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ma aula seguida de um bate-papo

descontraído com o enólogo Luiz Groff sobre

a história dos vinhos, como comprá-los e

armazená-los fez parte dos eventos

comemorativos ao Dia do Pediatra, dia 27 de julho, na

sede da SPP. Em seguida, no coquetel à base de queijos e

vinhos servido no espaço de reuniões, os presentes

puderam testar um pouco do que aprenderam.

O evento foi coordenado pela presidente da entidade,

Eliane Cesário. “Foi uma experiência diferente para nós,

sempre habituados à programação de congressos,

simpósios e encontros científicos. É importante fugirmos

um pouco dessa rotina e encontrar os amigos para

aprender e conversar sobre temas como o vinho, que pode

e deve ser consumido de modo responsável pelos

adultos”, observou.

u

Evento descontraído
reúne associados
na SPP

| Dia do Pediatra |

Ismar e Gilza Strachman ao lado do palestrante Luiz Groff (à esquerda)

Senadora defende no Congresso
proposta idealizada pela SBP
e pela OAB

presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP),

Dioclécio Campos Júnior, participou, no dia 10 de

agosto, no Congresso Nacional, da audiência com o

presidente do Senado, Renan Calheiros, em que a

senadora Patrícia Saboya apresentou o projeto-de-lei que amplia a

licença-maternidade de 4 para 6 meses. O presidente da OAB

nacional, Roberto Busato, esteve presente à reunião, na qual Renan

Calheiros deu seu apoio à proposta. Calheiros considerou a idéia

“muito válida e criativa” e acrescentou que fará “de tudo para que

tenha tramitação rápida”. Presente no gabinete da presidência do

Senado, o ministro da Cultura, Gilberto Gil, também já deu o seu apoio

à causa. Mais informações sobre o assunto na pág. 07.
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a
SPP está entrando de cabeça na
luta pela ampliação do período
de licença-maternidade de
quatro para seis meses, com
incentivo às empresas que

aderirem espontaneamente à proposta.
Nesse momento, muitos dos colegas já

devem ter assinado o manifesto em prol da causa, que está correndo
o Estado.Acausa é boa e tem por madrinha, no Congresso Nacional,
a senadora cearense Patrícia Saboya. Nosso boletim traz detalhes
sobre esse assunto, que também foi abordado na ocasião em que
comemoramos o Dia do Pediatra.

Nosso dia foi comemorado, em Curitiba e no interior, em eventos
que reuniram muitos colegas. Aqui vocês poderão saber um pouco
também sobre isso. Foram eventos importantes para rever amigos e
se descontrair.

Um abraço e boa leitura.
Eliane Cesário - Presidente da SPP
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Um direito
essencial

Editorial

uso do espaçador na crise

aguda da asma - tema da tese

de mestrado defendida em

março, na PUC/PR, pelo

alergologista pediátr ico

Herberto Chong e Silva pode ganhar

espaço na rede pública de saúde. É que a

técnica, que vinha sendo testada no

ambulatório de Pediatria do HC, começou a

ser aplicada na Unidade de Saúde 24 Horas

Boa Vista, em Curitiba, em julho. A

alternativa foi apresentada no primeiro

semestre, na SPP, durante reunião do

Departamento deAlergia.

Usualmente, o espaçador é indicado na

profilaxia ou no tratamento de manutenção

dos pacientes.As vantagens do uso na crise,

com relação à nebulização, são várias. “O

paciente leva muito menos tempo para

receber a aplicação, além do que a absorção

do medicamento é bem mais eficiente.

Também são menores o custo e os efeitos

colaterais. E além disso, a aceitação por

parte dos pacientes é superior”, explica

Chong.

Os pediatras que desejarem conhecer

detalhes sobre o assunto podem entrar em

contato com Chong pelo telefone 41 3360-

1800, ramal 7982, pela manhã, ou 41 8407-

4847.

Pediatras usam
espaçador na crise
aguda de asma

o
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Crianças do Cone Sul

A SAÚDE das crianças do Cone Sul foi o assunto do fórum que

reuniu em Florianópolis, de 17 a 20 de agosto, especialistas dessa

região do continente americano.Apresidente da SPP, Eliane Cesário,

foi convidada para coordenar a discussão sobre os índices de saúde

da região. O atual presidente da SBP, Dioclécio Campos Júnior, e o

anterior, Lincoln Freire, participaram do fórum.
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Os aprovados...
Confira, a seguir, os nomes dos aprovados no exame para obtenção do Título de Especialista em

Pediatria (TEP) 2005. A primeira colocada no Paraná foi a médica Carolina Hembecker.

O Paraná ficou em segundo lugar entre os estados com as melhores médias de aprovação.

m decorrência do convênio celebrado

entre a Associação Médica Brasileira

(AMB) e o Conselho Federal de Medicina

(CFM) visando estabelecer critérios para

revalidação de Título de Especialista e Certificado de Área

de Atuação, a SPP informa a sistemática adotada neste

processo.

A necessidade de revalidação do Título de Especialista

e do Certificado de Área de Atuação se impõe face à

velocidade com que novos conhecimentos são

incorporados à prática médica. O processo de revalidação

tem como objetivo manter, por meio de educação

continuada, a qualificação permanente dos especialistas,

buscando sua valorização profissional e garantindo, aos

pacientes, atendimento adequado.

A revalidação será baseada em sistema de créditos e

deverá ser realizada a cada 5 anos, iniciando-se

automaticamente após a emissão do Título de

Especialista / Certificado de Área deAtuação.

Deverão aderir ao processo da revalidação todos os

portadores de Título de Especialista / Certificado de Área

de Atuação, emitidos pela AMB e/ou CNRM e os

registrados nos Conselhos Regionais de Medicina.

A Comissão Nacional de Acreditação AMB/CFM terá

ação controladora no processo.

Princípios adotadose
Atenção às normas
para revalidar títulos
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Telefonia pela Internet

| Dorivâm Nogueira |

sistema de telefonia

c o n v e n c i o n a l

movimenta um mercado

de quase 1 trilhão de

dólares anuais, o que

tem despe r tado a tenção de

pesquisadores, programadores e

investidores.

Arede mundial de computadores ou

internet passou a ser o caminho mais

curto para esse filão, tornando real o

sonho de falar de graça, ou quase,

com outras pessoas.

A tecnologia que permite falar pela

internet é chamada de VOIP (Voice

over Internet Protocol) ou Voz sobre o

Protocolo da Internet, em que a voz

normalmente transmitida de forma

analógica é transformada em dados e

retransmitida até a outra ponta com

qualidade, interligando as redes de

telefonia e dados (Interrnet) a um

preço irrisório

Comunicação entre dois pontos,

chamada de voz sobre IP, poderá ser

feita através de softwares (Programas

Específicos para este fim) ou

ha rdware (Equ ipamen tos ou

dispositivos físicos que realizam esta

tarefa).

Falaremos sobre os primeiros

neste artigo.

S o f t w a r e s d e t e l e f o n i a s ã o

programas que permitem a dois PC se

comunicarem em tempo real,

independentemente da distância,

g ra tu i tamen te . So f t f one são

programas que permitem a ligação do

seu PC para qualquer telefone, fixo ou

móvel, a preços extremamente baixos

- como 6 centavos de real o minuto em

ligações internacionais.

Indiscutivelmente, o Skype 1.3

(www.skype.com) é o software mais

difundido, com mais de 30 milhões de

usuários registrados em todo mundo e

crescendo a uma velocidade de 130

mil por dia. Ele está disponível em

Português, é gratuito e fácil de usar,

p e r m i t i n d o a c o m u n i c a ç ã o

instantânea entre dois micros - desde

que tenham o mesmo programa

instalado. A qualidade de som é muito

boa.

Existem outras opções, tais como

M S N M e s s e n g e r 7 . 0

(http://messenger.msn.com.br/),

gratuito em português, relativamente

f á c i l d e u s a r , p e r m i t i n d o

videoconferência. Também merece

d e s t a q u e o I C Q 5 . 0

(http://info.abril.com.br/download/292

3.shtml) - um dos pioneiros entre os

comunicadores, constituindo em uma

alternativa gratuita.

Os softwares que permitem

comunicação entre PC e telefones

fixos ou móveis são os softfones e

funcionam da seguinte maneira. As

ligações feitas do Brasil, por exemplo,

para Sidney, na Austrália, caminham

gratuitamente pela internet até Sidney

e somente lá são transferidas para

rede telefônica local. Esse é o trecho

pago destas ligações, o que reduz

significativamente os custos.

Os mais populares entre nós são

SkypeOut (Versão paga da Skype) e

Net2Phone (www.net2phone.com).

Ambos têm versões em português. O

Net2Phone, entre os vários recursos,

permite enviar fax.

Para habilitar estes recursos em

ligações internacionais para qualquer

lugar do mundo, basta comprar

créditose sair telefonando até que eles

se acabem.

No próximo boletim, abordaremos

as linhas virtuais e os telefones IP e

adaptadores ATA que dispensam os

computadores para as ligações VOIP.

o

essenta e oito pediatras de 21 cidades do

Paraná e até de São Paulo estão

participando, em Londrina, do Curso de

Atualização que a Fundação Hutec e

Associação Médica estão promovendo desde março, com

apoio da SPP. A informação é do presidente do

Departamento de Defesa Profissional da entidade, Álvaro

Luiz de Oliveira.

O quinto dos dez módulos mensais que compõem o curso

aconteceu em meados de julho. O tema foi Infectologia

Pediátrica e pôde ser complementado por uma abordagem

integrada sobre Defesa Pofissional em casos clínicos.

Ao final, foi prestada uma homenagem à presidente da

SPP, Eliane Cesário, pelo incentivo dispensado à promoção

de eventos científicos. Um jantar oferecido pela Nestlé, na

sede daAMP, encerrou o módulo.

Álvaro Oliveira estimula a promoção do curso também

em outras regiões. A partir de 2006, a freqüência aos cursos

contará pontos para a recertificação do Título de

Especialista em Pediatria.

Curso de Atualização
é sucesso em Londrina

s
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rente aos casos de

sarampo que aconteceram

recentemente em Santa

Catarina e São Paulo nos

meses de junho e julho,

lembramos a todos da necessidade

de intensificar a vigilância para casos

suspeitos e notificar imediatamente a

c o o r d e n a ç ã o d e V i g i l â n c i a

Epidemiológica. Em Curitiba os

telefones de contato são 41 3350-

9371 e 9961-5194 (plantão). Em

outras cidades, as secretarias

municipais de Saúde são a ponte.

O caso-índice infectou-se em

viagem turística às ilhas Maldivas

(Oceano Índico) e transmitiu a

doença durante novas viagens no

Brasil. Portanto, recomenda-se a

imunização com a vacina tríplice viral

para todos os indivíduos não

imunizados anteriormente que vão

viajar para qualquer país, idealmente

15 dias antes da viagem. É

recomendada também a vacinação

de pessoas em contato freqüente

com indivíduos que viajam ao exterior

- como funcionários de hotéis,

motoristas de táxi, funcionários de

empresas de turismo, além dos

profissionais de saúde. Lembramos

também que as crianças entre 4 e 6

anos devem receber o reforço da

vacina tríplice viral.

(Marion Burguer)

f

Sarampo, um alerta

CASA CHEIA Cerca de 2 mil
participantes passaram pelo evento
que a Abenepi promoveu em
Curitiba, em junho, e que teve como
evento paralelo o Congresso
Paranaense de Saúde Mental da
Criança. A presidente da entidade,
Amélia Vasconcelos (na foto acima,
com Jussara Varassim), abriu o
evento. “As quatro salas montadas
para as oficinas de pediatria geral e a
que tratou de neuropediatria
estiveram lotadas”, comemora a
presidente do Departamento de
Saúde Mental da SPP, Jussara
Varassim. Na foto abaixo flash de um
dos eventos do congresso.

PAPA Além de representar a SBP

no evento da Abenepi, o alergista

Nélson Augusto Rosário Filho (à

esquerda na foto) também brindou

os participantes com duas palestras.

As abordagens tiveram como tema

central as doenças psiquiátricas e os

problemas imunológicos.

DESTAQUES Também promovidos
nesse inverno, merecem destaque o
C o n g r e s s o P a r a n a e n s e d e
Cardiologia, que teve o apoio da
SPP; o Fórum da Criança e do
Adolescente, realizado na SPP; o
Fórum de Saúde Mental, também
apoiado por nossa entidade; e o II
Seminário de Políticas Públicas
Municipais paraAdolescentes.

VERDE-AMARELO Em 5 de agosto

foi comemorado o Dia Nacional da

Saúde, data instituída em honra ao

infectologista brasileiro Oswaldo

Cruz, que fazia aniversário na data.

INVERNO A SPP sediou, no final de
maio, o I Curso Solidário de
Atualização em Doenças de Inverno.
O evento foi promovido pelo
D e p a r t a m e n t o d e
Otorrinolaringologia da entidade e
recebeu esse nome porque, ao invés
de cobrar inscrição, arrecadou
agasalhos que foram doados a uma
instituição beneficente.

APERFEIÇOAMENTO A presidente
da SPP, Eliane Cesário, participou do
Advac 6, o curso avançado sobre
imunização realizado em Annecy
(França). Durante duas semanas,
Eliane teve a honra de ter aulas e
trocar idéias com autoridades do
porte do professor Stanley Plotkin,
(na foto, à esquerda) que é o papa
mundial em imunização.

| Fique por Dentro |

Dra. Jussara e Dra. Amelia

PARCERIA A acadêmica de
Medicina do Unicenp Mariana Zahdi
(primeira à esquerda na foto) divide,
com Ivan Maluf Júnior, a autoria do
trabalho sobre hepatite A, premiado
no Congresso de Infectologia
Pediátrica, realizado em abril, em
Foz do Iguaçu.
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PSICODERMATOSES

N O VA P R O G R A M A Ç Ã O

PALS

AIDS- A influência
dos aspectos emocionais sobre a
etiologia e a evolução das doenças de
pele, denominadas psicodermatoses,
será o assunto da reunião de estudos
que o Departamento de Saúde Mental
da SPP promoverá no dia 1º de
setembro, a partir das 20 horas, na
sede da entidade, em Curitiba. A
m é d i c a S u z a n a G i r a l d i , d o
Departamento de Dermatologia
Pediátrica da SPP, falará sobre o
assunto. O evento também é aberto à
comunidade e a entrada é franca. A
SPP fica na Rua Desembargador
Vieira Cavalcanti, 550, Mercês.

- O
Departamento de Saúde Mental da
SPP vai ampliar a oferta de eventos a

partir do ano que vem. Segundo a
presidente Jussara Varassim, a
intenção é promover encontros
científicos bimestrais para pediatras e
r e u n i õ e s m e n s a i s s o b r e
desenvolvimento infantil abertas à
comunidade. “Os eventos que temos
promovido nos últimos três anos
mostram que existe uma aceitação
muito boa tanto dos pediatras quanto
dos demais profissionais e demais
pessoas que, de alguma forma, lidam
com crianças”, explica a pediatra.

Londrina se organiza para
oferecer mais um curso PALS. Será
nos dias 5 e 6 de novembro, no
Hospital Universitário. Informações na
Associação Médica de Londrina.

- O departamento científico de

Infectologia da SPP promoverá um

debate aberto ao público, no dia 17 de

setembro (sábado), das 8h30 às 12

horas , para d iscu t i r o tema

“Convivendo com HIV aspectos

práticos do tratamento em crianças”.A

médica Marinella Della Negra, do

Instituto de Infectologia Emílio Ribas

(SP), apresentará o tema.A intenção é

propiciar uma profunda discussão

sobre a indicação e administração dos

medicamentos anti-retrovirais, assim

como esclarecer possíveis dúvidas

práticas sobre os cuidados tanto de

pediatras quanto dos cuidadores das

crianças infectadas. Participem e

divulguem este evento.

Não Perca

xiste um grande número de churrascarias em Curitiba, com várias opções de atendimento, tipos de carne e

acompanhamentos. Em nossa árdua missão, também fizemos o "sacrifício" de avaliar este tipo de

estabelecimento.Alguns já foram citados em edições anteriores e, agora, citaremos as últimas visitadas.Anota

máxima atribuída é 5, conforme critério adotado pelos confrades.

| Confraria dos Pediatras |

Especialistas em paladar
avaliam churrascarias

e
Gilberto Pascolat

Churrascaria do Ervin

Churrascaria do Darci

Comida = 4,0 Ambiente = 3,0
Atendimento = 3,9
Preço = 3,7
Destaques: Picanha ,maionese e preço.

Comida = 4,2 Ambiente = 3,4
Atendimento = 3,4
Preço = 3,4
Destaques: Costela e atendimento
familiar.

Batel Grill

Divino Mestre
Rua Comendador Macedo, 566

Comida = 3,7 Ambiente = 3,1 Preço = 2,9
Atendimento = 3,4
Destaques: Sempre lotada (deve significar algo),
experimente as polentas cremosas.

Fone: 3018-5566
Comida = 4,3 Ambiente = 3,3
Atendimento = 3,7 Preço = 4,0
Destaques: Qualidade de quase todas as carnes
servidas, em especial do filet argentino, além do
penne.

Napolitana

K F Churrascaria

Comida = 4,0 Ambiente = 3,4 Preço = 3,1
Atendimento = 3,4
Destaques: Tradicional, excelente tempero.
Dificuldade é a distância. Cuidado com os
preços no almoço.

Comida = 4,2 Ambiente = 3,1 Preço = 3,3
Atendimento = 4,1
Destaques: Excelentes cortes, carne
selecionada e macia. Experimente as massas
com recheio doce.

As fotos dos melhores momentos da Confraria dos pediatras podem ser vistas no site http://confrariadospediatras.fotos.net.br/cp



noite que celebrou a data dedicada aos

pediatras foi de descontração mas,

como não poderia deixar de ser, falou-

se um pouquinho sobre saúde infantil.

Na abertura do evento, a presidente Eliane Cesário

lembrou os colegas sobre a nova campanha da SBP

em conjunto com as sociedades de pediatria dos

estados, que trata da extensão espontânea do direito

constitucional da licença maternidade de quatro para

seis meses. A intenção é que, ampliando o tempo de

dedicação da mãe ao bebê, consolide-se a prática do

aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida

e fortale a o familiar.

Em breve deve chegar às empresas as peças

publicitárias criadas para divulgar a campanha. Nela,

a atriz Maria Paula aparece com o filho para incentivar

os empregadores a conceder mais tempo de licença

para as mães assalariadas, que precisam voltar logo

ao trabalho. Intitulada “Licença-maternidade, 6

meses é melhor”, a campanha foi lançada no Paraná

em maio, durante reunião mensal do Departamento

de Aleitamento Materno da entidade. Também em

maio, a SPP divulgou a campanha entre os

participantes do curso “Parto sem Medo”, aberto à

população.

ç vínculo

Pediatras querem ampliação
da licença-maternidade

a

Curitiba-PR (41) 3223-257004 a 07 de
Outubro

XVI Jornada Paranaense de Controle de Infec ão
e Epidemiologia Hospitalar

ç

I Encontro de Ex-alunos do Serviço de Alergia e
Imunologia do HC-UFPR

29 e 30 de
Setembro e 01

de Outubro

X Congresso Paranaense de Pediatria

XXXI Jornada Maringaense de Pediatria e Cirurgia
Pediátrica Maringá (41) 3022-1247

27 a 30 de
Agosto

II Congresso Internacional de Especialidades Pediátricas
CRIANÇA 2005 Curitiba www.crianca2005.org.br

Eventos 2005

Data Evento Local Informações
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Balanço contábil SPP
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SOCIEDADE PARANAENSE DE PEDIATRIA

Cordilheira Sistema Contábil Balanço Patrimonial

Consolidação: Empresa Grau: 4 Encerrado em: 31/12/2004

ATIVO
CIRCULANTE
DISPONÍVEL
CAIXA GERAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA

1.745,75
9.622,13

90.658,78
------------------ 102.026,66

OUTROS CRÉDITOS
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

647,02
1.559,70

------------------
------------------

2.206,72
104.233,38

PERMANENTE
INVESTIMENTOS
AÇÕES E TÍTULOS 2.092,00

------------------ 2.092,00

IMOBILIZADO
BENS IMÓVEIS
MÁQUINAS E EQUIP PEDIÁTRICOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS

647.159,84
300.230,65

95.793,90
------------------ 1.043.184,39

1.045.276,39
1.149.509,77

------------------
------------------

TOTAL DO ATIVO 1.149.509,77

Cordilheira Sistema Contábil Balanço Patrimonial

Consolidação: Empresa Grau: 4 Encerrado em: 31/12/2004

TOTAL DO PASSIVO 1.149.509,77

PASSIVO
CIRCULANTE
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS

106,18
956,24

------------------ 1.062,42

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS A RECOLHER
TAXAS E CONTR A RECOLHER

134,86
42,30

------------------ 177,16

OUTRAS OBRIGAÇÕES
CONTAS A PAGAR 10,02

------------------ 10,02
1.249,60------------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL 1.148.260,17

1.148.260,17
------------------

------------------
1.148.260,17

1.149.509,77------------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base na documentação apresentada encerrado em 31/12/2004, somando tanto no Ativo
como no Passivo, a importância de R$ 1.149.509,77 (um milhão, cento e quarenta e nove mil e quinhentos e nove reais e setenta e sete centavos)

Cordilheira Sistema Contábil Balanço Patrimonial

Consolidação: Empresa Grau: 4 Encerrado em: 31/12/2004

ELIANE MARA CESÁRIO PEREIRA MALUF
C.P.F. Nr. 362.903.439-04 C.R.C. Nr. PR 021486/O-4

ANTÔNIO JOSÉ FRANÇA
PRESIDENTE CONTADOR
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Centro de Convenções Aspen
Maringá PR

Curso de Reanimação Neonatal
O curso de Reanimação esta sendo exigido na maioria dos concursos públicos

O curso será oferecido no dia 28/07/2005.

As inscrições deverão ser feitas até 20 dias antes do início do Congresso.

Entrar em contacto com a Sociedade Médica de Maringá

Rua Imburana, 176- Maringá – Pr. - CEP: 87060-290

Fone/Fax: (44) 3262-0066 – socmedica@wnet.com.br

Vagas limitadas
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30.09.2005 - Sexta Feira

SALA I

SALA II

O uso do Leite de Vaca Integral no Primeiro ano de vida.

O que o Pediatra deve saber?

Prof. Dr. Mario Cesar Vieira

Fórmulas Alimentares em Pediatria.

Dra. Jocemara Gurmini


