
M A R Ç O / A B R I L D E 2 0 0 4 - N º 3 4

O

| I M P R E S S O |

SPP - SOCIEDADE
PARANAENSE DE PEDIATRIA
Rua Des. Vieira Cavalcanti, 550-Mercês CEP80510-090-Curitiba-PR

Boletim Informativo DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDAEGRATUITA

Os 70 anos da SPP
s pediatras paranaenses se reúnem no

próximo dia19,noClubeConcórdia,em

Curit iba, para um jantar em

comemoraçãoàpossedadiretoriareeleitada SPPe

uma data muito especial: os 70 anos da SPP.

“Queremos todos os colegas lá, festejando juntos

essemomentoemostrandoanossaunião”,convidaa

presidentereeleitadaSPP,ElianeCesárioMaluf,que

estáorganizandooevento.

Além do jantar, a passagem do septuagésimo

aniversário da entidade será marcado pelo

lançamento de umselocomemorativoearealização

de uma exposição de fotos, documentos, móveis e

equipamentos de época. Esse evento, que

aconteceránofinaldoano,contaráahistóriadaSPP

ao longo das suas sete décadas de existência e as

mudanças do mundo pediátrico queaconteceram ao

longodoperíodo.

Amostrajáestásendopreparadapelaequipe

da Diretoria de Espaços Culturais e do Patrimônio

Cultural da Fundação Cultural de Curitiba (FCC),

coordenada pela historiadoraAnaMaria Hladczuk. A

proposta inicial é abrir a exposição da Casa Romário

Martins,noCentroHistóricodeCuritiba,elevá-laaos

bairros da cidade. “Nossa intenção é compartilhar

essemomentoespecialcomacomunidadepelasaúde

da qual trabalhamos e entendemos que a mostra é

umaboaoportunidadeparaisso”,dizoex-presidente

da SPP Diether Henning Garbers, que está

assessorandoaequipedaFCC.

Pediatras de Curitiba presentes
no Dia Nacional de Mobilização

ia9demarçofoiescolhidocomoo

Dia Nacional da Mobilização da

classemédicaparaqueosgestoresdosplanosde

saúde suplementar adotem a Tabela de

Honorários/2004, apoiados pelo CFM, AMB,

Sindicatos Médicos e Sociedades de

Especialidades.

Nesse dia,no Paísinteiro, deixaram de

ser atendidos os doentes não emergenciais de

todos os convênios e cooperativas, que foram

previamenteinformadossobreamobilização.A

meta foi demonstrar a forçadeuniãodenossa

classeedignificaranossaprofissão.

A p re s ença d e cada u m fo i

imprescindível para que o slogan “Doutor,

mostre o valor do seu trabalho” reverta a

maneira desrespeitosa e aviltante com que

somos remunerados por aqueles que vendem e

intermedeiamnossadedicaçãoemproldasaúde

dopovobrasileiro.

D

5 ISSAO UDIHARA:
Oexemplodocooperativismoparaospediatras

4 HOBBY:
AartedeSolangeCotlinsky

6 EVENTOS:
Semestrerepletodeeventosinteressantes

2 TEP:
Vemaíonovoexame.Ajudeadivulgarnossocurso



Parabéns,
pediatras!
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Prezadoscolegas,

É com muita alegria que
convido todos vocês para
e s t a r e m c o n o s c o n o
próximodia19demarço,às
2 0 h o r a s , n o C l u b e
Concórdia. Nessa ocasião
estará sendo realizada a
possedadiretoriareeleitae

a celebraçãodoseptuagésimoaniversárioda
SPP - uma das mais antigas entidades do
gêneronoBrasil-queserácomemoradacom
um jantar. Comoadataéumasexta-feira,
acreditamos que podemos contar com a
presençamaciçadevocês.

Além de falar um pouco sobre essa
ocasião,apresenteediçãodoBoletimdaSPP
trata de um tema muito importante: o
engajamentodospediatrasnomovimentode
classe em prol da valorização da nossa
especialidade. O slogan da campanha de
valorização dos médicos reflete o que
pretendemos:“Doutor,mostreovalordoseu
trabalho!”.Àpropósito,estamospublicando
uma entrevista com o neonatologista Issao
Udihara,queestáconcluindoseumandatoà
frentedaUnimeddeLondrinadepoisdeuma
gestãomuitoprofícua para a nossaclasse,e
muitomais.Nãodeixedeler.
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ASPPpromove,apartirdeabril,maisumcursopreparatório
comvistasaoexameparaobtençãodoTítulodeEspecialistaem
Pediatria (TEP), que dá ao pediatra o reconhecimento como
especialistajuntoaoCRM.Asinscriçõesjáestãoabertasepodem
serfeitasnaSPP.Confiraaprogramaçãoeajude-nosnadivulgação
entreosmédicosquedesejaremsetornarpediatras.

20deabril/20h NefrologiaeOtorrinolaringologia
22deabril/20h Gastroenterologia
24deabril/8h Discussão(GilbertoPascolat
eMaurícioMarcondesRibas)
27deabril/20h Endocrinologia
29deabril/20h Pneumologia
01demaio/8h Discussão(GilbertoPascolat
eMaurícioMarcondesRibas)
04demaio/20h Neurologia
11demaio/20h Infectologia
13demaio/20h Neonatologia
15demaio/8h Discussão(GilbertoPascolat
eMaurícioMarcondesRibas)
18demaio/20h PuericulturaeAleitamentoMaterno
20demaio/20h TerapiaIntensivaeSegurançadaCriança
22demaio/8h Discussão(GilbertoPascolat
eMaurícioMarcondesRibas)
25demaio/20h Discussão(GilbertoPascolat
eMaurícioMarcondesRibas)
26demaio/20h Discussão(GilbertoPascolat
eMaurícioMarcondesRibas)

CursoparaobtençãodoTEP

TEP

SPP oferece curso para
especialista em Pediatria



Vejamos aqui três casos
relativamente comuns nas
p r ime i ra s con su l t a s de
puericultura daqueles que
ocorrem na intimidade do
consultório e são próprios da
relação pediatra-mãe-bebê.
São três casos em que faltou
apenas uma palavra de
confiançadopediatra.

amãedeumbebê
de 18 dias está bastante
angustiada, pois o bebê chora
muito há uma semana (na
verdade ele está iniciando a
conhecida cólica do lactente,
que ocorre em 20% dos
lactentesnormais).Opediatra
examina o bebê e raciocina
com os seguintes dados: Peso
aonascer=3220g;pesocom11
dias=3180g;pesocom18dias
= 3340g (ganha 22g/dia);
examefísiconormal.

O bebê retorna após 7
dias. Ganha peso bem, urina
bastante, mas a mãe está
muito aflita. O bebê chora
muito,deveestarcomfome,o
leite podeser fraco.As avós e
o s v i s i t a n t e s e s t ã o
pressionando demais.

Opediatra liberaumafórmula
para lactentes, para oferecer
após as mamadas duas vezes
pordia.

Após um mês o bebêestá
com 7 mamadeiras de 120ml
por dia. O leite materno está
acabando. E de fato acaba, 3

diasapósaconsultados2meses.
amãedeumlactente

de 2 meses em LM exclusivo está
angustiada porque seu bebê
regurgita apóstodas as mamadas
desdeoprimeiromêsdevida.Com
1 mêsfoirealizadoRxcontrastado
EED, o qualrevelouapresençade
refluxo gastroesofágico (RGE)(na
verdade isto é normal por 2
motivos: 1 aparece RGE neste
exameem100%dossereshumanos
quando este exame é bem feito,
poisénormalterRGE20a60vezes
por dia;2 seeleregurgitaécerto
que tem RGE). Foi receitado
domperidonaedepoiscisapridae
asregurgitaçõesestãosópiorando
(isto é normal, pois o RGE
f i s i o l ó g i c o a u m e n t a
progressivamenteatéos4meses).
Obebêécalmoeganhapesobem.

A mãe está em desespero e
não agüenta mais a pressão de
toda a família. O pediatra então
receita uma fórmula AR (anti-
regurgitação),paradarlogoantes
doLM.

Aos 3 meses o bebêestá com
fórmulaAR,150ml 6x/dia,eoLM
estánofim.Nãoestarámaissendo
a m a m e n t a d o na c o n s u l t a
seguinte.

amãedeumbebêde
18diasestámuitoangustiada,pois
o bebê não parece ganhar peso
bem(oprimeiromêsdevidaéum
mês difícil e às vezes um bebê
normal pode ganhar apenas 300g
até completar 1 mês).Apediatra
examinaobebêeraciocinacomos

seguintesdados:Pesoaonascer=3220g;
peso com 11 dias = 3180g; peso com 18
dias = 3310g (ganha 18g/dia); exame
físiconormal.

O bebê retorna após 7 dias. Ganha
17g/dia,urinabastante, mas éumbebê
inquieto. A pediatra orienta dar uma
fórmulaláctea após as mamadas.Amãe
sai do posto de saúde esperançosa, pois
afinal ela aguardou tanto por este
momento.

O destino do aleitamento materno
nestecasojáéconhecidodetodosnós.

São três casos fictícios, mas que
ocorrem na prática. Casos de mães
inseguras,poisainsegurançafazparteda
natureza de boa parte das mães, com
familiares linguarudos colocando lenha
no fogo desta insegurança. A mãe
acredita, diante destes problemas
próprios de lactentes, que ela não está
sendo satisfatória. O pediatra é quem
sabetudosobrebebêseeleconfirmouos
motivos de sua insegurança quando
liberouamamadeira.

O pediatraperdeua
oportunidadedetransmitirsegurança,de
dizerque ela é uma ótimamãeeestáde
parabéns,oaleitamentodevecontinuare
queembreveestesaparentesproblemas
desaparecerão. São casos em que o
aleitamentomaternofoiperdidoeoque
faltou foi apenas uma palavra de
confiançadopediatra.

CASO1:

Não é
possíveldarumamamadeira?

CASO2:

CASO3:

Estávendo?Agora
está confirmado. Meu leite não era
mesmosatisfatório.

AristidesSchierdaCruzéprofessoradjunto
da disciplina de Pediatria da FEPAR e
presidente do Comitê Estadual de
PrevençãodeMortalidadeInfantil
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|ALEITAMENTO MATERNO|

Uma palavra de
confiança do pediatra

N a edição passada, o pediatra Aristides Schier da Cruz iniciou uma abordagem sobre o
aleitamento materno exclusivo, que deve ser explicitamente incentivado pelos pediatras.
Eleargumentousobreas vantagensdoaleitamentoeoquepodesignificar,paraasaúdedo
bebê,aomissãodopediatraquantoàorientaçãodasmães,queprecisamserreconhecidas

como as únicas pessoas em condições de amamentar seus filhos. Agora, Schier encerra a abordagem
relatandotrêssituaçõesdianteasquaisvocê,médico,jádeveterseencontrado.
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ique em diaf
SUSTO

Depois de serem vítimas de enfarte, os
colegas Antônio Carlos Bagatin (Curitiba) e
Álvaro Luiz de Oliveira (Londrina) já
reassumiram suas atividades. O susto obriga
não só a eles, mas aos pediatras que têm
cargas de trabalho além do recomendado, a
repensarasuarotina.Issomerecereflexão.

ANestléNutriçãoInfantildeCuritibaestá
de gerente novo. É Irineu Zettel, com quem
temos o prazer de conviver há quase duas
décadas. Ele assumiu a função já
desempenhadanafilialporRobertoSato,que
agora responde pela gerência nacional.
Parabénsesucesso,Irineu!

NESTLÉ

Dia26demarço,noRiodeJaneiro,aSBP
inauguraoMemorialdaPediatriaBrasileira.A
presidente Eliane Cesário Maluf e o ex-
presidente da SPP Diether Garbers, que
ajudouareconstituiramemóriadaentidade,
estarãolá.

SBP

PERNETTA
Tambémnestemêsdemarçocompletam-

se onze anos da morte do mestre César
Pernetta, primeiro presidente da SPP e
referência para a Pediatria no Brasil e no
exterior.

| PERFIL|

Solange Cotlinsky:
Entre fraldas e pincéis

Q uando não está atuando profissionalmente, a
neonatologistacuritibanaeradicadaemGuarapuava
SolangeCotlinskypraticaumhobbymuitoespecial:
pintar. A pintura é, segundo essa curitibana de 41

anoseradicadaemGuarapuavahá11,umaprendizadodesenvonvido
na infância.Porcausadosestudos,porém,sópôderetomá-lodepois
deformada.

Um pouco do talento da pediatra, demonstrado nas telas em
tintaóleoeacrílicajáapresentadosaopúblicoemmostrascoletivas
e individuais, este ano podeser visto no calendário que a Schering
distribuiu entre seus clientes. Solange foi uma das vencedoras do
concurso aberto pelo laboratório a pediatras e familiares de
pediatrasdopaísinteiro.

Aimportânciaqueapinturadividecomapediatriaserevelano
projetoqueamédica-pintorapretenderealizarembreve:acomodar
seuatelierjuntoaonovoconsultórioqueestámontando.AliSolange
poderásededicarcommaissossegoàproduçãodostemasquemais
aprecia: marinhas, paisagens da região de Guarapuava, flores e
crianças.

odos osprogramas,arquivos
e dadossãoarmazenadosno
H D ( H a r d D i s k ) o u
Winchester, de tal sortese o

computador for infectadopor um vírus, s e
não conseguirmos removê-lo e ocorrer
instabilidadeoubaixodesempenho,aúnica
alternativa será formatar o HD (apagar
todos os dados), perdendo, assim todos os
arquivos e programas instalados. Ou seja:
umagrandedordecabeça.

Isto poderá ser evitado facilmente.
Bastaparticionar(dividir)oHDemduasou
maispartes,demaneiraqueaprimeiraserá
reservada para instalação de programas
(local onde os vírus se localizam com

freqüência).Nasegun da partição,
colocamos todos os arquivos
pessoais, ficando longe do
alcance dos vírus. Esta tarefa
poderá ser feita por qualquer
técnico de informática, como
também por internautas mais
avançados com o programa
PartitionMagic8.0.

Devemos, ainda, criar uma
pasta própria com todos os
instaladores dos programas na
segunda partição, facilitando
enormemente areinstalação
d o s p r o g r a m a s a p ó s
formatarmosoHD.

| DICASEPROGRAMAS|

Dorivâm Nogueira
Particionamento do HD

T
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o próximo dia 30,
os cooperados da
Unimed/Londrina
estarãoelegendoo

sucessor do neonatologista Issao
Yassuda Udihara, o primeiro
pediatraapresidiraorganização.À
frentedacooperativa desde 2001,
Udihara promoveu ações que
estimularam a Pediatria e as
demaisespecialidadesque eleclassificacomo"artesanais".Entre
elas está o incrementodo valor da consulta de R$25,00 para R$
45,00,oincentivoàscondutasmédicaspreventivaseaampliação
doserviçodeatendimentodomiciliar.

"Ofocofoisempreoferecerumatendimentomelhoraonosso
públicoparaqueissoalavancassemelhorescondiçõesdetrabalhoe
reconhecimento da atividade médica", resume o pediatra,
londrinensede52anosformadopelaFaculdadedeMedicinadaUEL
(auniversidadeestaduallocal) há27.Paraele,oúnicocaminhoéa
uniãodaclasse.

Porque somos uma especialidade artesanal, continuamos
clínicos. Vivemos da conversa com a família dos pacientes, do
estetoscópio,damacaedootoscópio muitodiferentedarotinado
profissionaldeumaespecialidadetecnificada,queporissogozam
de mais reconhecimento e remuneração diferenciada. Daí
precisarmos abandonar a desmobilização, nos unirmos e
invertermos essa lógica cuja realidade não reflete a importância
socialesanitáriadopediatra.

Na Unimed conseguimos avançar justamente por causa da
essência do cooperativismo, que é a união. Esse é o caminho.
Conseguimos elevar a remuneração dos médicos através da
implantação do Procedimento Clínico Padronizado, ao mesmo
tempoemquemelhoramosoatendimentoaonossopúblico.

Aumentamosacarteiradeclientesem4%nummomentodavidado
paísemqueaspessoas,cadavezmaisempobrecidas,estãotendo
queabandonarosplanosprivadoserecorreraoSUS.

A confiança na qualidade do trabalho dos cooperados. O
serviçoqueessesmédicosetodososdemaiscredenciadospodem
prestar foi o chamariz. Para isso, investimos no atendimento
domiciliar, no enfoque preventivo e também no sistema de
remoções.Aspessoassesentem bem servidas e falam sobre isso
comasoutras.

O desejoéqueanovadiretoriasejabemsucedidaecontinue
sensívelàspeculiaridadesdecadaespecialidadeejamaiscoloque
a tecnologia em detrimento do ato médico,que é primordialno
sucessodequalqueratendimento.

Porqueospediatrasprecisamseunir?

Emquesentidooexemplodasuaexperiênciacomogestor
daUnimedpoderiaajudar?

Oquemostraqueoatendimentomelhorou?

Oqueteriaatraídoessaclientelaadicional?

Opróximopresidentedacooperativanãodeveráseroutro
pediatraouumclínico.Quaisasperspectivasparaapróxima
gestão?

ossa histórian

Graças ao sucesso do 16º Congresso

Brasileiro de Pediatria, realizado em Curitiba
em 1969,doqualobtivemosum substancioso

lucro, pudemosadquiriranossaprimeirasede
própria, localizadana Rua 13deMaionº843,
em Curitiba. Com esta nova e própria

estrutura,começamos a realizaras “Semanas
ParanaensesdePediatria”.

A 2ª Semana Paranaense de Pediatria,
realizada em 1972, já aconteceu em nossa

sedeprópria.
Asduasfotosabaixoilustramoevento.Na

primeira foto, aparecem três professores
muitoconsideradoseatuantes.Jánasegunda,
aspectosdonossoantigoauditóriolána13de

Maio.

Diether Garbers,
ex-presidente da SPP

Daesquerdaparaadireita:LisandroSantosLima
(professor),GildaKasting(patologista)e
LeideParolinMarinoni(dermatologista)

Daesquerdaparaadireita:1ªfileira:GastãoCordeiro,
WaldemarMonastier,AugustoMolinari,SebastiãoBrusamolin;

2ªfileira:AntonioPaula,ÁlvaroPinto,OrienteGodoy,
JoãoGilbertoMira;3ªfileira:IsmarStrachman,

Zindeluck,AntonioLacerdaSantoseLuizFernandoRodrigues

Há 32 anos... A união da categoria
é o único caminho

| Issao Udihara |

N
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O tratamento da depressão na infância e na
adolescência é o tema da conferência que o psiquiatra

Saint Clair Bahls, do Departamento de Psicologia da
UniversidadeFederaldoParaná,farádia25demarço,a

partirdas20horas,noauditóriodaSPP.Naocasião,Bahls
tambémlançaráumlivrosobreoassunto.Apromoçãoédo

DepartamentodeSaúdeMentaldaSPP.Entradafranca.

Nos d ias4e5dejunhoseráavezdaSPPsed iaro1º
Seminário Preparatório ao 18º Congresso Brasileiro da
Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria da
InfânciaeAdolescência(Abenepi),1ª JornadadeSaúde
Mental da SPP e 15º Congresso da Federação Latino-
americanadePsiquiatriadaInfânciaedaAdolescência.O
tema geral é "Linguagem na Infância e Adolescência,
MitoseVerdades".Entreosconvidadosestãoapresidente
do Congresso, Amélia Vasconcelos, e o presidente da
Abenepi, Jair de Moraes. Informações pelo telefone 41
223-2570ounositewww.spp.org.br.

Aindaestão abertas as inscrições para o VISimpósio

Brasileiro de Vacinas, que acontecerá no Centro de
ConvençõesdeCuritiba,de6a8demaio.Oevento,que

reunirá especialistas de renome no Brasil e no exterior,
terá entre os destaques um curso sobre os estudos de
custo-efetividadeemprogramasdeimunizaçãoelaborado

pelaOrganizaçãoPan-americanadeSaúde.Acoordenação
docongressoédapediatraElianeCesárioMaluf.

Também na SPP, de 27 a 29 de maio, acontece a II
JornadaIntegradadeAlergia,Imunologia,Pneumologiae
Dermatologia Pediátrica. Informações e inscrições pelo
e-mail ekipe@ekipedeeventos.com.br.

CONFERÊNCIA

VACINAS

JORNADA

INTEGRADA

ão perca!n

Data Evento Local Informações

06a08demaio VI Simpósio BrasileirodeVacinas Curitiba-PR (41)3022-1247

27a29demaio
II JornadaParanaenseIntegrada
AlergiaeImunologia,Dermatologiae
PneumologiaPediátrica

Curitiba-PR

RiodeJaneiro-RJ28a02demaio
X Congr. BrasileirodePneumologia
Pediátrica.RealizaçãoSBP clemax@vetor.com.br

11a15demaio

4 e 5 dejunho

IXCongressoBrasileirodeAdolescência
eXFórumParaibanodeAdolescência.
RealizaçãoSBP

João Pessoa-PB
(83) 225-3811
(83) 216-7308

41223-2570

1ºSeminárioPreparatórioao
18º CongressoBrasileirodaAbenepi/
1ªJornadadeSaúdeMental/
15º CongressoLatino-americanode
PsiquiatriadaInfânciae
daAdolescência

SPP-Curitiba

SãoPaulo-SP12a14deagosto
Congresso BrasileirodeEnsinoe
PesquisaemSaúdedaCriançae
doAdolescente

(11)3849-0379

15a20deagosto 24º CongressoInternacional
de Pediatria www.icp2004.com

52 57 54491500

www.nestle.com.br/
nutricaoinfantil

10a15deoutubro Curso Nestlé de Atualização
emPediatria

Cuiabá-MT
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