Prof. Dr. Fernando José de Nóbrega
Período de exercício – 1979 a 1985
Assumimos a chefia do Departamento de Pediatria no ano 1979, com reeleição, tendo o
segundo mandato terminado em 1985.
Nossa atenção principal concentrou-se na necessidade de criação de disciplinas e grupos,
tendo em vista o DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA, atividade ainda muita pequena, em nosso
departamento. O trabalho nesta área foi dirigido no sentido de estimular e propiciar a
investigação em nível clínico, comunitário e experimental. Conseqüentemente foi muito grande
o volume de trabalhos realizados nesta gestão.
Gostaríamos de destacar os pontos de maior interesse e repercussão na nossa gestão:
1- CRIAÇÃO DO LABORATÓRIO DE PESQUISAS
Durante o final da gestão do Prof. Azarias de Andrade de Carvalho, fui por ele indicado para
criar o Laboratório de Pesquisas do Departamento. Tivemos muita dificuldade no início mas,
depois de devidamente instalado, teve grande importância no desenvolvimento da pesquisa,
principalmente em nível experimental, atividade antes não realizada no Departamento. Na
nossa gestão estava funcionando plenamente, tendo sido desenvolvidos vários trabalhos
muitos dos quais se constituíram em Teses de Mestrado e Doutorado. É importante ressaltar
que este laboratório atendeu docentes de outros departamentos da Escola Paulista de
Medicina-EPM. Penso que esta atuação, muito contribuiu para o avanço da pesquisa em nosso
departamento, que até então, como já referido, era muito pequena. Abaixo a relação das
atividades do Laboratório de Pesquisas.
Novembro de 1978: Instalação do Laboratório
1979: Trabalhos em andamento: 4
1980: Trabalhos em andamento: 4
1981:Trabalhos em andamento: 7
Trabalhos concluídos: 3, sendo uma tese de Doutorado.
- 1982: Trabalhos em andamento: 17
Sendo 9 teses de Doutorado, 2 Teses de Mestrado,
2 Trabalhos de Iniciação Científica, 4 Trabalhos de Pesquisa.
Trabalhos Concluídos: 2
- 1983: Trabalhos em andamento: 14
Sendo 5 Teses de Doutorado, 6 Teses de Mestrado, 3 Trabalhos de Pesquisa.
Trabalhos Concluídos: 7
Pesquisas Suspensas: 3
Trabalhos Publicados: 2
- 1984: Trabalhos em andamento: 9
Sendo 2 Teses de Doutorado, 5 Teses de Mestrado, 2 Trabalhos de Pesquisa.
Trabalhos concluídos: 5
Pesquisas suspensas: 4
- 1985: Trabalhos em andamento: 13
Sendo 4 Teses de Doutorado, 5 Teses de Mestrado, 4 Trabalhos de Pesquisa.
Trabalhos Concluídos: 4
Teses Defendidas: 4
Trabalhos Publicados: 2
2. CRIAÇÃO DOS ALUNOS VOLUNTÁRIOS
A criação do Laboratório de Pesquisas, propiciou, na nossa gestão, a criação de uma atividade,
a meu ver, muito interessante, qual seja a participação de alunos em atividades voluntárias de
pesquisa, naquele local. Grupos de alunos eram selecionados, recebiam um curso intensivo,
teórico e prático e, em seguida, iniciavam sua atuação em atividades de pesquisa dos
diferentes docentes.
3. BERÇÁRIO NOVO

O desenvolvimento do conhecimento, o aumento da atividade na neonatologia, estava a exigir
a ampliação do local do atendimento. Foi assim que na nossa gestão conseguimos ampliar o
berçário, atendendo as expectativas da Disciplina de Neonatologia, chefiada pelo Prof.
Benjamim Kopelmam. Sugerimos que o novo berçário recebesse o nome de Renato Woiski,
uma vez que foi este professor, o criador do primeiro berçário da nossa Escola.
4. CRIAÇÃO DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.
Também aqui, a evolução da atenção pediátrica, exigia a criação desta Unidade, uma vez que
um departamento ligado ao ensino, assistência e pesquisa não poderia prescindir deste tipo de
atuação. Com esses argumentos criamos a UTI, acompanhando assim o processo de
desenvolvimento da Pediatria.
5. CRIAÇÃO DA UNIDADE DE INFECTOLOGIA.
O crescimento do Grupo de lnfectologia, a importância do conhecimento mais aprofundado
neste campo, exigia que lutássemos para criar uma Unidade de lnfectologia na Pediatria. O
grupo encabeçado pelo professor Calil K. Farhat, estabeleceu as características da Unidade e
assim desenvolvemos nosso esforço na consecução deste objetivo, o que, felizmente, foi
conseguido.
6. CONTRATAÇÃO DE NOVOS DOCENTES
Conseguimos ampliar, nesta gestão, o número de docentes do Departamento, o que no futuro,
contribuiria para a criação de novas disciplinas e grupos.
7. DISCIPLINAS CRIADAS, NO PERÍODO 1979 - 1985:
7.17.27.37.4-

Alergia, lmunologia Clínica e Reumatologia
Gastroenterologia pediátrica
Infectologia pediátrica
Nutrição e Metabolismo

8.CRIAÇÃO DE GRUPOS NO PERÍODO 1979 - 1985:
8.18.28.38.48.5-

Endocrinologia pediátrica
Oncologia pediátrica
Pneumologia pediátrica
Nefrologia pediátrica
Terapia Intensiva pediátrica

9.INSTITUTO DE PEDIATRIA
Na nossa gestão, face à necessidade crescente de espaço e condições de atendimento mais
diferenciado, integrando grupos clínicos e cirúrgicos, visando também poder aumentar o
número de atendimentos frente à crescente demanda, iniciamos estudos objetivando a criação
do Instituto de Pediatria. Na ocasião conseguimos com a diretoria da então EPM o apoio
necessário para se conseguir junto à Prefeitura o terreno necessário e foi obtido. Entretanto
não tivemos mais notícias relacionadas a esta iniciativa.

