
Prezados Amigos 

Algumas pessoas me perguntaram sobre a parceria da SBP no Curso organizado pela Nestlé para 

residentes, se esta iniciativa poderia atrapalhar a promoção do aleitamento materno. Aqueles que têm 

de fato acompanhado as ações da SBP, nas nossas duas gestões, têm observado a promoção e o apoio 

ao aleitamento como nunca dantes observado. 

O compromisso maior da SBP tem sido atualizar e compartilhar novos conhecimentos com nossos 

pediatras brasileiros beneficiando nossas crianças e adolescentes. A produção de documentos, 

consensos, cursos EAD, lives, notas técnicas nunca foi tão grande e sempre tem passado por rigoroso 

controle de qualidade científica. O site da SBP tem muitos exemplos desses conteúdos e produtos 

técnicos, sendo que está sendo continuamente reformulado, visando o seu aperfeiçoamento. 

Recomendo que visitem os nossos relatórios anuais das atividades que lá se encontram, verificando 

que, em nossa Sociedade centenária, temos grande cuidado com todas as ações que desenvolvemos. 

Especificamente, com relação à área de Aleitamento Materno, destacamos: 

➢ Criamos o Simpósio do Aleitamento materno dentro do Congresso Brasileiro de Pediatria, que 

se tornou já parte do congresso e no ano que vem já será o terceiro com programação feita 

pelo Departamento de Aleitamento com discussão de vários aspectos. 

➢ Produzimos um ótimo Curso EAD de Aleitamento Materno, com várias aulas e participação 

maciça de alunos. Este curso agora será ampliado com novas aulas. 

➢ Apoiamos e incorporamos com toda ênfase a transformação da Semana Mundial de 

Amamentação no mês chamado de Agosto Dourado, promovendo discussões e atividades de 

grande repercussão, junto ao Departamento Científico de Aleitamento e também através de 

nossas filiadas. 

➢ Fizemos várias reuniões sobre trazer a prova do IBLC para a SBP, mas como havia 

controvérsias, não foi possível prosseguir. 

➢ Continuamos nas duas gestões a apoiar os cursos Itinerantes do NBCAL do Ministério sempre 

que nos foi solicitado. 

➢ Apoiamos as oficinas das mães trabalhador as que amamentam, sempre que nos foi solicitado. 

➢ Estamos finalizando um projeto para um Curso voltado para os Residentes sobre Aleitamento 

Materno. 

➢ Todas as questões sobre Aleitamento têm sido sistematicamente discutidas com o presidente 

do departamento de Aleitamento, que tem representado a SBP muito bem nas ações 

conjuntas junto ao Ministério, a exemplo daquelas no Agosto Dourado. 

➢ Na área de nosso site chamada "Pediatria para Famílias" temos muitas matérias voltadas para 

o tema Aleitamento Materno, desenvolvidas pelo departamento de Aleitamento. 

➢ Temos em nossos planos um material produzido para as mães, que esperamos concluir e 

viabilizar em breve. 

➢ De modo sistemático, enfatizamos o papel do pediatra como grande responsável pelo estímulo 

à amamentação, desde a consulta pré-natal até todo o acompanhamento da criança. 

➢ Lançaremos em julho de 2020, uma grande campanha da SBP sobre Amamentação e 

Imunizações, focando sempre o papel do pediatra como protagonista nestas ações! 

➢ Em vários cursos de diferentes áreas, o aleitamento é citado por seus principais aspectos, 

sempre mostrando seus múltiplos benefícios. 

➢ No nosso último Congresso Brasileiro de Pediatria, tivemos como Presidente de Honra o Prof. 

Cesar Victora, grande expoente e pesquisador na área de Aleitamento em todo o mundo e 

como Professor homenageado do Simpósio de Aleitamento o Prof. João Aprígio, que 

implantou e revolucionou os Bancos de Leite no Brasil, exemplo para o mundo. Nosso Intuito 



foi, além da homenagem, foi também dar visibilidade diferenciada para o Aleitamento 

Materno, no programa dos eventos. 

➢ Todas as solicitações do Departamento de Aleitamento, a SBP tem apoiado amplamente e 

continuará assim a fazer, além do que já visitamos mais de uma vez o Ministério com 

solicitação clara nesta área, sobretudo enfatizando a necessidade de que todas as 

maternidades tivessem uma unidade de atendimento às puérperas para orientar as mães 

lactantes, pois acreditamos que esta ação poderia contribuir efetivamente para diminuir o 

desmame precoce. 

 

Informo adicionalmente que visitando o meu Lattes, poder-se-á verificar os vários trabalhos e teses de 

Mestrado e Doutorado e monografias de graduação que orientei nesta área do conhecimento. 

Quanto aos Residentes, temos feito um esforço apoiando a nova Residência de três anos, preocupados 

com o conhecimento atualizado de várias áreas nem sempre acessíveis aos vários programas no nosso 

país e conseguimos fazer um curso de Genética Médica, e agora já estamos fazendo um de 

Puericultura, um de Adolescência e outro de Defesa da Pediatria, além dos vários que podem ser 

avaliados também no site. 

Por outro lado, nossa relação com os patrocinadores tem sido sempre ética, respeitosa e todos, 

absolutamente todos os documentos científicos, cursos, simpósios, programas de congressos são 

rigorosamente acompanhados e avaliados por mim e por toda nossa diretoria científica. Quanto ao 

curso referido, tal como em outras situações semelhantes, avaliamos as aulas que fazem parte de um 

programa da América Latina, e em todos estes países este curso tem sido apoiado pelas sociedades 

dos referidos países. Revi as aulas, solicitei que alguns membros do nosso Departamento de Gastro da 

SBP fizessem comentários pertinentes à nossa realidade brasileira e em nenhum momento há 

propaganda de produtos. Toda a indústria que nos apoia em educação apenas divulga o nome da 

indústria e jamais com o nome de produtos ou fórmulas. Isto ocorre em todas as sociedades médicas 

do nosso país e em outros países, em instituições sérias como a SBP. 

Queremos cada vez mais pediatras críticos, bem formados, atualizados, com elevada autoestima, e por 

isso conseguimos construir uma rede da pediatria muito interessante no nosso país. Pediatras que 

tenham orgulho da atividade que exercem, que saibam lutar por melhores condições de trabalho, que 

saibam discernir com maturidade diante dos desafios apresentados e analisar com propriedade todas 

as informações. E queremos que um dia todas as crianças e adolescentes tenham o seu pediatra e que 

os gestores possam compreender a importância dos primeiros anos de vida para uma nação. 

A promoção do Aleitamento Materno se estabelece e se amplia, cada vez mais, como um dos pilares 

fundamentais para a SBP. 

 

Abraços a todos. 
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