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Aula de Cozinha
no 69º Curso
Nestlé de
Pediatria
Dra. Ana Teresa Londres estreia novidade no Curso Nestlé de Atualização em Pediatria (CNAP).

Em agosto, estive no Rio de
Janeiro participando do 69° Curso Nestlé
de Atualização em Pediatria (CNAP).
Fui convidada para ministrar uma aula
inédita! Sobre ensinar aos pediatras como
preparar alimentos para bebê. A aula foi
numa cozinha montada especialmente
para este fim: Espaço Nestlé Gourmet. A
ideia partiu da Cozinha Experimental da
SPP (Sociedade Paranaense de Pediatria),
da nossa cozinha que, com o apoio da
Nestlé, está em funcionamento há um
ano e meio, com teste de receitas e aulas
para pediatras.

pela Dra. Virgínia Welfort, presidente do
departamento de Nutrologia da SBP
(Sociedade Brasileira de Pediatria).

No Curso Nestlé a cozinha estava
super bem montada, com um chef
de cozinha dando o apoio logístico e
cerca de 70 lugares. Filas se formavam
na porta, mas só entravam aqueles que
pacientemente foram atrás do voucher
de entrada. As aulas aconteceram nos
intervalos da manhã e da tarde, sendo
estas ministradas por nutricionistas,
e no intervalo do almoço, com um
tempo maior, ministradas por mim e

Enquanto cozinhávamos, falamos
um pouco da alimentação para esta faixa
etária, uso do sal, do óleo, composição
do prato, da nova pirâmide que está no
Manual de Nutrologia que acaba de ser
atualizado. Ambos estão disponíveis no
site da SBP – http://www.sbp.com.br

Comunicamos aos associados
da Sociedade Paranaense de Pediatria
o Calendário Eleitoral conforme deter-

mina os Estatutos dessa Sociedade de
Especialidade Médica.

Eu tive o privilégio de dar a
primeira aula e me coube ensinar
alimentos para bebês que iniciam uma
transição entre a papinha principal e a
comida da família. A Dra. Virgínia ficou
encarregada das papinhas principais,
de peixe, carne e frango - antigamente
chamadas de salgadas. Como não se usa
sal em alimentos para menores de um
ano, agora, chama-se papinha principal.

Dra. Ana Teresa Londres
Pediatra e Nutróloga pela SBP

KĂůĞŶĚĄƌŝŽůĞŝƚŽƌĂůĞƐƚĄĂƐƐŝŵĐŽŶƐƟƚƵşĚŽ͗

Inscrição de chapas
Envio das cédulas para sócios de
fora de Curitiba
Assembleia Eleitoral

01 a 31 de Outubro de 2012
05 de Novembro de2012
27 de Novembro de 2012

Manual de Nutrologia está atualizado e disponível no site da
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

A aula foi um sucesso, chamou a atenção de pediatras para a
nutrição infantil.

Sócio da SPP, não deixe de votar.
Pediatras da capital devem comparecer à
sede da SPP no dia 27 de novembro entre 10h
e 18 horas. Já os pediatras do interior votam
pelo correio. A cédula será encaminhada para os
sócios. A posse da Diretoria eleita deverá ocorrer
na 2ª quinzena de Março de 2013.
Pormenorizadas informações: sede da
SPP – telefone (41) 3223-2570.

Editorial

Caros pediatras,
Em outubro comemoramos o Mês do
Médico. Aproveito a oportunidade para
refletirmos juntos sobre o que é ser médico.
Mais do que ser um profissional que zela pela
saúde das pessoas. É ser incansável, dedicado,
é saber ouvir, dar carinho e atenção a cada
um de seus pacientes, se ocupando da saúde,
prevenindo, diagnosticando e tratando.
Ser médico é estar presente na vida
do ser humano, desde o nascimento até a
morte. É aquele que usa do bom senso, que
leva palavras de conforto nos momentos de
incertezas, mas que também sabe ser realista
diante dos fatos. Mesmo quando cansado
encontra forças para minimizar a dor, a
angústia, o desespero e incutir confiança.
Ser médico não é fácil, é uma tarefa
muito delicada. Convivemos todos os
dias com o desequilíbrio físico ou mental,
que chamamos de doença. É uma tarefa
exaustiva, porque problemas físicos, mentais
e familiares geram grandes desafios. No

entanto, mesmo exaustos, ainda temos que
lutar pela valorização profissional.
Valorização esta que deveria ser uma
consequência natural pelo nosso trabalho,
uma vez que o médico exerce uma grande
influência no maior bem que todos temos:
nossas vidas. Enquanto aguardamos
pela devida valorização, continuamos
tendo orgulho em sermos médicos, nos
emocionando com a recompensa do sorriso
de uma criança ou quando ouvimos uma
mãe dizer “doutor, o senhor salvou a vida do
meu filho, muito obrigada”.
Parabéns a todos que escolheram esta
profissão, que tem como diferencial lidar
com a vida.
Um grande abraço a todos os pediatras
do Paraná,
Dra. Darci Vieira da Silva Bonetto
Presidente da SPP

Site da SPP de cara nova
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cadastrar para que recebam a
nossa newsletter. Sejam sempre
bem-vindos!
O nosso site continua no
mesmo endereço:
http://www.spp.org.br

EXPEDIENTE

DIRETORIA SPP - TRIÊNIO 2010/2012

Confiram o nosso novo
site, totalmente repaginado, com
novo layout e muitas novidades.
Além de trazer mais informações
aos pediatras, com mais notícias
e informações sobre a Sociedade,
abrimos também espaço para
que os interessados na área da
pediatria paranaense possam se

Gastroenterologia Pediátrica paranaense em destaque
O 14º Congresso Brasileiro de
Gastroenterologia Pediátrica, realizado em São
Paulo, de 5 a 9 de junho, contou com a participação
massiva de pediatras paranaenses. No evento,
os nossos profissionais desempenharam um
papel muito importante com a apresentação de
trabalhos científicos, participação em simpósios e
mesas redondas e apresentação de conferências.
No congresso foi realizado o concurso
de obtenção do Certificado de Área de Atuação
em Gastroenterologia Pediátrica. A colega pediatra
Dra. Luciana Bandeira Mendez Ribeiro foi aprovada

no concurso com a maior nota entre 39 candidatos
de todo o país e torna-se a mais nova especialista na
área com formação em nosso estado. Ela concluiu
formação em Gastroenterologia Pediátrica no
Hospital Pequeno Príncipe, o único centro para
formação na especialidade em nosso estado
credenciado pela Sociedade Brasileira de Pediatria
e pela Comissão Nacional de Residência Médica e,
complementou seu treinamento no Hospital de
Clínicas de Porto Alegre.
Para concluir sua formação a pediatra
recebeu treinamento intensivo na especialidade

por 2 anos em período integral com atividades
práticas em ambulatórios, enfermarias e métodos
diagnósticos, além de atividades teóricas com
apresentação de seminários, trabalhos científicos
e a conclusão de monografia. Esta conquista
deve servir de motivação para que os colegas
interessados na especialidade busquem formação
sólida em serviços com intensa atividade clínica
e supervisão teórico-prática direta. Desta forma
pode-se alcançar desenvolvimento profissional
concreto que permita um atendimento seguro e
eficaz aos pacientes.

21º Congresso Brasileiro de
Perinatologia em Curitiba
Vem aí, pela primeira vez em Curitiba, o
21º Congresso Brasileiro de Perinatologia! O evento acontece entre os dias 14 e 17 de novembro na
Expo Curitiba, no bairro Campo Comprido. “O congresso está sendo preparado com muito carinho,
já temos 870 inscritos e contamos com adesão em
massa no Paraná”, conta a presidente desta edição,
Dra. Gislayne Souza de Nieto.
Entre os convidados internacionais estarão
os médicos: Dr. Alan Jobe (EUA), Dr. Brian Darlow
(Nova Zelândia), Dra. Clare Gilbert (Reino Unido),
Dra. Cleide Suguihara (EUA), Dr. Daniel Benjamin
(EUA), Dr. Eduardo Bancalari (EUA), Dr. José Luis Tapia Illanes (Chile), Dr. Néstor Vain (Argentina), Dra.
Rosemary Higgins (EUA) e Dra. Suzan Hintz (EUA).
Entre eles, haverão profissionais brasileiros que
hoje atuam no exterior, como é o caso do Dr. Ja-

ques Belik, que atua no Canadá, e
da Dra. Raquel Nascimento Tamez,
que trabalha nos Estados Unidos.
Dos dias 12 a 14 de novembro acontecem
os Cursos Pré-Congresso, que são exclusivos para
os congressitas. As taxas de inscrição variam entre
R$150,00 e R$300,00, sendo gratuito o curso Retinopatia da Prematuridade – POINTS-ROP: Experiência de capacitação de enfermeiras neonatais,
que acontece no dia 14, pela manhã.
Entre os temas dos cursos estão:
r".FMIPS"TTJTUËODJBBP3FDÊN/BTDJEP$BSEJPpata: Uma Atualização, Curso Follow-up de Prematuros
r*NBHJOPMPHJB"QMJDBEBÆ65*/FPOBUBM

r3FBOJNBÉÈP/FPOBUBMm4#1
r3FBOJNBÉÈPEP1SFNBUVSPOB4BMBEF1BSUPm4#1
r4FS1SFNBUVSP1PS6N%JB
r5FÓSJDP1SÃUJDP$BQBDJUBÉÈPFN*NQMBOUBÉÈPEF
PICC
r5SBOTQPSUFEP3FDÊN/BTDJEPEF"MUP3JTDPm4#1
O evento, realizado pela SBP e SPP, vai
contar com painéis, colóquios, conferências e mesas redondas sobre os temas mais relevantes da
área, como a hipertensão pulmonar, a meningite
neonatal, o impacto do leite materno para o prematuro, a convulsão neonatal e a nutrição trófica.
Confira a programação no site:
http://www.perinato2012.com.br

Pediatria na Praça
acontece em novembro

Evento vai reunir pediatras na comunidade para orientações sobre a saúde e bemestar de crianças e adolescentes em Curitiba, Cascavel, Londrina e Maringá

A cidade de Curitiba, capital ecológica do Brasil, será palco da
quarta edição do Encontro Paranaense de Triagem Neonatal promovido
pela Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (FEPE), instituição
responsável pelo Programa Nacional
de Triagem Neonatal (Teste do Pezinho), no Estado do Paraná.
O evento acontece nos dias
11 e 12 de dezembro, na Sociedade
Paranaense de Pediatria (SPP), e contará com a presença de renomados
pesquisadores e profissionais da área,
que abordarão temas referentes ao
diagnóstico preventivo e tratamento
de doenças neonatais. Realizado em
parceria com a SPP, a Academia Paranaense de Pediatria (APP) e a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná
(SESA), o evento espera reunir cerca
de 200 profissionais da saúde entre os
quais médicos, enfermeiros, bioquímicos, nutricionistas e psicólogos.

De acordo com o presidente
desta edição, Dr. Ehrenfried Othmar
Wittig, o evento trará informações
relevantes do diagnóstico ao tratamento das doenças pesquisadas na
triagem neonatal, sendo uma oportunidade de aprimoramento científico. Wittig salienta que: “A triagem
neonatal que hoje, além do Teste do
Pezinho, inclui o Teste da Orelhinha,
Teste do Olhinho e o Teste do Coraçãozinho, como são popularmente
conhecidos, é um direito do recém-nascido e possibilita a detecção de
algumas doenças que podem ser prevenidas ainda no período neonatal. É
importante que todos os profissionais
de saúde tenham conhecimento desses temas para que possam orientar a
população na prática de seu exercício
profissional”.
Confira a programação preliminar do encontro no site:
http://www.4eptn.com.br

A Sociedade
Paranaense de Pediatria (SPP) promove no
dia 11 de novembro
(domingo) o evento
Pediatria na Praça,
com o objetivo de
levar o pediatra até
a comunidade. A
ação será realizada
no Largo da Ordem,
em Curitiba, além de
acontecer também
nos municípios de
Pediatras levam até a população orientações e informações sobre a
Cascavel, Londrina e
saúde de crianças e de adolescentes.
Maringá.
A iniciativa, agora
tação saudável, prevenção de obesiem sua terceira edição, vai oferecer
orientações à população sobre cui- dade infantil, higiene, segurança e a
dados com a saúde na infância e importância da consulta pediátrica
na adolescência, sendo coordenada com acompanhamento do desenvolvimento estatural, neuro psico
pela presidente da Sociedade, Dra.
motor e vacinação são alguns dos
Darci Bonetto, e pelo departamento
temas que serão abordados.
de Eventos da SPP.
Devem passar pelo evenAs atividades iniciam às
to pediatras membros da Sociedade
9h, com brincadeiras com as crianParanaense de Pediatria, alunos do
ças, entregas de folders e orientações pediátricas para as famílias curso de medicina de diversas universidades paranaenses, além de
paranaenses. Os pediatras estarão
profissionais da área da saúde.
orientando pais e familiares sobre
importantes cuidados com os peA entrada é franca.
quenos que, muitas vezes, passam
despercebidos no dia-a-dia. Alimen-
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Cozinha divertida nas férias escolares
A Cozinha Experimental da
Sociedade Paranaense de Pediatria (SPP)
é um espaço para testarmos receitas e
ensinarmos um pouco do que sabemos.
Esta ideia surgiu da pediatra Dra. Rosane
Mingot e foi imediatamente apoiada por
mim. Todos os meses há aulas dirigidas
para pediatras, com uma parte teórica
médica de Nutrologia e, em seguida,
uma aula prática de cozinha com receitas
referentes ao assunto tratado.
Em julho, mês de férias escolares,
mudamos o nosso público e recebemos
15 crianças de 8 a 12 anos para uma aula
de culinária. Como foi uma aula ‘piloto’,
convidamos filhos e netos dos pediatras.
Escolhemos receitas que são do gosto
das crianças e que podem ser facilmente
preparadas em casa. Foi muito divertido
e proveitoso. Falamos um pouco sobre o

Cozinha Experimental em edição especial para as
crianças.

“comer colorido”, comer saudável e sobre
a higiene antes do preparo dos alimentos.
Todos ficaram muitos interessados e
atentos. Alguns relutaram em usar a
touca, mas quando entenderam o porquê
dela, não reclamaram.
As crianças foram chegando,
sendo encaminhadas para lavagem das
mãos, e em seguida, paramentadas com
avental e touca. Foram divididas em três
grupos aleatoriamente. Um grupo ficou
com os hambúrgueres, outro com os
nuggets de frango e o terceiro com os
biscoitinhos de banana. Numa quarta
mesa estavam expostos os cupcakes, de
cenoura e de espinafre, já assados, e que
seriam por eles decorados. Além destes
alimentos, foram preparados sucos
coloridos: amarelo, com laranja e folhas de
agrião, vermelho, de morango e limão, e

Grupo dos cookies ou biscoitinhos de banana.

o verde, couve com limão. Este último foi
um pouco rejeitado pela galera. Mesmo
assim, quase todos os participantes
provaram de tudo.
Ouvir a impressão deles foi
muito interessante. O que eles realmente
mais gostaram foi decorar os cupcakes.
Tudo pronto e chegou a hora do lanche:
pãezinhos com hambúrgueres, tomate,
alface, queijo, nuggets de frango,
biscoitinhos de banana, cupcakes com
cobertura de merengue, chocolate
e confeitos. Para beber, os sucos.
Foi uma festa! E ainda houve tempo
para brincadeiras no pátio enquanto
esperavam pelos pais.
Dra. Ana Teresa Londres
Pediatra e Nutróloga pela SBP

Todos se serviram do lanche por eles preparado!

Foz do Iguaçu recebe o XIV Congresso Paranaense de Pediatria

Os temas mais relevantes da pediatria no dia-a-dia estiveram em discussão durante três dias entre profissionais e
estudantes de Medicina no XIV Congresso Paranaense de Pediatria, que aconteceu no Uniamérica, em Foz do Iguaçu,
dos dias 18 a 20 de outubro. Considerado
o principal evento científico da Pediatria
no Paraná, o encontro, realizado pela So-

ciedade Paranaense de Pediatria
(SPP), contemplou também a II
Jornada de Saúde Mental da SPP.
Atualidades sobre Vacinas,
Reanimação Neonatal, Síndromes
Periódicas da Infância e Doenças
que acometem a Adolescência foram alguns dos assuntos
debatidos nas mesas redondas,
conferências, discussões, fóruns
e simpósios que movimentaram
o evento. No sábado (20) houve
um Fórum da Liga Acadêmica
da Sociedade Paranaense de Pediatria sobre Obesidade Infantil aberto
ao público. O debate, coordenado pelo
Dr. Geraldo Miranda Graça Filho, endocrinologista e metabologista, discutiu
alimentação saudável, comportamento
alimentar, alimentos industrializados e
atividades físicas.
Segundo o coordenador, a obe-

sidade infantil demanda atenção não só
dos pais, como também das escolas e da
sociedade como um todo. “O controle
da obesidade necessita o envolvimento e participação de todos, e o objetivo
desse debate foi aumentar a conscientização das pessoas e buscar soluções
mais adequadas e possíveis no contexto
atual das crianças e dos adolescentes”,
explica o pediatra. A Valorização Profissional da classe pediátrica também teve
importante espaço no Congresso, com
um fórum conduzido pelo Dr. Armando
Salvatierra Barroso.
Já a segunda Jornada de Saúde
Mental da SPP, contou com painel sobre
Neuropediatria e Saúde Mental, e também com mesas-redondas e palestras
com temas polêmicos que demandam
atenção, como é o caso das drogas na
adolescência e transtornos da neuropediatria.
4

Tratamento ao usuário de crack: uma luta de todos
Ocorreu no dia 25 de agosto uma conferência do Professor
Dr. Ronaldo Laranjeira no Conselho
Regional de Medicina do Estado do
Paraná (CRM-PR) sobre o enfrentamento ao crack. No final do evento,
o professor de Psiquiatria da UNIFESP e responsável pelas pesquisas
mais consistentes do uso de drogas no Brasil lançou a 2ª edição de
seu livro O tratamento do usuário
de crack, organizado também por
Marcelo Ribeiro (Editora Artmed). A
seguir, um resumo da sua fala.
O Brasil é o segundo maior
consumidor de cocaína e crack do
mundo. Só perde dos Estados Unidos. O acesso é muito grande. É vizinho dos três maiores produtores:
Bolívia, Peru e Colômbia que apresentam as condições ideais de clima, altitude e umidade para o cultivo da coca mesmo nos quintais das casas.
A retirada da planta é simples e a exportação
para o Brasil é fácil devido à ampla fronteira
com esses três países. A Bolívia exporta 70%
da produção para o Brasil com uma rede de
distribuição em todo país, inclusive numerosos e pequenos distribuidores. A importação
é muito barata. A existência do pequeno traficante, que sofre penalização baixa se for pego,
acaba expandindo cada vez mais o mercado.
Nos Estados Unidos a pena para porte de crack era 100 vezes maior que de qualquer outra
droga ilícita até 2011 e foi diminuída para 17
vezes. Lá existem Drug Courts que tiram estes
traficantes usuários do sistema prisional para
tratamento compulsório monitorado usado
em pesquisas consistentes longitudinais.
A droga segue o dinheiro. O Brasil
cresceu economicamente nos últimos anos,
o que fez aumentar o número de usuários. É
consumida em todos os estados brasileiros
e universalmente no mundo, porém países
mais pobres apresentam menor consumo
como acontece nos países africanos. Muitos
querem experimentar e quanto mais fácil for
o acesso, maior será o consumo. Se a política
da indústria do álcool é de expansão no mercado, o acesso vai ser estimulado e as ações
dessa indústria estarão cada vez mais em alta.
A taxação de imposto para álcool é menor
que a da gasolina e de alimentos saudáveis
como o suco de laranja, determinando o preço final baixo do produto. Você adquire uma
lata de cerveja pagando menos que um copo
de suco de laranja. Álcool e tabaco são drogas lícitas de fácil acesso que propiciam o uso
de drogas ilícitas como a cocaína e o crack.

Na década de 60, a Suécia tinha leis
muito liberais ao uso das drogas, como a maconha, e houve importante aumento do consumo. Não deu certo: mudaram as leis. Agora
a Suécia almeja que seus futuros habitantes
nunca usem drogas e são intolerantes ao uso
delas, apesar de tolerantes com os usuários
com o encaminhamento ao tratamento. A
estratégia de redução de danos, que está no
programa atual do Ministério da Saúde de
enfrentamento ao crack, não é mais usada
em países europeus como o Reino Unido.
Redução de danos é quando o profissional
encara cada ganho referido pelo dependente
químico como uma vitória, como por exemplo, usar 10 pedras por semana ao invés de
20, trocar a dependência do crack pela do
álcool e maconha. Ao verificarem no Reino
Unido que apenas 4% dos usuários de crack
estavam abstinentes e que o dano social era
ainda maior, esta estratégia não foi mais citada nos documentos atuais. Organizaram o
fluxo do tratamento e da recuperação visando a abstinência.
O tratamento envolve medicamentos
de última geração, técnicas motivacionais,
tratamento ambulatorial organizado com
profissionais bem formados e capacitados
para obter a estabilização da pessoa com a
abstinência, ou seja, parar o uso do crack e
outras drogas. A meta é a abstinência com recuperação da pessoa com o tratamento das
sequelas e os prejuízos que a droga provocou
(problemas com a família, desemprego) e aí
entram os grupos de ajuda múltipla, a espiritualidade e a religiosidade, a reabilitação vocacional e neuropsicológica.

Para isso são necessários
leitos hospitalares psiquiátricos em
hospitais gerais para desintoxicação e estabilização e daí moradias
assistidas ou comunidades terapêuticas com acesso a equipe de
multiprofissional e grupos de ajuda
múltipla, ambulatório, atividades
esportivas e culturais até sua reinserção social com valores de convivência até sua profissionalização.
É necessária uma rede. Receber
cuidados conforme sua necessidade. Se estiver com infarto agudo
do miocárdio (que a cocaína ou o
crack podem provocar) tem de ser
internado na UTI. Mortalidade pelo
crack é tão alta como a morbidade.
As internações involuntárias existem em todos os países
e todos coagem os usuários para
tratar. Coerção e compaixão: para
cuidar tem de coagir. A internação involuntária depende da família que quer que interne
e da equipe e do médico que confirmem. O
paciente tem 48 horas para recorrer desafiando o médico, mas o juiz acaba concordando
com a internação. Depois de um mês, todas
as internações involuntárias transformam-se
em voluntárias, todos querem tratar. Quando
o juiz determina, a internação é compulsória,
que somam 15% das internações, muitas delas com violência no contexto. Na cidade de
São Paulo, há atualmente pelo menos 150
grávidas usuárias de crack, apesar de a droga
provocar amenorreia e infertilidade. Em Bauru, nasceram mais de 210 recém-nascidos de
mães usuárias de crack em 2011.
Outra população que precisa atenção é a adolescência. Faltam políticas para os
adolescentes como há em todo Brasil para as
mulheres, o nascer, a criança, os idosos. Existem programas de saúde para adolescentes,
porém não abrangem todos os municípios
brasileiros. É na adolescência que existem
os maiores números de mortes violentas e
o uso de drogas é o grande risco. Além disso, a psicopatologia é indefinida nesta fase e
a adesão ao tratamento é outra dificuldade.
Então, cabe a todos nós, pediatras, unir forças e estarmos atentos a participarmos dessa
rede de enfrentamento ao crack, mesmo que
não chegue por um convite impresso, mas
ajudarmos que os pais ou familiares daquela
criança que atendemos na maternidade ou
no consultório livrem-se do crack e outras
drogas, assim como os adolescentes sejam
estimulados a trilhar um caminho seguro por
uma palavra nossa.

EVENTOS SPP - 2012
Data
14 a 17 de Novembro

Evento
21º Congresso Brasileiro de Perinatologia. Informações: Ekipe de Eventos - (41) 3022-1247 e http://www.perinato2012.com.br

Local
Curitiba - PR

21 de Novembro

Cozinha Experimental: Segmento do Recém Nascido Prematuro. Com Dra. Izaura Merola Faria. Informações: (41) 3223-2570

SPP - Curitiba - PR

11 e 12 Dezembro

4º Encontro Paranaense de Triagem Neonatal. Informações: (41) 3111-1804 e http://www.4eptn.com.br

SPP - Curitiba - PR

EVENTOS SPP - 2013
Data
25 a 27 de Abril
8 a 12 de Outubro
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Evento
VII Jornada Paranaense Integrada - Alergia e Imunologia, Dermatologia e Pneumologia. Informações: (41) 3223-2570 e
http://www.spp.org.br
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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.

3 70% menos reﬂuxo já na primeira semana.
viscosidade adequada na
3 Apresenta
mamadeira, o que proporciona melhor

3

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.
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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