
Editorial

Nutrologia Pediátrica

Cursos e Eventos

Os cursos 
virtuais 
oferecidos 
pela SPSP 
têm alcançado 
um número 
crescente de 
acessos a 
cada dia. Além do curso Exames 
Oftalmológicos em Crianças e 
Enurese Noturna, está no ar 
Sexualidade e Anticoncepção na 
Adolescência.
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O I Simpósio Internacional de 
Nutrologia Pediátrica, uma 
realização da SPSP em conjunto 
com a SBP, já está com as 
inscrições abertas.
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Planejamento Estratégico

O segundo Planejamento Estratégico da SPSP, gestão 2004-2006, ocorrido 
em novembro, reforça a importância do trabalho conjunto na integração das 
diversas áreas da Sociedade de Pediatria de São Paulo.
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Mais um Natal se aproxima e, 
com ele, o final de mais um 
ano. Em 2005, estabelece-

mos um canal de comunicação entre a 
Sociedade de Pediatria de São Paulo e 
seus associados por meio deste Bole-
tim, no qual temos procurado manter 
o pediatra informado a respeito das 
atividades desenvolvidas, sempre vi-
sando ao aprimoramento do exercício 
da Pediatria e a busca de condições de 
trabalho mais dignas.
 Este é também um momento de 
balanço e de renovação de intenções. 
Por este motivo, foi realizada a 2ª 
Reunião de Planejamento Estratégico 
desta gestão, na qual os membros da 
Diretoria, Presidentes de 31 Departa-
mentos Científicos e participantes de 
Grupos de Trabalho avaliaram o que 
foi desenvolvido até o momento, em 
função das metas estabelecidas inicial-
mente, e definiram novos objetivos 
para o período que ora se inicia.
 Durante essa Reunião, ficou muito 
evidente a extensão das ações reali-
zadas e o dinamismo e envolvimento 
dos responsáveis por elas. No entanto, 
ainda resta muito a fazer, se realmente 
acreditamos que poderemos oferecer, 
num futuro próximo, melhores condi-
ções de saúde a nossas crianças e ado-

lescentes.
  Em um país como o nosso, no qual 
fatores sociais, culturais e ambientais 
muitas vezes desfavoráveis interferem 
na qualidade de vida e de saúde da 
população, deveremos ser ainda mais 
atuantes, estendendo nossas ações aos 
diversos níveis de atenção à saúde, à 
qualidade da produção científica e às 
ações educativas, que incluem a for-
mação do Pediatra, sua atualização e 
reciclagem, garantindo uma atenção 
permanente sobre o exercício profis-
sional.

 Desejamos a todos um Feliz Na-
tal e que o novo ano seja portador de 
muita saúde e energia, renovando a fé 
e a esperança de uma Pediatria cada 
vez mais forte.

Outro ano termina
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Saudade!

No site da Sociedade de Pediatria 
de São Paulo, você encontra 
notícias atualizadas, novidades 
em publicações, agenda 
de cursos e eventos, links 
importantes e demais 
atividades da SPSP! Visite: 
www.spsp.org.br.

SPSP na internet: www.spsp.org.br

Exatos 51 anos se pas-
saram desde seu nasci-
mento e já nos deixou o 

Dr. Alamir Natucci Rizzo.
 Dr. Alamir, ou simplesmen-
te Alamir, que a todos nós con-
tagiava com seu humor, sempre 
em destaque na sua personali-
dade. 

Homenagem de Clóvis 
Francisco Constantino a 
Alamir Natucci Rizzo, 
membro atuante da Sociedade 
de Pediatria de São Paulo, 
pelo seu falecimento, ocorrido 
em outubro último.

“As pessoas são, em geral, tão 
felizes quanto decidem ser”

Abraão Lincoln

 Aqui, na Sociedade de Pe-
diatria de São Paulo, trazia a sua 
competência de administrador, 
modulada pelo seu constante 
sorriso e nos ajudava a trans-
formar missões, por vezes ári-
das, em tarefas fáceis de serem 
executadas. 
 Foi dessa forma que ele 
transitou nas várias diretorias 
da Sociedade desde 1990, ocu-
pando cargos importantes, mas 
sua tônica sempre foi como Di-
retor de Patrimônio, sucessiva-
mente, desde 1996 até os dias 

atuais.
   Durante toda a 
década passada, 
período em que 
a SPSP conviveu 
com dificuldades 
financeiras – re-
flexo dos planos 
econômicos –, ao 
mesmo tempo em 
que tinha (e tem) 
o maior número de 
associados e inscri-
tos no concurso do 
TEP, quem não se 
lembra do empe-
nho do Dr. Alamir 
em conseguir, gra-
tuitamente, os co-
légios para receber 
os candidatos ao 
título aqui em São 
Paulo, sempre em 
grande número, 
500, 600, 800.

 Quantos anos estivemos 
juntos nas bancas examinado-
ras do Colégio Sagrado Cora-
ção de Maria, Escola Rodrigues 
Alves, Colégio Cardeal Mota!
 Vale lembrar que foi de sua 
ação enquanto diretor, o patri-
moniamento e emplacamento 
de todos os bens móveis de 
nossa entidade a partir de 21 
de outubro de 1999. 
   No momento em que adoe-
ceu, também ocupava, desde 
fevereiro de 2004, o cargo de 
Diretor Técnico do Conjunto 
Hospitalar do Mandaqui, da 
Secretaria de Saúde do Estado 
de São Paulo.
 Acima de tudo, era um pe-
diatra, como todos nós. É um 
pediatra na dimensão espiritual!
 Em frente ao novo Pronto 
Socorro Infantil do Mandaqui, 
uma praça recém-inaugurada, 
repleta de flores, pássaros e 
luzes noturnas, ganhou o seu 
nome, “Dr. Alamir Natucci Ri-
zzo”. 
 Por isso que, por qualquer 
ângulo do qual se observe 
aquele jardim, ele parece nos 
sorrir.

Clóvis Francisco Constantino



 No primeiro Planejamento Estratégico, o grupo responsável 
por cursos e eventos estabeleceu o objetivo de apresentar propos-
tas com diferentes características para cada região do Estado, es-
timulando a participação das Regionais nos encontros do interior. 
Nesse sentido, foi criado o projeto A SPSP na sua Região: Atualize-
se em..., que tem sido muito bem-sucedido.
 Os eventos realizados até esse momento foram comentados 
durante a reunião, com destaque para o XVIII Congresso Brasilei-
ro de Perinatologia, o V Fórum Nacional de Defesa da Saúde da Crian-
ça Indígena e a IV Conferência das Universidades e da SPSP. O grupo 

também anunciou os principais 
acontecimentos previstos para 
os próximos anos, organizados 
pela SPSP, apoiados pela So-
ciedade ou em conjunto com a 
Sociedade Brasileira de Pedia-
tria (SBP). O destaque é o XI 
Congresso Paulista de Pediatria, que 
deve acontecer entre os dias 24 a 
27 de março de 2007.

 Fazia parte 
das metas tra-
çadas em 2004 
fortalecer os 
cursos virtuais, 
o que tem sido 
feito e, com 
certeza, terá 
continuidade, 
visto o grande 
número de acessos aos cursos on-line atualmente oferecidos pela 
SPSP. 
 O grupo também retomou os cursos teórico-práticos de in-
terfaces com a Pediatria. Este ano, foi realizado o curso de Oftal-
mologia para Pediatras e, para 2006, estão programados os cursos 
de Otorrinolaringologia, Diagnóstico por Imagem e Laboratório 
Clínico. 
 Importante ressaltar que a SPSP solicitou a acreditação para 
todos os eventos realizados a partir de 2005, inclusive seus cursos 
virtuais.
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Especial

Planejamento Estratégico Encontro reforça a 
importância do trabalho 
conjunto para a integração das 
diversas áreas da SPSP, desde 
os Departamentos Científi cos 
e Regionais até a formação 
do pediatra e sua defesa 
profi ssional.

Coordenadora:
Maria Fernanda Branco de Almeida
Membros:
Cristina Miuki Abe Jacob
Lilian dos Santos Rodrigues Sadeck
Mauro Batista de Morais
Rubens W. Lipinski
Luiz Gonzaga Tone
Raphael Del Roio Liberatore

Com o objetivo de avaliar 
os resultados já alcan-
çados e defi nir novas 

metas, a Diretoria e todos os 
presidentes de Regionais e de 
Departamentos realizaram uma 
nova reunião de Planejamento 
Estratégico. O encontro acon-
teceu no dia 19 de novembro, 
foi o segundo promovido pela 
atual gestão e seguiu os moldes 
do realizado logo após a posse 
da diretoria da gestão 2004-
2006. Divididos em grupos, os 
participantes conferiram a exe-
cução das propostas da reunião 
anterior e defi niram os próxi-
mos desafi os.

Ultrapassando expectativas
 “Nesse encontro caminha-
mos por toda a Pediatria, nas 
suas diferentes apresentações. 
Tentamos, de todas as formas, 
mostrar como é que se pode 
trabalhar pela Pediatria”, disse 
Cléa Rodrigues Leone ao fi na-
lizar a reunião. “Todos têm ul-
trapassado as metas e as minhas 
expectativas. Vimos que já fi ze-
mos muito na primeira etapa e 
tenho certeza de que faremos 
muito mais. Eu só tenho a agra-

Cursos e Eventos

decer pelo trabalho reali-
zado.” 
 Esta segunda etapa do 
Planejamento Estratégico 
da atual gestão foi pos-
sível graças ao apoio da 
Nestlé Nutrition, sempre 
presente nas importantes 
ações da SPSP. Confi ra 
a seguir as propostas de 
cada grupo de trabalho.

Na foto acima, membros da 
Diretoria, presidentes de Regionais 
e de Departamentos Científi cos 
reunidos para o início das atividades 
da segunda fase do Planejamento 
Estratégico da SPSP. Acima, à 
direita, Cléa Rodrigues Leone fala aos presentes. À esquerda, um dos grupos 
se reú ne para avaliar metas e estratégias.



 Reanimação Neonatal é um programa da SPSP que obtém muito suces-
so. No período de abril/04 a setembro/05, foram realizados 94 cursos 
para profissionais médicos, o que resultou em 868 treinados. No mesmo 
período, 1.605 profissionais não médicos também foram treinados. Des-
de o ano 2000, o número de residentes treinados aumentou em 34,5%, 
resultando em 202 treinados em 38 residências em Pediatria. 
 Com relação aos instrutores, já há 129 profissionais no Estado, sen-
do pelo menos dois por DIR (Diretorias Regionais de Saúde) e um por 
residência. De acordo com os critérios de descredenciamento do pro-
grama - que considera instrutores que durante um ano não ministraram 
nenhum curso –, foram desabilitados apenas oito. Graças ao apoio da 
Nestlé Nutrition, a equipe de Reanimação também pôde realizar a ma-
nutenção do material utilizado nos treinamentos e adquirir novos itens. 
 Até o fim desta gestão, o grupo pretende incluir um link no site da 
SPSP com dados sobre o programa, como descrição do curso, histórico, 
perguntas mais freqüentes e estatísticas. Outras metas: aprimorar a distri-
buição de instrutores por instituição hospitalar/regional na Grande São 
Paulo, realizar manutenção de cursos no Estado e vigilância em áreas de-
ficitárias, atingir 100% dos residentes treinados e participar efetivamente 
no II Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal, que acontecerá entre os 
dias  16 a 18 de agosto de 2006, em São Paulo. 
 A coordenação nacional e a regional também devem participar de 
trabalhos de pesquisa sobre a Reanimação Neonatal.

 Dar continuidade às publicações que já são 
produzidas é uma das metas da equipe. A série 
Atualizações Pediátricas, publicada em parceria 
com a Editora Atheneu, e os fascículos de Reco-
mendações, com o laboratório Libbs, continuarão 
presentes no dia-a-dia do pediatra no próximo 
ano. Com relação à Revista Paulista de Pediatria, a 
editora Ruth Guinsburg apresentou dados sobre 
a publicação, que passou por adaptações e ajus-
tes visando a indexação na Scielo. O processo 
ainda é o principal desafio da Revista, que neces-
sita ampliar o conselho editorial, publicar 60 ar-
tigos por ano e receber artigos de qualidade e de 
abrangência nacional. Por isso, Ruth Guinsburg 
enfatizou a grande importância da colaboração 
de colegas e Universidades de todo o País. 
 A informação on-line também tem recebi-
do atenção especial deste grupo. O site da SPSP, 
cada vez mais dinâmico e com acesso fácil, está 
gradualmente se transformando em fonte de 
pesquisa para o associado. O número de acessos 
apresentou um crescimento expressivo, passando 
de 2.151 em junho/2004 para 5.098 no mesmo 
mês deste ano. A meta é continuar a incrementar 
o site, tanto para o público médico como para o 
público em geral. O grupo quer disponibilizar 

mais cur-
sos on-line, 
melhorar a 
área de links 
t a m b é m 
para leigos, oferecer novas tabelas, criar um se-
tor jornalístico para notícias médicas, inserir Re-
comendações no site e iniciar um setor de apoio à 
pesquisa.

 O grupo responsável pelas relações comunitárias continua com o fir-
me propósito de manter uma comunicação constante com a população, 
envolvendo principalmente a saúde e a educação da criança e do adoles-
cente. Na primeira fase da atual gestão, foram realizados eventos impor-
tantes, como o V Fórum Nacional de Defesa da Saúde da Criança Indígena, em 
parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e o Ministério da 
Saúde/Funasa, e o 1º Saúde na Escola – Saúde Brasil, iniciativa da ONG 
Saúde Brasil, que contou com o apoio e colaboração da SPSP por meio 
do Departamento de Saúde Escolar. 
 Para prosseguir com o trabalho, a equipe busca parcerias junto a 
órgãos públicos, empresas privadas, universidades, órgãos de imprensa 

escrita e falada, sociedades civis or-
ganizadas em geral e casas de cul-
tura. O grupo também tem como 
meta aumentar a participação dos 
Departamentos Científicos nas 
publicações para leigos, ampliar a 
atuação da SPSP em ações voltadas 
à saúde da criança e do adolescente 
e incrementar a relação com a im-
prensa para a divulgação de assun-
tos sobre saúde.

 O fortalecimento das Regio-
nais é um dos grandes objetivos 
do grupo. No início da gestão, 
a equipe pretendia desenvolver 
roteiros para que cada Regional 
tivesse uma identidade jurídica, o 
que certamente facilitaria seu desenvolvimento. Entretanto, diante 
de algumas dificuldades, principalmente geo-políticas, verificou-se a 
necessidade de uma análise mais aprofundada sobre a distribuição 
das Regionais, o que inclui a possibilidade de fazer uma nova divisão, 
reduzindo o número de unidades. Devido a reformulações, o núme-
ro de Regionais da Sociedade de Pediatria de São Paulo, atualmente, 
é de 14. 
 Durante este Planejamento Estratégico, itens como organização 
geral e comunicação também foram debatidos. Porém, a conclusão é 
que as metas dependem das necessidades de cada Regional que, por 
sua vez, precisam de revisão. Assim, a equipe continuará estudando 
a melhor maneira de atuar frente às Regionais.
 O grupo também discutiu várias metas e sugeriu a realização de 
cursos do PALS e 
Reanimação Neo-
natal no interior, a 
criação de um Con-
gresso Paulista do 
interior e o com-
promisso de no 
mínimo um evento 
anual em cada Re-
gional.
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Coordenador:
Fábio Ancona Lopez
Membros:
Renata D. Waksman
Regina M.C. Gikas
Roseli M. Duar te Ancona Lopez
João Luiz Kobel
João Tomás de Abreu Carvalhaes
Renato Yamamoto
Ludmila Marie Weiss Aloisi

Coordenador:
Mário Cícero Falcão
Membros:
Ruth Guinsburg
Antônio Azevedo Barros Filho
Mauro Toporovski
Amélia Miyashiro Nunes da Silva
Ulysses Dória Filho

Publicações e On-line

Coordenadores:
Antônio Carlos Pastorino
Heloisa Helena de S. Marques
Membros:
Aparecido Nórcia
Maria Marluce dos Santos
Saulo Duar te Passos
Pérsio Roxo Jr.
Wilson Rober to DavansoRelações Comunitárias

Regionais

Coordenador:
Sergio Tadeu Martins Marba
Membros:
Helenilce de Paula Fiod Costa
Bettina Barbosa D. Figueiredo
Tânia Miyuki Shimoda Sakano
Marina da Rosa Farina
Claudia Tanuri
Maria Dolabela M. Fiks

Reanimação Neonatal



 Dar continuidade às publicações que já são 
produzidas é uma das metas da equipe. A série 
Atualizações Pediátricas, publicada em parceria 
com a Editora Atheneu, e os fascículos de Reco-
mendações, com o laboratório Libbs, continuarão 
presentes no dia-a-dia do pediatra no próximo 
ano. Com relação à Revista Paulista de Pediatria, a 
editora Ruth Guinsburg apresentou dados sobre 
a publicação, que passou por adaptações e ajus-
tes visando a indexação na Scielo. O processo 
ainda é o principal desafi o da Revista, que neces-
sita ampliar o conselho editorial, publicar 60 ar-
tigos por ano e receber artigos de qualidade e de 
abrangência nacional. Por isso, Ruth Guinsburg 
enfatizou a grande importância da colaboração 
de colegas e Universidades de todo o País. 
 A informação on-line também tem recebi-
do atenção especial deste grupo. O site da SPSP, 
cada vez mais dinâmico e com acesso fácil, está 
gradualmente se transformando em fonte de 
pesquisa para o associado. O número de acessos 
apresentou um crescimento expressivo, passando 
de 2.151 em junho/2004 para 5.098 no mesmo 
mês deste ano. A meta é continuar a incrementar 
o site, tanto para o público médico como para o 
público em geral. O grupo quer disponibilizar 

mais cur-
sos on-line, 
melhorar a 
área de links 
t a m b é m 
para leigos, oferecer novas tabelas, criar um se-
tor jornalístico para notícias médicas, inserir Re-
comendações no site e iniciar um setor de apoio à 
pesquisa.

 Os Grupos de Trabalho, criados 
na atual gestão, são compostos por 
pessoas unidas em torno de um tema 
específi co. O objetivo é analisar e 
propor ações para a resolução de 
problemas identifi cados a partir das 
necessidades da comunidade pediá-
trica e da população em geral. Gru-
pos e tópicos podem ser criados ao longo da gestão, assim como 
as equipes formadas podem fi nalizar suas atividades durante esse 
tempo. 
 No primeiro Planejamento Estratégico, realizado no início de 
2004, foram idealizados sete grupos de trabalho: Monitoração do 
Crescimento e Desenvolvimento; Estudo da Pseudo-Defi ciência 
Infantil; Febre Reumática; Asma; Núcleo de Estudos da Violência 
Contra a Criança e o Adolescente; Organização e Avaliação dos 
Serviços de Saúde; e Prevenção da Infecção Hospitalar. Neste 
segundo encontro, os 
grupos apresentaram 
as atividades desenvol-
vidas até o momento. 
Muitas delas já foram 
mencionadas em edições 
anteriores do boletim 
Pediatra Informe-se, assim 
como suas metas para 
2006. Continuaremos 
informando sobre as ati-
vidades dos Grupos de 
Trabalho durante as pró-
ximas edições.

 O principal objetivo do gru-
po é a valorização do pediatra e a 
defesa do exercício profi ssional, 
incluindo condições de trabalho, 
remuneração, educação conti-
nuada, defesa da criança e do 
adolescente e legalização do ato 
médico. Entre as estratégias da 
equipe, está a participação direta 
nos eventos da Sociedade de Pe-
diatria de São Paulo e em campa-
nhas de defesa profi ssional com 
outras sociedades médicas, além 
da ampliação da divulgação dos 
objetivos do Departamento em 
todos os veículos de comunica-
ção da SPSP. 
 O grupo participa ativa-
mente das campanhas de defesa 
profi ssional do Estado de São 
Paulo, como a CBHPM e o pro-
jeto UNIMED - atendimento 
médico em consultório baseado 
em protocolos de patologias –, e 
atua na defesa da participação do 
pediatra na equipe do Programa 
de Saúde da Família. Também 
há trabalhos desenvolvidos em 
conjunto com o Departamento 
de Pediatria Legal e o Núcleo de 
Estudos da Violência Contra a 
Criança e o Adolescente.
 A equipe está à disposição 
do pediatra por meio do e-mail 
defesaprofissional@spsp.org.
br, o que abre espaço para uma 
maior participação dos colegas e 
esclarecimento de dúvidas.

 O grupo mantém as seguintes metas: estabele-
cer interface com os vários Departamentos Cien-
tífi cos, discutindo o ensino da respectiva área de 
atuação dentro da Pediatria; desencadear discussões 
sobre a escolha da Pediatria como área de atuação 
profi ssional; a residência médica em Pediatria a par-
tir do desempenho dos residentes no TEP; e a for-
mação de professores de Pediatria para a graduação 
no contexto da pós–graduação stricto sensu. 
 Entre as atividades realizadas na primeira etapa 
da atual gestão, o principal destaque é o Encontro 
Sobre o Ensino da Pediatria na Graduação e Residência 
Médica no Estado de São Paulo, que aconteceu na 4ª 
Conferência das Universidades e da SPSP, com a parti-
cipação de 27 escolas. Desse evento, surgiram pro-
postas para  manter fóruns contínuos de discussões 
em ofi cinas menores e convocar a participação do 
residente, além de elaborar artigo sobre a pesquisa 
realizada no Encontro. 
 Entre os atuais planos da equipe, há a idéia de 
se formar um grupo de trabalho de pesquisa sobre 
Pediatria e um grupo específi co para a discussão 
da pós-graduação stricto sensu. Também se estuda 

a possibilida-
de de criar uma 
ofi cina pré-con-
gresso para De-
partamentos de 
Pediatria do Es-
tado, com fi nan-
ciamento para os participantes, onde se discutiria a 
graduação, a residência médica e as especialidades 
versus área de atuação, contando com a participa-
ção do grupo da SBP.
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Coordenador:
José Hugo Lins Pessoa
Membros:
Claudio Barsanti
Aderbal Tadeu Mariotti
Rubens Feferbaun
Sulim Abramovici
Sergio Antônio B. Sarrubo

Coordenadora:
Angélica Maria Bicudo Zeferino
Membros:
Rosana Fiorini Puccini
Francisco Eulógio Martinez
Lígia de Fátima Nóbrega Reato
Marisa Márcia Mussi Pinhata
Nildo Alves Batista
Ligia M.S. de Souza Rugolo

Coordenador:
Mário Cícero Falcão
Membros:
Ruth Guinsburg
Antônio Azevedo Barros Filho
Mauro Toporovski
Amélia Miyashiro Nunes da Silva
Ulysses Dória Filho

Publicações e On-line Grupos de Trabalho

Ensino de Pediatria

Defesa 
Profissional

Coordenadora:
Conceição Ap. de Mattos Segre
Membros:
Dirceu Solé
Maria Odete Esteves Hilário
Cláudio Leone
Helenilce de Paula Fiod Costa
Regina Célia de M. Succi
Renata D. Waksman
Vera da Penha M.F. Rego Barros
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Cursos e eventos

Atualização nas Regionais

Oprojeto de educação 
continuada A SPSP 
na sua região: Atua-

lize-se em... está a todo vapor. 
Várias Regionais têm realizado 
aulas com temas importantes 
e atuais, contribuindo para a 
atualização dos pediatras de 
suas regiões.

Enurese noturna
 Em outubro último, a Re-
gional do Grande ABC ofere-
ceu a aula Enurese Noturna, com 
o apoio do laboratório Ferring 
e coordenação de José Kleber 
Kobol Machado, presidente 
da Regional. “Contamos com 
mais de 30 pediatras inscritos, 
que participaram ativamente da 
aula e esclareceram dúvidas”, 
comenta Kleber. No encontro, 
Anelise Del Vecchio Gessulo 

tratou, entre outras coisas, da 
difi culdade de abordagem do 
assunto pelos pediatras, pelo 
fato de que, muitas vezes, a 
queixa é ocultada pelos pais.
 “Novas aulas serão pro-
gramadas para o primeiro tri-
mestre de 2006. No momento, 
a diretoria da Regional está 
voltada para a organização do 
VIII Congresso de Pediatria 
do Grande ABC 2006, que será 
realizado em São Caetano do 
Sul”, fi naliza Kleber.

Obesidade
 Também em outubro, a 
Regional de Campinas sediou 
o evento Obesidade na Infância 
Adolescência, patrocinado pela 
Nestlé Nutrition. A coorde-
nação local fi cou por conta do 
presidente da Regional, Fábio 

Eliseo F. Álvares Leite. Cerca 
de 50 pessoas compareceram 
ao encontro, que contou com 
duas palestrantes.
 Lilia Freire Rodrigues 
de Souza Li, do Departa-
mento de Endocrinologia 
da SPSP, falou sobre as in-
fl uências genéticas, ambien-
tais e comportamentais nos 
casos de obesidade, como 
o aumento do conforto 
na vida da população, a 
alimentação cada vez mais 
gordurosa e o sedentarismo, 
além de que muitas crianças 
procuram suprir carências afe-
tivas com a comida. 
 Maria Arlete M.S. Escrivão, 
do Departamento de Nutrição 
da SPSP, discorreu sobre os 
efeitos da obesidade na criança, 
como prejuízos psicossociais, 

problemas ortopédicos e pos-
turais, alterações dermatoló-
gicas, distúrbios respiratórios, 
alterações no metabolismo da 
glicose e hipertensão arterial, 
entre outros.

Acima, a aula sobre Enurese Noturna no 
ABC. Abaixo, em Campinas, o tema foi 
Obesidade.

Especial • Planejamento Estratégico

 A criação de novos departamentos com, in-
terface com a Pediatria - nas especialidades mé-
dicas de Ortopedia, Oftalmologia, Ginecologia 
e Obstetrícia e Diagnóstico por Imagem -, era 
uma das metas deste grupo. Os Departamentos 
de Ortopedia e Oftalmologia já desenvolvem 
diversas atividades. Os dois últimos - Gineco-
logia e Obstetrícia e Diagnóstico por Imagem 
– ainda não foram formados. O Departamento 
do Residente, uma 
das idéias apresen-
tadas no primeiro 
Planejamento Es-
tratégico, também 
não saiu do papel. 
Embora a SPSP 
continue com o 
objetivo de trazer o 
residente para den-
tro da Sociedade, 
promovendo uma 
maior interação e 
participação, há 
uma difi culdade de 
resposta dos servi-
ços de residência. 
Por este motivo, o 

grupo de Depar-
tamentos Cientí-
fi cos sugeriu que 
novas estratégias 
com esse propó-
sito sejam tenta-
das. 
 A proposta de alteração do Departamento 
de Defesa dos Direitos da Criança para De-

partamento de Pediatria Legal foi 
efetuada sua equipe agora atua 
com uma abrangência maior. O 
Departamento de Cuidados Hos-
pitalares e Domiciliares, outra 
idéia apresentada, deverá ser cria-
do até o fi m desta gestão. 
  A discussão de algumas normas 
de funcionamento dos Departa-
mentos Científi cos em relação à 
participação, funções, número de 
reuniões e presença ainda faz par-
te da pauta da equipe. Também foi 
ressaltada a importância da parti-
cipação de todos os DCs nas ativi-
dades da Sociedade de Pediatria de 
São Paulo, tais como publicações, 
cursos, eventos e divulgação.

Coordenador:
João Coriolano Rego Barros
Membros:
Antônio C. Madeira de Arruda
Marcelo Pinho Bittar
Fabio Eliseo F. Alvarez Leite
Ciro João Ber tolli
Renata Dejtiar Waksman
Maria Odete Esteves Hilário

Departamentos Científicos

 A grande meta dessa 
equipe, fi rmada no início de 
2004, era a revisão e atua-
lização do estatuto da So-
ciedade de Pediatria de São 
Paulo, criado em 1970. O 
novo estatuto foi aprovado 
em uma Assembléia Geral 
convocada especialmente 
para esse fi m em dezembro 
de 2004 e já está em vigor. 
 O novo desafi o é ade-
quar a sede da Sociedade, 
com uma revisão de distri-
buição e otimização do es-
paço, para atender melhor o 
associado.

Administração

Coordenador:
Mario R. Hirschheimer
Membros:
José Rober to Fioretto
Lucimar Ap. Françoso
Jair Marcelo Kuhn
Eraldo Samogin Fiore
Mario Telles Jr.



Um dos primeiros 
eventos importantes 
do próximo ano, o I 

Simpósio Internacional de Nutro-
logia Pediátrica, organizado e 
promovido pela SBP e SPSP, 
já tem data marcada. Ele será 
realizado no período de 16 a 
18 de março de 2006, no Cen-
tro de Convenções do Hotel 
Gran Meliá Mofarrej.
 O Simpósio pretende 
abordar tópicos de grande re-
levância da Nutrologia, e terá 
como temas centrais Obesidade 
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Cursos e eventos

Nutrologia Pediátrica

Adolfo Marcondes Ama-
ral Neto, neuro-pedia-
tra de Ribeirão Preto 

(SP), foi o primeiro ganhador 
do aparelho de DVD portátil 
sorteado em setembro último 
entre os formandos do curso 
virtual Enurese Noturna, da SPSP. 
Durante todo o tempo em que 
o curso estiver no ar, o labora-
tório Ferring, seu patrocinador, 
sorteará aparelhos de DVD a 
cada dois meses, entre os médi-
cos que concluírem o curso até 
a data do sorteio.
 Para Adolfo, o curso on-line 

Cursos on-line

Educação continuada na internet

Wellington Bueno de Oliveira (esquerda), do laboratório 
Ferring, entrega o aparelho de DVD ao sorteado.

A Sociedade de Pediatria de 
São Paulo está apostando na 
internet como uma das formas 
de atualização científica do 
pediatra, e tem alcançado 
sucesso nessa tarefa.

foi muito proveitoso em 
relação à atualização cien-
tífica. “A didática é exce-
lente. Foi possível apri-
morar o conhecimento 
terapêutico na discussão 
de casos e a visão multi-
disciplinar para atuação 
na enurese noturna. Com 
certeza outros colegas de-
vem participar dessa ótima 
forma de educação conti-
nuada”, disse Adolfo.
 Adolfo agradeceu 
e parabenizou a Sociedade e o 
laboratório pela iniciativa de dis-
ponibilizar um curso que pode 

ser realizado 
a qualquer 
momento, 
em casa ou 
no consul-
tório, sem 
despender 
muito tem-

po. “É de grande utilidade, sem 
dúvida”, finaliza.

Adolescência
 Sexualidade e Contracepção na 
Adolescência é mais um curso 
on-line certificado pela SPSP, 
coordenado pela presidente do 
Departamento de Medicina do 
Adolescente, Débora Gejer. Seu 
objetivo também é promover a 

atualização dos pediatras em 
um assunto ainda inédito para 
muitos colegas.
 O curso trata do desenvol-
vimento da sexualidade com 
responsabilidade, métodos anti-
concepcionais, ética e lei na con-
tracepção, entre outros temas.
 Para fazer os cursos virtuais 
da SPSP, entre no site da Socie-
dade (www.spsp.org.br), escolha 
Área Médica e clique no link 
Cursos on-line. Nesta página, o 
pediatra encontra à disposição, 
também, o curso Exames Oftal-
mológicos em Crianças.
 Importante: todos os cursos 
virtuais já receberam acredita-
ção. Confira valores na página 8 
desta edição.

Inscrições
As inscrições podem ser feitas na Fundação Sociedade 

Brasileira de Pediatria - Rua Augusta, 1939, conjunto 53, 
São Paulo (SP). Fone: (11) 3068-8595 - Fax 3081-6892. 

E-mail: cursos.eventos@sbp.com.br

na infância e adolescência – o desa-
fio do século XXI e Fome oculta 
– deficiência de micronutrientes. 
Ekhard E. Ziegler, da Univer-
sity of  Iowa (USA), já confir-
mou sua presença no evento.
 Confira os assuntos das 
Conferências e Mini-confe-
rências do Simpósio: Marke-
ting nutricional: impacto na 
saúde da criança e do adoles-
cente e sua regulamentação; 
Avanços em terapia nutricio-
nal enteral e parenteral; Papel 
dos alimentos funcionais na 

saúde e na doença; Influência 
dos hábitos alimentares e dos 
estilos de vida saudáveis na 
prevenção de doenças crôni-
cas do adulto.

Temas Livres
 Os autores interessados 
em enviar Temas Livres pre-
cisam, obrigatoriamente, se 
inscrever no Simpósio. O 
trabalho deverá ser enviado 
pela internet juntamente com 
o comprovante de pagamen-
to da inscrição (escaneado), 
aos cuidados da Comissão 
Organizadora do I Simpósio 
Internacional de Nutrologia 
Pediátrica (e-mail: cursos.
eventos@sbp.com.br). O pra-
zo para encaminhamento dos 
resumos é 15 de fevereiro de 
2006.

 A Tristar Turismo, agência 
oficial do evento, oferece con-
dições e preços especiais para 
hospedagem em São Paulo, 
além do transporte aéreo, a 
partir das principais cidades 
brasileiras. Mais informações 
e reservas: Tristar Turismo - 
Av. Paulista, 2006 - 18ª andar 
- São Paulo (SP) - Fone: (11) 
3016-1411 - Fax: (11) 3283-
1854. Na internet: www.tris-
tarturismo.com.br. E-mail: ju
lianamandatti@tristarturismo.



  

Reanimação Neonatal Interessados devem entrar em contato 
com Adriana: adriana@spsp.org.br

“ESTE EVENTO RECEBEU PATROCÍNIO DE EMPRESAS PRIVADAS DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE:  ALIMENTOS PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, BICOS, CHUPETAS E MAMADEIRAS” 
“COMPETE DE FORMA PRIORITÁRIA AOS PROFISSIONAIS E AO PESSOAL DE SAÚDE EM GERAL ESTIMULAR A PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO ATÉ OS SEIS MESES E CONTINUADO ATÉ OS DOIS  ANOS DE IDADE OU MAIS” PORTARIA No. 2051 DE 

08/11/01 - MS. RESOLUÇÃO No. 222 DE 05/08/02, ANVISA  MS.

Exames Oftalmológicos em Crianças(*)

Agenda de Cursos e Eventos • 2006
  Data Local Evento Informações

 Realização 31 de março Palácio dos Bandeirantes I Fórum Paulista de Prevenção de Acidentes e Combate à Violência (11) 3849-8263 - 3849-0379
 SPSP  São Paulo, SP contra Crianças e Adolescentes www.meetingeventos.com.br

 Realização 16 a 18 de março Hotel Gran Meliá Mofarrej I Simpósio Internacional de Nutrologia em Pediatria (11) 3068-8595 - 3081-6892 (fax)
 SBP/SPSP  São Paulo, SP  cursos.eventos@sbp.com.br

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP = Descontos para Sócios da SPSP/SBP

 Realização 17 a 20 de maio Belo Horizonte, MG VI Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica (11) 3068-8595 - 3081-6892 (fax)
 SBP    cursos.eventos@sbp.com.br

 Realização 9 e 10 de junho Brasília, DF V Fórum: As Transformações da Família e Sociedade e seu Impacto (11) 3068-8595 - 3081-6892 (fax)
 SBP   na Infância e na Juventude cursos.eventos@sbp.com.br

 Realização 27 a 30 de maio Centro de Convenções PUC-RS X Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia em Pediatria (11) 3068-8595 - 3081-6892 (fax)
 SBP  Porto Alegre, RS VI Congresso Latino-Americano de Alergia e Imunologia em Pediatria cursos.eventos@sbp.com.br

Cursos on-line • www.spsp.org.br/educacao/cursos.asp

Enurese Noturna(**) Sexualidade e Anticoncepção na Adolescência(**)

“A SPSP recomenda que o pediatra procure manter diálogo com as empresas e cooperativas em 
que trabalha para a implementação da CBHPM, reforçando o trabalho das entidades médicas.”

 Apoio 24 a 27 de maio Centro de Convenções Rebouças II Congresso Brasileiro de Nutrição e Câncer e GANEPÃO 2006 (11) 3284-6318
 SPSP  São Paulo, SP  www.ganep.com.br

 Apoio 25 de março Sociedade Médica de Sorocaba II Jornada Clínico-Cirúrgica em Gastroenterologia Pediátrica (15) 3231-1465
 SPSP  Sorocaba, SP  

 Realização 5 a 8 de abril Tropical Hotel I Congresso Pan-Amazônico de Urgência e Emergência em Pediatria (92) 3622-3377 - 3234-5047
 SBP  Manaus, AM  orcalplanet@orcalplanettour.com.br

 Apoio 4, 11, 18 e 25 de Hospital Municipal Menino Jesus III Curso - Medicina do Adolescente: Prevenção - Diagnóstico - Tratamento (11) 3253-5200 ramal 299 ou 279
 SPSP maio e 1 de junho São Paulo, SP  com Deise ou Nora

  11 a 16 de junho Brasília, DF 63º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria www.nestle.com.br/nutricao
     
 Realização 17 a 19 de agosto Hotel Blue Tree Ibirapuera II Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal (11) 3849-8263 - 3849-0379
 SBP/SPSP  São Paulo, SP  www.meetingeventos.com.br
 Apoio 24 a 26 de agosto IMES - Campus da Saúde VIII Congresso de Pediatria do ABCD (11) 3849-8263 - 3849-0379
 SPSP  São Caetano do Sul, SP  www.meetingeventos.com.br

Curso PALS
17 e 18 de fevereiro; 24 e 25 de março; 28 e 29 de abril; 12 e 13 de maio;
9 e 10 de junho de 2006.
Informações/inscrições: Centro de Estudos do Hospital Sírio Libanês: (11) 3155-1140.
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