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Aconteceu em agosto 
a oitava edição do 
Congresso de Pediatria do 
Grande ABC.
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Confira mais detalhes  
sobre o 11º Congresso 
Paulista de Pediatria, 
que será 
realizado 
em março 
de 2007. 
Página 7

Congressos

Cursos e eventos

Prezados colegas

Mais um ano se apro-
xima de seu fi nal... 
O mês de outubro 

constitui uma referência à 
criança, não somente porque 
neste mês se comemora o seu 
dia, mas também porque é 
quando se realiza, periodica-
mente, o Congresso Brasileiro de 
Pediatria. O evento deste ano 
aconteceu em Recife e reuniu 
um número considerável de 
pediatras. Nele foram discu-
tidos não apenas os avanços 
científi cos nas diversas es-
pecialidades pediátricas, mas 
também os problemas, as 
necessidades e os programas 
atualmente em andamento, di-
recionados à criança e ao ado-
lescente brasileiros. Mais uma 

vez fi caram muito evidentes 
as diversidades regionais exis-
tentes em relação à saúde da 
criança e do adolescente em 
nosso País e a necessidade de 
maior participação dos Pedia-
tras nesse programas. 
 Nossa gestão à frente da 
Diretoria da Sociedade de Pe-
diatria de São Paulo será con-
cluída em seis meses. A partir 
do próximo mês daremos iní-
cio ao processo eleitoral para 
a escolha da nova Diretoria 
para o triênio 2007-2009, en-
quanto que o processo da So-
ciedade Brasileira de Pediatria 
encontra-se em andamento. 
Sua participação será funda-
mental. Não deixe de votar, 
pois por meio do voto você 

estará infl uenciando os di-
recionamentos dos projetos 
atuais e futuros.
 Também continuamos em 
nosso propósito de fortaleci-
mento e expansão da Revista 
Paulista de Pediatria, que deverá 
iniciar seu processo de inde-
xação na Scielo a partir do 
próximo mês, além de ampliar 
sua distribuição, agora dispo-
nibilizando assinaturas aos 
pediatras de outros Estados, 
conforme informamos neste 
número do Boletim (veja na 
página 2).
 A organização do 11º Con-
gresso Paulista de Pediatria segue 
em ritmo acelerado, com a 
conclusão da Programação 
Científi ca e início da recepção 

de Temas Livres, cujo prazo 
para envio foi ampliado (pági-
na 7). Novamente chamamos 
a sua atenção para as inscri-
ções nos cursos pré-congres-
so, que terão limitações de 
vagas em virtude de suas ca-
racterísticas, envolvendo ati-
vidades teóricas e práticas.
 Enfi m, a SPSP continua 
vigilante e muito ativa em re-
lação a sua responsabilidade 
na busca de mais qualidade 
na atenção à saúde de nossas 
crianças e adolescentes.

Editorial

Cléa Rodrigues Leone
Presidente

Imagem

Cursos e eventos

SPSP e APM realizam 
curso de atualização 
em ultra-sonografia.
Página 2

O II Simpósio Internacional de Reanimação 
Neonatal apresentou conteúdos inovadores, 
conhecimentos científicos atualizados e permitiu 
uma troca de experiências enriquecedora.
Páginas 4 e 5

Superando expectativas

Simpósio

Doação
Banco de leite

É fundamental o estímulo 
à doação de leite humano 
para os bancos de leite.
Página 3
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Cursos e eventos 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).

Ultra-sonografia O Departamento de 
Diagnóstico por Imagem da 

SPSP e a APM organizaram 
curso de atualização em ultra-

sonografia voltado para o 
pediatra.ADiretoria de Cursos e 

Eventos da Socieda-
de de Pediatria de São 

Paulo, em parceria com a As-
sociação Paulista de Medicina 
(APM), realizou em setembro 
último o Curso Teórico-Prático de 
Ultra-sonografia para o Pediatra. 
 De acordo com Joel Sch-
millevitch, presidente do De-
partamento Científico de Diag-

nóstico por Imagem da SPSP, o 
curso foi muito bom. “Tivemos 
83 inscritos, um número ex-
pressivo. E percebemos que to-
dos estavam bem interessados, 
inclusive comentando no final 
do curso que gostaram muito”, 
comentou Schmillevitch.
 O evento foi todo direciona-
do para o pediatra, promovendo 
sua atualização em relação aos 

exames ultra-sonográ-
ficos mais adequados 
para a investigação 
diagnóstica e como 
interpretá-los à luz do 
conhecimento clínico. 
O curso teve a duração 
de um dia: pela manhã 

houve a parte teórica e à tarde 
foi desenvolvida a parte práti-
ca, e os participantes tiveram 
a oportunidade de, em grupos, 
discutir casos clínicos de forma 
interativa.
 Lílian Sadeck, membro da 
diretoria de Cursos e Eventos 
da SPSP, informou que as ava-
liações entregues no final do dia 
foram bastante positivas. “Vá-
rias pessoas solicitaram mais 
atividades com esse formato”, 
contou. Há a intenção, segun-

do Lílian, de 
levar o curso 
para o interior 
de São Paulo.

O evento foi 
credenciado 
pela CNA e 
valeu 3,5 
pontos para o 
Certificado de 
Atualização 
Profissional.

Revista Paulista de Pediatria
Valores para não-sócios da SPSP

Fascículo Único    R$ 30,00 + Frete
Assinatura Anual (4 fascículos)    R$ 100,00 + Frete
Sócios da SBP    Apenas o Frete

Favor fazer depósito em nome da Associação de Pediatria de São Paulo:
Banco Real - agência 1874 - conta corrente 4.712.570-3.

A Revista Paulista de Pediatria é distribuida gratuitamente aos sócios da SPSP.

O valor do 
frete é variável, 
dependendo do 

Estado.

As fotos mostram os participantes 
discutindo casos clínicos na parte 

prática do curso.

Novidades no site da SPSP!
Grandes modificações no site da SPSP: novo layout – mais dinâmico e moderno, 
novos links, notícias atualizadas, agenda com os principais cursos e eventos e muito 
mais informações de interesse do pediatra. Visite: www.spsp.org.br!
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Data Atividade
01 a 30/11/2006 Prazo de registro das chapas
01 a 10/12/2006 Verificação da Comissão Eleitoral sobre a Elegibilidade
05/01/2007 Término do prazo de envio das cédulas aos Sócios

Eleição

Calendário Eleitoral SPSP

A interposição de recursos de chapas ou candidatos impugnados 
poderá ser efetuada até o dia 20 de dezembro de 2006. As cédulas 

impressas com a(s) chapa(s) concorrente(s) serão enviadas aos 
associados quites com a SPSP 40 dias antes da apuração, que será 

realizada no último dia útil da 1ª quinzena de fevereiro de 2007. 
Os votos deverão ser enviados pelo Correio à Caixa Postal da SPSP 

especialmente destinada para esse fim.
Para saber detalhes do processo eleitoral consulte o site da SPSP: 

www.spsp.org.br/estatuto_social.asp.

Eleição para a Diretoria
Triênio 2007-2009

Banco de leite

Doação de leite humano

Prematuros de alto risco, 
recém-nascidos de muito 
baixo peso, com imuno-

deficiências ou doenças crôni-
cas e graves contam com um 
aliado importante na sua recu-
peração: o leite humano. No en-
tanto, para recebê-lo, é preciso 
que os bancos de leite dos hos-
pitais, que dependem de doa-
ção, tenham estoque suficiente. 
Segundo Rosângela Gomes dos 
Santos, membro do Departa-
mento de Aleitamento Materno 
da SPSP, infelizmente esse é um 
produto que anda em falta: “Es-
tima-se que haja um desperdício 
muito grande de leite humano 
por falta de conhecimento do 
serviço prestado pelos bancos 
de leite.” 
 Sua falta aumenta o risco de 
mortalidade perinatal, diminui 
a recuperação dos prematuros 
e aumenta o risco de infecção 
hospitalar, porque os bebês 
apresentam baixa imunidade 
e ficam mais suscetíveis a pro-
blemas. “Sem o leite humano 
recorremos à fórmula, que não 
tem os anticorpos que o leite 
materno tem, fundamentais na 

recuperação”, diz Rosângela. 
Mesmo pasteurizado, o leite 
humano mantém 70% do seu 
valor imunológico, uma perda 
considerada pequena. 
 O leite materno não pode 
ser comprado, sua doação é vo-
luntária, o que torna importante 
o trabalho de divulgação dos 
bancos de leite por parte dos 
profissionais de saúde. Assim, 
na consulta pediátrica, o médi-
co pode informar e estimular 
a mãe que tem leite excedente 
a ser uma doadora. Elas de-
vem procurar o banco de leite 
mais próximo de sua residência, 

onde serão orientadas nos pro-
cedimentos de doação do leite, 
assim como podem receber in-
formações e ajuda sobre os cui-
dados com a mama e possíveis 
problemas durante o aleitamen-
to materno. Os bancos de leite 
humano fazem coleta domiciliar 
do leite excedente. 

Quem pode doar?
 Qualquer mulher saudável, 
que não tenha nenhuma doença 
infecto-contagiosa, não esteja 
tomando medicamentos contro-
lados nem contra-indicados na 
amamentação. Ela não é obri-

É fundamental que o 
pediatra oriente e estimule 
a mãe com excesso de leite 

a doar esse importante 
alimento, contribuindo para a 
recuperação de recém-nascidos 

de alto risco.

gada a doar todo dia, somente 
quando houver excedente. Os 
procedimentos são padroniza-
dos no Brasil todo, e o órgão 
centralizador – a Rede Brasilei-
ra de Banco de Leite Humano 
da Fundação Oswaldo Cruz 
– fica no estado do Rio de Ja-
neiro. Para obter mais informa-
ções, acesse o site da Rede BLH: 
www.fiocruz.br/redeblh/.

Atenção coordenador de eventos em Pediatria. A 
Comissão Nacional de Acreditação (www.cna-cap.

org.br) informa que o prazo para cadastro dos 
eventos do 1º semestre de 2007 foi prorrogado 

até 30 de novembro de 2006.

Atualização profissional

Cadastro de eventos
para 2007

Portanto, os pediatras coordenadores/organizadores 
de cursos, simpósios, jornadas, congressos, 
entre outros, podem solicitar o formulário de 

cadastramento junto à SPSP e devolvê-lo preenchido 
até o dia 20 de novembro para a SPSP. A Sociedade 
de Pediatria de São Paulo encaminhará à Sociedade 

Brasileira de Pediatria, que por sua vez enviará a 
pontuação diretamente para a CNA, facilitando assim 
a acreditação do evento que envolve a especialidade 

Pediatria e suas 16 Áreas de Atuação. 

Bancos de leite que fazem coleta domiciliar
 Capital:       Interior:
Hospital Ipiranga: 6215-7799 ramal 2780   Bauru: (14) 235-1368
Hospital Regional Sul: 5694-8207    Botucatu: (14) 6802-6233 ramal 6410
Hospital Ermelino Matarazzo: 6943-9944 ramal 4311  Campinas: (19) 3731-6039
Hospital do Servidor Público Estadual: 5088-8247/5088-8172 Jundiaí: (11) 4521-7244
Hospital Interlagos: 5666-0222 ramal 230   Marília: (14) 422-6528/421-6519
Hospital Campo Limpo: 5512-4419   Presidente Prudente: (18) 221-1167 ramal 28
Hospital São Paulo: 5539-0155 e 5086-1236  Ribeirão Preto: (16) 602-l220
Hospital Leonor Mendes de Barros: 6292-4068  Sorocaba: (15) 3212-0384
Hospital de Itapecerica da Serra: 4668-8988   Taubaté: (12) 224-6814
São Bernardo do Campo: 4365-1480 
Osasco: 3686-2530     Outros locais: acesse www.fiocruz.br/redeblh/
Guarulhos: 6408-2188/6463-0194   e clique no mapa para localizar a região desejada.
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Superando expectativas

O evento agregou para a 
Pediatria brasileira conteúdos 

inovadores, conhecimentos 
científicos atualizados e 

uma troca de experiências 
enriquecedora.

Simpósio

Aconteceu, de 17 a 19 de agosto último, em São Paulo, o II 
Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal, uma iniciativa do 
Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de 

Pediatria com a promoção e realização em conjunto da SBP e SPSP. 
 O evento, que contou com o apoio da Nestlé Nutrition, reuniu os 
pediatras interessados no tema, favorecendo a troca de experiências e, 
simultaneamente, promoveu a atualização quanto às novas condutas 
relacionadas à assistência ao recém-nascido na sala de parto. Essas 
condutas foram renovadas de acordo com um consenso internacional 
de especialistas na área, entre eles os convidados estrangeiros presen-
tes no evento, membros da Academia Americana de Pediatria. São 
eles: David W. Boyle, Indiana University; Louis P. Halamek, Stanford 
University; e William J. Keenan, Saint Louis University, todos dos Es-
tados Unidos. 

Grande interesse
 Para as presidentes do Simpósio, Maria Fernanda Branco de Al-
meida e Ruth Guinsburg, o evento ultrapassou as expectativas em 
termos do interesse despertado nos pediatras brasileiros e, também, 
ao atingir as metas propostas quanto à atualização nas novas condu-
tas e controvérsias sobre o tema. Ao mesmo tempo, não foi possível 
atender dezenas de colegas que deixaram a inscrição para depois dessa 
data. “Esperamos que os pediatras aqui presentes, vindos de todos os 
estados brasileiros, se entusiasmem por disseminar os conhecimentos 
obtidos para todos aqueles que se interessam pelo tema e não pude-
ram estar presentes”, finalizou.
 “Com base no Simpósio anterior que contou com cerca de 300 
médicos e na existência de 400 instrutores de reanimação credenciados 
pela SBP, planejamos um evento para 600 pediatras. Ficamos muito 

felizes com a imensa procura pelo evento, que teve as vagas esgotadas 
no dia 3 de agosto”, disse Maria Fernanda, no início do evento. 
 Ruth Guinsburg destacou que o nascimento é o milagre da vida 
que se renova, repleto de beleza e perfeição, mas também é o evento 
mais perigoso no qual o ser humano se defronta em toda a sua exis-
tência. Qualquer deslize da engrenagem que dá a vida coloca em risco 
a própria vida e a qualidade da vida futura daquele que está nascendo. 
“É com isso em mente que esperamos que a atualização do conhe-
cimento se transforme em ações para diminuir a mortalidade dos re-
cém-nascidos brasileiros”, afirmou.
 Na abertura do evento, Dioclécio Campos Jr., presidente da SBP, 
realçou o papel de grande valor da SBP e dos coordenadores nacio-
nais do Programa, na construção da rede de Reanimação Neonatal, 
que cobre praticamente todo o território nacional, produzindo re-
sultados reconhecidos e de extremo valor na promoção da saúde da 
criança em todo o País. E fez uma reflexão: “Neste evento colocamos 
a ciência e a tecnologia a serviço da vida, a serviço da defesa do direito 
fundamental de toda criatura humana, o direito da vida na sua dimen-
são mais plena.” 
 Para Cléa Rodrigues Leone, presidente da SPSP, o evento foi uma 
prova da força do Programa de Reanimação Neonatal da SBP no País, 
pela participação ampla de todos os estados brasileiros no Simpósio. 
“As pessoas permaneceram do começo ao fim do evento, numa gran-
de demonstração de empenho e do quanto são comprometidos com 
o Programa”, disse Cléa. Segundo ela, isso mostra que o Programa 
é especial e muito importante, e tem trazido impacto nos índices de 
mortalidade neonatal em nosso País. “Foi um evento de alto nível 
científico e também foi um espaço de muita discussão e crescimento 
para todos que participaram”, concluiu.

À direita, mesa de abertura do 
II Simpósio Internacional de 

Reanimação Neonatal: Dioclécio 
Campos Jr., presidente da SBP; 

Ruth Guinsburg e Maria Fernanda 
Branco de Almeida, presidentes do 
Simpósio; Cléa Rodrigues Leone, 

presidente da SPSP; José Orleans da 
Costa, Coordenador do Programa de 

Reanimação Neonatal da SBP. 

À esquerda, Cléa Rodrigues 
Leone, presidente da SPSP, 
discursa na abertura do 
evento.



► 806 participantes: 20 (2%) 
acadêmicos de 5º e 6º ano médico; 
78 (10%) residentes de pediatria; 708 
(88%) pediatras, dos quais 682 sócios 
da SBP.
► Dos 806 participantes: 374 (30%) 
provenientes do Município de São 
Paulo; 194 (24%) provenientes de 63 
cidades do interior do Estado de SP; 
374 (46%) provenientes dos outros 
estados brasileiros (22 estados e DF), 
além de 2 angolanos.
► As regiões das quais vieram os 
participantes foram: Norte 37 (5%); 
Centro-Oeste 53 (7%); Nordeste 100 
(12%); Sudeste 532 (66%); Sul 79 
(10%).
► Dos 806 participantes, 265 (33%) 
eram instrutores do programa de 
Reanimação Neonatal e foram 
recredenciados como instrutores 
após a participação no evento. Assim, 
dos 452 instrutores do Programa, 
265 (60%) participaram do Simpósio 
e foram recredenciados.
► Dos 806 participantes, 254 (32%) 
devolveram a ficha de avaliação do 
Simpósio e 248 responderam ao 
quesito relacionado às atividades 
científicas: 127 (51%) consideraram 
as atividades científicas ótimas e 99 
(40%) boas.

Participação
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Certificado de Atualização Profissional: 10 créditos 
para a especialidade Pediatria e as áreas de atuação 

de Neonatologia e Terapia Intensiva Pediátrica. 
Participantes que receberam pontos:

• Título de Especialista em Pediatria: 550;
• Certificado de Área de Atuação

em Neonatologia (TEN): 305;
• Certificado de Área de Atuação em

Medicina Intensiva Pediátrica (TETIP): 70

Créditos

Acima (foto maior), a platéia 
presente no Simpósio lota a sala. 

Na foto menor, acima, Ruth 
Guinsburg faz sua apresentação. 

À direita: Louis P. Halamek, 
Maria Fernanda Branco de 

Almeida, David W. Boyle, Ruth 
Guinsburg e William J. Keenan.  

Abaixo, os participantes observam 
os pôsteres apresentados no evento. 
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Congresso ABC

Evento do Grande ABC

OVIII Congresso de Pe-
diatria do Grande ABC, 
cujo tema foi “Crescer 

com qualidade de vida”, ocor-
reu de 24 a 26 de agosto último, 
registrando mais uma vez a ca-
pacidade e a eficiência da Socie-
dade de Pediatria de São Paulo 
- Regional Grande ABC em 
manter vivo esse já tradicional 
evento da região. O Congresso, 
que acontece a cada três anos, 
contou com o apoio do Depar-
tamento de Saúde de São Caeta-
no do Sul, da SPSP, da Discipli-
na de Pediatria da Faculdade de 
Medicina da Fundação do ABC, 
do IMES, da Fundação das Ar-
tes de São Caetano do Sul, da 
Nestlé e de várias empresas far-
macêuticas. 
 “Unidos, trouxemos espe-
cialistas e professores das mais 
diferentes áreas da pediatria que 
ministraram palestras com gran-
de brilhantismo, cujos assuntos 
são relevantes e atuais para to-
dos os pediatras, objetivando 

afinar cada vez mais o atendi-
mento clínico da nossa popu-
lação”, informou José Kleber 
Kobol Machado, presidente da 
SPSP - Regional Grande ABC. 
O Congresso reuniu 300 pro-
fissionais da área pediátrica que 
participaram efetivamente desde 
a abertura até os últimos instan-
tes do encerramento do evento. 
 Entre os assuntos discutidos 
constaram: “Como diagnosticar 
e tratar a dor na criança e no 
adolescente com câncer?”, “Vio-
lência na infância e adolescên-
cia: visão multipro-
fissional”, “Manejo 
das doenças alérgicas 
respiratórias”, “Febre 
alta, complicações, 
mitos e verdades”, 
“Prevenção de aci-
dentes na infância e 
adolescência”, “Pue-
ricultura do lactente 
que foi prematuro 
extremo”, “Uso de 
suplementos nutri-

cionais e outras substâncias na 
atividade esportiva”, “Dificulda-
des escolares: um desafio supe-
rável”, “Problemas ortopédicos 
na infância” e “Uso e abuso de 
drogas”, entre outros.
 “Com a informação e o 
aprendizado que foram obtidos 
pelos participantes, esperamos 
ter colaborado para diminuir a 
mortalidade infantil e a morbi-
dade nessa faixa etária, melho-
rando a qualidade de vida de 
nossas crianças e adolescentes”, 
finalizou Machado.

Comemoração

Departamento comemora 50 anos

ODepartamento de 
Puericultura e Pedia-
tria da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto 
(FMRP) da USP comemorou 
os 50 anos do Departamento 
com atividades sociais além 
de ampla e especializada pro-
gramação científica. O evento 
aconteceu nos dias 7, 8 e 9 de 
setembro último, no Centro de 
Convenções de Ribeirão Preto. 
 Na ocasião, foram homena-
geados todos os profissionais 
que fizeram parte do Departa-
mento, alguns recebendo ho-
menagens póstumas, como o 
professor Jacob Renato Woiski, 
fundador do Departamento de 
Puericultura e Pediatria, faleci-
do em 2005. 

 Além dos 
ex-docentes, 
foram home-
nageadas as 
pessoas e en-
tidades que 
contribuíram 
de maneira im-
portante com 
o trabalho do 
Departamen-
to. Cléa Rodrigues Leone, em 
nome da SPSP, recebeu uma 
placa de agradecimento das 
mãos de Francisco Eulógio 
Martinez, chefe do Departa-
mento de Puericultura e Pedia-
tria da FMRP. “Foi um evento 
muito emocionante, que reuniu 
várias gerações de pediatras en-
volvidos com o Departamen-

to”, disse Martinez. 
 Nos três dias de reunião 
comemorativa, os profissionais 
do Departamento de Puericul-
tura e Pediatria desenvolveram 
atividades científicas e apresen-
taram a história de cada setor 
do Departamento, assim como 
as atividades que têm sido reali-
zadas atualmente. 

Na mesa, da esquerda para a direita: Hélio 
Rubens Machado, representando Milton 

Roberto Laprega, superintendente do Hospital 
das Clínicas da FMRP; Oswaldo Cruz 
Franco, secretário da Saúde de Ribeirão 

Preto; Francisco Eulógio Martinez, chefe do 
Departamento de Puericultura e Pediatria 

da FMRP; Wiliam Alves do Prado, 
representando Marcos Felipe Silva de Sá, 

diretor da FMRP; Cléa Rodrigues Leone, 
presidente da SPSP. Acima, Cléa recebe a 

placa de agradecimento em nome da Sociedade. 

A oitava edição do Congresso 
de Pediatria do Grande 

ABC promoveu a reciclagem 
e o aperfeiçoamento dos 

profissionais que atuam na 
atenção à saúde de crianças e 

adolescentes da região. 

A foto à esquerda mostra um momento de 
uma das palestras do Congresso. Acima, 

José Kleber Kobol Machado. 
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Cursos e eventos

Congresso Paulista de Pediatria
 O ITM Expo Center receberá, de 17 a 20 de março de 2007, o 
11º Congresso Paulista de Pediatria, que terá como temas centrais “Pe-
diatria, da intimidade dos mecanismos celulares à consulta pediá-
trica”, “Crianças e adolescentes não devem esperar: o seu amanhã 
já começou” e “O pediatra, maestro e artífi ce do cuidar bem da 
criança e do adolescente”.
 Os 30 Departamentos da SPSP participam da Programação 
Científi ca do evento em 30 conferências, 18 painéis, 15 mini-confe-
rências, 18 mesas-redondas seguidas de mini-colóquios, 15 sessões 
de temas livres, 3 sessões de pôsteres comentados e 11 colóquios. O 
Congresso é uma realização da Sociedade de Pediatria de São Paulo. 
Veja abaixo algumas das atividades programadas.

11º Congresso Paulista de Pediatria

Temas Livres: prazo final
para envio prorrogado para

15 de novembro de 2006
Instruções no site

www.meetingeventos.com.br. 

Cursos Práticos programados para 17 de março
• 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 e hematúria
Abordagem e investigação de problemas reumatológicos em 4 estações práticas
• Das 14 às 18 horas
Consultório pediátrico em amamentação
Emergências em Oftalmologia Pediátrica
Estética e modismos 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 seguro de crianças e adolescentes em veículos a motor: estação prática

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

Convidados internacionais confirmados:
Berthold Koletzko
Divisão de Doenças Metabólicas e Medicina Nutritional Dr. Von 
Hauner Children’s Hospital – University of  Munich, Muenchen, 
Alemanha.
Ciro A. de Quadros
Diretor de Programas Internacionais – Albert B. Sabin Vaccine 
Institute, Washington, EUA.

Mesas-redondas seguidas de mini-colóquios – 90 minutos
1. Abordagem inicial em acidentes com crianças
2. Aleitamento materno e repercussões futuras 
3. Asma na criança 
4. Atendimento ao adolescente 
5. Cuidados com a pele na infância
6. Cuidados primários na criança transplantada
7. Distúrbios de aprendizado
8. Distúrbios funcionais do trato digestório
9. Doença falciforme
10. Emergências cirúrgicas abdominais em Pediatria
11. Escola promotora de saúde
12. Infecção de trato urinário
13. Intoxicação por droga
14. Atenção à criança com cardiopatia
15. Problemas endócrinos de consultório
16. Qualidade de vida do recém-nascido pré-termo
17. Tuberculose na infância
18. Vigilância e controle da transmissão das infecções congênitas

Painéis – 90 minutos
1. Cefaléia na criança e no adolescente
2. Hipertensão arterial: novos conceitos em Pediatria
3. Hormônio de crescimento em pediatria
4. Influência da mídia no comportamento do adolescente
5. Manejo do paciente em choque
6. Novas diretrizes em ressuscitação cardio-pulmonar em pediatria
7. Nutrição na escola e pré-escola
8. O erro médico em Pediatria: epidemiologia e ações de prevenção
9. O exame oftalmológico feito pelo pediatra
10. O que a SPSP pode fazer para o Pediatra de hoje
11. O respirador bucal
12. Obesidade na criança e adolescente: uma pandemia atual?
13. Residência Médica: definindo novas competências para o pediatra
14. Terapia nutricional da criança gravemente doente
15. Triagem auditiva neonatal universal: estamos atingindo as metas?
16. Uso e abuso de analgésicos e antiinflamatórios não hormonais
17. Uso racional de medicamentos em Pediatria
18. Velhos e novos problemas em gastropediatria



 

 

  

Reanimação Neonatal para Médicos(§) e para Auxiliares Contato: Adriana (adriana@spsp.org.br)

“ESTE EVENTO RECEBEU PATROCÍNIO DE EMPRESAS PRIVADAS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 11.265, DE 3 DE JANEIRO DE 2006.

Sexualidade e Contracepção na Adolescência

Agenda de Cursos e Eventos • 2006
  Data Local Evento Informações

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

Curso PALS 24 e 25 novembro.
Informações/inscrições: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês: (11) 3155-1140.
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 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

Da Nutrição da Criança Normal às Situações Especiais

3
 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  

 Agenda de Cursos e Eventos • 2007
  Data Local Evento Informações

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

§

Pontos
para

pediatras

 Apoio 8 de fevereiro Centro Médico de Ribeirão Preto Curso de Avaliação Laboratorial em Pediatria (16) 3636-0392
 SPSP  Ribeirão Preto, SP  persiorj@hcrp.fmrp.usp.br

§ 

 Apoio 14 de abril Centro Médico de Ribeirão Preto Curso de Nefrologia Pediátrica (16) 3941-2448
 SPSP  São Paulo, SP  renato_zorzo@yahoo.com.br

Cursos on-line

Nefrologia e Oftalmologia
 Exames Oftalmológicos em Crianças e Enurese Noturna são dois dos cursos 
on-line certificados pela SPSP que não estão mais no ar. O primeiro, patrocinado 
pela Alcon, esteve disponível para o pediatra no site da SPSP de julho de 2004 a 
julho de 2006. Coordenado pela presidente do Departamento de Oftalmologia da 
SPSP, Rosa Maria Graziano, ofereceu ao pediatra meios para realizar a prevenção 
de doenças oftalmológicas, salientando a importância dos exames preventivos e a 
facilidade com que podem ser realizados nas consultas pediátricas de rotina. 
 Enurese Noturna, patrocinado pelos Laboratórios Ferring, ficou no ar de julho 
de 2005 a julho de 2006. Coordenado pela presidente do Departamento de Ne-
frologia da SPSP, Maria Cristina de Andrade, promoveu a atualização no assunto, 
oferecendo ao pediatra a possibilidade de acompanhar e tratar esse distúrbio de 
acordo com as novas terapêuticas vigentes. Veja no quadro ao lado os números de 
cada um dos cursos virtuais oferecidos pela SPSP.

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

 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

15

§ 

Enurese Noturna Exames Oftalmológicos em Crianças
De julho/05 a julho/06 De julho/04 a julho/06
Usuários: 1.006 Usuários: 1.134
59% SP (21% Capital) 62% SP (26% Capital)
11% MG; 6% PR; 6% RJ 6% MG; 6% RJ; 4% PR
Exterior: 9 alunos (Portugal,  Exterior: 21 alunos (Uruguai, Portugal,
Cabo Verde, República Dominicana) Espanha, França, México, Equador, Peru)
Especialidades: 64% pediatria;  Especialidades: 60% pediatria;
9% clínica médica; 5% neurologia;  6% oftalmologia; 5% clínica médica;
5% enfermagem 5% estudantes
Média: 77 novos alunos ao mês Média de 45 novos alunos ao mês

 Apoio 29 de novembro Guarulhos, SP III Congresso Paulista de Bancos de Leite Humano e (16) 3967-1003
 SPSP a 2 de dezembro  XIII Encontro Paulista de Aleitamento Materno www.oxfordeventos.com.br §


