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ACORDO MELHORA REMUNERAÇÃO E
ATENDIMENTO EM LONDRINA

omeçou a vigorar dia 11 de maio o acordo entre os
pediatras e a Unimed Londrina que prevê o paga-
mento dos Procedimentos Clínicos Padronizados.
Essa forma de pagamento passa a remunerar trata-

mentos ambulatoriais de diversas patologias em crianças e ado-
lescentes e não apenas consultas isoladas, como era feito até
então. O prazo de validade inicial do acordo é de 1 ano. Maringá
e Belo Horizonte já mantêm acordos desse tipo.

Segundo o presidente da Regional Londrina da SPP,
Álvaro Luiz de Oliveira, a conquista atende à reivindicação que
vem sendo feita pelos pediatras da região há mais de três anos.
“É excelente”, comemora Oliveira, que já promoveu duas pa-
lestras de esclarecimento da categoria. A região concentra 115
pediatras. Destes, 89 são cooperados da Unimed e poderão
ingressar automaticamente no novo sistema de pagamento.
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Vivemos um mo-
mento de intensa ansiedade

profissional e, ao mesmo tem-
po, observamos que ele também é mui-
to rico. Se por um lado nos angustiam
as possibilidades de nos defrontarmos
com novos casos de dengue e a possi-
bilidade de ocorrência de Sars (pneu-
monia asiática), por outro nos damos
conta de conquistas que nos alegram.

Mais um município, colegas, fe-
chou acordo com a Unimed para con-
seguir melhor remuneração sobre os tra-
tamentos – e não sobre consultas, como
acontecia anteriormente. Você vai sa-
ber nesta edição. Estamos falando de
Londrina, que segue os passos da pio-
neira Belo Horizonte e também de
Maringá, como noticiamos no número
anterior do nosso Boletim.

Temos um calendário de even-
tos científicos bastante denso mas, você
deve estar observando, estamos nos
empenhando para melhorar também o
nosso convívio social. Além de tornar
essa leitura mais leve, queremos apro-
ximar e descobrir outros talentos dos pe-
diatras. Por isso, no nosso dia, em julho,
queremos compartilhar o nosso outro
lado sensível: o lado artista que pode
existir dentro de cada um. Você não
pode ficar de fora.

Bom trabalho e ótima leitura!

Eliane Mara Cesário Pereira Maluf

Presidente da SPP

abidamente a Pediatria é a especialidade médica que apresenta os
melhores e palpáveis resultados em seus atendimentos, graças
aos abrangentes aspectos profiláticos e terapêuticos de seu cam-
po de atuação.

Também é a especialidade que menos se utiliza de exames
complementares, posto que a anamnese detalhada e o completo exame físi-
co, característicos da Pediatria, são na maioria das vezes suficientes para o
diagnóstico. Portanto, o pediatra é um médico que pouco onera seu pacien-
te ou a instituição que fornece assistência ambulatorial ou hospitalar.

Ainda: o pediatra é um dos profissionais da área de saúde que
mais participa de eventos científicos, cursos, palestras e congressos
direcionados ao aperfeiçoamento e atualização de conhecimentos, quase
sempre às suas próprias custas. Portanto, é um médico de grande
confiabilidade.

O pediatra, em qualquer localidade, é o médico que mais se engaja
às atuações dos órgãos públicos que visam à melhoria das condições de
saúde da população infantil e adolescente. Portanto, é um médico partícipe
da cidadania.

Todas estas qualificações, no entanto, não são suficientes para
despertar reconhecimento das instituições estatais e privadas e nem mes-
mo das próprias cooperativas dos médicos. Pagamento vil e desconsideração
são a regra. E o pior: acomodados em uma posição de condenável inércia,
os pediatras não se mobilizam para as necessárias mudanças desta situação
e permanecem no aguardo de que alguém assuma a ação de sua defesa. No
entanto, quando algum órgão de classe os convoca para mobilização no
sentido de melhorias de condições de trabalho e de remuneração, poucos
são os que atendem ao chamado, seja por receio de futuras repressões ou
por pura acomodação. Dirão outros: estas reuniões não levam a nada! Lide-
rança de classe é dispensável. As dificuldades da classe em si devem ser o
suficiente para a motivação de uma real ação e, assim sendo, ela mesma se
investirá de líder inspiradora de suas metas. Reuniões, de fato, não são
agradáveis, principalmente para gente que passa dia e noite envolvida com
preocupações e responsabilidades. Porém, tornam-se indispensáveis para
que se processem debates, trocas de idéias, experiências, propostas e defi-
nições de coerentes, éticos e competentes pontos de ação e suas alternati-
vas. Todo e qualquer movimento reivindicatório de classe necessita de
coesão, de agregação de seus membros, de planos arquitetados democrati-
camente e, portanto, oriundos da discussão e consenso de uma ou mais
reuniões que, se pautadas e bem dirigidas, tornam-se amenas, eficazes e
gratificantes.

O Comitê de Defesa Profissional da Sociedade de Pediatria bre-
vemente entrará em contacto com os associados, trazendo-lhes informa-
ções de como devem participar das futuras manifestações de defesa dos
pediatras paranaenses.

(do Departamento de Defesa Profissional da SPP)

MOTIVAÇÃO PARA MOBILIZAÇÃO

PARA  REFLETIR
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ANUIDADE – O Conselho Superi-
or da SBP definiu o valor de R$
90,00 para a anuidade dos sóci-
os-adjuntos em 2003. Como
esse preço não abrange a assi-
natura do Jornal de Pediatria,
quem desejar recebê-la deve pa-
gar mais R$ 80,00. O alerta é do
secretário-geral da entidade,
Eduardo da Silva Vaz.

PNEUMOLOGIA – Acontece na
Associação Médica do Paraná,
em Curitiba, de 5 a 7 de junho, o
1º Encontro de Pneumologia e
Alergia Pediátrica. O evento é
paralelo à 5ª Jornada Paranaense
de Pneumologia e Cirurgia
Torácica e à 2ª Jornada de Fisi-
oterapia Respiratória. Informa-
ções: (41) 240 5084 e
cliar@cliar.med.br

EXEMPLO – Os pediatras de Lon-
drina estão de parabéns: 235 co-
legas participaram do serão so-
bre dengue, em março; 83 esti-
veram na discussão sobre mor-
talidade infantil, em abril; e 65 es-
tiveram na Jornada Norte-
Paranaense de Endocrinologia

Pediátrica, também em março. Os
eventos foram uma promoção con-
junta da Regional Londrina da SPP
e do Departamento de Pediatria da
Associação Médica de Londrina.
O próximo evento acontecerá em
junho, e abordará a participação
do pediatra no Programa Saúde da
Família.

DATAS – Os dez anos da morte do
pediatra e professor Cesar
Pernetta foram lembrados pela
SPP. No dia 6 de março, repre-
sentantes da entidade depositaram
flores sobre o túmulo do mestre,
que também foi o fundador e pri-
meiro presidente da entidade.

DATAS 2 –  O 9º Congresso Brasi-
leiro e 4º Congresso Latino-ame-
ricano de Alergia e Imunologia, re-
alizado em Foz do Iguaçu, quase
coincidiu com o Dia Nacional da
Alergia, 7 de maio. Para chamar a
atenção do público, os
organizadores do congresso pro-
moveram no último dia do evento
um fórum popular para discutir
educação em asma, asma e espor-
tes, fisioterapia e asma, manejo da

asma e reações alérgicas no am-
biente escolar.

VALEU, ARAUCÁRIA – A diretoria da
SPP cumprimenta as autoridades
sanitárias do município de
Araucária, na Região Metropoli-
tana de Curitiba, pela inclusão da
vacina contra varicela no calendá-
rio do sistema público de imuni-
zação. É com atitudes assim que
se faz a diferença quando o as-
sunto é prevenção de doenças da
infância. Parabéns!

PREVENINDO  ACIDENTES – O Hos-
pital Pequeno Príncipe deu um
show de competência no dia 7 de
abril, a data em que o mundo in-
teiro comemora a Saúde. Com
uma bem dosada mistura de in-
formação e lazer, a equipe do HPP
atraiu centenas de pessoas a uma
praça central de Curitiba para des-
vendar as armadilhas domésticas
que colocam em risco as crianças.
Ao mesmo tempo, com o apoio
da Prefeitura, incentivou a prática
esportiva entre adultos, adoles-
centes e crianças. A festa só ter-
minou no final do dia.

Este ano a SPP vai comemorar o Dia do Pediatra (27 de julho) de uma forma muito especial. E para
que nossa festa seja um sucesso, sua participação é fundamental.

É que a nossa sede, em Curitiba, dará lugar a uma bonita e agradável confraternização que terá
como ponto alto a inauguração da nossa galeria de arte.

Se no seu tempo livre você desenha, pinta, toca um instrumento, escreve poemas ou desenvolve
qualquer outra atividade artística, entre em contato conosco pelo e-mail sppediatria@hotmail.com até 15
de julho.

Será um prazer incluir o seu trabalho em nossa mostra ou, se for o caso, ouvi-lo tocar ou recitar. A
gente quer muito conversar e conhecer mais de perto os colegas. E falar de outras coisas boas da vida além
da profissão maravilhosa que resolvemos abraçar.

O QUE VOCÊ SABE FAZER ?
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Departamento de Segurança da Criança
e do Adolescente da SPP quer levar o
programa Rede de Proteção, desenvol-
vido em Curitiba, a outros municípios do
Estado. Para isso, pede aos colegas que
tenham interesse em desenvolvê-lo em

sua cidade que entrem em contato. “Com certeza mui-
tas crianças poderão ter um futuro melhor se todos
nós tecermos uma rede de proteção para elas”, frisa
a presidente do departamento, Luci Pfeiffer. 

O programa Rede de Proteção, desenvolvido
pelas Secretarias de Saúde, da Educação, da Crian-
ça, do Meio Ambiente, FAS, IPPUC, Conselho Tute-
lar, SOS Criança, e Departamento de Segurança da
SPP finalizou em 2002 a capacitação de mais de 4000
profissionais de instituições que prestam assistência à
criança e ao adolescente para o reconhecimento dos
sinais de alerta para maus tratos, diagnóstico e acom-
panhamento. Nesse período, eles foram responsáveis
por 915 notificações de casos de maus tratos,  permi-
tindo o diagnóstico, tratamento e acompanhamento
desstas crianças e suas famílias. Além do benefício
direto, estas notificações trazem dados importantíssi-
mos para o planejamento de ações de prevenção e
assistência.

Ainda em 2002, o programa foi escolhido pelo
Comitê da Criança, dos Ministérios da Saúde, da Edu-
cação e do Planejamento, como um dos dez melhores
programas do Brasil e foi então incluído no Manual
para Gestores Municipais, onde estes dez programas

CRIANÇAS ESPECIAIS
Conte para os colegas que atuam em outras

áreas de atenção à saúde: o Grupo de Trabalho Crian-
ças e Adolescentes Especiais da SBP (GT/CAE) quer
ampliar o número de interessados em apresentar pro-
jetos para subsidiar programas voltados às crianças e
aos adolescentes com essas características. A inten-
ção é treinar colaboradores e multiplicadores de infor-
mação e apoiar a formação de núcleos multidis-
ciplinares de atenção regional para levar estratégias
de prevenção e atendimento. Sua participação, colega
pediatra, é essencial. Para saber mais, entre em con-
tato com uma das pessoas a seguir. Elas fazem parte
do GT:
Alda Elizabeth Azevedo – somape@terra.com.br
Amira Cosuelo Figueiredo –
afigueiras@amazon.com.br
Byrom Oliveira Ramos – sosepe@infonet.com.br
Olga Penalva – olgapenalva@zaz.co,.br
Raquel Boy – raquelboy@ig.com.br
Ricard Halpern – rhalpern@terra.com.br
Luci Pfeiffer – lucipfeiffer@aol.com

Apenas 60% dos cerca de 1,3 mil sócios da
SPP estavam em dia com as contribuições para a enti-
dade em novembro de 2002. A informação é da SBP,
que fez um levantamento sobre a taxa de adimplência
dos sócios de todas as filiadas. Naquele período, a taxa
nacional de adimplência foi de 43%.

“O Paraná, assim como todos os outros Esta-
dos, podem reverter essa situação e, com isso, fortale-
cer as suas entidades”, observa a presidente da SPP,
Eliane Maluf. “Quando maior a adimplência, mais as
sociedades podem fazer em termos de promoção de
eventos científicos e também de defesa profissional”,
completou.

NÃO À NÃO À NÃO À NÃO À NÃO À VIOLÊNCIAVIOLÊNCIAVIOLÊNCIAVIOLÊNCIAVIOLÊNCIA

estão sendo apresentados como modelo para todos os
prefeitos do país. Três outras filiadas de capitais estão
formando núcleos para combate à violência contra a
criança e adolescente com o modelo de Curitiba.

Segundo Eliane, a SPP está entre as sociedades
mais dinâmicas do Brasil. Ela destaca o volume e o por-
te dos eventos que vêm sendo realizados e os avanços
que estão acontecendo no Estado. “São muitos simpósios,
encontros e jornadas apoiadas pelo prestígio da marca
SPP e não é de graça que duas importantes cidades do
interior estão conseguindo melhorar a remuneração dos
seus pediatras. Isso é fruto de muito trabalho que, para
ser feito, precisa de financiamento. Os patrocínios de
empresas privadas são importantes mas não são sufici-
entes”, enfatizou.

Vamos reverter esse quadro
Expectativa frustrada
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Os jantares de confraternização da classe pediátrica se iniciaram lá
pelos idos anos de 1959, mais precisamente na noite de 11 de dezembro de 1959,
na administração do nosso querido e saudoso Heitor Borges de Macedo, que nos
anos 1950 também fora diretor do Hospital de Crianças César Pernetta.

A classe pediátrica da época sentia falta de uma reunião de congraça-
mento, surgindo então a idéia de se fazer uma reunião festiva com os casais.

O primeiro jantar de confraternização contou com a presença de 32
pediatras acompanhados de suas esposas e foi realizado na sede social do então
Bloco Esportivo Morgenau, localizado na Avenida Souza Naves, bairro Cajuru.

Os prêmios coletados para esta festividade foram uma lâmpada
infravermelha marca Siemens, uma gravata de pura seda e um corte de fazenda
feminino.

Como acontecia e até hoje prevalece, a Nestlé sempre participou com o
prêmio maior, doando-nos para sorteio a lâmpada infravermelha acima citada.

Após um sorteio barulhento e muito disputado, o contemplado foi o
colega e amigo Raul Carneiro Filho, que recebeu o prêmio maior. Dos outros
prêmios, não nos recordamos os ganhadores.

Seguiu-se um lauto jantar, com um cardápio simples para a época
(risoto). Após esta memorável reunião de confraternização, foram surgindo anu-
almente outros, sendo que cada diretoria se sentia na obrigação de manter a
tradição e melhorar o padrão do cardápio.

Recordamo-nos de jantares em outros locais como Clube Concórdia,
Clube Curitibano,Country Clube e Hotel Iguaçu Campestre, sempre muito aguar-
dados e festejados.

O número de prêmios ofertados “espontaneamente” pela indústria
farmacêutica foi crescendo, até alcançarmos para cada participante um prêmio.

Chegamos até a sortear um carro Corcel Belina, novinho em folha, que
foi ganho pelo nosso Antônio Lacerda dos Santos, do Hospital de Crianças César
Pernetta, que comprou um bilhete no valor de 50 cruzeiros.

No ano seguinte, no Hotel Iguaçu Campestre, tentamos sortear um
carro Chevette Hatch, mas não conseguimos vender o numero mínimo de bilhe-
tes para pagar o carro.

Todos os jantares de confraternização eram anualmente aguardados
pelos colegas e esposas. Como ilustração, estamos exibindo uma foto do jantar
do ano 1986, realizado no Clube Curitibano, com prêmios bons e valiosos, como
ilustra a foto.

Até a presente data foram realizados 42 jantares de confraternização,
sendo que todas as diretorias que nos sucederam se esmeraram em realizar
esta magnífica festa de confraternização anual.
Esta é mais uma parte de NOSSA HISTÓRIA. 

(Diether Garbers, presidente da SPP entre 1965 e 1994)

Nossos jantares de
confraternização

A Confraria dos Pediatras, apresentada
aos leitores na edição passada, elaborou uma rela-
ção de restaurantes já freqüentados pelo grupo e
atribuiu notas aos quesitos qualidade da comida,
ambiente, preço (em relação à qualidade da comi-
da) e atendimento. As notas variam de 1 a 5. O
objetivo é orientar os interessados em programar
seus lazer em Curitiba. Confira os locais e as res-
pectivas pontuações, organizadas por Gilberto
Pascolat.

Churrascaria Per Tutti
Av. Comendador Franco, 2958
Fone: 296-5962
Comida = 2,7     Ambiente = 2,7     Preço = 3,0
Atendimento = 2,7
Destaques: Foi este o local onde se reuniram alguns pe-
diatras para um jantar informal e surgiu a idéia de se
organizar a confraria. Não deixe de provar os anéis de
cebola à milanesa. 

Churrascaria OK
Fechada
Comida = 3,2     Ambiente = 3,2     Preço = 3,3
Atendimento = 3,1
Destaque: O restaurante é citado porque foi nele que
aconteceu a primeira reunião da já estabelecida Confraria.

Restaurante São Francisco
Rua São Francisco, 154
Fone: 224.8745
Comida = 4,3     Ambiente = 2,6     Preço = 3,9
Atendimento = 3,9
Destaques: A Confraria sempre procura novos restau-
rantes para conhecer e o São Francisco é o único local
em que houve mais de uma reunião - sinal de que a
comida e o atendimento foram muito bons. Destaque
para os filés e principalmente para a paella, provavel-
mente a melhor de Curitiba. 

Bice  Restaurant
Rua Francisco Rocha, 560
Fone:  342-0048
Comida = 3,4    Ambiente = 4,1     Preço = 2,3
Atendimento = 4,9
Destaques: Ambiente muito agradável e um atendimen-
to excepcional. O preço poderia ser menos salgado.

Albatroz Frutos do Mar
Rua Mateus Leme, 2869
Fone: 253-9309 / 252.7662
Comida = 3,6     Ambiente = 3,0     Preço = 3,0
Atendimento = 3,0
Destaques: Boa qualidade dos frutos do mar, com
destaque para o Peixe na Telha. Pascolat observa que
não precisa levar escada.

Restaurante da Associação Médica do Paraná
Rua Candido Xavier, 575
Fone: 3024-1415/ 243.3402
Destaques: Aberta ao público em geral somente aos
domingos para almoço. Serviço de buffet, com preço
razoável. 

Confrades: Alberto Saparoli Jr., Rubens Kliemann,
Orlei Kantor Jr., Edison Oliveira Niece, Aristides S.
Cruz, Cláudio Xavier, Algacir Delenski, Cláudio Pinto,
Gil César de Souza, Paulo Farias, José Leon Zindeluk,
Gilberto Pascolat, José Carlos de Oliveira, Manuel M.
Vazquez, Homero Giacomini, Jaime Simões.

RESGATANDO A NOSSA HISTÓRIA

5

DICAS DA CONFRARIA
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12/06/2003 – QUINTA-FEIRA

19:30h – Abertura
20:00h – Mini-conferência: Situação Atual do Programa Nacional de Imunizações
(Dra. Maria de Lourdes de Sousa Maia – PNI - DF)
20:30h – Mini-conferência: Calendário Vacinal Ideal para a Criança Brasileira
(Dra. Regina Célia Succi – SP)

13/06/2003 – SEXTA-FEIRA

8:30h – Mesa redonda: Profilaxias em situações especiais - Criança HIV positiva
(Dra. Regina Célia Succi - SP), Crianças com doenças hemato-oncológicas
(Dra. Myrtes A. Gonzaga – SP)
9:30h – Doença Pneumocócica - Resistência do pneumococo aos antimicrobianos
(Dra. Andréa Maciel de Oliveira Rossoni – PR), Prevenção da doença pneumocócica
(Dr. Calil Kairalla Farhat – SP), Implicações Terapêuticas da Resistência do
Pneumococo
aos Antimicrobianos (Dra. Cristiana Carvalho - BA)
10:50h – Doença meningocócica - Situação Epidemiológica Atual
(Secretaria Estadual de Saúde - PR), Prevenção da doença meningocócica
(Dr. Calil Kairalla Farhat – SP)
11:30h – Colóquio - Quimioprofilaxia em meningites bacterianas (Dr. Fabio de Araujo
Motta - PR). Debate: Dr. Calil K. Farhat, SESA, SMS Curitiba, Dr. Fabio de Araujo
Motta
14:00 – Temas Selecionados - Prevenção da Infecção pelo  Influenza (Dra. Luzilma
Terezinha Flenik Martins – PR),
DTP acelular na criança e no adulto (Dra. Marizilda Martins - PR), Vacinas Combina-
das (Dra. Marina Hideko Kinoshita Assahide – PR)
15:30 – Temas Selecionados - Profilaxias no RN prematuro (Dr. Mitsuro Miyaki – PR),
Vacinação do Adolescente (Dra. Eliane Mara Cesário Pereira Maluf – PR), Vacinação do
Viajante (Dr. Vitor Horácio de Souza Costa Junior – PR)
16:40 – Mini-conferência - Raiva – Atualização na Prevenção (Secretaria Municipal de
Saúde - Curitiba)
17:10 – Conduta pós- exposição: discussão de casos clínicos - Tétano (Dra. Marion
Burger - PR), Varicela em creches / enfermaria (Dra. Heloisa Ilhe Garcia
Giamberardino (PR), Hepatite A (Dr. Tony Tannous Tahan - PR)

14/06/2003 - SÁBADO

8:30 – Temas selecionados - Vacinação contra poliomielite: Sabin ou Salk? (Dra.
Maria Ângela Rocha - PE),
Hepatite A e B – prevenção (Dr. Reinaldo de Menezes Martins – RJ), Vacina contra
Febre Amarela – quando utilizar (Dr. Reinaldo de Menezes Martins – RJ),
10:30 – Conferência - Tuberculose: vacinação, revacinação e quimioprofilaxia (Dra
Eitan Berezin - SP)
11:30 – Mini-conferência - Mitos e tabus em imunizações (Dr Luiz Carlos Rey - CE)
12:00 - Encerramento

CURSO NO HUEC

O Hospital Evangélico promove entre os dias
9 e 13 de setembro, em Curitiba, o VI Curso Teórico-
Prático de Reciclagem em Pediatria do Hospital Univer-
sitário Evangélico de Curitiba. O preço do curso é R$
200,00 e o número de vagas é pequeno: apenas 15. Infor-
mações e reservas pelo 41 240-5000, ramal 4932, com os
pediatras Gilberto ou  Maurício. 

II JORNADA PARANAENSE
DE INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA
Curitiba, 12 a 14  de Junho de 2003
Sociedade Paranaense de Pediatria

Neonatal

Os departamentos de Neonatologia e
Neuropediatria da SPP convidam para
o I Simpósio Internacional de Neona-
tologia e Neurologia Neonatal, de 21 a
23 de agosto, em Curitiba.

O objetivo é congregar e reciclar
profissionais que atuam nas áreas de
Pediatria, Neonatologia, Intensivismo e
Neuropediatria.

Consulte o programa do
simpósio para escolher os eventos dos
quais você deseja participar. Mais infor-
mações pelos telefones (41)223-2570,
(41)322-2208 e (41)254-3221.

12 de junho: Situação Atual do Programa Nacional de Imunizações.( Dra. Maria de Lourdes de Sousa Maia - DF); Calendário Vacinal
Ideal Para a Criança Brasileira (Dra. Regina Célia Succi - SP).
13 de agosto: Alimentação do RN. Pauta: situações a termo e pré-
termo,suplementação vitamínica e férrica, aleitamanto materno
exclusivo.
10 de setembro: Defesa da classe, situação e avanços. Pauta:
remuneração do pediatra, como anda a defesa profissional, partici-
pação do pediatra em defesa própria, conquistas e avanços.
8 de outubro: Acidentes na infância. Pauta: avaliação da campa-
nha de prevenção, como o pediatra orienta os pacientes, benefícios
da campanha, diminuição do número de acidentes.
12 de novembro: Trabalho infantil. Pauta: dados atualizados de
cada filiada, políticas governamentais.
10 de dezembro: Infecção do trato urinário. Pauta: tratamento,
seguimento e exames complementares, técnicas de coleta, quando
solicitar acompanhamento, até quando acompanhar, antibióticos
atuais.

Congresso Brasileiro de Reumatologia  Pediátrica e IX Congresso

Paranaense de Pediatria, II Congresso Paranaense de Enfermagem

Pediátrica, I Congresso Paranaense de Fisioterapia Pediátrica

60º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

Londrina / PR (43) 3341 1055

c/ Gisley

Gramado / RS (0800) 770 1599

DATA EVENTO LOCAL INFORMAÇÕES

21 a 24/05/03

01 a 06/06/03

31 de Julho a 2 de Agosto II Encontro Internacional de Neonatologia do Hospital Evangélico Curitiba / PR (41) 240 5000

eventos

II Jornada Paranaense de Infectologia Pediátrica: Profilaxias na Infância Curitiba / PR (41) 223 257012 a 14/06/03

21 a 23 de Agosto Simpósio Internacional de Neurologia Neonatal e Neonatologia da SPP Curitiba / PR (41) 223 2570

7 a 11 de outubro/03 32º Congresso Brasileiro de Pediatria São Paulo/SP (11) 3849 0379


