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SPP sai em campo para
ampliar o período da licença
maternidade

A

ampliação do direito constitucional da licença
maternidade de quatro para seis meses, defendido pela
SBP e suas afiliadas, mereceu matéria com chamada de

Participantes da
Jornada de TI no
coquetel da SPP
Confraternização comemorou
entrega das reformas na
sede da entidade e o sucesso
do encontro científico

capa no jornal Folha de Londrina, na edição do dia 10 de

maio. A matéria, baseada em entrevista com a presidente da SPP,
Eliane Mara Cesário Pereira, fala da campanha nacional
desencadeada pela SBP com a OAB para a revisão da garantia,
assegurada às trabalhadoras que se tornam mães.
“Estamos começando a mobilização estadual. Já tivemos uma
primeira conversa com o presidente da OAB-Paraná, Manoel Antônio
de Oliveira Franco, e devemos dialogar também com a direção da
Federação das Indústrias, que ficou muito interessada no assunto ao

Presidente da AMP, Cláudio Pereira da Cunha, prestigiou
a inauguração. Ao lado, a presidente da SPP, Eliane Cesário.

ler a matéria da Folha”, conta Eliane.
A campanha visa à preservação do vínculo afetivo mãe-bebê.
“Com seis meses para amamentar o filho, ela dá a ele todas as
condições de crescer saudável física e psicologicamente. Além disso,
temos que nos lembrar que o Brasil adota o período de seis meses
como o mínimo necessário para a mulher aleitar o seu filho

Nesta Edição

exclusivamente no seio”, observa Eliane.
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A

diretoria da SPP aproveitou a
realização da Jornada
P a r a n a e n s e d e Te r a p i a
Intensiva e Emergências
Pediátricas, promovida em
março pelo Departamento de Terapia
Intensiva da SPP, para inaugurar as obras de
reforma da sede da entidade. “Não podia ter
sido mais apropriado. Aproveitamos a
presença dos quase duzentos colegas que
vieram para o evento e ficaram para a
confraternização no coquetel”, disse a
presidente da SPP, Eliane Mara Cesário
Pereira.
Com a reforma, a presidência passou a
contar com um espaço exclusivo para
reuniões e ampliou-se a sala de cursos do
andar térreo, que dá apoio aos eventos
realizados no auditório. O hall de entrada
também passou por modificações.

Editorial
Prezados colegas,

A

SPP está entrando de cabeça na
campanha pela ampliação da
licença-maternidade de quatro
para seis meses. Nossa luta é
estadual e se aliará às ações das outras
Sociedades Estaduais de Pediatria, sob a
coordenação da SBP nessa importante
parceria com a OAB.
Trata-se de uma importante modificação
legal que virá a beneficiar a trabalhadora mãe
e, principalmente, o seu filho, que poderá
receber o aleitamento materno exclusivo e
desfrutar do direito pleno de ser cuidado,
amado e preparado física e emocionalmente
para a vida.

Nossa responsabilidade de pediatras nesse
setor é enorme. Pois é da nossa orientação e
apoio firmes dispensados às mães que depende
o sucesso da amamentação. Agora cabe a nós,
também, o convencimento dos outros segmentos
da sociedade. Vamos lá!
Nesta edição, o informativo da SPP traz outras
informações de interesse da saúde do recémnato, entre vários outros assuntos interessantes.
Confira.
Uma boa leitura a todos e até o próximo.
Eliane Mara Cesário Pereira
Presidente da SPP

Adolescência, área da Pediatria.
Qual o papel do Pediatra?
Adolescente é um ser em
transformação, uma criatura
complexa com sentimentos,
desejos, emoções e muitas
necessidades.
Por isso, é papel do pediatra:
11 - c o n h e c e r a s f a s e s d a
adolescência e suas características;
2 - compreender este ser tão
frágil e às vezes tão forte, com tantos
sonhos e necessidades de ajuda .
Adolescentes vivem momentos de
conflitos com ele mesmo, com a
sociedade, com o mundo;
33 - acompanhar o crescimento, a
nutrição, o desenvolvimento
psicológico, sexual, social, cultural,
religioso etc;
4 - orientar o adolescente quanto
4
ao relacionamento familiar;

55 - orientar a família quanto às
fases da adolescência e suas
necessidades;
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6 - estar disponível para ouvi-lo sem pressa, sem críticas, sem
repressões e imposições;
7 - orientar a família e o
7
adolescente para exercitarem a
negociação, diminuindo com isto os
conflitos;
8
8 - entender que o adolescente
vive uma desorganização interna,
uma crise existencial; entender a
adaptação, a adoção de modelos, a
busca da identidade, da
independência e de saídas mágicas
para aliviar tensões;

Darci Vieira da Silva Bonetto

12
12

ouvir a opinião do jovem, incentivar
novos valores quando se está diante
de uma situação de risco;
13
13

10 - estabelecer vínculo, ver o
que ele pensa e o momento que vive;

- orientar a família para fazê-

lo conhecedor do seu afeto e o quanto
ele é importante;
14
14

- conscientizar a família da

importância do limite;
15
15

- mostrar ao adolescente que

limite faz parte da proteção;
16
16

9 - mostrar aos pais a
9
vulnerabilidade a riscos e a
necessidade de proteção;.

- conversar francamente,

- conhecer as doenças que

aparecem, agravam ou recidivam na
adolescência;
17
17

- intervir nos casos que

necessitam urgência e encaminhar
sempre que for necessário,
explicando o motivo ao adolescente.

11
11 - despir-se de preconceito
quando abordar o adolescente,
atender de forma ética e sigilosa,
identificar os fatores protetores e
intervir nos fatores de risco;

Frente ao adolescente a postura
amiga, confiável e acolhedora do
médico de adolescente contribuirá
para uma vida mais saudável.

Nossa História
Nosso parceiro
Oswaldo Ballarin
Diether Garbers, ex-presidente da SPP

D

entro de nossa história e existência,
passaremos hoje a lembrar um
pouco sobre as nossas atividades
científicas.
Para que no passado se conseguisse
patrocínio e colaboração, precisava-se ter
muita garra, teimosia e persistência, para
conseguir algo. Inúmeros professores aqui
vieram, para com sua didática contagiar e
influenciar a classe pediátrica da época. Um
dos parceiros colaboradores que jamais
poderemos esquecer se chama “NESTLÉ”.
Seus presidentes foram sempre pessoas

DIRETORIA DA SPP TRIÊNIO 2004/2006
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honradas, dignas e eficientes, mas um
particularmente marcou profundamente o nosso
convívio profissional e social. Falamos dos Sr.
Oswaldo Ballarin, nosso amigo pessoal, ao qual
dedicamos inúmeras homenagens.
Na sua administração, que foi eficiente e
dinâmica, foram criados os “CURSOS NESTLÉ
DE ATUALIZAÇÃO EM PEDIATRIA” e uma efetiva
aproximação com toda a classe pediátrica
nacional. Fomos contemplados com inúmeras
gentilezas e o Paraná agradece por tudo que a
Nestlé fez, faz e fará pela causa pediátrica.
O primeiro “Curso Nestlé de Atualização em
Pediatria” no Paraná foi realizado em Curitiba, em
1962, quando presidia a entidade era o colega
Renato Seiler de Camargo. Compareceram ao
curso professores nacionais de expressão como
César Pernetta, Mário Olinto, Jairo Valle, Pedro de
Alcântara e, como convidado estrangeiro, o
professor Caldeyro Barcia, do Uruguai.
Na foto que ilustra o evento, realizado no
Hospital de Clínicas da UFPR, se destacam os
professores e participantes César Pernetta,
Caldeyro Barcia, Homero Braga, Jairo Valle, Izrail
Cat, Plínio de Mattos Pessoa, Waldemar
Monastier, Irineu Antunes, Livio Moreira, Altivo
Ferreira, Mucio Abreu Neto, Leri Ribas, José
Lobato da Costa, Oswaldo Faria da Costa, Luiz
Fernando Beltrão, Helio Freire, entre muitos
outros.

EXPEDIENTE

Fique por Dentro
Galeria

Infectoped 2005
Palestras

Confraternização

Quem quiser acessar algumas das
palestras proferidas durante do
congresso, pode acessar o site
www.infectoped2005.com.br. A página
do evento continuará no ar para
atender àqueles que não puderam
estar no evento.

Cento e cinqüenta congressistas
entre professores convidados e
membros

Comenda

comissões

organizadora e científica do evento
participaram do jantar realizado no
Rancho Gaúcho.

Certificação
Tannous Tahan e Andréa Maciel de
Oliveira Rossoni foram os
paranaenses aprovados no exame de
certificação para atuação na área de
infectologia pediátrica. Cerca de 40
participantes fizeram a prova.

das

Sucesso
Cerca de novecentos
infectologistas pediátricos, além de
outros profissionais de saúde,
participaram do Congresso de
Infectologia Pediátrica realizado em
abril, em Foz do Iguaçu, sob a
coordenação da SBP e da SPP. “O
evento superou todas as expectativas,
desde a infra-estrutura até a qualidade
dos professores convidados e da
produção nacional apresentada”,
comemora a professora da UFPR
Cristina Rodrigues da Cruz (foto).

América Latina
A Sociedade Latino-americana de
Infectologia veio em peso para o
Infectoped 2005. Eduardo Lopez
(Argentina), Maria Catalina Pirez
(Uruguai), Luis Fidel Carvajal (Chile) e
Xavier Saez Llorenz (Panamá)
representaram a entidade no evento.

Filho de peixe

Veículos de comunicação de
alcance regional e estadual deram
cobertura ao Infectoped 2005. O jornal
Gazeta do Povo, por exemplo, fez
longa matéria com a professora
Regina Succi sobre aids e pediatria.

São do Paraná dois dos seis
trabalhos científicos premiados no
evento. Os autores são o acadêmico
de Medicina do Unicenp Ivan Maluf
Júnior, sobre Hepatite A, e a
mestranda em Infectologia Pediátrica
pela UFPR Adriana Blanco, sobre
Candidemia em Pediatria. Maluf foi
orientado pela mãe, a presidente da
SPP, Eliane Mara Cesário Pereira.
Adriana Blanco recebeu orientação
de Cristina Rodrigues da Cruz. Cerca
de duzentos participantes
inscreveram trabalhos e apenas trinta
foram selecionados. Os melhores
saíram desse grupo.

MESTRADO Herberto José Chong

PALS A SPP realizou o segundo curso

TEP Será no dia 29 de maio a prova

Neto e Débora Carla Chong e Silva

PALS deste ano. Se você tiver interesse
em se inscrever para o próximo, entre em
contato com a secretaria da SPP pelo
telefone (41) 3223.2570 e deixe seu
nome. A lista de espera com os nomes
dos interessados em participar da
próxima etapa já está aberta.

para obtenção do Título de Especialista

Calil Kairalla Farhat (ao centro)
recebeu, no encerramento do
congresso, uma comenda da SPP. A
homenagem foi entregue pela
presidente Eliane Mara Cesário
Pereira, que destacou a importância
de Farhat para o conhecimento em
Infectologia existente em todo o
mundo.

Mídia

defenderam suas dissertações de
mestrado e vão apresentá-las no XIX
Congresso Mundial de Alergia, em
Munique, em junho.
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Confraternização 2
Também merece destaque a
recepção preparada pelo médico
Kennedy Long Schisler em sua
residência (foto). O colega recebeu os
convidados com deliciosos pratos da
culinária árabe. Entre os convidados
estavam Luiz Carlos Rey, Edward
Tonelli, Regina Succi, Helena Keiko
Sato e Calil Kairalla Farhat.

em Pediatria (TEP). A presidente da SPP,
Eliane Mara Cesário Pereira, deseja boa
sorte a todos os inscritos.

Informativo CEPMI/PR
ALERTA

A primeira visita
do RN ao Pediatra
Aristides Schier da Cruz, vice-presidente da SPP
e presidente do Comitê Estadual de Prevenção à
Mortalidade Infantil

O

Comitê Estadual de
Prevenção de
Mortalidade Infantil
(CEPMI) solicita o
auxílio de todos os pediatras do
Paraná para que contribuam com a
mudança de uma cultura que vem de
várias décadas, sendo esta uma
recomendação atual do Ministério da
Saúde e da Secretaria de Estado da
Saúde do Paraná:
Por ocasião da alta da
maternidade, a mãe deve ser
orientada a levar o RN para a primeira
consulta de puericultura entre o quinto
e sétimo dia de vida (consulta do 5o a
7o dia). A antiga orientação de
primeira consulta entre 10 e 15 dias
deve ser abandonada, pois muitos
problemas de saúde significativos,
tais como dificuldades na
amamentação, perda de mais 10% de
peso, icterícia grave, desidratação,
infecções e sepse, entre outros,
aparecem já na primeira semana de
vida.
Os pediatras que trabalham em
maternidades, unidades de saúde e
ambulatórios de puericultura possuem
grande poder de influência na
implantação desta nova estratégia
para redução da mortalidade infantil,
que está acontecendo em todo o país.

Leite Humano (BLH), quase todos
sediados em hospitais-maternidade
que atendem gestantes e recémnascidos (RN) de risco. No Paraná
temos 7 BLH: dois em Curitiba, um em
Ponta Grossa, um em Maringá, um em
Londrina, um em Cascavel e 1 em Foz
do Iguaçu.
Guarapuava e Ivaiporã possuem
proposta para BLH, em fase de
estudo.
Os BLH recebem apoio e

Neste momento o Brasil conta com
aproximadamente 150 Bancos de
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• 11.387 litros coletados
• 8.400 litros aproveitados pelos
bebês (há uma margem de
perda, por contaminação)
• mais de 5.000 bebês receptores
(cada bebê consumiu entre meio
e 2 litros)
• 14.000 visitas domiciliares
• 14.200 atendimentos para
dificuldade de amamentação

fiscalização da Vigilância Sanitária do

Hospital Amigo da Criança

Paraná, sediada na Secretaria de

O Brasil possui hoje 309 hospitais
intitulados Hospital Amigo da Criança.
No Paraná são 16. Nós, pediatras,
conhecemos bem o diferencial que
significa para o RN que nasce em uma
maternidade onde sua mãe é
bombardeada com informações sobre
os benefícios do leite materno e as
técnicas de amamentação. A mãe vai
para casa mais confiante e imunizada
contra os pessimistas de plantão.

Saúde do Estado.
Um BLH possui estrutura bastante
complexa, e seu funcionamento
depende do trabalho de profissionais
capacitados e apaixonados pelos
benefícios que o leite materno trás
para um RN prematuro ou doente. O
processamento do leite é muito
complexo e no momento faltam, no
Paraná, profissionais para auxiliar na
captação de mães doadoras, na

Mortalidade infantil 2003

coleta e no processamento do leite

Consulte o site www.spp.org.br,
dada Sociedade Paranaense de
Pediatria, para conhecer a taxa de
mortalidade infantil (TMI) em seu
município e Regional de Saúde, com
os devidos comentários sobre a
evolução histórica.
Faltam 3 meses para sair a TMI de
2004. Parece que houve queda
significativa, sendo que Londrina nos
reserva uma grande surpresa.

humano.
O custo de manutenção dos BLH é
alto. É o custo da saúde de boa
qualidade, o diferencial que pode
contribuir para a taxa de mortalidade
infantil cair abaixo de dois dígitos no

Bancos de leite

Os BLH do Paraná em 2004

nosso estado. No momento, há mais
RNs necessitando de leite humano do
que recebendo.

Não Perca
GENÉTICA
Ainda é tempo de garantir a vaga
para o XVII Congresso Brasileiro de
Genética Clínica, que acontecerá
em Curitiba, no Embratel
Convention Center, de 8 a 11 de
junho. Paralelamente estarão
acontecendo o 1º Simposio
Brasileiro de Genética Clinica e
Pediatria e o Workshop de Fibrose
Cistica. Especialistas de toda a
América e da Europa ministrarão
cursos no evento, cujo presidente é
o coordenador do Departamento de
Neurologia da SPP, Salmo Raskin.
Mais informações na tabela de
eventos desta página.

NEONATOLOGIA
A Faculdade Evangélica do
Paraná e o Hospital Universitário
Evangélico de Curitiba promovem,
de 23 a 25 de março de 2006, o III
Congresso Nacional de

Neonatologia. O evento acontecerá
no Embratel Convention Center,
com a participação de convidados
como os especialistas Richard
Polim, Gilberto Pereira, Maisels
Jeffrey e Nestor Vain.

GASTROENTEROLOGIA
O Departamento de
Gastroenterologia da SPP informa
que o XII Congresso Brasileiro de
Gastroenterologia Pediátrica, que
terá lugar em Gramado (RS)
acontecerá entre 5 e 9 de novembro
próximo, conforme já havia sido
anunciado. Paralelo ao evento, que
abordará temas de interesse das
áreas de Gastroenterologia,
Hepatologia e Nutrição, será
realizada prova de certificação para
atuar na área. Detalhes sobre
inscrições e envio de temas livres
estarão disponíveis, em breve, no
site da Sociedade Brasileira de
Pediatria.

Serviço
Nova droga
O neurologista Sérgio Antoniuk
informa que o Centro de Neuropediatria
do Hospital de Clínicas da Universidade
Federal do Paraná (Cenep) está
realizando estudo com uma nova droga
anti-epiléptica para as epilepsias
refratárias de início focal. Os critérios de
inclusão são os seguintes:
- Epilepsias com crises epilépticas
refratárias de início focal (com ou sem
generalização secundária);
- Em crianças com 1 mês ou menos
de 4 anos;
- Em crianças que façam uso de uma
ou no máximo duas medicações antiepilépticas;
- Ter tido pelo menos duas crises
convulsivas nas duas últimas semanas
antes de entrar no estudo.
Para encaminhamento dos pacientes,
entrar em contato com a Drª. Natalia
Vargas, no Cenep, pelo telefone (41)2649101 (manhã ou tarde).

Eventos 2005
Data

26 a 28 de
Maio

Evento
XVIII Congresso da Associação Brasileira de Neurologia e
Psiquiatria Infantil (ABENEPI)
XV Congresso da Federação Latino-Americana de Psiquiatria
Infantil e da Adolescência e Profissões Afins (FLAPIA)
I Jornada de Saúde Mental da Sociedade Paranaense de
Pediatria

Local

Informações

Curitiba

(41) 3022-1247
www.congressoabenepi.com.br

Florianópolis

(41) 223-2570

O FUTURO DE UMA GERAÇÃO MULTIDISCIPLINARIDADE
E AVANÇOS NO ATENDIMENTO DA CRIANÇA,
DO ADOLESCENTE E DA FAMÍLIA
08 a 11 de
Junho

Congresso Nacional de Pediatria Região Sul

08 a 11 de
Junho

XVII Congresso Brasileiro de Genética Clínica

Curitiba

(41) 3022-1247
www.genetica2005.com.br

07 a 12 de
Agosto

62º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

Vitória-ES

www.nestle.com.br/
nutricaoinfantil

Maringá

(41) 3022-1247

Curitiba

www.crianca2005.org.br

X Congresso Paranaense de Pediatria
29 e 30 de
Setembro e 01
de Outubro

27 a 30 de
Agosto
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XXXI Jornada Maringaense de Pediatria e Cirurgia
Pediátrica
I Encontro de Ex-alunos do Serviço de Alergia e
Imunologia do HC-UFPR
II Congresso Internacional de Especialidades Pediátricas
CRIANÇA 2005
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VIII Congresso Nacional
de Pediatria da Região Sul

será “Atenção Integral à Criança e ao Adolescente com Ênfase na Educação e na HumaniNos próximos dias 08 a 11
de junho acontecerá, no Centro- zação”, que certamente contriSul – Centro de Convenções Flo- buirá para a atualização cientírianópolis, na capital catarinen- fica de seus participantes.
Além dos cursos pré-Conse, o VIII Congresso Nacional
de Pediatria da Região Sul. O gresso, das mini-conferências,
tema central da programação mesas redondas e colóquios, o

evento contará também com a
transmissão de simpósios satélites que enriquecerão ainda
mais o conteúdo. A produção
científica dos pediatras brasileiros terá destaque especial,
com a divulgação de pôster ou
apresentação oral, em horário
nobre dentro da programação.

Programa Científico Resumido
PRÉ-CONGRESSO – 08/06/05
Aleitamento Materno: contrastes entre as evidências e a
prática clínica
Nutrição na Infância e Adolescência
Emergências
Atualização em Neonatologia
Cardiologia para o Pediatra
Infecção Hospitalar

INFORMAÇÕES
www.cnp2005.sbp.com.br
Tel. (11) 3068-8595

PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO
Sociedade Brasileira de Pediatria
Sociedade Catarinense de Pediatria
Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul
Sociedade de Pediatria do Paraná

INSCRIÇÕES
www.cnp2005.sbp.com.br

Palestrantes Convidados

CONGRESSO – 09 a 11/06/05
Mesas Redondas
Pneumopatias: abordagem terapêutica
Distúrbios do trato gastrointestinal
Situações freqüentes em dermatologia pediátrica
Atuação do pediatra diante de problemas endocrinológicos
Diagnóstico e tratamento das manifestações alérgicas
Como abordar: púrpura trombocitopênica
aguda - hipertensão arterial - crise convulsiva
Questões de interesse em infectologia
Infecção no recém-nascido
Dificuldades em otorrinolaringologia
Manejo da criança grave
Atendimento ao adolescente: questões práticas
Desafios em Pediatria
Peculiaridades da nutrição infantil
Promoção da saúde através da nutrição
Humanização da assistência pediátrica
Segurança da Criança e do Adolescente
Educação: estratégia para a promoção da saúde
Defesa Profissional
Mini-Conferências
Icterícia neonatal: prevenção, diagnóstico e tratamento
Imunizações: novas vacinas e novos esquemas
Novos antibióticos
Cardiopatia congênita no recém-nascido: diagnóstico e
tratamento inicial
Sinais de alarme cirúrgico em Pediatria
Diagnóstico precoce de câncer
Humanização hospitalar
Luto: atendimento às famílias e à equipe de saúde
Injúrias e violência contra a criança e o adolescente
no Brasil: estratégias para sua prevenção
Questões éticas em pediatria
Saber ouvir: atitude essencial à prática médica
Ensino da Pediatria no Brasil

"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 N° 2051 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2001 - MS. RESOLUÇÃO NO. 222 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2002, ANVISA - MS.
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CURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE

REANIMAÇÃO NEONATAL
SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA
SOCIEDADE PARANAENSE DE PEDIATRIA
ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO

DATA

Departamento de
Neonatologia da SPP

02 de Julho de 2005

APRESENTAÇÃO
O Curso de Reanimação Neonatal: visa proporcionar o
treinamento e retreinamento prático de Médicos que
atendem recém-nascidos. Este Curso é reconhecido
oficialmente pela Academia Americana de Pediatria e tem
duração de 8 horas, incluindo atividade teóricas e práticas.

LOCAL
Sociedade Paranaense de Pediatria

INSCRIÇÕES

O Certificado é fornecido somente aos alunos com
freqüência integral e acerto acima de 80 % no pós teste
entregue ao término do curso.

R$ 200,00 (Com o novo Manual)
R$ 100,00 (Sem o Manual)

PROGRAMA

INFORMAÇÕES

08h às 12h

• PASSOS INICIAIS
• VENTILAÇÃO COM BALÃO E MÁSCARA
• MASSAGEM CARDÍACA

INTERVALO
14 h às 18 h

Fone: (41) 223-2570
E-MAIL: sppediatria@hotmail.com

APOIO

• INTUBAÇÃO TRAQUEAL
• MEDICAÇÕES

VAGAS LIMITADAS!!!
"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 N° 2051 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2001 - MS. RESOLUÇÃO NO. 222 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2002, ANVISA - MS.
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