
Terminou, com muito sucesso, o 36º 
Encontro Paranaense de Pediatria, reali-
zado na sede da Sociedade Paranaense 
de Pediatria, do dia 24 a 26 de novembro. 
Grandes palestrantes, boas aulas. O Encon-
tro não apenas permitiu a oportunidade 
de aprender e reciclar conhecimentos, 
como também de rever amigos que há 
tempos não víamos. Parabéns à Dra. Rosa-
ne Mingot, pela organização, e à equipe da 
casa (SPP), que trabalhou, mais uma vez, 
com êxito total.

O evento teve como destaque a 
presença de grandes professores e pales-
trantes paranaenses. Em um passado não 
muito distante tínhamos mais convidados 
de fora, o que paulatinamente vem sendo 
substituído por “gente da casa”, das dife-
rentes faculdades de Medicina do nosso 
estado, sem prejuízo final na qualidade 
das palestras. Sem dúvida, isso se deve a 
competência e a qualificação crescente 
dos nossos mestres. Os debates contem-
plaram todos os campos da Pediatria, des-
de a neonatologia, prevenção de doenças, 
vacinas, infecções emergentes, infecções 
respiratórias, asma, rinites, febre reumática, 
a temas como a adolescência, psiquiatria, 
dentre outros.

O Fórum da Academia Paranaense de 
Pediatria, intitulado “Situação da criança e 
do adolescente na área da Saúde em Curi-
tiba”, foi excelente, pelos temas abordados. 
O Balanço apresentado pela Secretária Mu-
nicipal de Saúde, Dra. Eliana Chomatas, foi 
esclarecedor. Porém, por ter sido realizado 
a noite, após longo dia de trabalho, merecia 
mais público, ponto a se corrigir no futuro! 

O evento contou com um gran-
de público, dentre eles médicos dos 
mais diversos municípios do estado – e 
até de outros como Santa Catarina, São 
Paulo, e Mato Grosso do Sul. O Dr. José 
Martins Filho abordou um tema mui-
to atual, “A Criança terceirizada”. Já o 
Dr. Jamiro Wanderley tratou da humani-

zação da medicina, o que fez com picar-
dia e muita emoção levando aos prantos 
os mais duros corações, de tão brilhante 
que foi sua palestra. Ele, que é um misto 
de grande médico, Clínico Geral, e mági-
co, conseguiu hipnotizar toda a platéia 
de médicos. Na conclusão de seu tema, 
lenços foram ativados para enxugar olhos 
que brilhavam por lágrimas, não dava para 
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conte-las. Todos, batemos palmas de pé e 
por longos minutos. Foi o ponto alto do 
36º Encontro Paranaense de Pediatria.

Um tema polêmico foi a morte, que é 
contra quem lutamos diuturnamente. Qua-
se intocável, não foi esquecida. Em mesa 
presidida pelo Professor Izrail Cat, o Professor 
Vitor Palazzo proferiu palestra, com muita 
propriedade, sobre essa delicada questão. 
Até que ponto devemos parar de lutar? Até 
que ponto devemos deixar que a criança 
com doença incurável parta sem mais trau-
matismos? O tema ocasionou intenso deba-
te que extrapolou o recinto da aula. 

A defesa profissional também foi dis-
cutida, pelo Dr. Milton Macedo, que fez um 
balanço a nível Brasil e do ponto de vista 
paranaense. O ano científico para a SPP se 
encerra com um balanço positivo de qua-
se nota 10.

 Dr. Armando Salvatierra Barroso

O Dr. José Martins Filho tratou do tema “Criança 
Terceirizada”.

Abertura solene do 36º Encontro Paranaense de Pediatria, em Curitiba.
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Mais um ano se finda e todos nós co-
meçamos a avaliar perdas e ganhos, triste-
zas e alegrias, decepções e encantamentos, 
colocando-nos como inventariantes dos 365 
dias que nos foram permitidos vivenciar. 

Otimistas ou pessimistas, sem exceção, 
nos damos conta de que nossas tarefas e res-
ponsabilidades não nos permitiram encon-
trar tempo para algumas coisas que gostarí-
amos de manifestar em gestos ou palavras e, 
é por isso que as festas natalinas e de final de 
ano são tão bem vindas. 

Este tempo de reflexões nos traz a chan-
ce de dizer o quanto pessoas como vocês são 
lembradas e admiradas com muito carinho 
durante todo o ano, gratificando o nosso tra-

balho em prol de uma Pediatria ética, tecni-
camente aperfeiçoada e reconhecida como 
a área médica que entregará ao futuro deste 
país, cidadãos capacitados a desenvolverem 
uma sociedade mais justa e responsável.

Transmitimos a todos os Pediatras do 
Paraná os nossos mais sinceros desejos, de 
que junto aos que lhes querem bem, desfru-
tem com alegria os festejos e comemorações 
natalinas, e que o novo ano lhes permita a 
concretização de todos os seus sonhos, mes-
mo daqueles que de tão bons sequer os te-
nham sonhado.

Diretoria da Sociedade Paranaense de 
Pediatria (SPP)

Confira na página 5 da presente 
edição do Boletim Informativo da SPP, 
as principais atividades desenvolvidas 
nesta entidade no ano de 2011.  A Socie-
dade demonstra, desta forma, aos seus 
associados, o empenho em manter os 
pediatras atualizados diante dos avan-
ços técnicos e científicos da especiali-
dade. Desta forma, garantindo a valori-

Retrospectiva SPP 2011
zação profissional e mantendo a oferta 
de especial e aprimorada qualidade no 
atendimento à população infantil e jo-
vem de nosso estado.

A diretoria agradece o trabalho dos 
departamentos científicos; grupos de es-
tudos; pediatras que se envolvem com 
projetos apoiados pela SPP; instituições 
de ensino; órgãos estaduais e municipais; 

colegas pediatras que colaboram na reci-
clagem e aprimoramento de nossos as-
sociados; as participações em ações com 
a AMP e CRM/PR; às nossas dedicadas 
secretárias, Josiane Marques de Godoy, e 
Ellen Alves de Oliveira, e, especialmente, 
a Nestlé Nutrition – Nutrição Infantil, que 
entre outras parcerias, patrocina os bole-
tins de nossa entidade.
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Foi concluída, com grande êxito, nos dias 2 e 3 de setembro, na sede da 
Sociedade Paranaense de Pediatria (SPP), em Curitiba, a segunda edição do Curso 
de Atualização em Nutrologia Pediátrica (CANP). O curso está acontecendo em 
todo o território nacional e visa auxiliar na prevenção e redução da prevalência de 
distúrbios nutricionais no Brasil. Para cumprir com este objetivo, é realizada a dis-
seminação de conhecimentos relativos à nutrição na faixa etária pediátrica. Além 
das duas turmas de Curitiba, o CANP também foi realizado em Londrina, Maringá 
e Foz do Iguaçu. Parabéns ao grupo de pediatras atualizados e participativos!

Nutrologia Pediátrica em alta no Paraná

Acontecerá, de 24 a 26 de Maio 
de 2012, a IV Edição da Jornada Mul-
tidisciplinar de Doenças de Inverno, 
em Londrina. O evento, já tradicional, 
é promovido pela Sociedade Para-
naense de Pediatria (SPP), através de 
seus atuantes Departamentos Cientí-
fico de Alegria, de Pneumologia, e de 
Otorrinolaringologia. Coloque na sua 
agenda! Este evento promete ser uma 
oportunidade ímpar de atualização 
nesta época tão propícia, que antece-
de o inverno. Participe!

Londrina

No dia 12 de outubro, nós promove-
mos, em Maringá, a ação Pediatria no Parque. 
Foi um sucesso, tivemos grande participação 
da população. O evento, promovido pela 
SPP, contou com a colaboração de outros 
parceiros, tais como o Hospital Universitário 
de Maringá, com os setores de Toxicologia 
Infantil, grupo de prevenção de acidentes de 
carros, com a demonstração do uso correto 
da cadeirinha, grupo de incentivo ao aleita-
mento materno do HUM e da secretária mu-

Pediatria no Parque em Maringá
nicipal de saúde, e do grupo de orientação 
quanto ao destino correto da sobra de me-
dicamentos, UNIMED. Os Pediatras deram a 
sua contribuição comparecendo ao evento 
e orientando as mães. Nós já decidimos, no 
próximo ano vamos nos organizar mais cedo 
e vamos produzir um evento ainda maior.

Dr. José Carlos Amador
Regional de Maringá - SPP

Segunda edição do CANP reúne profissionais da área pediátrica, em Curitiba.

O evento, que celebra o Mês das Crianças, chegou a todo vapor em Maringá.

Em outubro foi a vez de Foz do Iguaçu realizar o CANP
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Neonatologia
Transporte Neonatal

 Foi realizado no mês de novem-
bro o treinamento para os instruto-
res do novo curso promovido pelo 
Programa de Reanimação Neonatal 
da Sociedade Brasileira de Pediatria: 
Transporte do Recém-Nascido de Alto 
Risco. O curso tem como objetivo ca-
pacitar profissionais de saúde a reali-
zar o transporte inter e intra-hospitalar 
de recém-nascidos de alto risco de 
modo eficiente e seguro. 

Reanimação Neonatal
Foi cumprido, com sucesso, mais 

um Curso de Reanimação Neonatal, 
desta vez, durante o pré-encontro do 
36º Encontro Paranaense de Pediatria. 
Vale lembrar que as inscrições para o 
curso estão permanentemente aber-
tas. As novas turmas são fechadas à 
medida com que o número mínimo 
de interessados é atingido.

A Cozinha Experimental da SPP teve 
um total de oito aulas teórico práticas em 
2011, todas com a participação de profes-
sores renomados na área de Gastroentero-
logia e Nutrologia. Neste ano, foram abor-
dados os seguintes temas: Alimentação da 
criança pré escolar e escolar (Dra. Vanessa 
Liberalesso), Nutrição fetal (Dra. Izaura Me-
rola), Alimentação do lactente (Dr. Aristi-
des Schier da Cruz), Doença celíaca (Dra. 
Adriane Celli), Alergia alimentar (Dr. Mário 
Vieira), Desnutrição (Dra. Jocemara Gurmi-
ni), e Obesidade infantil (Dra. Ana Teresa 
Londres).

Agradecemos a todos os pa-
lestrantes e participantes, em es-
pecial à Dra. Ana Teresa Londres 
e às nutricionistas Maria Emilia S. 
de Albuquerque, Ana Paula Fado-
ni de Souza, Bruna Mansur Lago e 
Mirella Neves, que estiveram pre-
sentes em todos os eventos, tanto 
na elaboração das aulas, como na 
execução das atividades práticas. 
Também gostaríamos de agrade-
cer à Nestlé pelo apoio dado em 
2011 e pelo patrocínio das ativida-
des de 2012, com a programação a 
ser iniciada no mês de março.

Além das atividades para os 
Pediatras e Residentes de Pediatria, 
teremos ainda aulas ministradas 

Destaques da Cozinha
Experimental

para a Liga Acadêmica de Pediatria e para 
as mães, dentro do projeto de participação 
da Sociedade Paranaense de Pediatria na 
comunidade. Atuamos sempre com o ob-
jetivo de melhorarmos a alimentação das 
nossas crianças.

Desejamos a todos um Feliz Natal 
e também os convidamos para 

participarem das atividades da cozinha 
experimental no próximo ano.

Dra. Rosane Mingot
Coordenadora da Cozinha Experimental da SPP

Curso mostra como deve ser feito o Transporte de 
recém-nascidos de alto risco

•	 Além	 da	 continuidade	 de	 todas	 as	 atividades	 SPP,	 estamos	 programando	 para 
 2012 ações de Educação Continuada em parceria com o Conselho Regional de 
 Medicina e com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba faremos a 
 implantação do Curso BLS. 

• Em breve estará no ar nosso novo site, contamos com a colaboração de todos no 
 envio de sugestões.

• Nossa sede está em fase de revitalização, serão várias benfeitorias para melhor 
 acolher a classe pediátrica.

Vem por aí...

Interesse pela formação em pediatria continua em alta
Foram divulgados no inicio de de-

zembro os resultados do concurso para os 
programas de residência médica do Hos-
pital Pequeno Príncipe.

As vagas para as várias especialidades 
pediátricas foram bastante disputadas e 
chamou a atenção o número expressivo 

de inscritos buscando as 12 vagas no pro-
grama de residência em PEDIATRIA (141 
candidatos). Jovens médicos de diversas 
partes do Brasil incluindo o Paraná, Bahia, 
Distrito Federal, Piauí, Sergipe, Rio Grande 
do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Santa Ca-
tarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais parti-

ciparam do concurso no Hospital Pequeno 
Príncipe. 

Este é um motivo de grande orgu-
lho para a pediatria paranaense, que mais 
uma vez mostra sua força na motivação de 
jovens médicos a se dedicarem aos cuida-
dos das crianças e adolescentes.

Agradecimentos
A Diretoria da SPP agradece a Nestlé 
Nutrition e HealthCare Nutrition, Eletrolux, 
Casteval, Restaurante Galileu, Danone, 
Cesar e Cristiane Almeida, Xiquita, que 
colaboraram para a concretização dos 
projetos: Pediatria na Praça, Cozinha 
Experimental, Revitalização da Sede, 
Campanha de Segurança, entre outros, 
que resultaram benefícios para as crianças 
paranaenses.
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Curso PALS: Suporte Avançado de Vida em 
 Pediatria

Efetivados dois cursos: em março, direcionado aos 
Pediatras de Ponta Grossa e região e, em julho, aos 
colegas de Curitiba e Região Metropolitana.

Workshop: A adolescência e o Espaço Virtual

Desenvolvido em março, em Curitiba, trouxe pro-
fícuo debate de como administrar a convivência 
de nossos jovens com as tecnologias e os novos 
conceitos educacionais que os atingem.

Curso de Reanimação Neonatal

Ministrados em abril, julho e novembro, em Curi-
tiba, com as novas recomendações do Interna-
tional Liaison Committe on Resuscitation e novas 
condutas adotadas pelo Neonatal Resuscitation 
Program da Academia Americana de Pediatria e 
Associação Americana de Cardiologia.

68º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

Parceria da SBP e SPP com a Nestlé Nutrition ofer-
tada graciosamente a todos os Pediatras do país, 
no mês de maio, em Curitiba. Propiciou entrosa-
mento social, ensinamentos, atualizações e troca 
de experiências entre os mais de 50 renomados 
professores e os 3.200 Pediatras participantes de 
todos os recantos do Brasil e exterior.

VI Jornada Integrada de Alergia e Imunologia, 
Pneumologia e Dermatologia

Ocorrida em junho, em Curitiba, trouxe temas de 
grande interesse ao Pediatra, atualizando conhe-
cimentos e desmistificando conceitos hoje ultra-
passados. 

Curso de Atualização em Nutrologia Pediátrica

Efetivados cinco cursos nas cidades de Curitiba, 
em julho e setembro, Maringá, em agosto, e Foz 
do Iguaçu, em outubro. 

II Simpósio de Família e Desenvolvimento Hu-
mano

Abordou a problemática das novas constituições 
familiares e as repercussões sobre crianças e ado-
lescentes, em agosto, em Curitiba. Os temas trou-
xeram importantes esclarecimentos quanto ao 
entendimento do verdadeiro papel do Pediatra 
nas situações conflituosas e no desenvolvimento 
psicoemocional e físico das crianças, adolescentes 
e jovens.

I Encontro de Atualizações em Enurese e Distúr-
bios de Eliminações na Infância e Adolescência

Desenvolvido em setembro, em Curitiba, trouxe 
visões multiprofissionais a respeito dos temas 
abordados, determinou uma postura menos in-
vasiva na procura de diagnósticos e ofertou um 
entendimento do problema sob a ótica de uma 
abordagem neuropsíquica e sócio-cultural que, 
na maioria das vezes, leva o Pediatra a resolver o 
problema que lhe questionam.

Pediatria no Parque
Foi criado em 2009 a atividade da SPP na Come-
moração do Mês das Crianças, voltada à prestação 
de informações e esclarecimentos à população 
quanto a prevenção e proteção de crianças e ado-
lescentes. Este ano, dando continuidade as ações 
aconteceram em Curitiba e Maringá, no mês de 
outubro. Participaram Pediatras, Residentes de 
Pediatria e Acadêmicos da Liga de Pediatria, ha-
vendo excelente receptividade pela comunidade 

e reconhecimento pelo papel social da SPP.
Aproveitamos para convidar as demais cidades do 
Paraná, para participarem desta atividade no mês 
de outubro, criando na sua cidade esta ação volta-
da para a comunidade.

36º Encontro Paranaense de Pediatria

Ocorrido em outubro, na sede da SPP, em Curitiba, 
contou com a participação de 400 Pediatras e 40 
mestres convidados. Com o tema “O passado e o 
futuro da Pediatria, o que fazer no presente”, foram 
abordados aspectos estritamente práticos e atua-
lizados referentes às atividades dos Pediatras.            

IV Jornada Paranaense de Gastroenterologia, 
Hepatologia e Nutrição Pediátrica

Efetivada em outubro, em Curitiba, direcionou 
seus temas a assuntos que, pelas aquisições de 
novos e importantes conhecimentos nestas espe-
cialidades e áreas de atuação, em muito vieram a 
esclarecer e a auxiliar o Pediatra que atua como 
generalista.

Temas de Atualização em Pediatria

Com intuito de trazer para a pediatria os Residen-
tes, foi reativado o Departamento de Residências 
da SPP. Este departamento realizou palestras com 
a colaboração de autoridades nos assuntos ofer-
tados. As aulas aconteceram na última semana de 
cada mês, em Curitiba. Em 2011 os temas foram: 
Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperativida-
de: o que o Pediatra deve saber?; A Criança Víti-
ma de Queimaduras: Como proceder?; Teste do 
Olhinho: Atualização e Treinamento; Atualização 
em AIDS na Infância e Adolescência; Alimentação 
no Primeiro Ano de Vida; Investigação Clínica e 
Subsidiária do Sopro Cardíaco na Infância; Raio X 
de Tórax e Abdome na Pediatria: Diagnósticos Di-
ferenciais; Cefaléia na Infância: Quando Investigar 
e Como Tratar; Meu Filho não Come Nada! O que 
fazer?.

Liga Acadêmica de Pediatria

A SPP criou a LIAPE (Liga Acadêmica de Pediatria), 
com o objetivo de congregar e acolher acadêmi-
cos das diversas Escolas Médicas que se mostram 
interessados na futura especialização em Pediatria. 
A SPP oferta aos alunos acesso aos Eventos, tor-
nando-os participantes das ações comunitárias, 
científicas e sociais da Entidade, motivando-os ao 
verdadeiro respeito e valorização da Pediatria.

Cozinha Experimental

Foi criada a primeira cozinha experimental da 
Pediatria. Quando a má nutrição tornou-se uma 
verdadeira epidemia social, nada mais pertinente 
que a iniciativa do Departamento de Nutrologia 
em criar um Programa, em Curitiba, que esclare-
ce e atualiza os Pediatras, de maneira prática, na 
orientação dietética de sua clientela, com um es-
paço físico e aparelhagem apropriada.

Reuniões do Departamento de Saúde Mental

As reuniões do Departamento de Saúde Men-
tal, em Curitiba, abordaram os seguintes temas: 
Bullying e Cyberbullying: O que os profissionais 
das áreas da saúde e da educação precisam saber; 
Depressão pós parto e aleitamento materno: Visão 
do Psiquiatra, do Obstetra e do Pediatra; Dilemas 
que os pais levam ao consultório: Autoridade, 
tolerância e liberdade; Dependência de crack  na 
infância e na adolescência.

Reuniões do Departamento de Neonatologia

Abertas a todos os associados, as Reuniões de-
bateram assuntos como: Atualizações sobre vírus 
sincicial respiratório; O que há de novo em cirurgia 
perinatal; Protocolo na estreptococcia do grupo B: 
O que mudou?. Vale lembrar da Campanha “Pre-
maturo imunizado é prematuro protegido”, desen-
cadeada pelo Departamento de Neonatologia da 
SPP em parceria com a SBIM.

Ações do Departamento de Segurança da 
Criança e do Adolescente

Efetiva participação nas ações do Grupo DEDICA 
(Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente), 
no programa televisivo “Sem Brincadeira”, da UFPR, 
e na proposta levada ao Senado Federal, com aval 
da Ministra Gleisi Hoffmann, quanto às necessárias 
alterações no Código Penal e no Código de Pro-
cesso Penal referentes a crianças e adolescentes 
vítimas de maus tratos. Participação na Reunião 
Interdisciplinar da Comissão de Psicologia Jurídi-
ca do Conselho Regional de Psicologia nas ações 
de atendimento global a crianças e adolescentes 
vítimas de violência. Participação na efetivação do 
Pacto de Curitiba para o Enfrentamento ao Abuso, 
Exploração Sexual e Tráfico de Crianças e Ado-
lescentes do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (COMTIBA). Em elabora-
ção final, os detalhes da campanha “Para que seu 
filho não seja mais uma vítima”, a ser lançada no 
próximo ano, com a finalidade de conscientizar a 
população quanto ao transporte seguro de crian-
ças e adolescentes.

Departamento de Defesa Profissional

Participação efetiva no Departamento de Valoriza-
ção Profissional da AMP, persistindo na necessida-
de de real reajuste dos honorários médicos a cargo 
de Operadoras de Saúde Suplementar, Segurado-
ras de Saúde e Cooperativas de Trabalho Médico. 
Interferências nos órgãos governamentais quanto 
às melhorias profissionais como um todo, e em 
especial à qualidade do atendimento à população 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Contínuas su-
gestões e participações junto à Comissão Estadu-
al de Honorários Médicos quanto às negociações 
para elevação dos honorários médicos por parte 
dos empregadores dos médicos a todos os níveis. 
Para não dizer que a Defesa Profissional ficou so-
mente em intenções, dois ganhos foram obtidos: 
a determinação do Ministério da Saúde para que 
os gestores Municipais promovam a contratação 
de Pediatras para os Núcleos de Apoio ao Progra-
ma de Saúde da Família - o que deve gerar cerca 
de 400 contratações somente no Estado do Para-
ná; a elevação dos honorários médicos de consul-
tas a R$100,00 aos usuários do SINAM a partir de 
Janeiro de 2012. Foram inúmeras ações por parte 
da Diretoria da SPP e dos membros do Departa-
mento de Defesa Profissional, para conscientizar 
os Pediatras de suas responsabilidades e valor 
profissional, e sensibilizar a população no reco-
nhecimento do trabalho do médico de seus filhos.

Jornal Paranaense de Pediatria

Revista trimestral da SPP com a publicação de 
trabalhos científicos da comunidade acadêmica e 
de jovens pesquisadores, abordando assuntos re-
lacionados a temas atuais de interesse à Pediatria. 
Distribuição gratuita aos associados.

Atividades, eventos e participações da SPP em 2011
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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

A regurgitação pode atingir até 60% 
dos lactentes menores de 6 meses.1

Referências bibliográficas: 1. Salvatore S, Vandenplas Y. Gastro-oesophageal reflux disease and motility disorders. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2003 Apr;17(2):163-79. 2. Chevallier B, Grunberg J, Rives JJ, Van Egroo LD, 
Fichot MC. Évaluation de la tolérance et de l’efficacité dún lait épaissi à l’amidon de maïs chez les nourrissons présentant des régurgitations simples. Annales de Pédiatrie. 1998;45:509-15. 3. Valverde A et al. Clinical trial with 
Nidina AR. In Nidina AR ensayos clinicos Pulso Ediciones, SA, Nestle Espana SA 1998;14-28. 4. Infante D, Tormo R, Clinical Study of the dietary treatment of regurgitation with a thickened infant formula. Clinical trial with Nidina AR. 
In Nidina AR ensayos clinicos Pulso Ediciones, SA, Nestle Espana SA 1998; 4-11. 5. Vandenplas Y, Rudolph CD, Di Lorenzo C, et al. North American Society for Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition, European Society 
for Pediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition. Pediatric gastroesophageal reflux clinical practice guidelines: joint recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and 
Nutrition (NASPGHAN) and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN). J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2009 Oct;49(4):498-547. 6. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento 
de Nutrologia. Manual de orientação para alimentação do lactente, do pré-escolar, do escolar, do adolescente e na escola. São Paulo: Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento de Nutrologia, 2008. 2ª edição. 120p.
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70% menos refluxo já na primeira semana.3

Apresenta viscosidade adequada na 
mamadeira, o que proporciona melhor 
escoamento da fórmula pelo bico, evitando 
a prática inadequada de cortá-lo.5

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

www.nestle.com.br/nutricaoinfantil

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.
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