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Editorial – Dr. Donizetti Dimer Giamberardino Filho – Vice-presidente SPP
O Futuro da Pediatria

A reflexão do futuro da Pediatria como especialidade médica em nosso país,
sem dúvida é uma necessidade. Refletir sobre o futuro da especialidade,
imediatamente nos conduz a visão da nossa imagem, refletida no outro, aquele
que temos o ofício de cuidar de sua saúde, na representação do sentido da
alteridade. Exatamente a pessoa que tem seu futuro aberto, uma vida para
construir, um caminho a ser traçado, que a sociedade dos adultos proporciona os
exemplos das atitudes humanas, seja para o bem ou mal.
A reflexão a seguir se dirige para as perspectivas profissionais do médico
Pediatra, quando o governo federal adota políticas de saúde, atribuindo a atenção
do crescimento e desenvolvimento do ser humano aos médicos generalistas ou
da saúde da família, excluindo o pediatra da Atenção Primária no sistema público
de saúde, colocando-o como especialista em polos regionais. Por outro lado, no
modelo de saúde privado, também existem dificuldades de sustentação
financeira de consultórios, onde a atividade autónoma do médico sofre restrições
em razão dos valores praticados pelas operadoras de saúde, resultado da
aplicação de lógicas de mercado, com relação contratual assimétrica entre as
partes, com óbvia fragilidade do médico. Este cenário conduz o jovem pediatra
atuar como plantonista, atividade de muita importância, mas que não permite
uma atenção continua e integral do paciente, um dos grandes valores da
especialidade.
A terceira reflexão, como pediatra cidadão, faz referência a afronta aos
Princípios Constitucionais do SUS, pois ao criar um segmento populacional sem
acesso direto ao pediatra no sistema público de saúde e no outro modelo de
saúde, o suplementar, este acesso direto existir, conduz a restrição de acesso ao
atendimento pediátrico as pessoas de menor poder econômico. Esta situação
afronta a Universalidade, Equidade e Integralidade prevista no SUS, o que
configura uma agressão aos direitos individuais e coletivos e a dignidade, das
crianças e adolescentes brasileiras.
Mesmo assim, os cidadãos médicos brasileiros persistem com sua vocação de
atender crianças e adolescentes. Estes médicos com o objetivo explícito do cuidar
e da construção de uma sociedade mais justa, acreditam em seu futuro aberto, na
missão de promover o crescimento e desenvolvimento saudável dos brasileiros,
no desafio da superação desta implantação de modelos de saúde verticalizados,
construídos em outras sociedades, cujos valores, cultura, dimensão territorial e
diversidade são muito distintas das do nosso país. Estes sistemas implantados na
lógica dos financiamentos disponíveis, dos orçamentos reduzidos para a saúde,
relegando as efetivas necessidades de saúde da população pediátrica a um
segundo plano.
Mas como diria o poeta, o caminho se faz caminhando, neste sentido o médico
pediatra, ator social, deve prestar as informações a população a respeito de seus
direitos sociais, previstos na constituição brasileira, assim como de toda atenção a
saúde que os filhos do Brasil merecem e tem direito, de forma equânime e justa,
direito ratificado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Devemos defender os
direitos sociais das nossas crianças e adolescentes, acredito ser um dos melhores
caminhos para que a presença do Pediatra seja um direito a ser exigido pela
sociedade brasileira.
Nós pediatras, temos orgulho de nossa profissão, temos amor aos nossos
pacientes e temos o privilégio de conviver com sua pureza e sinceridade. As
atitudes dos médicos pediatras devem promover junto a sociedade organizada a
tradicional credibilidade e confiança das famílias. Estas ações devem combater a
cultura da apatia e da indiferença. Lutar pelos direitos sociais de nossos pacientes,
refletirá diretamente na conquista do direito do médico pediatra atender as
crianças e adolescentes.
A todos e suas famílias, um feliz natal e próspero ano.
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Com foco nos primeiros mil dias de um bebê XV Congresso Paranaense de Pediatria
foi realizado em Curitiba
Evento ocorreu na sede da Sociedade Paranaense de Pediatria e contou com
a participação de grandes profissionais do país

“Os primeiros 1.000 dias de um bebê – Com você desde o início” foi a
abordagem que norteou os trabalhos do XV Congresso Paranaense de Pediatria,
realizado entre os dias 29 de outubro e 1.º de novembro da sede da SPP, em
Curitiba. Foram palestras, painéis, conferências e outras atividades com
discussões acerca do tema principal e interação dos pediatras presentes no
auditório.
Após os cursos pré-congresso do dia 29, no dia 30 o debate foi ampliado e
chamou a atenção de diversos profissionais que compareceram à sede da
Sociedade. Neste dia, entre os palestrantes esteve o Dr. Jayme Murahovschi,
professor livre-docente em Pediatria Clínica e titular da Academia Brasileira de
Pediatria. Na conferência apresentada pelo médico foi abordada a questão da
queda de mortalidade infantil ao longo das décadas, que foi possível com a
melhora da infraestrutura em regiões mais carentes do país.
Dr. Murahovschi salientou também a questão do acompanhamento do médico
pediatra no período dos primeiros mil dias de vida, já contados desde a gestação
(270 dias da gestação + 365 dias do 1.º ano de vida + 365 dias do 2.º ano de vida).
“As secretarias de saúde recomendam que para uma vida saudável devem ser
feitas todas as consultas de puericultura”, destacou o pediatra na ocasião. Ele
relata ainda que nos dias de hoje a longevidade é maior, mas sem a garantia da
qualidade de vida.
O médico ressaltou que problemas como obesidade, fumo, vida sedentária,
hipertensão, e outros, podem ser prevenidos desde os primeiros anos, com o
pediatra destacando aos pais e às crianças e adolescentes as necessidades do
cuidado com a saúde. Nesse sentido, o palestrante voltou a destacar a questão
dos mil primeiros dias, que está relacionada à epigenética. “Epigenética é a
influência do ambiente sobre a genética. Como se diz a genética determina o
destino, mas a epigenética pode mudar o destino para melhor, ou para pior! A
genética determina as doenças para as quais somos susceptíveis e a epigenética
seleciona quais dentre os susceptíveis serão realmente atingidos”, afirma
Dr. Murahovschi.
“Vamos valorizar a consulta de puericultura, que tem como objetivo qualidade
de vida a longo prazo”, complementou o médico. O presidente da SPP, Dr. Gilberto
Pascolat, ressaltou durante o evento a valorização do procedimento de
puericultura pela entidade. “Para uma boa expectativa de vida os primeiros mil
dias são fundamentais. A SPP valoriza o procedimento de puericultura com
pagamento diferenciado”, disse.
O tema foi discutido ainda nos demais dias do XV Congresso, com profissionais
de diferentes especialidades. Segundo Dr. Pascolat o intuito do evento foi
“valorizar e cultivar o objetivo da puericultura. Para as crianças serem saudáveis e
desenvolverem sua potencialidade, para que ocorra o desenvolvimento físico,
mental, etc. Conscientizar os pediatras para a importância desse início de
acompanhamento”, afirmou.
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XI Jornada Paranaense de Terapia Intensiva e Emergências Pediátricas
acontecerá em Curitiba
Evento na sede da Sociedade Paranaense de Pediatria
será nos dias 19 e 20 de março

Com a proximidade do final de 2014 a SPP já se programa para as atividades do
próximo ano. No mês de março a entidade sediará a XI Jornada Paranaense de
Terapia Intensiva e Emergências Pediátricas, nos dias 19 e 20. Entre os convidados
confirmados estão José Oliva Proença Filho, Eduardo Mekitarian Filho e Eduardo
Juan Troster.
No primeiro dia de Jornada serão discutidos entre outros assuntos “Avanços no
reconhecimento, ressuscitação e estabilização da criança criticamente enferma”;
“Resistência Bacteriana e Novos Antibióticos: Análise Crítica”; e “Alteração aguda
do nível de consciência”.
Já no segundo e último dia serão abordados temas como “Manutenção Hídrica
No Paciente Gravemente Enfermo”; “Terminalidade”; e “Sedação e Analgesia”,
além da apresentação de casos clínicos. Mais informações e inscrições no site
www.spp.org.br.
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Maringá sediará a VIII Jornada Integrada
Alergia e Imunologia – Dermatologia – Pneumologia
Inscrições para mais este evento no mês de março já podem ser feitas
no site da SPP

A cidade de Maringá, no norte do estado, será sede da oitava edição da Jornada
Integrada – Alergia e Imunologia – Dermatologia – Pneumologia. Profissionais de
todo o estado estão convidados a participar. O evento terá início no dia 26 de
março, com os cursos pré-congresso, e se encerrará no dia 28.
Durante a Jornada serão debatidos temas como “Atualizações em Asma na
Infância – GINA Under 5 – 2014”; “Atualizações em Bronquiolite Viral Aguda e o
uso do Anticorpo Monoclonal – Palivizumab”; “Tratamento da Asma e Urticária de
difícil controle”; “Imunologia”, entre outros assuntos importantes apresentados
por grandes nomes da área pediátrica.
Para obter informações completas e realizar inscrições acesse o site:
www.spp.org.br.
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Liga Acadêmica de Pediatria arrecada presentes e beneficia
crianças carentes de Curitiba
Ações foram realizadas neste mês de dezembro em instituições beneficentes da capital

A Liga Acadêmica de Pediatria (Liape-SPP) realizou ações importantes neste
mês de dezembro, em benefício de crianças com maiores necessidades,
atendidas por instituições beneficentes de Curitiba. “Arrecadamos os presentes
com a ajuda dos pediatras que participaram do Congresso Paranaense de
Pediatria e dos ligantes e seus colegas de turma”, explica Claudiany Ferreira dos
Santos, presidente da Liape-SPP.
“Fizemos as entregas dia 6 de dezembro pela manhã na Casa-lar do Cajuru e do
Guabirotuba. Essas casas atendem crianças cujos pais não têm condições de criálas e mães adolescentes com seus filhos, que vão parar lá por negligência ou
violência doméstica”, complementa a estudante.

Arrecadação beneficiou crianças carentes
atendidas por instituições beneficentes
Foram arrecadados também presentes para o Lar infantil Sol Amigo (Lisa), que
atende crianças abandonadas. A entrega dos presentes ocorreu no último dia 18.
“Foi uma experiência incrível! As crianças adoraram! Nós, ligantes, tivemos a
certeza de que valeu a pena. Entregamos os presentes, organizamos um lanche e
brincamos com as crianças, com direito a bolinha de sabão e cantoria de músicas
infantis. Foi realmente muito gratificante”, afirma Claudiany.

Estudantes de medicina participam da Liga de Pediatria
e colaboram com a alegria das crianças
Dr. Tony Tahan, orientador médico da SPP, esclarece que a Liga da Pediatria é
composta de alunos do 5.º ao 12.º período, com afinidade em pediatria, das
diversas faculdades de medicina de Curitiba. “A liga contempla atividades
teóricas, práticas, e voltadas para sociedade, como são o Pediatria na Praça e o
Evento de Natal da Liape”, relata Tahan.
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Nova edição do Pediatria na Praça promoveu atividades para as crianças
e informações para os pais
Ação ocorreu no dia 9 de novembro na Praça Nossa Senhora de Salete, em Curitiba

Evento cada vez mais tradicional e conhecido dos curitibanos, o Pediatria na
Praça foi mais uma vez realizado com sucesso em um espaço no espaço verde ao
lado do prédio da prefeitura no bairro Centro Cívico, no dia 9 de novembro.
Segundo Claudiany Ferreira dos Santos, a Liga Acadêmica de Pediatria (Liape-SPP)
preparou atividades lúdicas voltadas para as crianças sobre alimentação saudável.
Nesse caso as crianças tiveram a oportunidade de montar seus pratos e depois os
erros eram corrigidos. Entre uma atividade e outra os pequenos também
puderam comer frutas.
Também houve um jogo da memória mostrando as situações de bullying e
primeiros socorros, além de duas oficinas: uma sobre “como fazer um curativo”,
em que um ferimento era pintado pelos pediatras com tinta guache nas crianças e
depois eram feitos os curativos. Também ocorreu a oficina de educação bucal, em
que acadêmicos de odontologia ensinaram às crianças a maneira correta de
escovar os dentes.
Durante o Pediatria na Praça de novembro também foram repassadas
informações aos pais sobre diversos assuntos relacionados à infância, à saúde da
criança, amamentação, segurança, e proteção solar. “Foi uma manhã agradável,
para a nossa sorte foi um dia ensolarado, o que atraiu muitas crianças para a praça,
além das atividades de lazer que a prefeitura proporciona aos domingos:
empréstimo de bicicletas, jogos de xadrez, damas, cama elástica”,
disse Claudiany.
Confira abaixo algumas fotos do evento:
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XI Jornada Paranaense de Terapia Intensiva e
Emergências Pediátricas
Curitiba - 19 e 20 de Março

I Jornada Paranaense de
Endocrinologia Pediátrica
Curitiba - Agosto (data a definir)

VIII Jornada Paranaense Integrada – Alergia e
Imunologia – Dermatologia – Pneumologia
Maringá - 26, 27 e 28 de Março

Simpósio de Neurologia Neonatal
Curitiba - 18 a 19 de Setembro

III Congresso Paranaense de Adolescência
Curitiba - 19 e 20 de Junho de 2015

Jornada Paranaense de Pediatria
Curitiba – data a definir
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