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IMPRESSO

Que ser é este que permanentemente está preocupado e atuante com a boa gestação do ser

humano e com as condições em que ele terá ao nascer? Que após o nascimento atento permanece quanto

à sua melhor alimentação e ambiente, no intuito de permitir o seu pleno desenvolvimento físico e mental?

Que desde os primeiros minutos de vida dos bebês determina as medidas necessárias para evitar patologias

e agressões traumáticas externas? Que muitas vezes serve de consultor quanto as maneiras de educar ou

modificar comportamentos sociais? Que demonstra coerência de entendimento das modificações por que

passam os adolescentes? Que prepara o organismo de seus semelhantes para que na maturidade e

senilidade tenham melhores condições de saúde e qualidade de vida? Que no atendimento dos que o procuram

tem o suficiente conhecimento científico e cultural para auxiliá-los em suas necessidades? Que possui a

sensibilidade de entender, relevar e elucidar questionamentos e crendices? Que tem paciência para ouvir as

queixas reais e também aquelas que na verdade são desprovidas de sentido? Que demonstra humildade em

reconhecer a ignorância de que certas atitudes advêm do despreparo educacional de quem não teve a

oportunidade de conhecimentos e, mesmo, de reconhecimento pelo que esta recebendo de apoio e dedicação?

Que não fraqueja na grandiosidade  de caráter ao perceber que, por mais aperfeiçoado que seja o seu ofício,

sempre poderá melhorar? Que manifesta honesta afeição pelo que à sua frente mostra dor e desconforto?

Que coloca o altruísmo de sua profissão acima do seu bem-estar próprio e de sua família, sempre no sentido

de minorar o sofrimento alheio? Este ser é o pediatra.

Médico que reivindica a si todos estes deveres e compromissos. Profissional cujos horizontes de

atuação se expandem a medida que a ciência médica avança. Aquele que contesta demarcações sociais e

econômicas no bem atender de seus doentes.

O orgulho deste título deve servir a todos que professam esta missão como incentivo à união da

classe, participação efetiva nos rumos de sua atuação e nas transparentes e honestas decisões de sua

merecida remuneração.

Pediatras, seres especiais, atendam às convocações de sua Sociedade para as reuniões que

defendem e dignificam sua especialidade!

CASCAVEL TAMBÉM ADERE AO PPP
Desde 1º de setembro, os 30 pediatras de Cascavel estão

fazendo parte do convênio com a Unimed que prevê a remuneração
profissional de acordo com o Procedimento Padrão em Pediatria
(PPP). “Provamos como é compensador para os pediatras, os paci-
entes e a cooperativa trabalhar dessa forma”, comemora o médico
Renato Tamehiro, que vem observando as vantagens do convênio
desde que ele foi inaugurado pelos profissionais de Belo Horizonte,
há dois anos.

A assinatura do convênio teve o apoio do superintendente da
Unimed na região, o cirurgião pediátrico Francisco Carneiro. Por
enquanto, observa Tamehiro, o convênio está em fase experimental.
“Queremos que tudo dê certo e, por isso, estamos trabalhando com
o maior rigor. Até já elegemos cinco conselheiros para fiscalizar o
cumprimento do convênio”, conta o pediatra, referindo-se aos cin-
co representantes dos pediatras que fiscalizarão o acordo junto à
diretoria da Unimed.

Agora já são as cidades que conseguiram fechar acordo
com a cooperativa: Maringá, Londrina e Cascavel. Curitiba está
em entendimento com a empresa para viabilizar a parceria.

QUE SER É ESTE ?QUE SER É ESTE ?

Renato
Tamehiro,

da SPP em
Cascavel

Luiz Ernesto Pujol do Departamento de Defesa Profissional da SPP
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Mais uma cidade fir-
mou convênio com a

Unimed para receber de acordo
com o PPP: Cascavel, onde atu-
am cerca de 30 pediatras. É mais
uma vitória da nossa categoria,
que tem discutido muito a impor-
tância da valorização profissio-
nal. Você vai ler nesta edição do
nosso Boletim.

Também vai ficar saben-
do sobre o que um dos nossos
colegas – o Álvaro Oliveira, de
Londrina – gosta de fazer quan-
do está longe do consultório. É
um hobby antigo, que ele com-
partilha com dezenas de outras
pessoas – médicos, inclusive.

Estamos aproveitando
para apresentar mais uma parte
da nossa biblioteca e deixar a
classe por dentro dos eventos
mais importantes da nossa área.

Nosso informativo traz
também uma galeria de fotos
sobre as comemorações do Dia
do Pediatra, aqui e em Cascavel.
Confira se você não aparece em

alguma delas.

Boa leitura, amigos!

Eliane Mara Cesário Pereira Maluf

Presidente da SPP

PARA  REFLETIR

Na atualidade, o lugar do casamento no ciclo da vida
tem mudado, o sexo acontece cada vez mais cedo e o casamento
ocorre mais tarde. Uma proporção de jovens vivem juntos antes do
casamento e, às vezes,  passam por vários parceiros antes de assumir
um compromisso sério.

Não se pode deixar de dar a importância devida à ques-
tão econômica, a qual faz com que filhos independentes que sustentam
a si mesmos passam a distanciar-se dos laços familiares, mas,  por um
outro lado, o longo processo educacional pode criar laços de depen-
dência em  relação aos pais. É impossível tornar-se independente em
termos emocionais enquanto existe dependência financeira. Em todas
as classes sociais, famílias  estão se constituindo com laços muito frá-
geis e se desfazendo com a mesma fragilidade com que foi construída.

Na família pós-moderna existem limites ambíguos ou
ausentes e diversidade como divórcio, novo casamento, mãe-chefe,
pai-chefe e famílias que ainda se mantêm unidas por necessidade fi-
nanceira, por falta de independência ou pelo autoritarismo, mas tam-
bém pelo afeto.

Famílias mais ou menos liberais são encontradas, pro-
porcionando mais ou menos liberdade entre os seus componentes.
Nas famílias mais abertas, muito jovens saem de casa para morar so-
zinhos mas permanecem com grandes ligações afetivas.

Portanto, quando falamos nos tipos de relações das novas famí-
lias, não podemos esquecer que as famílias enfrentam grandes mudan-
ças que ocorrem de forma galopante, levando-as a formas alternativas
de convivência. E o grande desafio é construir uma nova vida social e
familiar mais igualitária, aberta, comunitária, livre e autônoma, mas onde
os jovens encontrem espaço para diálogo, respeito, limite, afeto e de-
sejo de estar perto seja qual for  a alternativa de vida.

(Darci Bonetto, presidente do Departamento deAdolescência da SBP)

O ADOLESCENTE NO CONTEXTO
FAMILIAR DO SÉCULO 21 - 2ª parte
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Pediatra defende tese de mestrado sobre resistência bacteriana

A SPP quer que os seus associados, assim
como estudantes e demais profissionais de saúde,
façam uso da nossa biblioteca. Para isso, está
divulgando o conteúdo de parte das publicações do
acervo. Visite-a e ajude a divulgá-la. Informações
pelo 41 223-2570.  Cópias de artigos a R$ 0,10 para sócios
e R$ 0,15 para os demais visitantes

ARCHIVES OF PEDIATRICS & ADOLESCENT MEDICINE  vol.157 n.1 Jan.2003

Mirror on the wall: are we prescribing the right psychotropic medications to the right children using

the right treatment plan?  -   p.14-16

Psychotropic practice patterns for youth: a 10-year perspective  -  p.17-25

Intrauterine exposure to infection and risk of cerebral palsy in very preterm infants.  -  p.26-32

Infant-parent bed sharing in an inner-city population  -  p.33-42

Trends in infant bed sharing in the US, 1993-2000: the national  infant sleep position  -  p.43-49

Prevalence of traumatic injuries in drowning and near drowning in children  and adolescents  -  p.50-55

Association between antibiotic use and primary idiopathic intussusception  -  p.54-59

Incidence and impact of adverse drug events in pediatric impatient  -   p.60-65

The effect of maternal milk on neonatal morbidity of very –low-birth-weight infants  -  p.66-71

A pilot study of milk odor effect on nonnutritive sucking by premature newborns  -  p.72-75

Nebulizers vs metered-dose inhalers with spacers for bronchodilatador therapy to treat  wheezing

in children aged 2 to 24 months in a pediatric emergency department  -   p.76-80

Asthma medication use and disease burden in children in a primary  care population  -  p.81-88

Minimizing risks: the ethics of predictive diabetes mellitus screening research in newborns - p.89-95

Demographic, intrinsic, and extrinsic factors associated with weapon carrying at school  -  p.96-103

Inadequate recognition of education resources required for high-risk students with sickle cell disease  -

p.104

ARCHIVES OF PEDIATRICS & ADOLESCENT MEDICINE  vol.157 n.2 Feb.2003

School-based health centers  -   p.118-124

Use of psychotropic medications in young, preschool children: primum non nocere  -  p.121

Burden of asthma in inner-city elementary schoolchildren: Do school-based health centers

make a difference ?  -  p.125-132

Drug-exposed infants and developmental outcome: effects of a home intervention and ongoing

maternal drug use  -  p.133-138

Quantitative ultrasound of the tibia and radius in prepubertal and early-pubertal female

athletes  -  p.139-144

Maternal antibiotics and decreased periventricular leukomalacia in very low-birth-weight

infants  -  p.145-149

Use of psychotropic agents in preschool children: associated symptoms, diagnoses, and health

care services  -  p.150-157

Urine testing for drugs of abuse  -  p.151-161

Parental decision making and the choice of communication modality for the child who is deaf

-  p.162-168

Infrequent parenteral monitoring predicts sexually transmited infections among low-income

african american female adolescents  -  p.169-173

Pediatric “body packing”  -  p.174-177

A randomized controlled trial of middle and junior high school D.A.R.E. and D.A.R.E. programs

-  p.178-184

Frequency and intensity of activity of third- grade children in physical education.  -  p.185-190

Time spent by primary care practices on pediatric influenza vaccination visits  -  p.191-195

Child care and common communicable illness in children aged 37 to 34 months  -  p.196-200

Fever, hepatosplenomegaly and pancytopenia in a 5-month-old infant  -  p.201-205

ARCHIVES OF PEDIATRICS & ADOLESCENT MEDICINE  vol.157 n.3 Mar.2003

Primary care and specialty care for US children: what is the right mix?  -  p.219-220

Carring for parents vs caring for children: is there difference?  -  p.221-228

Effect of an intervention standardization system on pediatric dosing and equipment size

determination: a crossover trial involving stimulated resuscitation events  -  p.229-236

Breastfeeding and the risk of hospitalization for respiratory disease in infancy: a meta-analysis

-  p.237-243

Disparities in the prevalence of disability between black and white children  -  p.244-248

Barriers to HAART adherence among human immunodeficiency virus-infected adolescents  -

p.249-256

Influence of the news media on diagnostic testing in the emergency department  -  p.257-260

Stability of maternal preferences for pediatric health states in the perinatal period and

1 year later  -  p.261-264

On the standard gamble  -  p.265-272

Identification of children with special health care needs within a managed care setting  -    p.273-278

Referral of children to specialists in the US and the  UK  -  p.279-285

Defining the sudden infant death syndrome  -  p.286-294

Pediatric-based smoking cessation intervention for low-income women: a randomized trial    -  p.295-302

ARCHIVES OF PEDIATRICS & ADOLESCENT MEDICINE  vol.157 n.4 Apr.2003

Pharmacist partner’s in the care of children and adolescents  -  p.317-318

Human immunodeficiency virus prevention for adolescents  -  p.319-320

Reporting statistical information in medical journal articles  -  p.321-326

Postpartum interviews: factors affecting patient s learning and satisfaction  -  p.327-332

Interpreting negative results: postpartum interview position not associated with improved

outcomes  -  p.333-335

Injuries to children who had preinjury cognitive impairement  -  p.336-340

Descriptive epidemiology of infantile cataracts in Atlanta  -  p.341-342

Relationship between bullying and violence among US youth  -  p.348-354

Adolescent femicide  -   p.355-360

Pharmacist’s attitudes toward and practices with adolescents  -  p.361-368

Acute care and antibiotic seeking for upper respiratory tract infections in children  in day

care  -  p.369-370

Intimate partner abuse and high-risk behavior in adolescents  -  p.375-380

Intervention for reduce sexual risk for the HIV in adolescents, 1985-2000  -  p.381-388

Risk of bacteremia in young children with pneumonia treated as outpatients  -  p.389-392

Use of complementary and alternative medicine by children in US  - p.393-394

Effects of mother’s autoimmune disease during pregnancy on learning disabilities and

hand preferences in their children  -  p.397-402

Conheça mais um
pouco do acervo da SPP

SALA DE LEITURA

Resistência do Streptococcus
pneumoniae

em meningites no Paraná

O desconhecimento do perfil de resistência local
do Streptococcus pneumoniae dificulta o uso adequado da
antibioticoterapia. Desta forma foi realizado um estudo no
estado do Paraná com objetivo de avaliar as taxas de resis-
tência do S.pneumoniae, em pacientes com meningite agu-
da aos principais antibióticos usados para tratamento desta
patologia: penicilina G, ceftriaxona e vancomicina. Outras
metas foram avaliar possíveis fatores de risco para resistên-
cia; descrever os sorotipos encontrados e sugerir a terapêu-
tica empírica inicial para meningite. As taxas de resistência
encontradas foram de 15% para a penicilina, 1% para a
cefalosporina e todas as cepas foram sensíveis a
vancomicina. Os sorotipos mais freqüentemente encontra-
dos foram o 14 (31%) e o 7F (9%). O sorotipo 14 foi o mais
freqüente dentre os resistentes (57%). Como fatores de ris-
co foram observados idade menor que um ano (p=0,010) e o
uso prévio de antibiótico (p=0,0461). Com a resistência ob-
servada, concluiu-se que a terapêutica empírica inicial deve
ser feita com cefalosporina de terceira geração, e no momen-
to, sem necessidade de terapia complementar inicial com a
vancomicina. Vale ressaltar que os principais sorotipos en-
contrados estão presentes na vacina pneumocócica
conjugada heptavalente, disponível comercialmente.

Se você quer saber mais sobre o trabalho, entre em contato
com a pediatra pelo e-mail  dearossoni@brturbo.com.br

PRODUÇÃO ACADÊMICA

Conheça um pouco do estudo desenvolvido pela pediatra
Andréa Rossoni, do Departamento de Infectologia
Pediátrica da SPP, para a conclusão da tese de mestrado
defendida na Universidade Federal do Paraná.
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MÉDICO DE LONDRINA É
APAIXONADO POR CARROS ANTIGOS

Ao contrário dos seus pacientes, que adoram brincar
de carrinho, o pediatra londrinense Álvaro Luiz de Oliveira,
que responde pela presidência do Departamento de Defesa
Profissional da SPP, tem paixão por carrões. Presidente do
Carro Antigo de Londrina pela segunda vez, Oliveira é o
feliz proprietário de duas pérolas:  uma caminhonete Dodge
1951 – na qual aprendeu a dirigir e usa no dia-a-dia - e um
Jeep 1957. A criançada adora: “Olha o carro do tio Álvaro”,
diz a meninada quando vê a super-máquina  estacionada
perto do consultório.

O gosto pelos carros antigos é tanto que aos sábados,
depois que atende o último pacientinho, vai direto a uma
oficina para mexer e aprender mais um pouco sobre as
velhas máquinas. Quando dispõe de mais tempo, reúne os
colecionadores ou simplesmente apaixonados e visita ferros-
velho em busca de peças. Além disso, não falta às reuniões
semanais do clube, que sempre acontecem em um
restaurante da cidade. “É uma oportunidade em que se fala
de tudo, menos da profissão de cada um”, conta Oliveira,
que tem outros dois colegas médicos no clube – um
urologista e um ginecologista – além de mecânicos,
engenheiros e estudantes.

Sob a batuta de Oliveira, os aficcionados por carros
antigos da cidade se preparam para iniciar as obras do
Museu do Carro Antigo de Londrina. O grupo já tem um
jornal mensal e um site considerado como um dos cinco
melhores do mundo na área. Vale visitar! O endereço é
www.carroantigo.com .

No dia 31 de julho passado, a Sociedade
Paranaense de Pediatria perdeu um de seus mais
eficientes colaboradores: o colega Aramis
Cavichiolo, que dedicou  à nossa entidade mais de 28
anos de trabalho, sendo seu vice-presidente entre
1965 e 1994.

Era formado pela Faculdade de Medicina
da UFPR em 1959. Fez residência em Pediatria, no
serviço do Professor Woiski em Ribeirão Preto,
entre 1960 e 1961. Trabalhou no Hospital Nossa
Senhora das Graças e no antigo Inamps como chefe
do Posto Central de Pediatria. Também era sócio-
proprietário da Clínica Infantil Menino Deus, em
Curitiba, e fundador do Clube de Campo do Pediatra
do Paraná.

Sentiremos sua falta, amigo!

Adeus, Aramis

DEPOIS DO CONSULTÓRIOComemoração do
Dia do Pediatra:

28/07/2003

01 - Dr. Roberto D’Agnoluzzo, Dr. Luiz Carlos
Sobania, Dr. Luiz Fernando Beltrão, Dr. Diether H.
Garbers, Dr. José Leon Zindeluk, Dr. João Gilberto S.
Mira

02 - Heide Galvão (Aventis Pasteur), Dra. Graça
Dantas de Oliveira (ventis Pasteur), Dra. Eliane Mara
Cesário Pereira Maluf, Hygino R. B. Mendes (Aventis
Pasteur).

03 - Dra. Kátia Simonetti (SESA), Dr. João Gilberto S.
Mira, Dra. Lucimara Gomes Baggio, Dra. Julia Valeria
Cordelini (SMS)

04 - Dr. Luiz Fernando Beltrão, Dr. Diether Garbers

05 - Familiares Dr. Luiz Fernando Beltrão

07 - Dr. Luiz Fernando Beltrão, Dra. Eliane Mara C.
P. Maluf, Dr. Dither H. Garbers.

08 - Dr. Nelson Augusto Rosário Filho, Dra. Heloisa
Giamberardino, Dra. Loreni Kovalhuk.

09 - Ricardo Moreira (Nestlé), Dra. Eliane Mara C. P.
Maluf, Irineu Zettel (Nestlé), Dr. Arnaldo Beraldin,
Alan (Nestlé).

10 - Em pé: Dr. Wilmar Mendonça Guimarães, Dr.
Nelson Rosário, Dra. Eliane Mara C. P. Maluf, Dr.
Donizetti Dimer Giamberardino Filho, Dr. João Gilber-
to S. Mira, sentados Dr. Luiz Fernando Beltrão, Dr.
Diether H. Garbers.

11 - Dra. Graça Dantas de Oliveira (Avantis
Pasteur), Dra. Heloisa Giamberardino, Dra. Cristina
Rodrigues, Dr. Marion Burger, Dra. Eliane Mara C. P.
Maluf.

06 - Renato Tamehiro e seu filho Rubens, na
Festa do Pediatra promovida na Associação
Médica de Cascavel.
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(Anos 1960
e 1961)

Álvaro Oliveira
e seu Dodge
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Os Anti-virus e Firewall são ferramentas
importantes para a navegação na Internet e devem ser
atualizados periodicamente em razão da quantidade de
vírus que são disseminados pelos vândalos.
Um bom Anti-virus deve ser leve, eficiente, fácil de
usar e barato. Tudo isto encontramos no AVG Free
Edition 6.0, que possui  atualizações automáticas e
constante, e-mail scanner ,desinfecção automática de
arquivos infectados etc roda em Windows 95, 98, 2000,
Milenium, NT e XP, que estamos usando por mais de 2
anos sem nenhum aborrecimento. É superior ao Norton
Antivírus. Este programa poderá ser baixado
gratuitamente no site  www.grisoft.com <http://
www.grisoft.com>

Para aqueles que usam banda larga, ADSL
e Cable Modem deverão usar também um Firewall,que
é um programa que impede o acesso de hackers e
muitos vírus, monitorando dados que entram e saem
do seu computador. O  mais conhecido é o ZoneAlarm.
A versão 3.1.935 que pode ser baixada gratuitamente
no site é www.zonelabs.com/store/content/company/
products/znalm/freeDownload.jsp <http://
www.zonelabs.com/store/content/company/products/
znalm/freeDownload.jsp>

Há também versões pagas como ZoneAlarm
Pro 4.0, que poderá ser experimentado gratuitamente
por 30 dias com muito mais recursos,  naturalmente
rodando em todas as versões do Windows 98 em diante.
Para configurar o ZoneAlarm, visite o site da Baboo
cujo endereço é:
<http://www.baboo.com.br/absolutenm/
anmviewer.asp?a=3356&z=138>

Um problema sério da Internet são os  Spam,
que nada mais são e-mails indesejados, distribuídos
em massa, que chegam sem qualquer tipo de solicitação
e trazem mensagens publicitárias, anúncios de produtos
para venda, correntes falsas que prometem lucro rápido
e outros conteúdos impróprios ou inoportunos. Outro
grande problema do Spam é a sua quantidade. A maior
parte dos e-mails que circulam diariamente na internet
são mensagens que abarrotam a caixa postal de
usuários que não solicitaram estas mensagens. Receber
dezenas de mensagens e saber que várias são inúteis
e não solicitadas é uma grande dor de cabeça para
milhões de internautas.

Baixe o programa gratuito Anti-Spam o MailWasher
2.0 diretamente do site www.mailwasher.net <http:/
/www.mailwasher.net> e aprenda a configurá-lo com
o tutorial da Babbo: <http://www.baboo.com.br/
absolutenm/anmviewer.asp?a=6534&z=141>
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Anti-Vírus Firewall
e Anti-spam
(Dorivâm Nogueira)

ATO MÉDICO

SPP rechaça projeto que dilui
competência sobre exames

A SBP solicitou às suas filiadas nos estados a divulgação do
projeto-de-lei 5216/2001, do deputado federal alberto fraga, e cuja relatoria
coube ao também deputado tarcísio zimmermamm. a proposta autoriza
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a solicitar exames clínicos e
radiológicos aos seus pacientes. essa previsão extrapola a competência
daqueles profissionais e não pode ser aceita pelos órgãos que regula-
mentam a atividade médica.

A SPP se manifesta contrária a essa posição parlamentar, tendo em
vista que tais procedimentos competem única e exclusivamente aos médi-
cos por serem predicados diagnósticos e limitados ao que se convenciona
ato médico. ainda: as referidas profissões, pelos seus próprios termos
(terapeutas) devem se restringir ao tratamento dos pacientes que lhes
forem encaminhados após diagnóstico e indicação médica da terapia mais
adequada.

Aos médicos em geral e aos pediatras, em particular, solicitamos
mobilização contrária a esse ato insano e ofensivo a toda a classe.

O retinoblastoma é um tumor maligno, com aparecimento na in-
fância, localizado nas células sensoriais da retina.

Não existe predisposição para o desenvolvimento do tumor em re-
lação à raça ou sexo. A incidência varia de 1:10.000 a 1:34.000 nascidos
vivos. A maioria dos casos é diagnosticada antes dos 3 anos de idade.

O tumor pode se apresentar de forma unilateral ou bilateral, po-
dendo crescer em direção à cavidade vítrea (endofítico) ou ser sub-retiniano
(exofítico).

O sinal mais comum é a leucocoria (pupila branca), conhecido
também como sinal do olho do gato, que nada mais é do que o reflexo da luz
sobre o tumor. O segundo sinal mais comum é o estrabismo, pelo
envolvimento da mácula pelo tumor ou pelo descolamento de retina.

O diagnóstico precoce do retinoblastoma é de extrema importân-
cia para um bom prognóstico, tanto da visão como da cura do paciente. O
atraso no diagnóstico e no início do tratamento pode levar à necessidade
de enucleação ocular, e quando em estádios avançados, com metástases
para sistema nervoso central, pode significar a perda da chance de cura.
Já o diagnóstico precoce leva a 95% de cura, muitos podendo ser tratados
por métodos que preservam o olho e a visão.

No Estado do Paraná, grande número de tumores é diagnosticado
em estádio avançado, ou seja, já com doença extra-ocular. Precisamos
mudar esta realidade.

Pediatra, participe fazendo o diagnóstico precoce!

Lisandro Lima Ribeiro – Hospital de Clínicas - UFPR
Christie Michele Graf – Faculdade Evangélica de Curitiba

RETINOBLASTOMA

Dorivâm
Nogueira
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Neurologia
Cerca de 200 profissionais de saúde de todo o
Brasil participaram do Simpósio Internacional de
Neonatologia e Neurologia Neonatal, promovido
no final de agosto pelo Departamento de
Neuropediatria da SPP.
Aleitamento
Mãe fertilizada versus aleitamento materno foi o
tema da palestra que o presidente do Comitê de
Defesa Profissional da SPP, Álvaro Luiz de
Oliveira, fez para os quase 600 participantes do
Congresso Paulista de Aleitamento Materno,
realizado em Marília (SP), em setembro.
Assembléia
A reforma do Estatuto da SPP foi o assunto da
assembléia convocada pela SPP no último dia 20
e coordenada e coordenada pelo 2º tesoureiro da
SPP, Dorivâm Nogueira”.
Tetip
Uma correção: também foram aprovados no
exame do Tetip 2003 os médicos Denise Regina
Adamy, Elizelote Escobal e Marcelo Grott Lobo.
Cascavel
Os pediatras de Cascavel comemoraram o nosso
dia com uma bonita festa realizada na
Associação Médica, dia 27 de julho. O evento,
que contou também com a alegre participação
dos familiares dos homenageados, teve o
patrocínio da Libbs Farmacêutica.
Maringá/Jornada
Foi um sucesso a XVIII Jornada Maringaense de
Pediatria e Cirurgia Pediátrica, realizada no dias
29 e 30 de agosto, com a participação de 249
profissionais do setor. A Jornada teve como pro-
motores a Sociedade Paranaense de Pediatria, o
Departamento de Pediatria da Sociedade Médica
de Maringá e a Santa Casa de Maringá. Um dos
motivos do sucesso foi o nível dos convidados -
Wether Brunov de Carvalho e Toshio Matsumoto,
ambos da USP.Os próprios convidados ficaram
impressionados com número e a participação da
platéia.
Maringá/Planos
Nos próximos dias, informa o vice-presidente da
SPP e diretor do Departamento de Pediatria da
Sociedade Médica de Maringá, José Carlos Ama-
dor, a entidade estará se reunindo para traçar os
planos para o final do ano e a programação de
2004.

Curitiba sediará entre os dias 6 e 8 de maio de 2004 o VI Simpósio Brasileiro de
Vacinas, uma promoção da SPP que contará com a participação de convidados de
renome do Brasil e do exterior. Agende-se! Informações e inscrições pelo (41)
3022-1247 e ekipe@ekipedeeventos.com.br .

HIPERATIVIDADE
Acontece de 28 a 30 de novembro, no Centro de Convenções de Curitiba, o 3º
Congresso Internacional sobre Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.
Entre os convidados estão o doutor em Psicologia e professor da Universidade de
Utah (EUA) Sam Goldstein e a consultora pedagógica do Sistema de Educação
Pública de Nova Iorque (EUA) Sandra Rief. O evento é uma realização da SPP.
Informações pelo 41 223-2570/322-2208/254-3221. Interessados em inscrever chapas
podem fazê-lo de 1 a 31 de outubro.

SAÚDE MENTAL
O Departamento de Saúde Mental da SPP promove no dia 6 de novembro reunião aberta
sobre “A criança e a TV”. No dia 4 de dezembro o assunto serão as “Mudanças psicológicas
da puberdade”. Sempre às quintas-feiras, às 20 horas, na SPP, com entrada franca

FIQUE EM DIA

Nutrição Pediátrica
O Centro de Gastroenterologia Pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe
estará promovendo o Curso de Atualização em Nutrição Pediátrica
nos dias 17 (das 20 às 22 horas) e 18 (das 8 às 12 horas) de
outubro.  Serão abordados temas como avaliação nutricional, desnu-
trição Hospitalar, dietas enterais e terapia nutricional parenteral, en-
tre outros. Haverá ainda uma sessão prática com demonstração de
vídeo de gastrostomia endoscópica, uso de sondas e acessórios para
nutrição enteral e técnica de avaliação nutricional. Além da equipe do
hospital, o curso contará com a participação do Profº Carlos  Garcia
Oliva, da Disciplina de Gastroenterologia Pediátrica da Escola Paulista
de Medicina / UNIFESP.
Informações e Inscrições na Comissão
de Ensino e Pesquisa do HPP (41) 310 1202

DATA EVENTO LOCAL INFORMAÇÕES

7 a 11 de 10/03 32º Congresso Brasileiro de Pediatria São Paulo/SP (11) 3849 0379

eventos

Dia da Criança - A SPP é parceira da Prefeitura de Curitiba e do Hospi-
tal Pequeno Príncipe na festa que vai acontecer no estádio do Coritiba, no
próximo dia 12 de outubro, em comemoração ao Dia da Criança.

Violência - a presidente da SPP, Eliane Maluf, participa da mesa de abertura
do evento que acontecerá na SPP, dia 6 de outubro, sobre o tema violência contra
a criança.

Atualização em Procinéticos
à Dra. Antonia Gladys Nasello

·Prof. responsável de Farmacologia, Coordenadora Responsável do
Departamento de Ciências Fisiológicas, Professora de Pós Graduação de
Ciências da Saúde Santa Casa de São Paulo
·Prof. de Pós Graduação da Área de Neurociência e Comportamento da USP
·Pesquisadora Classe A - CNPQ
Atualização no Tratamento do Refluxo Gastroesofágico
à Dr. Mário César Vieira

·Especialista em Gastroenterologia Pediátrica
·St. Bartholomew’s Hospital - Universidade de Londres
·Preceptor de Residência em Gastroenterologia Pediátrica H.I.P.P.

16 de OUTUBRO de 2003 (QUINTA - FEIRA)

Às 20:00 horas - Informações: 223-2570
Local: Sociedade Paranaense de Pediatria Rua: Des. Vieira Cavalcanti,550
Patrocínio: Laboratório Janssen Cilag

6 a 8 de 05/04 VI Simpósio Brasileiro de Vacinas Cu r i t i b a /PR (41) 3022 1247

28 a 30 de 11/03 3º Congresso Internacional sobre Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade Cu r i t i b a /PR (41) 223 2570 / 322 2208 / 254 3221

CONGRESSO BRASILEIRO
Será entre os dias 7 e 11 de outubro,
em São Paulo, o 32º Congresso
Brasileiro de Pediatria e 10º
Congresso Paulista de Pediatria. A
programação é extensa e variada.
Informações e inscrições pelo fone
(11) 3849-0379/8263 ou
www.meetingeventos.com.br


