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O projeto A SPSP na sua Região: Atualize-se em tem 
aulas na cidade de São José do Rio Preto. Confira 
também novas informações sobre o 11º Congresso 
Paulista de Pediatria. 
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A SPSP na sua Região

Cursos e eventos

A importância da vigilância 
à Síndrome da Rubéola Congênita

Aprevenção de doenças infeccio-
sas por meio da imunização efe-
tiva de nossas crianças constitui a 

estratégia mais efi ciente para o controle 
da incidência dessas doenças e da circu-
lação na população dos agentes etiológi-
cos responsáveis por elas. Nesse sentido, 
a realização das campanhas de vacinação 
em massa, acompanhada de vigilância da 
cobertura vacinal contra essas doenças, 
irá garantir um menor risco para as po-
pulações. O pediatra, em nível individual, 
como responsável pela consulta pediátrica 
de rotina às crianças, mais uma vez reafi r-
ma seu importante papel nesse processo, 
pois tem o compromisso de indicar e ava-
liar o cumprimento do calendário vacinal 
em cada um de seus pequenos pacientes.
 O controle da infecção pelo vírus 
da rubéola em nosso meio constitui um 
exemplo desta atuação. Trata-se de um 
vírus que, embora possa causar infecção 
relativamente benigna nas crianças em ge-
ral, quando atinge uma gestante suscetível 
pode ocasionar efeitos muito mais graves, 
em conseqüência ao possível acometi-
mento fetal e à ocorrência de Síndrome 
da Rubéola Congênita (SRC).
 O crescimento do número de infec-
ções por rubéola em mulheres em idade 
fértil no Brasil, até 2001, levou à realização 
de uma campanha de vacinação contra a 

doença em mulheres de 12 a 29 anos, co-
ordenada pelo Ministério da Saúde e Se-
cretarias de Saúde Estaduais e Municipais. 
Tal ação também mobilizou os pediatras 
em todo o País a partir do grande envolvi-
mento da Sociedade Brasileira de Pediatria 
e suas fi liadas. Como resultado, o número 
de casos relatados de infecção pelo vírus 
da rubéola e SRC reduziu signifi cativa-
mente, particularmente no Estado de São 
Paulo, que registrou 35 casos da infecção 
(CI: 0,08 casos/100.000 habitantes) e um 
caso de SRC na Capital em 2005.
 Nossa participação na “Reunião de 
peritos para estabelecer boas práticas de 
vigilância da SRC”, na Organização Pan-
americana de Saúde, em Washington, em 
julho último, com a apresentação da situa-
ção desta infecção pelos diversos países, 
tornou evidente a efi ciência do sistema 
de vigilância da rubéola em nosso País. E 
também a força de uma campanha de va-
cinação que contou com o envolvimento 
de profi ssionais que são referência para 
a família e exercem suas atividades com 
compromisso e seriedade.

Editorial

Cléa Rodrigues Leone
Presidente

Processo Eleitoral
Será dada a partida para o 

Processo Eleitoral que elegerá a 
Diretoria da SPSP para o triênio 

2007-2010.
Veja nota na página 2

Acreditação

Atualização profissional

Organizadores de atividades: 
fiquem atentos aos prazos para 
cadastramento junto à CNA.
Página 2

A série Atualizações 
Pediátricas da 
SPSP e Editora 
Atheneu terá em 
breve mais três 
títulos nas áreas de 
Otorrinolaringologia, 
Hematologia e UTI.
Página 6

Atualizações 
Pediátricas

Publicações

 tem 

Ultra-sonografia
Cursos e eventos

O Departamento de Diagnóstico 
por Imagens da SPSP e a APM 
organizam curso de atualização 
em ultra-sonografia voltado 
exclusivamente para o pediatra.
Página 4
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Atualização profissional EXPEDIENTE

PRESIDENTE:
Cléa Rodrigues Leone
1º VICE-PRESIDENTE:
José Hugo Lins Pessoa
2º VICE-PRESIDENTE:
João Coriolano Rego Barros
SECRETÁRIO GERAL:
Mário Roberto Hirschheimer
1º SECRETÁRIO:
Rosana Fiorini Puccini
2º SECRETÁRIO:
José Roberto Fioretto
1º TESOUREIRO:
Lucimar Aparecida Françoso
2º TESOUREIRO:
Jair Marcelo Kuhn

DIRETORIA DE CURSOS, EVENTOS
E PROJETOS
Maria Fernanda B. de Almeida (coordenadora). 
Cristina Miuki Abe Jacob, Lilian dos S. Rodrigues 
Sadeck, Mauro Batista de Morais, Rubens Wolf 
Lipinski (capital). José Dirceu Ribeiro, Claudio 
Ribeiro Aguiar, Luiz Gonzaga Tone, Raphael Del 
Roio Liberatore (interior).

DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS
João Coriolano Rego Barros e Antônio Carlos 
Madeira de Arruda (coordenadores). Maria 
Odete Esteves Hilário e Renata Dejtiar Waksman 
(capital). Ciro João Bertolli, Fábio Eliseo F. Álvares 
Leite e Marcelo Pinho Bittar (interior).

COORDENAÇÃO DE REGIONAIS
Antônio Carlos Pastorino e Heloisa Helena Souza 
Marques (coordenadores), Aparecido Nórcia, 
Maria Marluce dos Santos, Saulo Duarte Passos, 
Pérsio Roxo Jr. e Wilson Roberto Davanso.

DIRETORIA DE DEFESA PROFISSIONAL
José Hugo Lins Pessoa (coordenador). Eraldo 
Samogin Fiore, Claudio Barsante, Sérgio Antônio 
Bastos Sarrubbo, Sulim Abramovici, Rubens 
Feferbaun (capital). Aderbal Tadeu Mariotti, 
José Inácio Pereira da Rocha e Paulo Tadeu 
Falanghe (interior).

DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
Eraldo Samogin Fiore, Sérgio Antônio Bastos 
Sarrubbo e Alamir Natucci Rizzo.

DIRETORIA DE PUBLICAÇÕES
Mário Cícero Falcão (coordenador), Ruth Guinsburg, 
Amélia Miyashiro N. dos Santos, Antônio de Azeve-
do Barros Filho e Mauro Sérgio Toporovski.

DIRETORIA DE RELAÇÕES
COMUNITÁRIAS
Fabio Ancona Lopez e Jorge Harada (coordena-
dores), Glaura César Pedroso, João Luis Kobel, 
Ludmila Marie Weiss Aloisi, Renato Minoru 
Yamamoto, Roseli M. Duarte Ancona Lopez, 
Yassuiko Okay, Rudolf Wechler.

COMISSÃO DE ENSINO
Angélica Maria Bicudo Zeferino (coordenadora), 
Claudio Leone, Lígia de Fátima N. Reato, Marco 
Antônio Barbieri, Marisa Márcia Mussi Pinhata, 
Nildo Alves Batista, Rosana Fiorini Puccini.

CONSELHO FISCAL
Benjamin I. Kopelman, Cleide Enoir Petean 
Trindade e Flávio Adolfo da Costa Vaz.

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA
Gabriel W. Oselka, Francisco Eulógio Martinez, 
Mário Telles Júnior e Conceição Aparecida de 
Mattos Ségre.

PROGRAMA DE REANIMAÇÃO NEONATAL
Sérgio Tadeu Martins Marba (coordenador), Bet-
tina Barbosa D. Figueira, Marina da Rosa Faria, 
Helenilce de Paula Fiod Costa, Lígia M. Suppo de 
Souza, Claudia Tanuri, Maria Dolabela M. Fiks.

PALS (Pediatric Advanced Life Support)
Tânia Miyuki Shimoda Sakano.

ASSESSORES DA PRESIDÊNCIA
Clóvis F. Constantino, Cleide E. Petean Trindade, 
Gabriel Wolf Oselka e Ulysses Doria Filho.

CONSELHO CONSULTIVO
Fabio Ancona Lopez, Clóvis F. Constantino, João 
Tomás de Abreu Carvalhaes, Mário Santoro Júnior 
e Claudio Leone.

Publicação bimestral da Sociedade de Pediatria 
de São Paulo. Alameda Santos, 211, 5º andar, 
conj. 511 - São Paulo - Cep: 01419-000    
Fone: 3284-0308 - Site: www.spsp.org.br                 
E-mail: pediatria@spsp.org.br.
Editor: Luiz Laerte Fontes - MT-SP 8346 
(assessoriaimprensa@spsp.com.br). Repor-
tagens: Fernanda Panchieri, Lucia Fontes. 
Tiragem desta edição: 6.000 exemplares. Per-
mitida a reprodução desde que citada a fonte. 
Diagramação, fotolito e impressão: Art Graphic 
(4226-3646).

Cadastramento Os médicos organizadores/
coordenadores de atividades de 
educação continuada precisam 
ficar atentos aos prazos para 
cadastramento das mesmas 
junto à CNA.As atividades de educação 

continuada, além de pro-
moverem a atualização 

do pediatra, conferem pontos 
para que os médicos que pos-
suem Título de Especialista ou 
Certificado de Área de Atuação 
possam obter o Certificado de 
Atualização Profissional (CAP). 
Entretanto, essas atividades pre-
cisam estar credenciadas pela 
Comissão Nacional de Acredita-
ção (CNA). 
 Os médicos organizadores/
coordenadores de um evento é 
que são responsáveis pelo seu 
cadastramento junto à CNA e 
pela comprovação da pontuação 
dos participantes nas atividades. 
Nesse sentido, a CNA tem uma 
notícia importante:

O prazo para cadastro dos 
eventos do 1º semestre de 

2007 termina em 30 de 
setembro de 2006 (data 

improrrogável junto à CNA).

 Portanto, os coordenadores/
organizadores de cursos, simpó-
sios, jornadas, congressos, entre 
outros, podem solicitar o for-
mulário de cadastramento junto 
à SPSP e devolvê-lo preenchido 
até o dia 15 de setembro. A SPSP 
encaminhará à Sociedade Brasi-
leira de Pediatria que, por sua 
vez, enviará a pontuação direta-
mente para a CNA, facilitando 
assim a acreditação do evento 
que envolve a especialidade Pe-
diatria e suas 15 Áreas de Atua-
ção (confira no quadro).

 Após a pontuação ser divul-
gada no site da CNA, a Diretoria 
de Cursos e Eventos da SPSP 
envia uma mensagem informan-
do sobre o credenciamento ao 
organizador/coordenador, que 
precisa obter dos médicos par-
ticipantes, seja antecipadamente 
ou no momento da atividade, os 
seguintes dados: nome, números 
do CPF, RG e CRM (UF), tele-
fones e e-mail, além de informa-
ções sobre os títulos de especia-
lidade ou áreas de atuação (ficha 
padrão disponível na SPSP). Eles 
também deverão ser orientados 
a assinar as listas de presença da 
atividade em questão. 
 Após o evento, uma relação 
dos participantes (em conjunto 
com os dados cadastrais) que 

tenham cumprido a carga horá-
ria mínima estabelecida para o 
evento deve ser encaminhada à 
CNA, no prazo máximo de 30 
dias. O coordenador/organiza-
dor precisa manter o registro dos 
participantes por cinco anos.
 Os participantes podem 
acompanhar sua pontuação pelo 
site da CNA (www.cna-cap.org.
br), após o devido cadastramen-
to (link: Cadastramento de médi-
cos participantes da certificação). 
No link Atividades credenciadas 
é possível ter  informações sobre 
eventos credenciados.

Áreas de atuação

Confira a lista atualizada das 15 áreas de atuação da Especialidade 
Pediatria divulgada pelo Conselho Federal de Medicina – Resolução CFM 
nº 1.785, de 5 de abril de 2006 – publicado no Diário Oficial da União; 
Poder Executivo, Brasília (DF) em 26 maio 2006. Seção 1, p. 135-9.
> Alergia e Imunologia Pediátrica
> Cardiologia Pediátrica
> Endocrinologia Pediátrica
> Gastroenterologia Pediátrica
> Hematologia e Hemoterapia Pediátrica
> Infectologia Pediátrica
> Medicina do Adolescente
> Medicina Intensiva Pediátrica
> Nefrologia Pediátrica  
> Neonatologia  
> Neurologia Pediátrica  
> Nutrição Parenteral e Enteral Pediátrica 
> Nutrologia Pediátrica 
> Pneumologia Pediátrica
> Reumatologia Pediátrica

Processo Eleitoral para escolha da Diretoria da SPSP para o triênio 2007-2010.

De acordo com Estatuto Social da SPSP, o processo eleitoral para escolha da sua Diretoria Executiva, 
assim como para escolha dos Diretores das 13 Representações Regionais da SPSP, terá início 

com a convocação de todos os sócios titulares, aspirantes e efetivos, em dia com suas obrigações 
associativas, para dele participar a partir de outubro de 2006. O processo deverá encerrar-se após a 

apuração, marcada para 14 de fevereiro de 2007. A Diretoria Executiva é composta por oito associados 
titulares (portador do Título de Especialista em Pediatria conferido pela SBP), em dia com suas 

obrigações associativas, para ocupar os cargos de Presidente, 1º e 2º Vice-Presidentes, Secretário 
Geral, 1º e 2º Secretários, 1º e 2º Tesoureiros. Na mesma ocasião cada Representação Regional deverá 

eleger também seu Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente.
O prazo para requerer o registro das chapas inicia-se no dia 1º de novembro de 2006,

terminando no último dia útil do mesmo mês.
Visite o site da SPSP (www.spsp.org.br/estatuto_social.asp) para saber detalhes deste processo eleitoral.
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Entrevista • Emílio Carlos Elias Baracat • Presidente do Depto. de Emergências da SPSP

A importância da ética,
do respeito e da boa formação

Arquivo pessoal

Formado pela Faculdade de 
Ciências Médicas (FCM) 
da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), 
Emílio Carlos Elias 
Baracat fez mestrado e 
doutorado em Pediatria 
pela FCM Unicamp. 
Foi chefe do Serviço de 
Emergência Pediátrica 
do Hospital das Clínicas 
da Unicamp e hoje é 
coordenador da Enfermaria 
Geral de Pediatria do 
Hospital Estadual Sumaré 
(Unicamp). Atua em tempo 
integral na Universidade, 
onde também desenvolve 
atividades em consultório.

Qual o papel do Departamento de Emergências dentro da SPSP?
O Departamento de Emergências foi criado há 5 anos dentro da 
SPSP, por iniciativa de um grupo de profissionais pediatras liderados 
por Sulim Abramovici, que entendia a Emergência e Urgência não 
como um estágio a mais, inserido nos programas de residência médica 
em Pediatria, mas como uma especialidade bem definida, já reconhe-
cida em vários países do hemisfério norte. Dentro da SPSP, busca-
mos sensibilizar todos os pediatras para a necessária formação em 
Emergência para capacitá-lo no atendimento à criança gravemente 
enferma. Entendemos que precisamos oferecer uma formação bem 
estruturada e em um nível de complexidade crescente de tópicos da 
área, inseridos desde disciplinas dos cursos de graduação e pós-gra-
duação lato sensu das faculdades de medicina, até cursos de especializa-
ção em Urgência e Emergência Pediátrica. Para tanto, a implantação 
da Área de Atuação em Emergência Pediátrica, com residência de 3º 
ano opcional, foi uma conquista que pode atender a esta demanda e, 
embora reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, 
ficou restrita ao Estado de São Paulo, em seus serviços de excelência. 
Recentemente, dentro das novas definições de áreas de atuação e es-
pecialidades médicas, a Emergência Pediátrica não foi contemplada e 
perdeu seu reconhecimento. Mas não desistimos e estamos tentando 
sensibilizar a SBP para pleitear, junto com seu colegiado, a re-inserção 
desta especialidade, que achamos de fundamental importância para 
qualificar o trabalho do pediatra. É impossível que um colega, em sua 
atividade diária, não se depare com situações clínicas de gravidade, 
em que a decisão médica deva ser rápida, organizada e sistematizada. 
Somente uma boa formação em urgências poderá fornecer as ferra-
mentas necessárias a esta prática. 

Quais são as principais atividades do Departamento?
Desde a sua implantação, o Departamento já participou de jornadas 
de atualização em faculdades no interior do Estado, cursos e eventos 
promovidos pela SPSP, e em palestras no Congresso Paulista de Pe-
diatria e na Conferência das Universidades. Dentro dos congressos, 
participamos com salas interativas de decisão clínica e de capacitação 
em urgências, nas quais disponibilizamos os principais equipamen-
tos e procedimentos no atendimento à criança em sala de emergên-
cia. Nos últimos três anos, destaco as publicações do Departamento 
como atividades mais relevantes, pois tiveram a capacidade de atingir 
um público bem maior e diversificado. Dentro da série Recomendações, 
publicamos os temas: Acesso vascular, Asma Aguda, Transporte da 
criança grave e Queimaduras na infância. A publicação do livro Emer-
gências Pediátricas, da série Atualizações Pediátricas, no ano passado, foi a 
concretização de um projeto antigo dos colegas do Departamento e 
contou com a colaboração de todos os seus membros em um traba-
lho intenso e contínuo de dois anos. Os temas abordados no livro são 
os mais relevantes na atual estrutura de atendimento às urgências em 
Pediatria e enfocam, em uma abordagem prática e direta, situações 
clínicas comuns no dia-a-dia do pediatra. 

Quais são os maiores desafios enfrentados pelo Departamento?
Sensibilizar novos colegas para a participação ativa dentro do Depar-
tamento, que é aberto para qualquer interessado nesta área. Um dos 
desafios que mais nos inquieta é despertar neste grande contingente 

de pediatras espalhados pelo vários serviços de pronto-atendimento e 
pronto-socorros a necessidade urgente de formação dirigida e quali-
ficada para o atendimento da criança em sala de emergência. Em ou-
tros países, o emergencista pediátrico é o que detém a melhor e mais 
longa formação clínica e é o mais experiente dentro da equipe, pois 
é ele que diagnostica a doença grave, decide o procedimento mais 
adequado e, fundamentalmente, não deixa passar despercebido um 
diagnóstico de gravidade, que poderá comprometer muito o prognós-
tico daquele paciente, podendo inclusive levá-lo à morte. No entanto, 
estamos cientes que somente uma atuação mais incisiva do grupo, 
junto às associações médicas, poderá resgatar a emergência e inseri-la 
novamente no cenário das grandes especialidades pediátricas.

Dentro da área de atuação do grupo, quais problemas mais cha-
mam a atenção atualmente?
A má formação em Emergência dentro dos currículos dos cursos de 
graduação em Medicina e Residência Médica. Esses cursos se con-
centram em determinadas regiões do País e não conseguem estender 
esta abordagem para outros serviços, gerando um círculo vicioso de 
formação ultra-especializada em alguns centros, às vezes até desvin-
culada da realidade de escassez de recursos diagnósticos e de infra-
estrutura na maior parte dos hospitais de ensino. Precisamos disse-
minar o conhecimento técnico da Emergência Pediátrica de maneira 
simples e com pouca tecnologia armada, pois os fundamentos para 
esta formação estão no exame clínico cuidadoso, na atenção aos sinais 
de gravidade e na abordagem terapêutica preventiva, sistematizada e 
dirigida.

O sr. gostaria de deixar uma mensagem para os colegas?
O pediatra ainda é um dos poucos profissionais que pautam a sua 
atividade médica pela ética, envolvimento e respeito com o paciente e 
sua família e que dá importância ao trabalho em equipe. A mensagem 
que eu deixo é que o colega pediatra busque sempre se qualificar, 
atualizar-se e buscar o conhecimento da melhor maneira que puder, 
sem esquecer jamais de se regular por uma atitude ética e de benefi-
cência na sua atividade profissional e de vida.
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Ultra-sonografia para o pediatra O Departamento de 
Diagnóstico por Imagens da 
SPSP e a APM organizam 

curso de atualização em 
ultra-sonografia voltado 

exclusivamente para o 
pediatra.

Cursos e eventos

ADiretoria de Cursos e 
Eventos da Socieda-
de de Pediatria de São 

Paulo e a Associação Paulista de 
Medicina (APM) convidam para 
mais uma atividade de educação 
continuada, esperando contri-
buir para o aprimoramento dos 
pediatras na prática diária em 
seu local de trabalho. No dia 30 
de setembro, das 8h00 às 17h30, 
será realizado o 
Curso Teórico-Prático 
de Ultra-sonografia 
para o Pediatra. O 
evento está sendo 
organizado pela 
SPSP, por meio de 
seu Departamen-
to de Diagnóstico 
por Imagens, e a 
APM. 

 “O curso é todo direcionado 
para o pediatra e visa atualizá-lo 
em relação aos exames ultra-
sonográficos mais adequados 
para a investigação diagnóstica 
e como interpretá-los à luz do 
conhecimento clínico”, infor-
ma Lílian Sadeck, membro da 
Diretoria de Cursos e Eventos 
da SPSP. 
 Durante a manhã haverá 

uma parte teó-
rica na qual 
será abordada 
a ultra-sono-
grafia para in-
vestigação de 
patologias de 
sistema nervo-
so central, ab-
dominal, rins e 
vias urinárias, 

osteo-articulares e pelves. 
 À tarde será desenvolvida a 
parte prática, quando os parti-
cipantes serão subdivididos em 
grupos para discutirem os casos 

clínicos de forma interativa. 
 O evento será realizado no 
anfiteatro da APM, com direito 
a estacionamento, coffee-break 
e almoço. O curso está creden-
ciado pela CNA com a pontua-
ção de 3,5. 
 Para mais informações 
acesse o site da SPSP (www.
spsp.org.br) ou da APM (www.
apm.org.br). A inscrição pode 
ser feita no Departamento de 
Eventos da APM por e-mail 
(eventos@apm.org.br) ou por 
telefone: (11) 3188-4252, com 
Adriana.

Cursos e eventos

Ensino e pesquisa

Nos dias 29 e 30 de junho 
e 1º de julho, aconteceu 
em Ribeirão Preto (SP) 

o Congresso Brasileiro de Ensino e 
Pesquisa em Saúde da Criança e do 
Adolescente – 2006, uma realiza-
ção da Sociedade Brasileira de 
Pediatria com o apoio da SPSP e 
patrocínio da Nestlé Nutrition. 
 Este Congresso tem uma con-
cepção diferente dos eventos 
tradicionais de especialidades, 
pois é voltado para profissionais 
que atuam na área de ensino e 
pesquisa. Embora não tenha a 
previsão de abranger um núme-
ro grande de participantes, este 
ano observou-se a participação 
de mais profissionais. 
 De acordo com os organiza-
dores, o evento foi muito inte-
ressante e produtivo. E o retor-
no dos participantes também foi 
positivo. “Inclusive, como tive-
mos a presença de pesquisado-
res e professores do Brasil todo, 
vários deles se interessaram em 

levar este evento para seus Esta-
dos, como Rio de Janeiro, Porto 
Alegre e Minas Gerais”, comen-
ta Antônio de Azevedo Barros 
Filho, presidente do Congresso. 
 Diferente de 2004, este ano 
houve a realização de mini-cur-
sos com os temas: Pediatria ba-
seada em evidências; Como pes-
quisar ensino; Como escrever 
artigos; Pesquisa qualitativa; De-
senhos metodológicos; e Análi-
ses epidemiológicas. Todos com 
bom número de participantes. 

Fortalecimento
 “A residência médica foi 
muito discutida, o que gerou um 
convite por parte do presidente 
do XXXIII Congresso Brasileiro de 
Pediatria, que acontece em outu-
bro, em Recife, para uma mesa-
redonda para continuar a discus-
são sobre esse tema”, informa 
Angélica Maria Bicudo Zeferino, 
coordenadora da Comissão de 
Pesquisa e Ensino da SPSP.

 “O Congresso foi um momen-
to muito importante para a Pe-
diatria nacional, pois discutiu-se 
a pesquisa e o ensino de uma 
forma ampla e profunda. Esse 
tipo de evento deve ser mantido 
porque o encontro entre pesqui-
sadores e profissionais dedica-
dos ao ensino contribui para que 
a Pediatria se aprimore, evolua e 
se fortaleça. E para que se possa 
formar pediatras de qualidade, 
que apliquem seus conhecimen-
tos no atendimento da criança e 
do adolescente”, diz Cléa Rodri-
gues Leone, presidente da SPSP.
 Para Cléa, o encon-

Lílian: atualizar o pediatra em relação aos 
exames ultra-sonográficos mais adequados.

tro, além de apresentar uma pro-
gramação interessante e de nível 
elevado, abriu espaço para que 
profissionais de outros centros 
do Brasil pudessem trocar in-
formações, o que enriqueceu o 
evento. “E é sempre muito agra-
dável estar em Ribeirão Preto”, 
finaliza.
 O próximo será em 2008, po-
rém o local está sendo avaliado.

Voltado para profissionais 
que atuam na área de ensino e 
pesquisa, o congresso realizado 

em Ribeirão Preto foi 
produtivo e importante para a 

Pediatria nacional.

Presentes na mesa de abertura do 
evento: Arthur Lopes Gonçalves, 

representando a USP de Ribeirão 
Preto; Welson Gasparini, prefeito 

de Ribeirão Preto; Antônio 
Azevedo Barros Filho, presidente 

do Congresso; Dioclécio Campos Jr.,  
presidente da SBP; Cléa Rodrigues 

Leone, presidente da SPSP; e 
Roberto Sato, Gerente Nacional 
da Equipe Externa de Nutrição 

Infantil - Nestlé Nutrition.
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Cursos e eventos

Eventos 
da SPSP

A Diretoria de Cursos e 
Eventos da SPSP continua 

programando encontros 
importantes para a atualização 

do pediatra. Novas aulas 
do projeto A SPSP na sua 
Região: Atualize-se em 

acontecem na cidade de São José 
do Rio Preto. Fique atento às 

novidades do 11º Congresso 
Paulista de Pediatria, que 

será realizado em 2007. 
Confi ra outros eventos na 

página 8 deste boletim.

A SPSP na sua Região
 Para integrar os Departamentos Científi cos (DC) com as Regionais de SPSP e facilitar a atuali-
zação do pediatra que está fora da Capital, a Diretoria de Cursos e Eventos, no início de sua gestão, 
criou um projeto de educação continuada chamado A SPSP na sua Região: Atualize-se em. Assim, os 
DCs da SPSP foram solicitados a prepararem aulas em suas áreas, que seriam ministradas nas Re-
gionais.
 De outubro de 2004 até então, foram realizadas 17 aulas nas cidades de Taubaté, Santos, Ribei-
rão Preto, São José dos Campos, Campinas, Franca e na região do ABC Paulista.
 No último dia 24 de junho, foi realizada em São José do Rio Preto uma aula do Departamento 
de Pneumologia da SPSP sobre Pneumologia Pediátrica, onde os pediatras da região puderam atualizar 
seus conhecimentos sobre tosse crônica e pneumonias. “Contamos com a presença de 25 profi s-
sionais, que gostaram muito da apresentação e solicitaram que o evento acontecesse mais vezes”, 
informa Raphael Del Roio Liberatore Jr., membro da Diretoria de Cursos e Eventos do interior do 
Estado. 
 Dia 12 de agosto, a cidade recebeu a aula de Of-
talmologia Pediátrica, preparada pelo Departamento de 
Oftalmologia da SPSP, ocorrida no Hospital Benefi -
cência Portuguesa. E estão sendo fi nalizados os ajus-
tes para que em novembro a Regional apresente uma 
aula sobre Higiene Mental, ministrada por membros 
do Departamento de Saúde Mental da SPSP.

A SPSP na sua Região: Atualize-se em...
A presença na aula de duas horas confere 
1 ponto para o Certifi cado de Atualização 

Profi ssional ao médico portador de Título de 
Especialista em Pediatria.

(www.cna-cap.org.br).

A SPSP na sua Região: Atualize-se em...

Congresso Paulista de Pediatria
 Acontece de 17 a 20 de março de 2007, no ITM Expo Center, o 11º Congresso 
Paulista de Pediatria, uma realização da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Nessa 
edição do evento, os temas centrais são:
• Pediatria, da intimidade dos mecanismos celulares à consulta pediátrica;
• O pediatra, maestro e artífi ce do bem cuidar da criança e do adolescente;
• Crianças e adolescentes não devem esperar: o seu amanhã já começou.
 O Programa Científi co terá a participação dos 30 Departamentos da SPSP 
em 100 atividades científi cas: 30 conferências, 15 painéis, 15 mini-conferências, 
15 mesas-redondas, 15 sessões de Pôsteres Comentados e 10 colóquios.

11º Congresso Paulista de Pediatria

Temas Livres – prazo final para envio on-line: 31 de outubro de 2006
Instruções no site da Meeting Eventos (www.meetingeventos.com.br). 

Cursos Práticos programados para 17 de março. Veja o programa preliminar:
• Das 8 às 18 horas:
Reanimação Neonatal para médicos: condutas 2006
• Das 8 às 12 horas
Capacitação no atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência
Emergências em vias aéreas superiores
Leitura crítica de publicações científicas em Pediatria
Nefrologia: estações práticas de medida de PA, infecção urinária, hematúria
Reumatologia Pediátrica: como abordar e investigar em 4 estações práticas
• Das 14 às 18 horas
Consultório pediátrico em amamentação
Emergências em Oftalmologia Pediátrica
Estética e Modismo na Adolescência
Pistas que o ECG e o Rx de tórax dão ao pediatra para pensar em cardiopatia 
Técnicas de uso de dispositivos inalatórios
Transporte de crianças em veículos

Secretaria Executiva
Meeting Eventos: (11) 3849-8263
www.meetingeventos.com.br

Certificado de 
Atualização Profissional: 
15 pontos para a Especialidade 
Pediatria e pontuação para as 
Áreas de Atuação divulgada em 
www.cna-cap.org.br (Resolução 
CFM nº 1.772/2005).

Agência de Turismo
Tristar Turismo 
Informações e reservas:
(11) 3016-1411
www.tristarturismo.com.br

Convidado internacional confi rmado:
Prof. Berthold Koletzko – Div. Metabolic Diseases and Nutritional Medicine 
University of  Munich Muenchen
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Publicações

Novos livros de atualização

Asérie Atualidades Pe-
diátricas – publicações 
conjuntas da Editora 

Atheneu e da SPSP, por meio de 
seus Departamentos Científicos 
– ganhará, em breve, três novos 
títulos: Otorrinolaringologia para o 
Pediatra, Hematologia Pediátrica e 
Atualização em Terapia Intensiva 
Pediátrica. “Em termos de pu-
blicações, considero que nossa 
gestão foi excelente, pois três 
livros foram publicados – Imu-
nologia, Nutrição e Emergências 
- e teremos em breve mais três”, 
comenta Mário Cícero Falcão, 
diretor de Publicações da SPSP. 

Abordagem
 O livro Otorrinolaringologia para 
o Pediatra, coordenado por Wilma 
Terezinha Anselmo-Lima, con-
tou com a colaboração de todos 
os membros do Departamento 
de Otorrinolaringologia da SPSP. 
“Trata-se de uma abordagem 
totalmente prática enfocando 
principalmente diagnóstico e 
tratamento das principais doen-
ças atendidas no dia-a-dia por 
qualquer pediatra, assim como 
orientando sobre o momento 
certo para encaminhar a criança 
ao especialista”, comenta Wilma, 

que é presidente do Departamen-
to de Otorrinolaringologia. 
 O livro Hematologia Pediátrica, 
coordenado por Josefina Braga, 
Luiz Gonzaga Tone e Sandra 
Loggetto, foi elaborado com 
foco no pediatra geral, respon-
sável pela suspeita inicial dos 
diagnósticos das várias patolo-
gias pediátricas. No Brasil, este 
é o primeiro livro escrito por 
hematologistas pediatras, permi-
tindo que a experiência dos pro-
fissionais do Departamento de 
Hematologia da SPSP seja divul-
gada. Na publicação, o pediatra 
encontra as possíveis patologias 
hematológicas e onco-hemato-
lógicas que podem aparecer no 
consultório, nos hospitais, nos 
ambulatórios e pronto-socorros, 
com as características clínicas e 
laboratoriais de cada doença, 
possibilitando o diagnóstico di-
ferencial. 

 O lançamento dos dois títu-
los deverá acontecer no XXXIII 
Congresso Brasileiro de Pediatria, 
programado para outubro, em 
Recife.

Terapia Intensiva
 O livro Atualização em Tera-
pia Intensiva Pediátrica, do Depar-
tamento de Terapia Intensiva 
Pediátrica da SPSP, sob a coor-
denação de Juang Horng Jyh, 
Rodrigo de Freitas Nóbrega e 
Renato Lopes de Souza, tem 
previsão de lançamento para o 
XIII Curso Internacional de Atua-
lização em Terapia Intensiva Adulto, 
Pediátrica e Neonatal. Esse evento 
acontece em outubro e é organi-
zado pela SOPATI (Sociedade 
Paulista de Terapia Intensiva). A 
publicação terá cerca de 40 capí-
tulos, procurando abordar todos 
os grandes temas em Medicina 
Intensiva Pediátrica.

Atualização

Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

De 11 a 16 de junho últi-
mo aconteceu em Bra-
sília (DF), o Curso Nes-

tlé de Atualização em Pediatria que, 
em sua 63ª edição, completa 50 
anos de parceria entre a Nestlé 
e a Sociedade Brasileira de Pe-
diatria. Durante cinco décadas, 
o Curso Nestlé formou mais de 
55 mil pediatras em todas as re-
giões do Brasil. 
 Participaram do evento des-
te ano 2.300 médicos e a nova 
abordagem dada pela SBP ao 
Programa Científico, que tratou 

de temas ligados ao Crescimen-
to e Desenvolvimento da Crian-
ça e do Adolescente, foi alvo de 
inúmeros elogios por parte dos 
participantes e dos professores. 
 As mesas-redondas desta 
edição do evento tiveram a par-
ticipação de 57 professores e 19 
moderadores das mais impor-
tantes escolas de Medicina do 
País e de diferentes especialida-
des. Durante o curso, ocorreu 
um Simpósio Satélite do Nestlé 
Nutrition Institute - Alimenta-
ção nos primeiros anos de vida, 

uma perspectiva histórica e ten-
dências de futuro, aula minis-
trada pelo Prof. Hugo Ribeiro, 
da Universidade 
Federal da Bahia 
(UFBA), que reu-
niu mais de 1.200 
participantes.

Acima, Dioclécio Campos 
Jr., presidente da SBP, 
discursa na abertura do 

evento. À direita, público 
presente em uma das 

mesas-redondas do Curso.

Como adquirir

Os livros já publicados da série Atualizações Pediátricas são vendidos 
na sede da SPSP para os associados, com 50% de desconto sobre 
o preço das livrarias. Eles também podem ser enviados pelo correio. 
Nesse caso, há o acréscimo das despesas postais, no valor de R$8,00 
(até 1 kg). Para mais informações, consulte o site da SPSP (www.spsp.
org.br) ou entre em contato com a sede da SPSP: (11) 3284-0308.
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Comunicação on-line

Novo site da SPSP

Para continuar com a meta 
de tornar-se um veículo 
efetivo de comunicação 

entre a Sociedade de Pediatria 
de São Paulo e seus associados, 
o site da SPSP na internet pas-
sou por novas mudanças. Dessa 
vez, o foco foi tornar o visual 
mais moderno e dinâmico e o 
site mais ágil para navegação. 
 Com relação ao conteúdo, 
o pediatra conta com links para 
textos de atualizações rápidas 
na página inicial; notícias de 
interesse pediátrico; agenda 
atualizada de cursos e eventos; 
cursos virtuais que oferecem 
pontos para obtenção do Cer-
tifi cado de Atualização Profi s-
sional; links para outras pági-
nas de interesse; conversores 

de unidades de medida e cal-
culadoras médicas e tabelas de 
crescimento disponíveis para 
download. Tudo isso na área 
para Público Médico.
 Na área para Público Médi-
co, a comunidade con-
ta com textos escritos 
pelos Departamentos 
Científi cos da SPSP, 
com dicas de saúde e 
segurança para crian-
ças e adolescentes.

 

O número de acessos continua 
crescendo, o que mostra que as 
alterações e atualizações estão 
contribuindo para uma melhor 
comunicação on-line.

Aleitamento materno Como faz todos os anos, 
a SPSP, por meio de seu 

Departamento de Aleitamento 
Materno, trabalhou 

intensamente para divulgar 
a Semana Mundial do 
Aleitamento Materno.

Campanha

Neste ano a Semana Mun-
dial do Aleitamento Ma-
terno (SMAM) foi co-

memorada no Brasil de 1º a 7 de 
agosto. Como acontece todos 
os anos, a SBP e suas afi liadas 
conduziram inúmeras ações, o 
que contribuiu para enfatizar a 
importância do aleitamento ma-
terno. Este ano, a madrinha da 
SMAM foi a atriz Kássia Kiss, 
mãe de 4 fi lhos, todos amamen-
tados por pelo menos um ano. 

Ampla participação
 Uma das atividades tradicio-
nais da SPSP é o plantão telefô-
nico para esclarecimento de dú-
vidas, no qual a população pode 
ligar para a sede da SPSP e fa-
zer perguntas para os pediatras. 
Neste ano, nos dois primeiros 
dias da SMAM, as equipes de 
plantão atenderam ligações de 
diversas cidades de São Paulo.
 Os membros do Departa-
mento de Aleitamento Mater-
no da SPSP, cada qual em seus 

locais de trabalho, realizaram 
e participaram de diversas ati-
vidades pela SMAM, e foram 
entrevistados em emissoras de 
TV, Rádios e Jornais. Em São 
Paulo, estiveram envolvidos 
na comemoração da Semana a 
Universidade Santo Amaro, a 
USP, por meio do Instituto da 
Criança, o Hospital Samaritano 
e o Banco de Leite da Região 
Sul, entre outros.
 A Baixada Santista tradicio-
nalmente promove eventos que 
marcam a SMAM e a cada ano 
conta com um número crescen-
te de setores envolvidos. Este 
ano realizaram atividades: Se-
cretaria Municipal de Saúde de 
Santos, Centro de Lactação de 
Santos, Banco de Leite de Pe-
ruíbe e Prefeitura Municipal do 
Guarujá.
 Todas as ações permiti-
ram um maior entrosamento 
e integração entre os diversos 
serviços de saúde, ampliando 
e fortalecendo as intervenções 

e debates sobre o aleitamento 
materno na comunidade local. 
 Além disso, diversas em-
presas do Estado se juntaram 
à campanha deste ano, divul-
gando mensagens de apoio ao 
aleitamento materno nos holle-
rits dos seus colaboradores, em 
murais, em publicações internas 

ou em seus sites na internet.

Contato com o pediatra
 O Departamento de Aleita-
mento Materno da SPSP quer 
conhecer melhor o pediatra do 
Estado, principalmente do in-
terior, e saber de suas dúvidas a 
respeito do aleitamento materno 
e necessidades para promover 
essa ação. Para isso, disponibili-
zou no site da SPSP (www.spsp.
org.br) uma pesquisa rápida que 
vai permitir que o Departamen-
to colabore para a atualização 
do pediatra sobre esse assunto 
importante na forma de artigos 
para as publicações da Socieda-
de, temas para o Congresso Pau-
lista de Pediatria ou por meio de 
um contato mais direto. Acesse a 
pesquisa no site e colabore. 
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Keiko Teruya, presidente do Departamento 
de Aleitamento Materno, atende ligação no 
plantão de dúvidas.



 

  

Reanimação Neonatal para Médicos(§) e para Auxiliares Contato: 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”  PORTARIA No. 2051 DE 08/11/01 - MS. RESOLUÇÃO No. 222 DE 05/08/02, ANVISA  MS.

Sexualidade e Contracepção na Adolescência

Agenda de Cursos e Eventos • 2006
  Data Local Evento Informações

 Apoio 10 a 12 Hotel JP 8ª Jornada de Pediatria da UNIMED Ribeirão Preto (16) 3623-9399
 SPSP de novembro Ribeirão Preto, SP  jornadapediatria@vsfutura.com.br

 Realização 6 a 11 de outubro Centro de Convenções XXXIII Congresso Brasileiro de Pediatria (11) 3068-8595
 SBP  Recife, PE  www.cbpediatria2006.sbp.com.br

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

 Apoio 13, 14 e 15 Centro de Convenções Rebouças Congresso Anual da ADJ www.acquacon.com.br/congressoadj
 SPSP de outubro São Paulo, SP  

 Apoio 16 de setembro Hospital Municipal do Tatuapé I Jornada de Pediatria do Hospital Tatuapé (11) 6191-7000 ramal 3419
 SPSP  São Paulo, SP  

Curso PALS 29 e 30 setembro; 24 e 25 novembro.
Informações/inscrições: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês: (11) 3155-1140.
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 Apoio 7 a 9 de setembro Centro de Convenções Reunião Comemorativa dos 50 anos do Encontro do (16) 3967-1003
 SPSP  Ribeirão Preto, SP Departamento de Puericultura e Pediatria da FM de Ribeirão Preto - USP www.oxfordeventos.com.br

 Apoio 30 de setembro Matsubara Hotel II Jornada de Terapia Intensiva Pediátrica do Pronto Socorro Infantil Sabará (11) 3155-2800
 SPSP  São Paulo, SP  

 Apoio 20 a 22 de outubro Maksoud Plaza XIII Curso Internacional de Atualização em Terapia Intensiva (11) 3288-3332 ou 3283-4873
 SPSP  São Paulo, SP Adulto, Pediátrico e Neonatal sopati@sopati.com.br

Curso
Teórico-Prático

Ultra-sonografia para o Pediatra • 30 de setembro - 8 às 17 horas
APM - Av. Brig. Luiz Antônio, 278 - São Paulo, SP • Informações/Inscrições: eventos@apm.org.br (11) 3188-4252 3,5 

Da Nutrição da Criança Normal às Situações Especiais

10 
 Apoio 7 a 9 de setembro Hotel Gran Meliá Mofarrej VI Curso de Atualização em Pediatria da UNIFESP (11) 5082-3030 ou 5084-5284
 SPSP  São Paulo, SP  www.pediatria.epm.br

 Agenda de Cursos e Eventos • 2007
  Data Local Evento Informações

Cursos com Apoio ou Realização SPSP/SBP =  Descontos para Sócios da SPSP/SBP
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 Realização 17 a 20 de março ITM Expo Center 11º Congresso Paulista de Pediatria (11) 3849-8263 ou 3849-0379
 SPSP  São Paulo, SP  www.meetingeventos.com.br

§ 
 Apoio 27 a 29 de abril São Paulo, SP NEPHROKIDS (21) 2266-9150 / fax: 2266-9174
 SPSP   WCN’07 Satellite Symposium on Pediatric Nephro-Urological Diseases www.jz.com.br

 Apoio 9, 16, 23, 30/11 Hospital Mun.Infantil Menino Jesus Curso de Gastroenterologia do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus (11) 3253-5200 ou 3262-0014
 SPSP e 7/12 São Paulo, SP  3

 Apoio 30 de setembro Inst.Isr. Ens.Pesq. Albert Einstein  Curso de Nefrologia e Urologia para Pediatras (11) 3747.1233 ramal 53450
 SPSP  São Paulo, SP  http://ensino.einstein.br/portal/ 2 


