Dia 27/7 é o dia do Pediatra.
A SPP - Sociedade Paranaense de Pediatria
parabeniza todos os pediatras pela atenção
e dedicação às nossas crianças e adolescentes.
Eliane Mara Cesário Pereira Maluf
Presidente da SPP
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EDITORIAL

N

este segundo núme
ro do Boletim da
Sociedade Paranaense de Pediatria, da gestão 2002-2003, queremos
enfatizar a importância da
sua participação nesta entidade.
Nós, pediatras, temos podido comemorar muitas vitórias, que foram
alcançadas com a nossa participação,
melhorando a saúde de nossas crianças e adolescentes.
Entretanto, não temos demonstrado a mesma disposição para lutar pela
nossa categoria. É hora de união e trabalho, com mesma intensidade com
que lutamos pela saúde de nossas crianças e adolescentes. Devemos incluir
nessa luta a recuperação da nossa dignidade profissional e a garantia da nossa qualidade de vida. Precisamos reverter a situação atual de condições precárias de trabalho, e por que não dizer,
de dificuldade financeira, para que as
mesmas não interfiram no nosso desempenho profissional.
Ajude a fortalecer nossa sociedade. Sua
participação é muito valiosa.
A SPP precisa de você !
Eliane Mara Cesário Pereira Maluf
Presidente da SPP

XXXI
Encontro Paranaense
de Pediatria
A Sociedade Paranaense de Pediatria realizará em Curitiba
no período de 19 a 21 de setembro o
XXXI Encontro Paranaense de Pediatria.

O

evento foi planejado visando abordar assuntos da atualidade. O
programa é direcionado ao pediatra e aos demais profissionais que cuidam da saúde da criança. O tema principal será a criança, a família e o
pediatra no mundo moderno.
Serão contemplados assuntos relacionados às demandas freqüentes no consultório: sexualidade no adolescente, uso de drogas ilícitas, responsabilidade médica
e defesa profissional, atualização no tratamento de doenças freqüentes e programas governamentais atuais de promoção da saúde da criança.
Os cursos pré congressos foram direcionados ao pediatra geral, abordando temas como: dermatologia, radiologia e trauma entre outros
Organize sua agenda, encaminhe seu pedido de liberação no trabalho. Vai
valer a pena! Será uma excelente oportunidade de reunir profissionais de saúde
interessados em atualizar seus conhecimentos e discutir com profissionais de renome nacional.
PROGRAMA PRELIMINAR
- Cursos Pré-Congresso:
- Traumas e acidentes na infância
- Endocrinopediatria: a criança que não cresce, a criança obesa, a criança
diabética
- Radiologia e Dermatologia - curso interativo
- Ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia em Pediatria

A home page da Sociedade
Paranaense de Pediatria
está sendo reestruturada.
Em breve alcançaremos o
objetivo de otimizar o uso da
nossa página como meio de
comunicação interativa entre
a SPP, seus associados e a
comunidade.
A nossa home page já está
com novo visual.

Acesse: www.spp.org.br
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CONFERÊNCIAS
- A criança, a família e o Pediatra no mundo moderno
- Vacinas Conjugadas: anti-Pneumocócica e anti-Meningocócica
- Projetos Sociais: importância e impacto na redução da morbi-mortalida
de infantil
- Mitos e realidades em Pediatria
MESAS-REDONDAS
- Adolescência: uso de drogas ilícitas, aspectos éticos do atendimento do
adolescente
- O mercado de trabalho do Pediatra
- Maus tratos na infância / Mortalidade infantil
- Infectologia: Meningites bacterianas / AIDS / Antibioticoterapia
- Neurologia: Crise Convulsiva / Transtorno de Atenção
- Pneumologia: Tratamento de Pneumonia / Asma
- Alimentação do Lactente
- A criança com petéquias, sufusões, hematomas e vasculites
CONVIDADOS CONFIRMADOS:
Dra. Zilda Arns (candidata ao prêmio Nobel da Paz)
Dra. Amélia Tereza de Moura Vasconcelos (SP)
Dr. Calil Farhat (SP)
Dr. Miguel Kfouri (PR)

VIOLÊNCIA INFANTIL

Rede de proteção à
criança e adolescente
em situação de risco
para a violência
Jornada de
A Rede de Proteção é um programa intersetorial
e multidisciplinar, desenvolvido em Curitiba, há
quatro anos, com a participação do Departamento
Científico de Segurança da SPP, que se destina à prevenção, diagnóstico
precoce, tratamento e acompanhamento das crianças e adolescentes que estejam em situação de risco para a violência, especialmente a familiar ou
doméstica.
Participam deste programa as Secretarias Municipais de Saúde, Educação, da Criança, do Meio Ambiente, a FAS, o Conselho Tutelar e o IPPUC
e há dois anos os profissionais das unidades de atendimento à criança e
adolescentes destas Secretarias e Instituições vêm recebendo cursos de
capacitação para : identificar o risco, reconhecer os sinais de maus tratos,
notificar, prestar assistência e fazer o acompanhamento destas famílias. Seis
regionais já passaram pelo processo de capacitação, sendo elas as Regionais
do Portão, Boa Vista, Cajurú, Boqueirão, Pinheirinho e Bairro Novo.
Portanto, se você trabalha em uma destas regionais, se informe sobre a multiplicação destas informações em sua unidade e sobre as possibilidades de acompanhamento e encaminhamento destas crianças e famílias.
Em cada micro região destas regionais estão acontecendo reuniões mensais
entre os dirigentes do posto de saúde, as creches, escolas e outras unidades
de assistência infantil, onde cada caso de suspeita ou já com diagnóstico de
maus tratos está sendo discutido para que se encontre as melhores soluções
e possibilidades de acompanhamento.
Nas outras duas regionais, Santa Felicidade
e Matriz, o projeto será implantado em agosto e secada criança que
tembro.
morre vítima de maus
O importante deste programa é a integração
tratos já passou por
dos serviços que prestam assistência à criança e adomais de cinco
lescente e é fundamental que nós, pediatras, façamos
atendimentos em
a nossa parte! Se você trabalha no serviço público, a
salas de emergência
ficha de notificação está disponível nestas seis regiopela mesma causa
nais, mas os encaminhamentos para tratamento podem ser feitos em todas.
Mas, mesmo para quem não está ligado aos
serviços públicos de saúde, ou não trabalha em Curitiba, a notificação da
suspeita ou de caso de maus tratos é obrigatória e, mais que isto, através
dela nós poderemos desencadear o tratamento da doença que acomete esta
família que é a violência. Quanto mais cedo interferirmos na perda de
vínculos entre criança e responsáveis, mais resultados positivos teremos na
prevenção da violência. Mesmo os casos leves de abuso físico ou psicológico merecem orientação e acompanhamento.
Estatisticamente, cada criança que morre vítima de maus tratos já
passou por mais de cinco atendimentos em salas de emergência pela mesma
causa, quando o diagnóstico e o tratamento poderiam ter evitado sua morte.
Participe ! Nós podemos melhorar, e muito, a qualidade de vida de
uma série de crianças e adolescentes que não tiveram a sorte de nascer em
famílias estruturadas para recebê-los em suas casas e seus corações.
Se você suspeitar ou fizer um diagnóstico de maus tratos, oriente,
acompanhe, encaminhe, proteja e, faça a notificação! Procure os programas
existentes em suas cidades e o Conselho Tutelar. Se houver interesse em
implantar a Rede de Proteção, converse com o nosso departamento de segurança. Em Curitiba, a Rede de Proteção já é uma realidade. Colabore para
que ela atinja seu objetivo, que é o de todo pediatra - o bem estar físico e
mental de nossas crianças!

Gastro

A III Jornada Paranaense de
Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição
Pediátrica, realizada em 24 e 25 de maio de 2002
foi um verdadeiro sucesso.
Abordando temas variados de interesse de
pediatras e nutricionistas, contou com a presença
de palestrantes de nosso estado e de professores da
Universidade Federal da Bahia e da UNIFESP Escola Paulista de Medicina.
O empenho do Departamento Científico
de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição da
SPP foi premiado com a presença de aproximadamente 150 participantes que tiveram a oportunidade de discutir temas práticos relacionados a
especialidade.

Encontro de

Neonato

Nos dias 14 e 15 de junho de 2002 foi realizado
em Curitiba o I Encontro Interativo de
Neonatologia do Paraná.
Neste evento ocorreu o lançamento do
“Manual de Atendimento do Recém-nascido de
Risco” que foi elaborado em parceria: Sociedade
Paranaense de Pediatria, Secretaria Estadual de
Saúde do Paraná, Universidade Federal do Paraná,
Universidade Estadual de Londrina e do Hospital
Evangélico. O objetivo do evento, que inclui o
treinamento de 180 pediatras foi a padronização
de procedimentos, apresentando técnicas mais
atuais e recomendadas para o atendimento ao
Recém-nascido de risco. Essa é mais uma ação de
educação continuada realizada. Certamente
contribuirá para a redução da mortalidade Infantil
no Estado do Paraná.

Manual de atendimento
ao recém-nascido de
risco. Um auxílio
completo para o pediatra

Números para a notificação em Curitiba:
SOS Criança - para situações de emergência - 1407
Conselhos Tutelares:
Bairro Novo: 289 4240; Boa Vista: 356-1001; Boqueirão: 276 6823; Cajurú: 267 7888;
Matriz: 222 5543; Pinheirinho:248 6974; Pinheirinho: 248 6974; Portão: 245 8096;
Santa Felicidade:372 2291
Luci Pfeiffer Miranda:
Departamento de Segurança da Criança e do Adolescente SPP
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Como acessá-lo
A Secretaria Estadual de Saúde dispõe de um serviço
de transporte padrão para todo o Estado, com uma Central de Vagas que
funciona 24 horas,
que é a Central de
Regulação, que dá suporte para as outras Centrais de
Leitos (Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Maringá
e Cascavel) e conta com 4 bases de ambulâncias para
a execução do transporte (Londrina-24h., Curitiba24h., Maringá-12h. e Cascavel-12h.), com uma equipe em cada base.
A solicitação de vagas deve ser feita pelo médico do hospital de origem à central de leitos regional, e se já houver vagas viabilizadas, a solicitação
do transporte é feita à central de regulação pelo telefone (41) 330-4540.
Na presença de paciente criticamente doente,
a Central de Regulação disponibiliza o transporte com
médico e auxiliar de enfermagem através da rede
Paraná Urgências, que são as UTIs móveis.
Durante o transporte segue-se protocolos
assistenciais e operacionais pré-estabelecidos.
Há necessidade da continuidade da
monitorização e dos procedimentos terapêuticos no
RN(Risco Neonatal) grave, lembrando que a inspeção visual é limitada, a ausculta é prejudicada e há
impossibilidade de controle manual da infusão . Há
necessidade de ponderar riscos x benefícios e estabilizar ao máximo o paciente a ser transportado.
Dra. Evanguelia Athanasio Shwetz
Responsável pela UTI Neonatal do Hospital Universitário
Evangélico de Curitiba
Dr. Vinícius Filipak
Responsável pelo Serviço de Transporte da Secretaria Estadual de Saúde

A importância do
diagnóstico correto da
Infecção do Trato Urinário
A infecção do trato urinário ( ITU) é considerada a
infecção bacteriana mais comum em lactentes nos
primeiros meses de vida, e geralmente quanto mais
precoce esta infecção os sintomas sistêmicos e de
maior gravidade estarão presentes.
O exame para confirmação da ITU é a
UROCULTURA, porém a confiabilidade do resultado depende diretamente da forma da coleta da
urina. Em crianças menores de 2 anos de idade ou
sem controle esfincteriano a coleta deverá ser feita
por sondagem vesical ou punção supra-púbica, já
em crianças com controle esfincteriano a urina deverá ser coletada por jato médio, salvo naquelas
crianças que já possuem controle esficteriano mas
apresentam quadro de leucorréia/balonopostite a
coleta deverá ser feita por sondagem vesical. Trabalhos relatam que em meninas com leucorréias
somente em torno de 8% havia associação com ITU.
A partir do momento em que é feito o diagnóstico de ITU esta criança deverá ser submetida
ao tratamento da infecção e sua investigação.
A importância da coleta adequada, primeiro, é fazer o diagnóstico da infecção; segundo, este
paciente deverá ser submetido a uma investigação
laboratorial e radiológica, onde os exames não são
agradáveis e, terceiro, diagnosticar patologias associadas a ITU ( refluxo vesico-ureteral, válvula
de uretra posterior, estenoses de junção, etc), prevenir e evitar lesões renais como cicatrizes, hipertensão arterial e insuficiência
renal.
Drª Maria Rita Roschel
Nefropediatria Santa
Casa de Maringá

O comitê de Neuropediatria segue com a sua filosofia de integrar os neuropediatras e pediatras
paranaenses interessados em neurociências. Após a excelente gestão da Dra. Lucia Helena Coutinho tomou
posse como novo presidente o Dr. Antônio Carlos de Farias, neuropediatra do hospital infantil Pequeno Príncipe.
As reuniões passam a ter freqüência bimestral; A primeira com o tema Coma na Infância, ministrada pelo
Dr. Alfredo Lohr, realizada no mês de Junho; as próximas programadas são:
- 13/08/2002 - Abordagem dos transtornos paroxísticos durante o sono
- 08/10/2002 - Avanços em Neuroimagem
- 03/12/2002 - Avanços em cefaléia
Durante os dias 22 e 23/11/2002 ocorrerá a Jornada Paranaense de Neuropediatria com o tema
“A criança , a Aprendizagem e o Comportamento” onde serão debatidos os aspectos cognitivos
comportamentais da aprendizagem e as interferências orgânicas e psicológicas sobre a saúde do escolar. No
primeiro trimestre de 2003 em data a ser definida está sendo programado um Simpósio Internacional de
Neurologia e Neonatologia. Os interessados em participar das atividades do comitê devem enviar mensagens
para o e-mail: acdefarias@uol.com.br
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RESGATANDO A NOSSA HISTÓRIA

II Parte da palestra proferida pelo
Dr. Luiz Fernando Beltrão, na
posse da nova diretoria da SPP
Biênio 2002-2003 em 21 de
março de 2002.

Você sabia
que os pediatras
de Curitiba,
já tiveram o seu
Clube de Campo?

Q
AÇÃO
DIVULG
FOTOS:

SAUDOSISMO:
O momento da
inauguração
(acima) e o
Clube de
Campo do
Pediatra do PR

P

ara o conhecimento da nova geração de Pediatras do Paraná, o CLUBE DE CAMPO DO
PEDIATRA DO PARANÁ, foi fundado em 1967, e
se localizava às margens da BR-116 rodovia Regis
Bittencourt sentido Curitiba-São Paulo, no município de Quatro Barras.
Era uma área de 18 alqueires com belíssima
paisagem campesina e vegetação frondosa de pinheiros e madeiras de lei. No terreno foi construída uma
sede social em estilo suíço com 200m², um salão de
festas com 400 m², uma churrasqueira coletiva, um
campo de futebol, churrasqueiras individuais dentro
de um belíssimo bosque de acácias e pinus, e um
tanque para pescaria.
A idéia de se constituir um Clube de Campo,
foi de um grupo de pediatras da época liderados por
Irineu Antunes, Diether H. Garbers, Aramis
Cavichiollo, William Vidal e Adolfo Bley, que conseguiram levantar fundos e construir um complexo
de lazer.
Como o levantamento de recursos fora insuficiente, tivemos que oferecer a venda de títulos
patrimoniais a colegas não pediatras, e para isso contamos com a adesão de outras especialidades médicas. 80% dos sócios eram pediatras, e 20% eram de
especialidades afins.
Colaboraram para a sua construção inúmeros Laboratórios Farmacêuticos, que naquela época
eram mais generosos nas contribuições, mas a colaboração maior veio da Cia. Nestlé através de seu presidente nacional Dr. Oswaldo Ballarin e de seu gerente em Curitiba Sr. Jaci Fernandes.
Sua inauguração festiva ocorreu em 28 de
Maio de 1967, com a presença de autoridades e convidados.
O congraçamento e atividades durante sua
existência, foram salutares e muito apreciados entre
colegas, familiares e convidados. Inúmeras festas,
churrascadas e torneios de futebol foram realizados,
com jocosas lembranças.
Após 11 anos de atividades, o clube foi extinto, e vendida a sua área.
Esta é mais uma historia que eu passo a relatar, graças à nossa união e confraternização.
A Sociedade Paranaense de Pediatria
tem realmente a sua história!
Diether H. Garbers
Ex-Presidente período 1965-1994

uis o destino que estas figuras se encontrassem
trabalhando no Hospital de Crianças, juntamente
com Eurípedes Garcez do Nascimento, Oziris Rego
Barros, Omero de Mello Braga, Heitor Borges de Macedo,
Júlio Moreira e muitos outros. Na sala de reuniões do hospital, em 25 de Março de 1934, fundaram a Sociedade de
Pediatria do Paraná, elaborando a constituição, a forma de
funcionamento e demais disposições estatutária. Interessante registrar que a presidência devia ser ocupada a cada
mês por um sócio, responsável pela organização da reunião seguinte.
Algum tempo depois, escreve César Pernetta no
livro biográfico de Homero Braga (Galeria Médica do
Paraná- Pág 46): “A Sociedade dava sinais de fraqueza. O
comparecimento era pequeno e os poucos trabalhos apresentados - quase sempre sumários de casos clínicos - serviam mais para provocar o sono que para aguçar a curiosidade da assistência, aliás escassa. As perspectivas eram nada
boas. Urgia achar um jeito de salvar as reuniões. Homero,
eu e mais dois ou três resolvemos recorrer a discussões
acaloradas, na esperança de chamar a atenção geral. Examinávamos meticulosamente nossas idéias sobre assuntos
e havendo discordâncias, um apresentava o tema e os outros contestavam. Talvez a solução não fosse das mais recomendáveis, mas valia a intenção. A freqüência aumentou, o torpor diminuiu e a Sociedade pode prosseguir em
seu caminho, à espera de melhores dias.”
A pediatria se firmava cada vez mais, reconhecida
pela população e pelos órgãos governamentais. A maternidade Victor do Amaral, pertencente à faculdade de medicina, dispõe de berçário, banco de leite humano e num pavilhão anexo passa a sediar o ensino. O interventor Manoel
Ribas tinha especial cuidado com o “hospitalzinho”, como
era chamado pela população, visitando-o freqüentemente,
trazendo crianças para internamento e levando Getúlio
Vargas para conhecê-lo. Com a fundação da Associação
Médica a Sociedade de Pediatria tornou-se Departamento
de Pediatria e Puericultura da mesma. César Pernetta, então na direção do Hospital de Crianças, deixa Curitiba e
inicia sua brilhante carreira nas docências - livres, nas cátedras, na clínica e nas letras. Elabora uma fórmula para
hidratação oral (soro Pernetta), defende teses, profere conferências e aulas magistrais. Edita e colabora na Revista
Brasileira de Pediatria e publica vários livros dedicados à
clínica e terapêutica infantil.
Graças à iniciativa do jornalista Caio Machado,
usando verba que os jornais recebiam do Cassino Ahú, foram criados os três primeiros postos de puericultura, nas
Mercês, Juvevê e Portão.
Os anos 50 encontram uma especialidade ativa, que
no ano anterior havia realizado com sucesso na capital
paranaense a 2ª Jornada Brasileira de Puericultura e Pediatria, e despontam os responsáveis pelo ensino nas escolas
médicas.
Na Federal, Homero de Mello Braga, intelectual
brilhante, generoso e ao mesmo tempo simples e modesto,
aglutinador e criador. Na Ciências Médicas, (depois PUC)
Plínio de Mattos Pessoa, sisudo mas sempre cordial,
dono de uma memória e tirocínio clínico invejáveis.
Na Evangélica, José Weniger, sempre alegre, irrequieto, com extrema habilidade e competência para
tratar de crianças.
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MÓDULO I
01/08/2002 - 5ª Feira
Hora: 20:00 a 20:30h
Tema: Asma - Noções Básicas e Atuais
Palestrante: Dr Nelson A. Rosário Filho (PR)
Hora: 20:40 a 21:20h
Tema: Radiografia de Tórax - Sessão Interativa
Palestrante: Dra Dolores Saab(PR)
Coquetel: 21:30h

Palestrante: Dra Leide Parolin Marinoni (PR)

co
Palestrante: Dr Nelson A. Rosário Filho (PR)

Hora: 11:30 a 12:00h
Tema: Corticóides tópicos em pediatria
Palestrante: Dra Sirlene Rocha Ávila (SP)

Hora: 17:30 a 18:00h
Tema: Consenso Brasileiro de Asma Tratamento
Palestrante: Dr Nelson A. Rosário Filho (PR)

Hora: 12:00
Perguntas e Respostas

MÓDULO II
02/08/2002 - 6ª Feira
Hora: 08:00 a 08:40h
Tema: Dermatite de fraldas
Palestrante: Dra Luciana Batista Pereira (MG)

MÓDULO III
02/08/2002 - 6ª Feira
Hora: 14:00 a 14:30h
Tema: Asma no lactente - Diagnóstico Diferencial
Palestrante: Dr José Dirceu Ribeiro (SP)

MÓDULO IV
03/08/2002 - Sábado
Hora: 09:00 a 09:30h
Tema: Infecções de Repetição: Quando e
Como investigar
Palestrante: Dra Magda Sampaio (SP)

Hora: 08:50 a 09:30h
Tema: Proteção e hidratação da pele na infância
Palestrante: Dra Luciana Batista Pereira (MG)

Hora: 14:30 a 14:55h
Tema: Asma no lactente - Tratamento
Palestrante: Dr José Dirceu Ribeiro (SP)

Hora: 09:40 a 10:10h
Tema: Pró-bióticos - Conceitos atuais
Palestrante: Dra Magda Sampaio (SP)

Hora: 09:30 a 09:40h
Perguntas e Respostas

Hora: 15:00 a 15:30h
Tema: Bronquiolite: 1º Sinal de Asma (?)
Palestrante: Dr Wilson Rocha Filho (MG)

Intervalo: 10:10 a 10:30h

Intervalo: 09:40 a 10:00h
Hora: 10:00 a 10:40h
Tema: Lesões dermatológicas que devem ser
reconhecidas pelo pediatra ao nascimento:
Associações com Síndrome
Palestrante: Dra Luciana Batista Pereira (MG)

Hora: 15:30 a 16:00h
Perguntas e Respostas

Hora: 10:50 a 11:30h
Tema: Controvérsias na dermatite atópica

Hora: 17:00 a 17:30h
Tema: Consenso Brasileiro de Asma - Diagnósti-

Hora: 16:15 a 16:45h
Tema: Simpósio Satélite - “Asma como doença
sistêmica”

Hora: 10:30 a 11:00h
Tema: Alergia Alimentar
Palestrante: Dr Wilson Rocha Filho (MG)
Hora: 11:00 a 11:30h
Tema: Alergia a Medicamentos
Palestrante: Dr Wilson Rocha Filho (MG)
Hora: 11:30 a 12:00h
Perguntas e Respostas

Este evento recebeu patrocínio de empresas privadas de acordo com a Norma Brasileira de Comercialização: de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras. Portaria nº 2051 de 08 de novembro de 2001 - MS. Resolução nº 222 de 05 de
novembro de 2002, ANVISA Ministério da Saúde - Portaria nº 2051 de 08 de Novembro de 2001.
Resolução

13 a 15/07/02
19/07/02
19 a 21/09/02
13 a 18/10/02
18 e 19/10/02
08 a 11/11/02
22 e 23/11/02
Novembro/02
Março /2003
30/04 a 04/05/03

às 20:00h

Curso de Incont. Urinária e Anom. Genitália (Teor/Prát.)
Simpósio de Cardiologia Perinatal
XXXI Encontro Paranaense de Pediatria
59º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria
Jornada de Problemas Comuns em Consultório
Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica
Jornada Paranaense de Neuropediatria
Jornada de Pediatria do HIJG
Congresso Paranaense de Terapia Intensiva Pediátrica
Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia Pediátrica

Serões Bras
ileiros
de Pediatri
a
local: SPP

14 de Agosto:
ABUSO SEXUAL.
11 de Setembro
: ANTIBIÓTICOS
CURTA DURAÇÃO
NO TRATAMENTO
07 de Outubro:
DE IVAS.
ALEITAMENTO MA
TERNO.
13 de Novembro
: A CRIANÇA E
A
ESCOLA.
11 de Dezembro
: DISTÚRBIOS
DO SONO.
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Curitiba/PR
Curitiba/PR
Curitiba/PR
Rio de Janeiro
Londrina/PR
Salvador/BA
Curitiba/PR
Florianópolis/SC
Curitiba/PR
Foz do Iguaçu

(41) 310-1202
(41) 223-2570
0800-7701599
(43) 341-1055
(41) 223-2570
(48) 251-9000
(41) 223-2570

Mensal
Reunião Científica
e Mental realiza
O comitê de Saúd
intas feiras do
nas primeiras qu
ífica aberta.
mês reunião cient
mação:
Confira a progra
5 / setembro
a muito
O bebê que chor
3 / outubro
bê de um ano?
Quem cuida do be
7 / novembro
os briga com a
O bebê de dois an
...
mãe... e vice versa

