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Comemoração ao Dia do Pediatra
O Dia do Pediatra, celebrado no dia 27 de julho, foi comemorado
com um grande evento, realizado na mesma data, na Sede da Sociedade Paranaense de Pediatria. O encontro contou com uma confraternização entre os pediatras paranaenses, e também com homenagens,
como já é tradição, a três profissionais de destaque nas áreas social, de
pediatria clínica e de pesquisa.
O primeiro homenageado foi o Dr. Edvin Javier Boza Jimenez, que
recebeu a Comenda Dr. Homero de Mello Braga, por ser destaque na
Área Social. Em seguida, foi a vez do Dr. Diether Henning Garbers, que

Entrega do microcomputador
Houve ainda a entrega de um microcomputador, o quarto da
nova série do sorteio que a SBP realiza entre os associados. A
vencedora da vez foi Dra. Rejane Aparecida Biasi da Cunha, formada em 1988 e associada desde então. A pediatra, que atua em
consultório e UTI Neonatal, afirmou ter ficado emocionada com a
surpresa, entregue em mãos pela Dra. Darci Bonetto, presidente
da SPP. “Contei para todo mundo! Vou utilizar o novo computador
principalmente para estudar, mas também para diversão”, disse.
Para participar do sorteio, basta que o associado esteja em dia
com suas obrigações com a entidade. Leio o regulamento no site:
www.sbp.com.br, veja o cronograma e acompanhe!

recebeu a Comenda Dr. Plínio Mattos Pessoa, por ser destaque na
Área Pediatria Clínica. Já o Dr. Sérgio Antonio Antoniuk, foi o terceiro
homenageado, recebendo a Comenda Dr. César Pernetta, por ser
destaque na Área de Pesquisa.
Após as homenagens a esses três grandes nomes da Pediatria
Paranaense, houve apresentação do Grupo Folclórico Ucraniano
Poltava, que animou os profissionais presentes. Logo em seguida foi
servido o jantar, com um cardápio típico ucraniano.

Temas de Atualização
em Pediatria

Com o objetivo de aumentar a integração entre os médicos residentes em Pediatria do Estado do Paraná com a Sociedade Paranaense de Pediatria, foi criado em
2011 o Curso “Temas de Atualização em Pediatria”, que faz parte da programação
acadêmica do Departamento de Residências da SPP.
O curso foi elaborado selecionando temas frequentes na clínica pediátrica e as
aulas vêm sendo ministradas por grandes especialistas em cada área. Até o momento, foram discutidos assuntos como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a criança vítima de queimadura, atualização no teste do olhinho, AIDS
na infância, dificuldades alimentares no primeiro ano de vida, o sopro cardíaco na
infância e a análise de raios-X abdominal e torácico na clínica pediátrica.
As aulas têm sido ministradas na última semana de cada mês, sempre às 19
horas na SPP. Embora a idéia inicial tenha sido oferecer complementação teórica
aos Programas de Residência Médica do Estado, muitos pediatras têm frequentado
o curso desde as primeiras aulas. A programação completa pode ser obtida na secretaria da Sociedade.
O tema do mês de outubro será “Cefaléia na infância - Quando investigar e como
tratar”. Para o mês de dezembro será discutido o tema “Alimentação no primeiro
ano de vida”. O Departamento de Residências da SPP agradece a participação dos
médicos residentes e convida a todos os pediatras para as próximas palestras.
Dr. Paulo Liberalesso
Presidente do Departamento de Residências da SPP
Presidente do Departamento de Neuropediatria da SPP

Editorial
Caros amigos(as),
No último dia 21 de setembro tivemos o Dia Nacional de Suspensão de Atendimento aos Planos de Saúde.
Solicito aos pediatras do Paraná que estejam unidos e conscientes da situação, evitando, assim, a quebra da
corrente em prol da valorização profissional. O momento é difícil, mas com união venceremos.
Aproveito a oportunidade para destacar o sucesso do evento Pediatria no Parque, neste Mês das Crianças.
A Diretoria e demais Departamentos da SPP têm procurado inovar e trabalhar em prol das crianças e adolescentes do Paraná. Como não podia deixar de ser, no dia 1º de outubro foi comemorada a integração dos
pediatras com a comunidade, pais e filhos.
Neste ano, tivemos a satisfação de ver as cidades de Londrina e Maringá aderindo a essa atividade. A partir de agora, cada cidade realizará o
evento no dia que lhe for conveniente, desde que seja no mês de outubro. Esperamos que nos próximos anos outras cidades possam aderir a
essa campanha, levando orientações da pediatria ao maior número possível de crianças e adolescentes de nosso estado.
Um abraço fraternal a todos.
Darci V. S. Bonetto
Presidente

“O passado e o futuro da Pediatria, o que fazer no presente”
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Liga Acadêmica de Pediatria
É com muita alegria que a SPP comunica aos associados que está
fundada a Liga Acadêmica de Pediatria da Sociedade Paranaense
de Pediatria (LIAPE-SPP). A Liga, que já está cadastrada na ABLAM
(Associação Brasileira das Ligas de Medicina), também já está no conhecimento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).
A meta é aproximar os acadêmicos de medicina com a realidade da Pediatria, integrar os alunos das Faculdades/Universidade de
Medicina e oferecer atividades teóricas, práticas e de campo/extensão; além de já iniciar a interação de alunos de graduação com a
SPP.
Poder contar com alunos de Medicina com interesse na Pediatria
e envolvê-los nas atividades da SPP é algo muito gratificante para a
Sociedade Paranaense de Pediatria. Se você associado, tem interesse ou alguma sugestão de atividade com os acadêmicos de Medicina, entre em contato com a SPP.

Inscrições abertas para
Residência HC-UFPR
Foram abertas no último dia 15 de

Vagas ofertadas:

setembro as inscrições para Residência de

•

Pediatria

Pediatria e Especialidades Pediátricas no

•

Infectologia Pediátrica

Hospital de Clínicas (HC-UFPR). A inscrição

•

Hematologia Pediátrica

deve ser efetuada através do site do Núcleo

•

Neurologia Pediátrica

de Concursos da Universidade Federal do

•

Pneumologia Pediátrica

Paraná (www.nc.ufpr.br), onde também

•

Endocrinologia Pediátrica

pode ser acessado o edital e demais

•

Neonatologia

informações. O prazo para inscrição vai até

•

Medicina Intensiva Pediátrica

o dia 17 de outubro de 2011.

Pela valorização
do Neonatologista
O

Departamento

Científico

de

Neonatologia

juntamente com o Departamento de Defesa Profissional
da SPP deram inicio a luta pela melhoria dos honorários
para a atuação em Neonatologia junto aos Planos de
Saúde. Será enviado um documento para os Planos de
Saúde com as reivindicações de nossa especialidade
como, por exemplo, a adoção da tabela de honorários
CBHPM. Contamos com o apoio de todos nesse
movimento para a valorização do neonatologista.

Notícias do Departamento de Neonatologia
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O Departamento de Neonatologia está

Ocorrerá ainda este ano um curso de reanimação

O Departamento de Neona-

realizando uma campanha de conscientização

neonatal, durante o 36º Encontro Paranaense de

tologia aproveita a oportunidade

sobre a importância da imunização correta

Pediatria. A Coordenação Estadual do Programa de

para agradecer a FANEM pela

no prematuro. A campanha, que tem como

Reanimação Neonatal também informa que será

doação do respirador manual

slogan “Prematuro imunizado é prematuro

realizado no dia 03 de dezembro um curso para

com válvula em T (baby puff),

protegido”, acontece em parceria com a

formação de novos instrutores. Os interessados devem

que será utilizado nos cursos

ISBIM. A ação conta com a divulgação de

procurar a secretaria da SPP com máxima urgência.

de

folders para distribuição nas maternidades.

Já para o próximo ano, está prevista a realização de

instrumento será imprescindível

Para maiores informações acesse o site:

um curso de reanimação do prematuro, que deverá

na atividade, conforme as novas

www.prematuroimunizado.com.br

ocorrer até o mês de abril de 2012, além de curso para

normas do ILCOR de 2010.

transporte do recém-nascido.

reanimação

neonatal.

O

Pediatria no Parque celebra Mês das Crianças
O evento reuniu pediatras e famílias paranaenses

A Sociedade Paranaense de Pediatria
(SPP) promoveu no último sábado (1º), em
comemoração ao Mês das Crianças, o evento Pediatria no Parque. Neste ano, o evento
também será realizado nas cidades de Londrina e de Maringá, norte do Paraná, além
da tradicional edição na capital paranaense.
Desta vez, o local escolhido em Curitiba foi
o Parque Barigui, um dos principais cartões
postais da cidade.
A ação é coordenada pela presidente da
Sociedade, Dra. Darci Bonetto, e pela coordenadora do Departamento de Eventos, Dra.
Rosane Mingot. A iniciativa, agora em sua segunda edição, ofereceu orientações à população paranaense sobre a promoção da saúde
na infância e na adolescência.
O evento atraiu centenas de famílias, que
buscavam ali, mais informações e recomendações de saúde para crianças e adolescentes. Em Curitiba, o movimento foi grande desde cedo. Enquanto palhaços e um contador
de histórias divertiam as crianças, pais, mães
e familiares eram orientados por pediatras
especializados sobre importantes cuidados
com os pequenos que, muitas vezes, passam
despercebidos no dia-a-dia. Avaliação nutri-

Pediatras e alunos distribuíram folhetos com
orientações pediátricas.

cional, prevenção da obesidade infantil, prevenção a acidentes de trânsito com crianças e
adolescentes, prevenção do uso indevido de
drogas, e informações sobre vacinas foram
alguns dos temas discutidos.
Para o empresário Adrian Monge, 67 anos,
avô de Felipe, de 7 anos, eventos assim são
muito relevantes para o esclarecimento público. “Sem dúvida é muito bom para a comunidade, para o esclarecimento das famílias quanto a saúde das crianças”, explica ele.
Monge aproveitou a ação para tirar algumas
dúvidas quanto a nutrição de seu neto. “Até
uns três meses atrás o Felipe vivia com resfriado, sempre ficava doente, então orientei a
minha filha para que o levasse com freqüência ao pediatra. De lá para cá a saúde dele
tem melhorado muito, acho que todas as famílias devem fazer isso”, indica o empresário.
Também estiveram presentes no evento
professores de Educação Física, que orientaram pais e educadores sobre como brincar
com as crianças de maneira saudável, além
de estudantes, profissionais da saúde e da
educação. De acordo com a organizadora
Dra. Rosane Mingot, que marcou presença no
evento em Curitiba, a expectativa é grande

Famílias aproveitaram o evento para tirar
dúvidas sobre a saúde de crianças e adolescentes.

A ação reuniu pediatras e estudantes de Medicina, no
Parque Barigui, em Curitiba.

para as próximas edições. “Vamos envolver a
Secretaria de Educação, do Meio Ambiente,
e no ano que vem a Secretaria de Esportes e
Lazer”, adianta ela.
A pediatra, que vê no evento uma oportunidade de aprendizado e crescimento profissional e pessoal, ressaltou a importância
da participação de alunos de Medicina nas
ações. “Recebemos alunos da Universidade
Positivo (UP) e da Universidade Federal do
Paraná (UFPR), é muito bom poder envolve-los nesse contexto da pediatria como orientação para a população”, afirma.

As organizadoras da ação, Dra. Darci Bonetto e Dra.
Rosane Mingot, participaram da edição curitibana.

Triste constatação
A paralisação do atendimento de consultas pediátricas não emergenciais oriundas de
Planos de Saúde, preconizada pela Comissão
Estadual de Honorários Médicos e recomendada pelo Departamento de Defesa Profissional da Sociedade Paranaense de Pediatria,
ocorrida dia 21 de Setembro de 2011, não
obteve a adesão esperada.
Apesar da baixa participação dos principais interessados - os próprios pediatras
- foram obtidas boas repercussões na mídia
e nos usuários das Operadoras de Planos de
Saúde Suplementar, graças aqueles que são
sempre criticados por não tomarem posições
em defesa das remunerações dos pediatras :
os diretores das entidades médicas.
Mesmo na incerta hipótese de que desses
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movimentos não resultem benefícios, a postura evasiva dos pediatras que ignoraram as
orientações de sua Sociedade de Especialidade deixa a triste constatação de que estão
eles satisfeitos com a subserviência econômica e profissional imposta pelos que intermediam de forma mesquinha o seu trabalho.
Incompreensível e lamentável a omissão
dos pediatras! Fica-se com a impressão de
que se acham possuídos de um status social
que não lhes permite tornar pública suas
necessidades. Muitos acomodam-se em sua
inércia, alguns se tornam cúmplices de seus
algozes, outros discursam irrealidades sem
argumentos e, a maioria critica seus dirigentes cobrando-lhes a postura que deveria ser
da consciência de cada um de nós.

Direito tem tudo a ver com o comportamento individual. A situação calamitosa dos
honorários médicos, imposta por Planos, Seguradoras e Cooperativas de Serviços Médicos, de tanto repetida, gerou a falsa imagem
de insolucionável e adquiriu ares de verdade
imutável.
Tivessem os pediatras, nesta oportunidade do dia 21, uma pálida noção do que seja
dar-se ao respeito, o assunto aqui abordado
seria de congratulações e júbilo a toda a classe. Infelizmente, por culpa comportamental
da maioria, assim não o é.
L. E. Pujol
Ouvidor da SPP

O silêncio dos inocentes. Inocentes?!
São recorrentes as manchetes com casos de
violência infantil. A banalização do crime faz
com que a sociedade não se dê conta de que
estamos caminhando para um mundo sem
leis, nem justiça. Enquanto nos preocupamos
com os avanços tecnológicos, nos esquecemos
do desenvolvimento humano.
Trabalhamos, pagamos nossos impostos
e esperamos que as autoridades dêem conta da ordem. Aguardamos medidas quando
poderíamos ao menos ter atitude. Através de

Saúde Mental
O Departamento de Saúde Mental convida a todos os sócios
para as próximas Reuniões mensais:
06 de Outubro
Fórum de Debates “Dilemas que os pais levam ao consultório
– autoridade, tolerância e liberdade”, com a participação do
psicólogo Cláudio Rotenbeng

pequenas ações podemos minimizar os
problemas e as desigualdades.
Estamos numa posição de conforto
até o momento que alguma tragédia nos
atinge. Quando isso acontece, passamos
do silêncio dos inocentes à euforia dos
revoltados. Temos o poder de melhorar o
meio em que vivemos. Deveríamos tentar.
Dra. Patricia Rozetti

Internet
Fique por dentro dos próximos eventos da SPP
através das redes sociais:
Facebook: http://www.facebook.com/pediatriapr

Orkut: Pediatria Paraná (SPP)

10 de Novembro
“Uso de crack na infância e Adolescência”, com a participação
do palestrante Dr. Marco Antonio Bessa
Twitter: http://twitter.com/pediatriapr

As reuniões iniciam-se às 20:00 horas e a entrada é franca.

CALENDARIO DE EVENTOS SPP 2011

DATA

LOCAL

IV Jornada Paranaense de Gastroenterologia,
Hepatologia e Nutrição Pediátrica

14 e 15
de Outubro

SPP / Curitiba-PR

Curso de Aprimoramento em Nutrologia
Pediátrica

28 e 29 de
Outubro

Foz do Iguaçu-PR

36º Encontro Paranaense de Pediatria
“O passado e o futuro da Pediatria, o que fazer no presente”

24 a 26 de
Novembro

SPP / Curitiba-PR

07 a 11 de
Outubro

Salvador/BA

OUTROS EVENTOS 2011
35º Congresso Brasileiro de Pediatria e 8º Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica
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A regurgitação pode atingir até 60%
dos lactentes menores de 6 meses.1
o

A fórmula infantil que reduz os episódios de
regurgitação2-4 com espessamento no lugar certo.

P 70% menos refluxo já na primeira semana.
viscosidade adequada na
P Apresenta
mamadeira, o que proporciona melhor
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escoamento da fórmula pelo bico, evitando
a prática inadequada de cortá-lo.5

O leite maternO deve ser sempre a primeira OpçãO para a alimentaçãO dO lactente. quandO nãO
fOr pOssível a manutençãO dO aleitamentO maternO, as fórmulas infantis sãO Os substitutOs
mais adequadOs para O primeirO anO de vida, cOnfOrme OrientaçãO dO médicO Ou nutriciOnista.6
NOTA IMPORTANTE:
AS GESTANTES E NUTRIZES PRECISAM SER INFORMADAS QUE O LEITE MATERNO É O IDEAL PARA O LACTENTE, CONSTITUINDO-SE A MELHOR NUTRIÇÃO E PROTEÇÃO PARA ESTAS CRIANÇAS. A MÃE DEVE SER ORIENTADA
QUANTO À IMPORTÂNCIA DE UMA DIETA EQUILIBRADA NESTE PERÍODO E QUANTO À MANEIRA DE SE PREPARAR PARA O ALEITAMENTO AO SEIO ATÉ OS DOIS ANOS DE IDADE DA CRIANÇA OU MAIS. O USO DE MAMADEIRAS,
BICOS E CHUPETAS DEVE SER DESENCORAJADO, POIS PODE TRAZER EFEITOS NEGATIVOS SOBRE O ALEITAMENTO NATURAL. A MÃE DEVE SER PREVENIDA QUANTO À DIFICULDADE DE VOLTAR A AMAMENTAR SEU FILHO UMA VEZ
ABANDONADO O ALEITAMENTO AO SEIO. ANTES DE SER RECOMENDADO O USO DE UM SUBSTITUTO DO LEITE MATERNO, DEVEM SER CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FAMILIARES E O CUSTO ENVOLVIDO. A MÃE DEVE
ESTAR CIENTE DAS IMPLICAÇÕES ECONÔMICAS E SOCIAIS DO NÃO ALEITAMENTO AO SEIO – PARA UM RECÉM-NASCIDO ALIMENTADO EXCLUSIVAMENTE COM MAMADEIRA SERÁ NECESSÁRIA MAIS DE UMA LATA POR SEMANA.
DEVE-SE LEMBRAR À MÃE QUE O LEITE MATERNO NÃO É SOMENTE O MELHOR, MAS TAMBÉM O MAIS ECONÔMICO ALIMENTO PARA O LACTENTE. CASO VENHA A SER TOMADA A DECISÃO DE INTRODUZIR A ALIMENTAÇÃO POR
MAMADEIRA É IMPORTANTE QUE SEJAM FORNECIDAS INSTRUÇÕES SOBRE OS MÉTODOS CORRETOS DE PREPARO COM HIGIENE RESSALTANDO-SE QUE O USO DE MAMADEIRA E ÁGUA NÃO FERVIDAS E DILUIÇÃO INCORRETA
PODEM CAUSAR DOENÇAS. OMS – CÓDIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTITUTOS DO LEITE MATERNO. WHA 34:22, MAIO DE 1981. PORTARIA Nº 2.051 – MS DE 08 DE NOVEMBRO DE 2001, RESOLUÇÃO Nº
222 – ANVISA – MS DE 05 DE AGOSTO DE 2002 E LEI 11.265/06 DE 04.01.2006 – PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA – REGULAMENTAM A COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA E
TAMBÉM A DE PRODUTOS DE PUERICULTURA CORRELATOS.

6
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