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Sucesso

Cursos e eventos

O 11º Congresso 
Paulista de 
Pediatria superou as 
expectativas e fechou 
com chave de ouro a 
gestão 2004-2006.
Páginas 6 e 7

Foi realizada em 
março a cerimônia de 
transmissão de cargos 

da nova 
Diretoria 
da SPSP, 
em 
clima de 
alegria e 
integração.
Página 2

Jantar de 
posse

Nova Diretoria

Prezados colegas
Editorial

Cléa Rodrigues Leone
Presidente (gestão 2004-2006)

Atividades realizadas
Relatórios da gestão 2004-2006

No início da gestão 2004-2006, as Diretorias da 
Sociedade de Pediatria de São Paulo definiram objetivos 
para todas as áreas de atuação da SPSP, que vão desde 
a formação do pediatra e a educação continuada até 
o relacionamento com as Regionais e a comunicação 
da Sociedade com a comunidade. Confira as atividades 
desenvolvidas 
por cada área 
nos últimos três 
anos.
Páginas 
3, 4 e 5

Este é um número espe-
cial do nosso Boletim, 
pois corresponde ao 

encerramento da gestão 2004-
2006 e ao início de uma nova, 
a de 2007-2009, com seus pro-
gramas e novos desafi os. 
 Ao iniciarmos nossa gestão 
à frente da Diretoria da SPSP, 
defi nimos em nossa primei-
ra reunião de Planejamento 
Estratégico as várias metas a 
serem atingidas no triênio por 
meio das diversas diretorias, 
departamentos, grupos de tra-
balho e setores. Ao fi nal desse 
período, a avaliação do que foi 
realizado é muito gratifi cante, 
pois a maior parte dos objeti-
vos havia sido atingida, alguns 
programas estavam em fase 
fi nal e novos surgiram. Isso 

ocorreu graças à participação 
efetiva e ao trabalho contínuo 
de todos os membros da di-
retoria, departamentos cien-
tífi cos, grupos de assessores, 
secretaria e parceiros. Não po-
deríamos, no entanto, deixar de 
salientar aqui a importância da 
evolução da nossa home page 
nesse período, que renovou 
seu visual, disponibilizou cur-
sos on-line, tabelas, fórmulas, 
textos de atualização, e da Re-
vista Paulista de Pediatria, que 
ampliou muito a extensão de 
nossa comunicação com os as-
sociados e público leigo. 
 Além do empenho e efi ci-
ência de todo o grupo, que foi 
crescente com o tempo, nada 
do que foi realizado teria sen-
tido se não tivéssemos tido um 

retorno tão signifi cativo por 
parte dos pediatras, que nos 
apoiaram em todas as nossas 
iniciativas. O nosso agrade-
cimento especial a todos os 
pediatras do Estado, que nos 
elegeram com o seu voto e nos 
acompanharam ao longo deste 
período, incentivando-nos a 
prosseguir e a ousar um pouco 
mais. 
 Procuramos trazer nesta 
edição um resumo das ativida-
des mais relevantes desenvolvi-
das nesse período e o relatório 
do 11º Congresso Paulista de 
Pediatria, que foi o grande en-
contro dos pediatras e da Pe-
diatria em nosso meio, confor-
me poderá ser observado na 
matéria correspondente, além 
de matéria sobre a cerimônia 

de posse da nova Diretoria.
 A SPSP prossegue em bus-
ca de uma Pediatria que efeti-
vamente constitua o grande re-
ferencial para o cuidar bem de 
nossas crianças e adolescentes, 
renovando-se a cada nova ges-
tão e, assim, tornando-se cada 
vez mais a voz dos pediatras 
deste Estado.
 À diretoria que inicia seu 
mandato, o nosso apoio e a 
certeza de que será um perío-
do muito intenso e de muitas 
vitórias.
 Um grande abraço a todos
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gestão 2004-2006.
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Nova Diretoria

Jantar celebra posse 
da nova Diretoria

As entidades representativas 
de classe estão sempre em 

contínua formação e a 
Diretoria que inicia seu 

mandato tem consciência de 
que estará colocando mais um 
tijolo na construção da SPSP.União e alegria deram o 

tom do jantar que mar-
cou a posse da nova Di-

retoria da Sociedade de Pediatria 
de São Paulo, no último dia 28 de 
março, no Centro Britânico Bra-
sileiro, na Capital. Na ocasião, 
também tomaram posse os pre-
sidentes eleitos das 13 Regionais. 
 Cléa Rodrigues Leone, presi-
dente da SPSP na gestão 2004-
2006 disse, ao entregar o cargo, 
que os últimos três anos foram 
de intensas atividades, que con-
taram com a participação efetiva 
de todos - membros da Diretoria 
Executiva e demais Diretorias, 
todos os Departamentos Cien-
tíficos, Grupos de Trabalho e, 
especialmente, os pediatras que 
prestigiaram todos os eventos 
e publicações da entidade. Cléa 
agradeceu a todos que a apoia-
ram e ajudaram a realizar o tra-
balho e fez votos de que a nova 
gestão seja muito feliz ao longo 
do período que se inicia.
 Assumindo a Diretoria da 
SPSP, José Hugo Lins Pessoa, 
agradeceu o apoio e a solidarie-
dade dos colegas na forma de 
adesão ao plano de trabalho da 
chapa eleita. “Uma equipe de 
importantes e capacitados pe-

diatras irá trabalhar na gestão 
2007-2009, e agradeço a todos 
que aceitaram o convite para 
enfrentarmos juntos o desafio 
de construir essa nova etapa da 
SPSP”, disse o presidente. 
 Em seu discurso, José Hugo 
comentou que as sociedades de 
especialidades médicas nunca 
estão prontas. À semelhança das 
pessoas, estão permanentemente 
se fazendo e refazendo, e a tarefa 
sempre inacabada de construir a 
SPSP continuará com esta ges-
tão. Para ele, uma das missões da 
SPSP é contribuir com a atuali-
zação científica dos pediatras e, 
nesse sentido, a qualidade dos 
cursos, inclusive on-line, jorna-
das e congressos e as diversas 
publicações – ressaltando a Re-
vista Paulista de Pediatria, em vias 
de indexação – são instrumentos 
vitais. O ensino da Pediatria tam-
bém deve merecer atenção, uma 
vez que tanto as estruturas for-
madoras quanto as sociedades 
médicas precisam contribuir em 
um inegociável compromisso 
com a qualidade. 
 José Hugo ressaltou que a 
Diretoria de Relações Comuni-
tárias trabalhará de modo atu-
ante na ponte entre a SPSP e a 

comunidade, participando e or-
ganizando campanhas e ações 
em proteção à saúde e aos cui-
dados à criança e ao adolescente. 
A nova gestão também pretende 
visitar todas as Regionais, para 
dinamizar as ações da SPSP em 
cada cidade do Estado. “O pleno 
funcionamento das Regionais, na 
educação continuada e na defesa 
profissional tem uma importân-
cia estratégica”, comentou. A 
defesa profissional lutará pelo 
exercício da profissão enfren-
tando os conflitos do mercado 
de trabalho médico que aflige os 
pediatras de todo o Brasil, bem 
como todos os médicos. “Em 
que pese a universalidade da cor-
rosão do valor do trabalho mé-
dico é preciso se indignar”, afir-
mou José Hugo em seu discurso. 
O novo presidente também re-
forçou o compromisso da SPSP 
em estar presente nas atividades 
da SBP, valorizando o conjunto 
da Pediatria brasileira. 
 José Hugo finalizou: “Apren-
di que quando os trabalhos se 
desenvolvem em equipe, adqui-
rem uma maior transcendência, 
e que individualismo e vaidades 
não cabem em sociedades ama-
durecidas. Já vivi o suficiente 
para saber que a vida distribui 
alegrias e sofrimentos, e hoje é 
um momento de alegria.”

Na mesa, da esquerda para a direita: Luiz Alberto Bacheschi 
(vice-presidente do CRM-SP, representando seu presidente, Desiré 
Carlos Callegari), Clóvis Francisco Constantino (vice-presidente do 
CFM, representando seu presidente, Edson de Oliveira Andrade 
e Jorge Carlos Camacho Curi, presidente da APM), Dioclécio 
Campos Junior (presidente da SBP), José Hugo Lins Pessoa 
(presidente da SPSP, gestão 2007-2009). À direita, Cléa Rodrigues Leone (presidente da 
SPSP, gestão 2004-2006) e José Hugo Lins Pessoa, discursando.

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 (in memorian).

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).
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Especial - Relatórios da gestão 2004-2006

Atividades desenvolvidas No início da gestão 2004-
2006, as Diretorias da 

Sociedade de Pediatria de São 
Paulo se reuniram e definiram 

objetivos para todas as áreas 
de atuação da SPSP, que vão 
desde a formação do pediatra 
e a educação continuada até 

o relacionamento entre as 
Regionais e a comunicação 

entre a Sociedade e a 
comunidade. Confira nas 

próximas páginas as atividades 
desenvolvidas por cada área nos 

últimos três anos.

 A Diretoria de Cursos e Eventos trabalhou ativa-
mente na organização e realização de atividades de atua-
lização voltadas para o pediatra do Estado. 
 Entre os eventos de médio e grande porte realizados 
pela SPSP destacam-se:
• 18º Congresso Brasileiro de Perinatologia (1.740 ins-
critos);
• 6º Fórum Nacional de Defesa da Saúde da Criança Indígena (192 inscritos); 
• 1º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica (563 inscritos); 
• 2º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal (781 inscritos); 
• 4ª Conferência das Universidades e da SPSP na Atualização da Pediatria (262 inscritos); 
• 11º Congresso Paulista de Pediatria (2.419 ins-
critos presentes).
 Foram realizadas 19 aulas para 414 participan-
tes no projeto A SPSP na sua Região: Atualize-se 
em..., nas Regionais de Santos (4), Taubaté (4), 
Campinas (3), Franca (2), Grande ABC (2), Ribei-
rão Preto (2) e São José do Rio Preto (2). 
 Cursos teórico-práticos de interfaces com a 
Pediatria também aconteceram durante a gestão: 
Oftalmologia, para 192 pediatras, em 2005 e 2006, 
e Ultra-Sonografia, para 76 pediatras, em 2006. 

Cursos on-line
 Os cursos virtuais oferecidos pela SPSP em 
seu site na internet fizeram sucesso entre os pro-
fissionais de saúde do Estado e também de outras 
regiões do País. Foram disponibilizados:
• Dermatologia – de agosto de 2003 a junho de 
2005, com 606 inscritos;
• Oftalmologia – de julho de 2004 a julho de 2006, 
com 1.134 inscritos;
• Enurese Noturna – de julho de 2005 a julho de 
2006, com 1.006 inscritos
• Sexualidade e Contracepção na Adolescência 
– de novembro de 2005 a janeiro de 2007, com 
639 inscritos;
• Da Nutrição na Criança Normal às Situações 
Especiais – desde maio de 2006 e ainda no ar, 
com 1.831 inscritos até agora.
 Nestes três anos, foram realizados 80 eventos 
cujos coordenadores solicitaram apoio da Socie-
dade de Pediatria de São Paulo: 50 na Capital, 5 
na Grande São Paulo e 25 no interior do Estado. 
Outros 77 eventos pediátricos foram divulgados 
pela SPSP, sendo 48 de São Paulo e 29 de outros 
Estados. 
 Na tabela ao lado, pode-se verificar os eventos 
pontuados em Pediatria e suas áreas de atuação 
pela Comissão Nacional de Acreditação, cujas so-
licitações foram enviadas pela SPSP junto à SBP 
e CNA, para o Certificado de Atualização Profis-
sional. 

Coordenadora:
Maria Fernanda Branco de Almeida
Membros:
Cristina Miuki Abe Jacob, Lilian dos 
S. Rodrigues Sadeck, Mauro Batista 
de Morais, Rubens Wolf Lipinski 
(capital). Claudio Ribeiro Aguiar, 
José Dirceu Ribeiro, Luiz Gonzaga 
Tone, Raphael Del Roio Liberatore 
(interior).

Diretoria de Cursos e Eventos

Pediatria e suas áreas de atuação Eventos pontuados
 Jan/2006 a Jun/2007
 
Especialidade PEDIATRIA 130

Alergia e Imunologia Pediátrica 9
Cardiologia Pediátrica 1
Endocrinologia Pediátrica 1
Gastroenterologia Pediátrica 6
Hematologia e Hemoterapia Pediátrica 1
Infectologia Pediátrica 8
Medicina do Adolescente 2
Medicina Intensiva Pediátrica 16
Nefrologia Pediátrica 6
Neonatologia 39
Neurologia Pediátrica 4
Nutrição Parenteral e Enteral Pediátrica 4
Nutrologia Pediátrica 6
Pneumologia Pediátrica 5
Reumatologia Pediátrica 2

Acima, momento do 11º Congresso Paulista de Pediatria, realizado no ITM Expo, em São Paulo.



Especial - Relatórios da gestão 2004-2006

 A primeira missão da Diretoria das Regio-
nais da SPSP foi verifi car a situação de cada 
uma das 16 Regionais existentes. Constatou-se 
que apenas sete Regionais contavam com es-
tatuto e, destas, apenas duas possuíam registro 
dos mesmos. Outro ponto claro dessa fase de 
verifi cação foi que em muitas Regionais o pro-
cesso de eleição e renovação dos presidentes 
e seus auxiliares não vinha sendo cumprido e 
poucas relatavam suas atividades de maneira 
regular para a Diretoria da SPSP na Capital. 
 Nesse sentido, a primeira atitude do gru-
po foi tentar contato com cada Regional para 
entender a situação particular de cada uma 
delas. A revisão do Estatuto da SPSP regu-
larizou a eleição dos diretores-presidentes e 
vice-diretores presidentes de todas as Regio-
nais da entidade. 
 Com relação à organização estatutária, foi 
proposto um roteiro e, também, foram sugeri-
das medidas para aprimorar a comunicação da 

SPSP com suas Re-
gionais – entre elas 
encontros periódi-
cos dos presiden-
tes das Regionais 
com a diretoria 
da SPSP e espaço 
para as Regionais nos meios de comunicação 
da entidade (boletim, site na internet). 
 Durante sua gestão, a Diretoria verifi cou 
a necessidade de revisar a organização geo-
política das Regionais, com aglutinação de 
algumas e inclusão de cidades próximas a de-
terminadas Regionais. Nesse caso, foi forma-
lizada a extinção de duas Regionais: Araçatu-
ba e Araras.
 Avanços foram conseguidos nos três anos 
da gestão que se encerrou, culminando com a 
realização de eleição única para todos os nú-
cleos diretivos de cada Regional, em conjunto 
com a Diretoria da SPSP. 

Coordenadores:
Antônio Carlos Pastorino 
e Heloisa Helena Souza 
Marques.
Membros:
Aparecido Nórcia, Maria 
Marluce dos Santos, 
Saulo Duarte Passos, 
Pérsio Roxo Jr. e Wilson 
Roberto Davanso.

Coordenação de Regionais

 Durante sua gestão, a 
Diretoria de Patrimônio fez 
o levantamento de todo o 
patrimônio da SPSP, provi-
denciou a venda do conjun-
to da Avenida Angélica, re-
presentou a Sociedade nas 
reuniões de condomínio do 
edifício da sede atual e par-
ticipou de reuniões para dis-
cussão de assuntos gerais. O 
grupo informa que a procu-
ra de uma nova sede para a 
Sociedade de Pediatria de 
São Paulo continua.

Diretoria de 
Patrimônio

 A Diretoria de Publicações focou sua 
atuação nas três publicações já existentes 
na SPSP desde as gestões anteriores. A série 
Atualizações Pediátricas contou com o apoio 
total dos Departamentos Científi cos e teve 
seis lançamentos durante a gestão: Alergia, 
Imunologia e Pneumologia - Tópicos atuais 
em Nutrição Pediátrica - Emergências Pediá-
tricas - Otorrinolaringologia para o Pediatra 
- Hematologia para o Pediatra - Atualização 
em Terapia Intensiva Pediátrica. Os dois últi-
mos foram lançados no 11º Congresso Paulista de Pediatria ocorrido em 
março último. Os fascículos de Recomendações também foram edita-
dos com total colaboração de praticamente todos os Departamentos 
Científi cos da SPSP e 18 números chegaram às mãos dos pediatras 
entre 2004 e 2006.

Revista Paulista de Pediatria
 De maneira geral, durante esta gestão, foram planejados e exe-
cutados processos editoriais para que a publicação atingisse critérios 
de forma e conteúdo para sua indexação na base de dados SciELO. 
Foram feitas modifi cações quanto à forma, conteúdo, editoração, 
divulgação e fi nanciamento. Em novembro de 2006, a indexação 
foi solicitada pela editora da Revista, Ruth Guinsburg, sendo que 

o resultado parcial está previsto para maio de 2007. Ainda em 
termos das atividades realizadas, vale frisar a publicação 

de dois suplementos da Revista, 
com divulgação dos resumos dos 
Congressos de Ensino e Pesquisa 
da SBP - 2004 e 2006. A elabora-
ção dos suplementos com a qua-
lidade técnica que se ajustasse aos 
padrões da Revista foi motivo de 
enorme esforço do corpo editorial. 

Coordenador:
Mário Cícero Falcão.
Editora da Revista:
Ruth Guinsburg.
Membros:
Amélia Miyashiro N. 
dos Santos, Antônio 
de Azevedo Barros 
Filho e Mauro Sérgio 
Toporovski.

Diretoria de Publicações

 A principal atividade 
da Diretoria de Relações 
Comunitárias foi o Projeto 
“Saúde na Escola”, reali-
zado em março de 2005 e 
desenvolvido em conjunto 
com a ONG Saúde Brasil, 
com a participação de mais 
de 500 professores e dire-
tores de escolas públicas e 
privadas do Estado de São 
Paulo.

Coordenadores:
Fabio Ancona Lopez e 
Jorge Harada.
Membros:
Glaura César Pedroso, 
João Luis Kobel, Ludmila 
Marie Weiss Aloisi, Renato 
Minoru Yamamoto, Roseli 
M. Duarte Ancona Lopez, 
Yassuiko Okay, Rudolf 
Wechler.

Diretoria de 
Relações 
Comunitárias

o resultado parcial está previsto para maio de 2007. Ainda em 
termos das atividades realizadas, vale frisar a publicação termos das atividades realizadas, vale frisar a publicação 

Yassuiko Okay, Rudolf 
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Membros:
Eraldo Samogin Fiore, 
Sérgio Antônio Bastos 
Sarrubbo e Alamir Natucci 
Rizzo (falecido).

 Essa Comissão partici-
pou ativamente na realiza-
ção do Encontro sobre o Ensi-
no da Pediatria, ocorrido em 
Ribeirão Preto, em 2005, 
que teve a participação de 
85 pediatras docentes dos 
23 Departamentos de Pe-
diatria das Faculdades de 
Medicina do Estado. Tam-
bém teve presença marcan-
te no 11º Congresso de Ensino 
e 5º Congresso de Pesquisa em 
Saúde da Criança e do Adoles-
cente, realizado pela SBP em 
Ribeirão Preto, em 2006, 
com a presença de 184 ins-
critos provenientes de 17 
estados do País e do Distri-
to Federal.

Coordenadora:
Angélica Maria Bicudo 
Zeferino.
Membros:
Claudio Leone, Lígia de 
Fátima N. Reato, Marco 
Antônio Barbieri, Marisa 
Márcia Mussi Pinhata, 
Nildo Alves Batista, Rosana 
Fiorini Puccini.

Comissão 
de Ensino



 No total, desde a implantação do Programa de Reanimação 
Neonatal da SPSP, em 1996, foram treinados 12.680 alunos. Na 
gestão 2004-2006, foram realizados 121 cursos para médicos, 
com 1.645 aprovados, e 151 cursos para auxiliares, com 2.143 
aprovados. Ressalta-se que o curso 
de auxiliares foi introduzido em ou-
tubro de 2003.
 Em maio de 2005, aconteceu o 
VI Curso de Instrutores, formando 28 
pediatras nas DIRs que não possuí-
am instrutores, completando a meta 
de, pelo menos, um instrutor em cada 
DIR do Estado e a formação de um 
instrutor responsável para cada Cur-
so de Residência em Pediatria. Em 
agosto, durante o II Simpósio Inter-
nacional de Reanimação Neonatal, e outubro de 2006, houve 
o recadastramento de 115 instrutores para atuação no Estado. 
Em abril de 2007 o VII Curso de Instrutores formará 40 pediatras, 
visando ter um instrutor para cada maternidade da Capital, com 
mais de mil nascimentos/ano.  
 Foi possível aumentar a abrangência dos cursos para resi-
dentes, cumprindo parcialmente uma meta da Coordenação 
Nacional do Programa. Do total de 40 residências em Pediatria 
credenciadas, 27 (70%) realizaram cursos para seus residentes 
em 2006.
 O grupo executivo realizou três cursos e formou 243 médi-
cos e auxiliares durante o XVIII Congresso Brasileiro de Perinatolo-
gia e o 11º Congresso Paulista de Pediatria. 
 O grupo também deu início ao processo de elaboração de 
uma página dentro do site da SPSP na internet, com informa-
ções atualizadas sobre o Programa, metas, estatísticas, cursos, 
treinamentos, como encontrar instrutor/curso e uma área para 
esclarecimento de dúvidas. 

Programa de Reanimação Neonatal

 O grupo do PALS (Pediatric 
Advanced Life Support), em sua 
gestão, firmou parceria da Socieda-
de de Pediatria de São Paulo com o Hospital Sírio Libanês para 
a realização de cursos. Isso permitiu o reinício dos cursos PALS, 
organizados pela SPSP, a partir de fevereiro de 2006, ano em que 
foram realizados 16 cursos. A SPSP firmou, também, parceria 
com o Hospital Sírio Libanês para a realização dos cursos de 
Suporte Básico de Vida em Pediatria para Leigos, realizando o 
primeiro curso em novembro de 2006. A parceria com o Hos-
pital Sírio Libanês continua em 2007, e estão programados para 
este 20 novos cursos. 
 O grupo realizou reunião envolvendo todos os pólos re-
gionais da SPSP responsáveis pela divulgação dos cursos PALS 
para atualização das novas diretrizes de Ressuscitação Pediátrica. 
Com o apoio do Departamento Científico de Emergências, foi 
criado o Grupo de Ressuscitação Pediátrica, com o objetivo de 
aprofundar temas relacionados à ressuscitação, além de aperfei-
çoar e treinar novos instrutores.

Coordenadora:
Tânia Miyuki Shimoda Sakano.

PALS

 Uma das grandes atuações do Núcleo foi 
a organização do I Fórum Paulista de Prevenção 
de Acidentes e Combate à Violência, realizado em 
2006, com parceria entre a SPSP, o Condeca 
(Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 
do Adolescente) e a ONG Criança Segura. 
 O grupo teve participações no Comitê 
Assessor para a Violência Sexual da Secre-
taria de Estado da Saúde de São Paulo e na 
Rede Estadual dos Núcleos de Prevenção às Violências e Promo-
ção da Saúde de São Paulo, coordenado pela Faculdade de Saúde 
Pública da USP. Também esteve presente no I Encontro Estadual 
de Prevenção de Acidentes e Violências no Estado de São Paulo, organi-
zado pelo Comitê Assessor para a Violência Sexual da Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo. 

Núcleo de Estudos da Violência 
Contra Crianças e Adolescentes
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Coordenador de médicos:
Sérgio Tadeu Martins Marba.
Coordenadora de auxiliares:
Helenilce de Paula Fiod Costa.
Coordenadora - interior:
Lígia M. Souza Suppo Rugolo.
Membros:
Bettina Barbosa D. Figueira, 
Claudia Tanuri, Maria Dolabela 
Magalhães, Marina da Rosa 
Faria.

 Três novos Departamentos Científicos de interface com a 
Pediatria – uma das metas propostas no início da gestão 2004-
2006  – foram implantados: Diagnóstico por Imagem, Oftalmo-
logia e Ortopedia Pediátrica. 
 Todos os 30 Departamentos Científicos da SPSP – Adoles-
cência, Aleitamento Materno, Alergia e Imunologia, Bioética, 
Cardiologia, Defesa Profissional, Dermatologia, Diagnóstico 
por Imagem, Emergências, Endocrinologia, Gastroenterologia, 
Genética, Infectologia, Nefrologia, Neonatologia, Neurologia, 
Nutrição, Oftalmologia, Oncologia e Hematologia, Ortopedia, 
Otorrinolaringologia, Pediatria Ambulatorial e Cuidados Primá-
rios, Pediatria Legal, Pneumologia, Reumatologia, Saúde Escolar, 
Saúde Mental, Segurança, Suporte 
Nutricional e Terapia Intensiva – 
exerceram papel fundamental em 
todas as atividades propostas pelas 
Diretorias da SPSP. 
 No final da gestão, foram 
criados dois DCs: Ginecologia e 
Obstetrícia e Cirurgia Pediátrica e 
Urológica, que estão em fase de or-
ganização dos núcleos gerenciais.

Departamentos Científicos

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

Coordenadora:
Renata Dejtiar Waksman.
Membros: 
Antônio Carlos Alves 
Cardoso, Claúdio 
Barsanti, Mário 
Hirschheimer, Sérgio 
Antônio Bastos Sarrubbo.

 Elaborou um amplo documento sobre o 
diagnóstico de situação da saúde da criança 
e do adolescente no Estado de São Paulo, 
com propostas para a assistência integrada 
e a avaliação de serviços e especial atenção 
para o recém-nascido, as doenças prevalentes 
na infância, a doença diarréica e respiratória 
e a atenção para o adolescente. Além disso, o 
documento enfoca a atenção às crianças com 
necessidades especiais e aquelas que necessi-
tam de reabilitação. Tal documento está em fase final de editora-
ção para divulgação nos próximos meses.

Núcleo de Organização e Avaliação 
de Serviços

Coordenadora:
Conceição Aparecida 
de Mattos Segre.
Membros:
Helenilce de Paula 
Fiod Costa, Lygia 
Mendes dos Santos 
Border e Márcia de 
Freitas.
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11º Congresso Paulista de Pediatria

Participação intensa

O evento representou a 
reunião dos pediatras que 

acreditam na Pediatria e que 
buscam o conhecimento para 
melhor atender as crianças e 

adolescentes do País.

Aconteceu, de 17 a 20 de março último, em São Paulo, o 11º 
Congresso Paulista de Pediatria, uma realização da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo com o apoio da Sociedade Brasileira 

de Pediatria. Foram quatro dias de atividades intensas, que aborda-
ram amplamente assuntos muito atuais em Pediatria com o objetivo 
de aprimorar o conhecimento na assistência pediátrica em geral, con-
templando também aspectos mais específi cos das diversas áreas de 
atuação em Pediatria.
 “O apoio e a participação efetiva neste congresso dos membros 
das comissões organizadoras e científi cas, convidados nacionais e 
estrangeiros, Departamentos Científi cos da SPSP e todos os colabo-
radores nos sinalizam que, ao contrário do que vem sendo prognos-
ticado, a Pediatria está mais forte do que nunca e os pediatras ativos, 
conscientes e buscando o conhecimento para cumprirem sua missão 
da melhor forma possível”, afi rmou Cléa Rodrigues Leone, presi-
dente da SPSP (gestão 2004-2006) e também presidente do evento.

Expectativas superadas
 Na solenidade que marcou a início do Congresso, Cléa comentou 
que a resposta obtida da comunidade pediátrica superou todas as ex-
pectativas, tanto em relação às atividades científi cas do evento, como 
ao número considerável de temas livres enviados e aos inscritos nos 
cursos pré-congresso, que pela primeira vez foram teórico-práticos. 
 “O número de pediatras e especialistas que conseguiram pon-
tuação junto à Comissão Nacional de Acreditação mostra que es-
ses profi ssionais estão interessados na sua atualização profi ssional 
e na busca pela certifi cação”, comentou Maria Fernanda Branco de 
Almeida, diretora de Cursos e Eventos e presidente da Comissão 
Científi ca do Congresso. 
 Para Cléa, o Congresso representou a reunião dos pediatras do 
Estado, que acreditam na Pediatria, que querem se preparar e que 

buscam o conhecimento para melhor atender o seu paciente. “A pre-
sença constante dos congressistas em todas as atividades oferecidas, 
a satisfação manifestada por eles e o clima de alegria e de amizade 
que imperou durante o evento, tornou esse Congresso prazeroso e 
muito produtivo. Foi um ótimo encerramento de gestão”, concluiu.

À direita, mesa de abertura do 
evento: Cléa Rodrigues Leone, 

presidente da SPSP, Desiré Carlos 
Callegari, presidente do CRM-SP, 

Dioclécio Campos Júnior, presidente 
da SBP, Jorge Carlos Machado 

Curi, presidente da APM, e Cássio 
Rogério Dias Lemos, coordenador 
do Desenvolvimento de Políticas e 

Programas de Saúde da Secretaria 
Municipal de Saúde, representando 

Maria Aparecida Orsini de 
Carvalho Fernandes, Secretária 

Municipal de Saúde.

À esquerda, Cléa Rodrigues Leone, 
presidente do Congresso, e Maria 
Fernanda Branco de Almeida, presidente 
da Comissão Científi ca do evento. 

O evento representou a 

► Participantes – 432 convidados (5 internacionais) de 30 
Departamentos Científi cos e dois Núcleos da SPSP participaram 
das 140 atividades científi cas. 2.419 inscritos presentes, dos quais 
2.286 (95%) procedentes de 157 cidades do Estado de São Paulo e 
133 pediatras de 69 cidades de outros 22 Estados, 1.658 são sócios 
da SPSP/SBP (69%) e 324 são residentes ou pós-graduandos e 134 
estudantes.
► Temas Livres – 347 (60 apresentações orais e 287 pôsteres) 
com a participação de 115 pediatras docentes comentadores. “A 
apresentação dos temas livres por centenas de autores ajudou a 
construir um retrato da pesquisa no Estado e a debater problemas 
relacionados à saúde da criança e adolescente em nosso meio”, 
comentou Ruth Guinsburg, presidente da Comissão de Temas 
Livres.
► Apoio – presença de 10 patrocinadores, 42 expositores e 10 
Organizações Não Governamentais. 18 Simpósios Satélites de 15 
patrocinadores.
► Encontro sobre a Saúde da Criança Indígena no Estado de 
São Paulo – na manhã de 17/3, 50 profi ssionais participaram do 
encontro.

Os números do evento
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 A série Atualizações Pediátricas, da Editora Atheneu, 
ganhou dois novos títulos, lançados no 11º Congresso 
Paulista de Pediatria: Hematologia Pediátrica e Atualização em 
Terapia Intensiva Pediátrica. O primeiro, coordenado por 
Josefi na Braga, Luiz Gonzaga Tone e Sandra Loggetto, 
foi elaborado com foco no pediatra geral, responsável 
pela suspeita inicial dos diagnósticos das várias patologias 
pediátricas. Este é o primeiro livro no Brasil escrito por 
hematologistas pediatras, permitindo que a experiência 
dos profi ssionais do Departamento de Hematologia da 
SPSP seja divulgada. O segundo, do Departamento de 
Terapia Intensiva Pediátrica da SPSP, foi elaborado sob 
a coordenação de Juang Horng Jyh, Rodrigo de Freitas 
Nóbrega e Renato Lopes de Souza e procura abordar todos 
os grandes temas em Medicina Intensiva Pediátrica.
 Todos os livros da série Atualizações Pediátricas 
são vendidos para 
os associados na 
sede da SPSP, com 
50% de desconto 
sobre o preço das 
livrarias, e podem 
ser enviados pelo 
correio. Consulte o 
site da SPSP (www.
spsp.org.br),  ou 
ligue para a sede 
(11 3284-0308) para mais informações.

Novas publicações

850 especialistas em Pediatria receberam 15 pontos para a obtenção do 
Certificado de Atualização Profissional e 539 deles também pontuaram nas 

15 diferentes áreas de atuação da Pediatria. Além disso, pontuação adicional 
foi conferida a 537 pediatras participantes dos cursos práticos. Os dados dos 

médicos já foram encaminhados à CNA pela SPSP.

Comissão Nacional de Acreditação

As fotos acima e 
à direita mostram 
diversos momentos 

do Congresso, sempre 
com salas lotadas e 

grande movimentação 
de pessoas.

 Uma das grandes novidades do 11º Congresso Paulista de 
Pediatria foram os cursos teórico-práticos que aconteceram no 
primeiro dia do evento. “A logística desses cursos teve uma intensa 
participação dos Departamentos Científi cos da SPSP.  Docentes 
e pediatras fi caram extremamente satisfeitos e isso orienta a 
Sociedade sobre os temas de interesse para a atualização do 
pediatra no futuro”, disse 
Maria Fernanda Branco de 
Almeida, diretora de Cursos 
e Eventos e presidente da 
Comissão Científica do 
Congresso. 
 D o s  1 2  c u r s o s 
oferecidos, que envolveram 
1 4  D e p a r t a m e n t o s 
Científicos da SPSP, seis 
deles tiveram as 470 vagas 
esgotadas antes do início do Congresso. 
No total foram 766 participantes, 
dos quais 625 (82%) avaliaram os 
cursos. Destes, 98% consideraram os 
conhecimentos adquiridos como ótimo 
(54%) ou bom (44%); e 98% relataram que os temas propostos 
têm ótima (58%) ou boa (40%) aplicabilidade clínica.

Cursos teórico-práticos

Primeira foto à esquerda: 
participantes registrando 
sua presença no evento. 

Segunda à esquerda: visita 
aos pôsteres. À direita: 

equipe do Departamento 
de Aleitamento Materno 

na sala especialmente 
preparada para 

atendimento ao público no 
Congresso.



 

 

Reanimação Neonatal para Médicos(§) e para Auxiliares
Contato: Adriana (adriana@spsp.org.br) • Datas e locais disponíveis no site da SPSP (www.spsp.org.br)

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

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

Curso PALS 11 e 12 de maio; 1 e 2 de junho de 2007.
Informações/inscrições: Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês - (11) 3155-0900.

2

§ 

§

Patr
ocínio

§ -
 P

on
tu

aç
ão

 a
 se

r d
ef

ini
da

 p
ela

 C
om

iss
ão

 N
ac

ion
al 

de
 A

cre
dit

aç
ão

 (w
ww

.cn
a-

ca
p.

or
g.b

r).

Da Nutrição da Criança Normal às Situações Especiais

 Agenda de Cursos e Eventos • 2007
  Data Local Evento Informações

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

10

Pontos
para

pediatras

 Apoio 26 de maio Paulista Plaza Hotel XIV Encontro de Neonatologia de Santa Casa de São Paulo (11) 3223-3397
 SPSP  São Paulo, SP  bercario@santacasa.org.br

2,5
 Apoio 7 e 9 de maio Faculdade de Medicina do ABC I Jornada de Dificuldades Escolares da Criança e do Adolescente (11) 4990-0531
 SPSP  Santo André, SP  pediatria@fmabc.br

 Apoio 19 de maio Centro Médico de Ribeirão Preto Curso de Nutrologia Pediátrica (16) 3602-2351
 SPSP  Regional SPSP - Ribeirão Preto, SP  suzeidi@uol.com.br

 Apoio 3, 10, 17, 24, 31 Hospital Mun. Inf. Menino Jesus IV Curso de Medicina do Adolescente (11) 3253-5200 r. 256
 SPSP de maio São Paulo, SP  norap@prefeitura.sp.gov.br

2

7,5
 Apoio 25 e 26 de maio Hotel Matsubara I Jornada de Atualização em Nutrição Pediátrica (11) 5082-3030
 SPSP  São Paulo, SP  (11) 5084-5284

2,5

 Apoio 2 de junho Sede Campestre C.Médico Franca Nutrição na Criança Gravemente Enferma: (16) 3722-3290
 SPSP  Regional SPSP - Franca, SP Tópicos avançados baseados em evidências centromed@francanet.com.br 3 

 Apoio 2 de junho Hotel Golden Tulip Park Plaza III Jornada de Hematologia para Pediatras - Hospital Brigadeiro (11) 3052-0719 / 3052-0831
 SPSP  São Paulo, SP  www.cehb.com.br 3

 Apoio 14 a 16 de junho Centro de Convenções Rebouças  II Congresso Brasileiro de Nutrição Integrada (11) 3284-6318 r. 116
 SPSP  São Paulo, SP Ganepão 2007 ganepao@ganep.com.br 5,5

 Apoio 12 de maio Anfiteatro do H.I. Albert Einstein Curso de Alergia e Imunologia Aplicadas à Pediatria do (11) 3747-1233 r. 53450
 SPSP  São Paulo, SP Hospital Israelita Albert Einstein www.einstein.br 3,5

 Apoio 23 de junho Hotel Matsubara IV Jornada de Emergência e Terapia Intensiva Pediátrica da Santa Casa - SP (11) 3331-0289
 SPSP  São Paulo, SP I Jornada do Hospital de Guarulhos § 

 Apoio 9, 16, 23 e 30 Hospital Mun. Inf. Menino Jesus I Jornada de Pneumologia Pediátrica (11) 3253-5200 r. 256
 SPSP de agosto São Paulo, SP  norap@prefeitura.sp.gov.br §

 Apoio 16 a 18 de agosto Teatro da Fac. de Medicina USP Autoimmunity in Primary Immunodeficiency (11) 3091-7435
 SPSP  São Paulo, SP  sillucchini@yahoo.com.br § 

 Apoio 20 a 22 Sociedade de Medicina e Cirurgia IV Jornada de Atualização em Pediatria (17) 8114-0120
 SPSP de setembro São José do Rio Preto, SP  diretoria@uninter.com.br §

 Apoio 14, 21 e 28 Hospital Mun. Inf. Menino Jesus I Curso de Abdome Agudo em Pediatria (11) 3253-5200 r. 256
 SPSP de junho São Paulo, SP  norap@prefeitura.sp.gov.br §

 Apoio 22 e 23 de junho Anfit. I - FCM (graduação) Unicamp XIV Curso Anual de Urgências em Otorrinolaringologia da Unicamp (19) 3869-2272 / 3849-0448
 SPSP  Campinas, SP Atualização em diagnósticos e condutas www.comunicativaeventos.com.br 3,5

 Apoio 12 de maio Sede Campestre C.Médico Franca Curso de Alimentação do Recém-Nascido Pré-Termo (16) 3722-3290
 SPSP  Regional SPSP - Franca, SP  centromed@francanet.com.br 2,5

 Apoio 19 a 21 Câmara Americana de Comércio V Simpósio Internacional de Infectologia em Otorrinopediatria da IAPO (11) 3284-9809
 SPSP de outubro São Paulo, SP  (11) 3284-0308 §


