do Peru 
compartilharam conosco através desta nota dirigida a SLEPE essa 
extraordinária notícia. Felicitamos aos impulsores por tão importante ato.

"Prezados colegas de SLEPE, do Peru temos que comentar-lhes com alegria o 
seguinte:

Na Terça 14 de julho do presente ano, o Conselho Diretivo da Sociedade 
Peruana de Pediatria formado pelo Dr. Herminio Renán Hernández Díaz 
(Presidente), Dra. Wilda Cecilia Silva Rojas (Secretária geral), Dra. Carmen 
Corina Ávila (Secretária de atas), Dr. Emilio Andrés Cabello Morales 
(Secretário de ação científica) e Dra. Olguita Del Pilar Del Águila (Vocal de 
ética e qualificação professional) tomou a decisão de criar o Capítulo 
acadêmico de Emergência Pediátrica.

O grupo inicial formado por pediatras do Serviço de Emergência Pediátrica 
do Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins da Segurança Social de 
Saúde (EsSalud), a maioria membros da SLEPE e todos comprometidos em 
trabalhar pelo desenvolvimento da especialidade em nosso país. Ademais 
agradecemos a vocês pelo apoio outorgado para este ato, também 
agradecer aos colegas da Sociedade Latino-americana de Emergência 
Pediátrica e Sociedade Espanhola de Urgências Pediátricas por suas 
palavras de alento, quem agradavelmente se ofereceram a apoiar-nos 
desde o início das atividades acadêmicas.

Agradecemo-lhes imensamente que a senhora como Presidenta da SLEPE, 
sociedade que nos inspirou nesta iniciativa, difunda a notícia a todos os 
sócios deste novo capítulo de Emergência Pediátrica em nosso país. 
Estamos preparados para trabalhar juntos com a finalidade de outorgar 
uma atenção de qualidade ao paciente usuário dos serviços de 
emergência do Peru.

Atenciosamente,

COORDENADORES DO CAPÍTULO DE EMERGENTOLOGÍA DA SOCIEDADE 
PERUANA DE PEDIATRIA"
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Seguiremos nos reunindo em forma virtual.
Os pontos tratados foram:

• Adiamento do Congresso SLEPE 2020 e apresentação de nova data.
• Mecanismo para a renovação da CD. Presencial e virtual.
• Atividades acadêmicas em desenvolvimento.
• Apresentação de balanço 30/04/2020 e ao 30/06/2020.
• Novidades dos Grupos de Trabalho.
• Contrato de plataforma Zoom para webinar.
• Proposta de comunicação e trabalho a distância. Ata disponível na 
secretaria.

REUNIÕES ATIVIDADES CIENTÍFICAS

SEMINÁRIOS WEB
Antes do início da pandemia foi 
memorável o seminário web orga-
nizado pelo Dr. Javier González del 
Rey do Cincinnati Children´s Hos-
pital. 

As características desses seminários é que buscam traduzir a evidên-
cia e a prática da pediatria de urgências.

O tema tratado foi:
Evidência atual no manejo da criança febril de menos de 90 dias.
Como participantes estavam os doutores Javier Benito, Borja Gómez 
Cortes e a Dra. Viviana Pavlicich.
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Em Abril de 2020 e já com a agenda modificada pela pandemia. O 
tema foi: Covid-19 em Urgências Pediátricas: O que temos feito, o que 
estamos fazendo e o que podemos fazer?

Os convidados a esta sessão  foram a Dra. Paula Vázquez e os Dres. 
Javier Benito, Santi Mintegi, Guillermo Kohn Loncarica e Camilo E. Gu-
tiérrez.

Esta sessão internacional, na qual desfrutamos da extraordinária 
coordenação do Dr. Javier González del Rey, foi de interesse de mais 
de 500 participantes. Teve como objetivo compartilhar a experiência 
espanhola, quando este país começava com a diminuição de casos se-
guido de uma grande tensão assistencial e organizacional, EE. UU. 
havia um alto pico de infecção em algumas de suas cidades e os Ser-
viços de Urgência e Emergência de Latino américa encontravam-se 
em uma etapa de preparação.

REUNIÕES / SEMINÁRIOS WEB
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AS SESSÕES DE CASOS CLÍNICOS POR VÍDEO CONFERÊNCIAS
Coorganização Hospital Sant Joan de Deú, Barcelona- SLEPE

Estas sessões são dirigidas pelo Dr. Carles Luaces, chefe do Serviço de 
Urgência do Hospital Sant Joan de Deú, Barcelona e mantem uma pe-
riodicidade mensal. O entusiasmo do Dr. Luaces por esta atividade 
está acompanhada pela excelente assistência técnica de Carles Fábre-
ga, chefe do Serviço de Meios Audiovisuais desse hospital.

Estão convidados a participar os hospitais de Latino américa e Espan-
ha, apresentando casos clínicos selecionados pelos serviços de urgên-
cias interventores.

As sessões foram:

Novembro 2019: A apresentação esteve a cargo do Hospital de Niños 
Dr. Víctor J. Vilela, Rosário, Argentina. O tema: ¨Casos de Trauma¨ a 
cargo da Dra. Sandra Cagnasia.

Dezembro 2019: Apresentou o Dr. Gerardo Montes Amaya, do Hospital 
Infantil de Ciudad Juarez, México. Tema: ¨Uso ultrassonografia em Ur-
gências Pediátricas¨. 

Março 2020: Apresentação 
sobre ¨Experiência da pande-
mia de Covid 19 na Espanha¨ 
os mediadores foram a Dra. 
Paula Vázquez do Hospital 
Gregorio Marañón de Madrid, 
o Dr. Andrés González Hermo-
sa do Hospital de Basurto de 
Bilbao e o Dr. Carles Luaces 
do Hospital Sant Joan de Deú 
de Barcelona.



ESTABILIZAÇÃO E 
TRANSPORTE NEONATAL E 
PEDIÁTRICO

SLEPE considera que realizar aportes para a melhoria das condições de 
transporte na região é um dos seus objetivos. Dia 16 de março iniciou 
o segundo Curso de Estabilização e Transporte Neonatal e Pediátrico. 
Participaram 20 docentes de diferentes centros. Incorporou-se uma 
aula de transporte de criança com Covid 19 ditada pela Dra. Nuria 
Millan Garcia del Real.

A reconhecida experiência da Dra. Gordillo no tema e sua tutoria aca-
dêmica beneficiará o grande número de alunos inscritos.

MANEJO INICIAL DO POLITRAUMATIZADO PEDIÁTRICO

PRIMER SEMINÁRIO WEB ORGANIZADO POR SLEPE

SLEPE estreou sua plataforma com um seminário de luxo. Coordenado 
pelo Dr. Guillermo Kohn Loncarica com três convidados especialistas, 
Dres. Ana Fustiñana, Nicole Glaser e Nathan Kuppermann que aborda-
ram aspectos chaves da cetoacidose diabética em crianças.

Diretora: Dra. Eugenia Gordillo
Coordenadora: Dra. Mariana Mas

Dia 6 de julho de 2020, começou o  
“Primeiro curso de Manejo Inicial do 
Politraumatizado Pediátrico online 
para América Latina”. Terá uma du-
ração de 14 semanas e 12 módulos.

Maio e Junho de 2020: Em duas sessões consecutivas os países inte-
grantes de SLEPE apresentaram a ̈ Situação das Emergências Pediátri-
cas Latino-americanas durante a Pandemia SARS CoV-2¨.

A incerteza dos médicos de urgência e os esforços em reorganizar os 
serviços foram pontos em comum assim como a situação epidemioló-
gica infantil de cada um dos países representados.

Diretores: Dr. Andrés Vigna. 
Dra. Nuria Millán García del Real.

Coordenadora: Dra. Mariana Mas

REUNIÕES / SEMINÁRIOS WEB
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COVID-19

Prestigiados docentes de SLEPE tem preparado aulas sobre Covid - 19 
que se encontram disponíveis com acesso livre na página web (sle-
peweb.org).

Material altamente recomendado sobre diferentes aspectos: RCP, 
Transporte, Organização de Fluxos, Clínica, Diagnóstico, Tratamento, 
Radiologia, Métodos de Oxigenação, Educação em tempos de Covid e 
Apresentação de casos.

Mensagem do Coordenador:

Vivemos tempos muito complexos, nos afeta a todos. RIDEPLA não é 
indiferente a essa situação. Por um lado, algumas de suas atividades 
foram afetadas e, por outro, a Rede tenta manter e promover outras 
tantas.
 
Nas seguintes linhas relatamos resumidamente nossa atualidade. Do-
cumentos da Rede como Normas de Funcionamento, Guia de Apresen-
tação de Protocolos de Investigação, Guia de Autoria de Trabalhos de 
Investigação e Formulário de Apresentação de Projetos de Protocolos 
de Investigação já foram traduzidos ao português e brevemente es-
tarão publicados na página web de SLEPE.

Desde sua entrada a Pediatric Emergency Research Networks (PERN), RI-
DEPLA continua participando das reuniões periódicas do Comitê Exe-
cutivo.
 
Entre as investigações de PERN, RIDEPLA segue cooperando com 
“PERN Asthma Study”, “Predicting Severe Pneumonia in Children: A Global 
Study of the Pediatric Emergency Research Networks” e se une a “Pain Ma-
nagement and Sedation in Pediatric Ileocolic Intussusception: A Global, 
Multicenter, Retrospective Study”. Finalmente, devido ao obrigatório 
interesse que provoca a pandemia por SARS-CoV-2 começou 
“PERN-Pneumonia COVID-19 Arm study” no qual RIDEPLA também contri-
bui em seu desenvolvimento.

Comunicação dos
Grupos de Trabalho
Ridepla

GRUPOS DE TRABALHOEDUCAÇÃO CONTÍNUA
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O projeto que se apresenta consiste em um estudo multicêntrico do 
tipo questionário que busca conhecer o estado atual dos recursos 
gerais dos SEP na América Latina no quais a atenção é fornecida pelo 
setor público em forma exclusiva ou parcial. Contar com esta infor-
mação na região representará um ponto de referência importante 
para qualquer projeto de melhoria.

2. Os Departamentos de Urgências apresentam um alto risco de oco-
rrência de erros, de acordo com sua dinâmica particular e outros fato-
res como o estresse, os ruídos, as interrupções, a sobrecarga laboral. 
Por outro lado, a população pediátrica reúne particularidades que a 
tornam mais vulnerável: doses segundo peso, contraindicações espe-
cíficas, etc. Ao setor de reanimação se soma a complexidade dos pa-
cientes, a necessidade de atuar rapidamente, e a falta de validação far-
macêutica de tempo completo. Considerando este contexto, as tabe-
las pediátricas de medicação para a padronização do uso de fármacos 
em situações críticas constituem uma das ações em pós de melhorar a 
segurança e a qualidade de atenção dos pacientes. 

Esta valiosa ferramenta tenta diminuir o erro, já que estão calculadas 
as doses/paciente (segundo as doses teóricas estabelecidas), os volu-
mes equivalentes de administração (em caso de corresponder 
também de diluição) e os tempos de infusão, considerando doses, 
concentrações e velocidades de administração máximas. 

Pode encontrá-las na página web em uma parte destacada no espaço 
para sócios. 1. O grupo está trabalhando em um projeto de Investigação sobre 

“Estado Atual dos Recursos Gerais e Funcionamento de Serviços Hos-
pitalares de Emergências Pediátricas com Gestão Pública na América 
Latina” aprovada pela Rede de Investigação e Desenvolvimento da 
Emergência Pediátrica Latino-americana (RIDEPLA).

Investigador Principal: Anabella Boto.
Co-Investigadores Principais: Liliana Cáceres, Sandra Cagnasia, Carlos 
Luaces, Adriana Yock, Pedro Rino, Laura Galvis.

A respeito do progresso dos estudos próprios da Rede, três investi-
gações se encontram em etapa de coleta de dados, “Reconhecimento 
e Manejo do Choque Séptico Pediátrico em Serviços de Urgências da 
América Latina. Estudo multicêntrico. Sepses Pediátrica na América 
Latina. SePeLa”, “Estado atual de Recursos Gerais e Funcionamento 
de Serviços Hospitalários de Emergências Pediátricas com Gestão Pú-
blica na América Latina” e “Estudo Multicêntrico da Situação atual do 
Transporte do Paciente Pediátrico Enfermo nos Serviços de Emergên-
cias na América Latina (STRASELA)”.

Por último, logo seja possível será enviado por correio eletrônico aos 
sócios de SLEPE, difundirá pelas redes e estará disponível na página 
web o Formulário de Solicitação de Afiliação a RIDEPLA para aqueles 
sócios de SLEPE que estejam interessados em integrar a Rede.

Dr Pedro Rino

GRUPO DE TRABALHO
DE QUALIDADE E SEGURANÇA

GRUPOS DE TRABALHO
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1. Investigação: 

A) Desde dezembro de 2019 se discutiu, definiu e iniciou o estudo mul-
ticêntrico SEPELA -sepse pediátrica na AL- com 60 pacientes formado 
em março de 2020. Lamentavelmente, por razões sanitárias de conhe-
cimento público, no dia 26 de março de 2020 comunicou-se a todos os 
participantes a suspensão do estudo até novo aviso.

B)  Através de um de seus integrantes, o GT esteve representado na 
publicação do trabalho: SIRS ou não SIRS: é essa a infeção? Uma revisão 
crítica dos critérios de definição de sepse publicado no Boletim 
Médico do Hospital Infantil de México. Autores: Juan Jaramillo Busta-
mante, Byron Piñeres Olave e Sebastián González Dambrauskas.
 
2. Docência/Educação

A) Realiza-se o informe semanal através de correio eletrônico a todos 
os associados das principais publicações indexadas no Pubmed.

B) Enviaram-se correios extraordinários informando a publicação de 
trabalhos que, a critério deste grupo, mereciam especial atenção.

SEPSE

Bem-vindos companheiros!

O GT de Educação da Pós-graduação coordenado pelo Dr. Cesar Mota, 
conta com um novo subgrupo integrado pelos Residentes de Emer-
gência Pediátrica da América Latina.

O crescimento da disciplina e de nossa sociedade está garantido pelo 
entusiasmo dos mais jovens.

Se você está em uma residência de Emergência Pediátrica e ainda não 
é parte do grupo, comunique-se pelo e-mail da secretaria de SLEPE. 
Estamos te esperando!

EDUCAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

GRUPOS DE TRABALHO
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PRÓXIMOS EVENTOS

CONGRESSOS

2021

II Congresso da Sociedade Latino-americana de Emergência 
Pediátrica (SLEPE)
10 a 13 Novembro  2021 –  Assunção Paraguai

EVENTOS

XV JORNADAS INTEGRADAS 
DE EMERGÊNCIA PEDIÁTRICA 
8 a 10 dezembro 2020 – Monte-
vidéu Uruguai

O Comité organizador decidiu que 
as XV Jornadas Integradas de 
Emergência Pediátrica se reali-
zarão de forma online.

Convidamos a visitar nossa 
página onde encontrará 
material útil para sua prática 
diária www.slepeweb.org

E seguimos em:

  Sociedad Latinoamericana de 
Emergencia Pediatrica
      @slepe8
      slepe6
     Os sócios também se comuni-
cam por WhatsApp, poderá solici-
tar seu acesso escrevendo a:
slepe2016@gmail.com

9° CONGRESSO ARGENTINO 
DE EMERGÊNCIAS E CUIDADOS 
CRÍTICOS EM PEDIATRIA

"Marcado da Semana de 
Congressos e Jornadas Nacionais 
2020"

Data de inicio 09-12-2020
Data de finalização 11-12-2020
Sede: Panamericano Buenos Aires 
Hotel & Resort Carlos Pellegrini 
551
Local: Cidade Autónoma de 
Buenos Aires
Resumos de trabalhos livres
Data limite para a apresentação: 
20-09-2020

O Congresso da SPP e da SLEPE foram adiados. 
 
Mensagem do Comitê Organizador
Devido a situação mundialmente conhecida, o Comitê Organizador do II 
Congresso de SLEPE comunica o adiamento do evento organizado junta-
mente com a Sociedade Paraguaia de Pediatria (SPP). 

Nos agrada anunciar a nova data 
do Congresso para os dias 10 a 13 
de novembro de 2021 na mesma 
sede (Centro de Convenções da 
Conmebol), mantendo, na medida 
do possível, o programa científico.

Os comitês trabalharão para ofere-
cer um congresso inesquecível em 
Assunção, que antecipamos que 
terá uma boa assistência, e confia-
mos em que possam formar parte 
dele. 

Gostaríamos de aproveitar para 
agradecer o apoio e compreensão 
nestes tempos tão difíceis para todos 
e todas. Esperamos vê-los em As-
sunção no próximo ano!
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