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B O L E T I M  I N F O R M A T I V O

SPP - SOCIEDADE PARANAENSE 
DE PEDIATRIA

ando continuidade à 
campanha da SBP e 
suas filiadas pela 

ampliação do direito à 
licença-maternidade de 4 
para 6 meses,a presidente 
El iane  Cesár io  v is i tou  
Sarandi - município que já se 
decidiu pela adoção da 
p r o p o s t a .  “ É  u m  d o s  
exemplos a ser seguidos 
nesses pouco mais de 12 
meses de luta”, disse Eliane, 
que gostaria de ver a idéia 

aceita em um grande centro como Curitiba. 
A presidente da SPP disse também que espera ver nas 

novas diretorias da SBP e das sociedades estaduais de 
pediatria o mesmo interesse pelo assunto demonstrado e 
estimulado pelo presidente nacional, Dioclécio Campos  
Júnior. “Estamos plantando uma semente que precisará 
ser cultivada com muita atenção pelos colegas que nos 
sucederem”, declarou. 

Atualmente, no Brasil, 11 municípios adotam a licença-
maternidade ampliada. 

Presidente visita cidades               
que adotaram a proposta

D

LICENÇA AMPLIADA NOSSA HISTÓRIA       

Centenário do nascimento 
de César Pernetta
Diether H. Garbers, ex-presidente da SPP

m 4 de outubro, às 20h, associados e amigos da SPP 
tiveram a oportunidade de reviver, reverenciar e 
acompanhar parte da trajetória de vida do patrono e 

fundador de nossa entidade, relembrando sua atuação como 
médico-pediatra, professor, humanista, ético e leal às suas 
origens. Na ocasião, foi inaugurada uma biblioteca com livros 
que pertenceram ao professor e ouvida a última aula dada 
pelo grande mestre.

Preservar sua memória é obrigação de todo pediatra do 
Paraná. A ele devemos a autoria de onze  livros dedicados à 
pediatria e o hospital César Pernetta, que é marco histórico da 
pediatria paranaense e deverá ser sempre preservado.

E

NESTA EDIÇÃO

GRIPE
Nova Esperança adota vacina
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César Pernetta,

primeiro presidente da SPP

Presidente da SPP em visita a Sarandi
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ndependente de haver ou não Na SPP, o prazo para inscrição de Nas duas últimas gestões, os pediatras 
segundo turno nas eleições gerais de chapas começou em 2 de outubro e vai até paranaenses foram representados pela 
outubro, os pediatras brasileiros o último dia deste mês. A eleição está médica londrinense e professora da UFPR 

votarão mais de uma vez este ano. É que marcada para 24 de novembro. As cédulas Eliane Mara Cesário Pereira – a primeira 
2006 também é o ano em que muitas  para escolha de candidatos à SBP já estão mulher a presidir a entidade. “Temos nos 
sociedades estaduais de pediatria e sendo remetidas e devem ser devolvidas empenhado para promover os pediatras e 
também a brasileira escolherão os nomes preenchidas, pelo correio, até 24 de seu aprimoramento científico e torcemos 
daqueles que as comandarão no período novembro.  Os resul tados  serão que nossos sucessores façam um trabalho 
2007-2009. conhecidos no final de novembro. ainda melhor”, diz Eliane.

SPP/SBP

Pediatras deflagram processo eleitoral   

I

EDITORIAL

Tempo de renovar          
stamos em pleno momento em todo o Brasil os dirigentes atuais 
eleitoral – não só no país mas deixarão em estágio inicial de 
também na SPP. É hora de concretização. 

renovar nossa representação e escolher 
colegas comprometidos com as grandes Confiamos na maturidade e na 
expectativas da nossa c lasse:  sensibilidade dos futuros dirigentes e 
for talecimento do papel e da apelamos a todos os colegas para que 
remuneração e, sempre, investimentos não deixem de votar no próximo dia 24 
em educação continuada. de novembro. Essa eleição também é 

um ato político – por nós, pelas 
Queremos novidade mas, também, crianças por quem atuamos e pelo 

a garantia de que o conquistado até nosso país.
aqui não seja posto de lado. Vale esse 
raciocínio para a questão da licença- Um abraço.
maternidade ampliada, cuja adoção Eliane Mara Cesário Pereira

Eliane Mara Cesário Pereira
Presidente da SPP

E
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Raskin é eleito

presidente da SBGC

Inclusão

33º Congresso

Membro do projeto Genoma Humano e 
referência em Genética da SPP, o médico 
curitibano Salmo Raskin, 42 anos, é o 
novo presidente da Sociedade Brasileira 
de Genética Clínica. A escolha ocorreu 
durante o 18.° Congresso Brasileiro de 
Genética Clínica, em julho, no Guarujá 
(SP). 

Coube ao neuropediatra Isac Bruck 
(Cenep/UFPR) fazer a abertura do 
Curso de Atualização em Paralisia 
Cerebral, realizado na SPP de 15 a 17 de 
setembro. Para uma platéia formada por 
profissionais de saúde e educação, o 
especialista discorreu sobre um tema que 
tem freqüentado a mídia: “A inclusão 
como desafio”. O evento foi coordenado 
pela pediatra Lúcia Helena Coutinho dos 
Santos, membro do Departamento 
Científico de Neurologia da SPP.

 

Também merece nossos cumprimentos o 
vice-presidente da SPP Renato Tamehiro, 
de Cascavel, que esteve à frente da 
o r g a n i z a ç ã o  d o  3 3 º  E n c o n t r o  
Paranaense de Pediatria. O evento 
aconteceu em agosto.

Aleitamento I 

Aleitamento II

Congresso discute

nutrição terapêutica

Nova Esperança 

A norma brasileira que regula a 
publicidade e a venda de produtos 
alimentícios para o público infantil foi o 
tema da Semana de Amamentação deste 
ano. A A norma, que foi aprovada no 
começo de 2006, impede a venda de 
produtos para crianças menores de 2 anos 
que possam levar à substituição do leite 
materno, entre outras orientações”, 
esclarece a presidente do Departamento 
Científico de Aleitamento Materno da SPP 
e coordenadora municipal do Programa 
de Incentivo ao Aleitamento Materno 
(Proama),Claudete Closs.

Se você trabalha em Curitiba, anote os 
números dos telefones do Proama: 41 
3321-3229 e 41 9951-3987. Eles podem 
ajudar muitas mães inexperientes a 
amamentar seus bebês. O celular atende 
24 horas.

A SPP apoiou o III Congresso Sul 
Brasileiro de Terapia Nutricional Enteral 
e Parenteral e II Simpósio Internacional 
de Nutrição Clínica do Paraná, realizado 
em Curitiba, de 28 a 30 de setembro, no 
Estação Embratel Convention Center. A 
presidente do Departamento Científico de 
Suporte Nutricional da entidade, Izaura 
Merola Faria, fez parte da comissão 
organizadora do evento, que teve como 
uma de suas atrações a pediatra chilena 
Isabel Hodgson.

A SPP cumprimenta o município de Nova 
Esperança, no norte do Paraná, pela 
iniciativa de introduzir a vacinação 
contra gripe para a faixa etária de 1 a 6 
anos. A medida, que foi implantada no 
ano passado, tem se refletido na queda da 
demanda por atendimento médico no 
outono-inverno. Em outras palavras, está 
melhorando a condição de saúde dos 
pequenos cidadãos daquela cidade.

Agende-se

Ouvidoria 

SPP doa equipamento

de fototerapia para

Maringá

2º Ciclo de Reuniões “Desenvolvimento 

Infantil – Enfoque biopsicossocial”

09 de novembro – Mudanças psicológicas 

na puberdade - Dra. Darci Bonetto 

Na SPP, a partir das 20h.

A semente plantada há 12 anos pelo atual 

presidente de honra da SPP, Donizetti 

Giamberardino Filho, dá bons frutos. 

Começou a funcionar em Curitiba, em 

meados de setembro, a Ouvidoria da 

Saúde - o serviço de atendimento ao 

público que pode ser acionado pelo 

telefone de chamada gratuita 0800 644 

0041. A ouvidoria é uma derivação da 

Central de Atendimento ao Usuário 

(CAU) da Secretaria Municipal da 

Saúde, estruturada pelo pediatra. 

Um equipamento de fototerapia Bilitron, 

avaliado em R$ 4 mil, foi doado pela SPP 

e pelo Departamento de Pediatria da 

Sociedade Médica de Maringá ao 

Hospital Universitário. O equipamento 

pode resolver casos graves de icterícia e 

que ocorrem quando mãe Rh - gera um 

bebê RH + . 

Na  f o t o ,  J o s é  Car l o s  Amador  

(SPP/Maringá), Eliane Cesário 

(presidente da SPP), Ângelo Priore 

(reitor da UEM) e 

(superintendente do 

HU/Maringá). 

Carlos Edmundo 

Rodrigues Fontes 

FIQUE POR DENTRO
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ma bonita festa temática 
celebrou, na sede da SPP, o Dia 
do Pediatra (27 de julho). O 

evento, que foi aberto com um espetáculo 
de dança indiana, homenageou os 
profissionais de destaque nas áreas social, 
de pediatria clínica e de pesquisa e, em 
seguida, reuniu os participantes para um 
jantar com pratos típicos da culinária 
indiana. O cardápio foi preparado pelo chef 
Guilherme Bonetto, filho da colega Darci 
Bonetto. O local também foi decorado 
com velas e arranjos ao estilo indiano.

COMEMORAÇÃO

SPP homenageia 
pediatras em noite 
à moda indiana

U
Diether Garbers entrega comenda a Múcio de Abreu Neto 

(Mérito em Pediatria Clínica)

Mitsuru Miyague homenageia Eduardo Rego Filho (Mérito em Pesquisa)

Luci Pfeiffer homenageia Olympio Sotto Mayor Neto

(Mérito Social)

Bailarinas brindaram os convidados com a beleza da dança indiana

Simpósio de Urgências supera expectativas    
erca de 1,2 mil profissionais de 

saúde de quase todo o país (25 

Estados) par ticiparam do 

Simpósio Brasileiro de Urgências e 

Emergências Médicas. O evento 

aconteceu em Curitiba, no final de agosto, 

sob a presidência da dirigente da SPP, 

Eliane Mara Cesário Pereira.

“A procura antecipada por inscrições 

revelava que o congresso seria um sucesso. 

Apenas não imaginava que seria tanto 

assim”, disse Eliane, que chegou a 

autorizar a abertura de 60 vagas extras 

para garantir a par ticipação dos 

interessados. “A presença maciça dos 

participantes significa o quanto o tema é 

atual e preocupação dos nossos colegas”, 

completou.

No último dia do evento, que coincidiu 

com a segunda etapa da campanha anual 

de vacinação contra a paralisia infantil, 

participantes do evento e voluntários 

distribuíram material informativo sobre 

prevenção da poliomielite e do trauma, 

um dos temas centrais do simpósio.

C
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m 12 de Agosto de 2005, o Conselho O processo de Atualização Profissional O número mínimo de créditos que deve 
Federal de Medicina publicou no passou a vigorar a partir do dia 1º de Janeiro ser obtido em cada período de 5 anos é de 
DOU, Seção I, páginas 141 e 142, a de 2006. Os portadores de Título de 100 e, caso não seja alcançado, resta a opção 

Especialidade e Certificado de Área de Resolução do CFM nº 1.772/2005, que de uma prova para completar até 50% do 
Atuação emitidos até 31 de Dezembro de instituiu o Certificado de Atualização total de créditos, prova esta a ser elaborada 
2005 continuarão com seus registros nos Profissional para os médicos portadores de de acordo com  normas específicas a serem 
Conselhos Regionais de Medicina e, na Título de Especialidade e/ou Certificado estabelecidas pelo CNA em conjunto com a 
dependência de sua vontade, poderão de Área de Atuação e criou a Comissão Sociedade de Especialidade. A pontuação 
aderir ao processo de Certificação de Nacional de Acreditação (CNA), com a anual máxima está limitada a 40 créditos, 
Atualização Profissional, maneira de f inal idade de elaborar  nor mas e evitando que o médico adquira o total de 
assegurarem a si e aos seus doentes a regulamentos e além de coordenar a créditos em um período muito curto.
c o m p r o v a ç ã o  d e  s e u  c o n s t a n t e  emissão desses certificados. O Especialista que também possui 
aperfeiçoamento.Apesar do envolvimento dos Conselhos Título de Área de Atuação deverá 

Regionais de Medicina, das Associações preencher o requisito de 100 créditos 
Médicas, da Comissão Nacional de qüinqüenais separadamente, ou seja, o 
Residência Médica e dos debates em correspondente individualizado a cada 
consultas públicas com a participação das atividade.
Sociedades de Especialidades, muitos P a r a  c r é d i t o  d o s  p o n t o s ,  o s  
médicos ainda têm dúvidas a respeito desse comprovantes de participações e atividades 
assunto. No presente artigo, tentaremos deverão ser encaminhados à CNA, 
responder aos questionamentos que mais excetuando-se os cursos e eventos já 
comumente nos chegam. credenciados pela entidade e desde que o 

Origem - A Resolução teve sua origem médico naquela  Comissão este ja  
na imprescindível necessidade da cadastrado. Para efetuar o seu cadastro, 
constante atualização dos médicos, frente proceda da seguinte maneira:
ao vertiginoso crescimento de informações 1.Entre no site  www.cna-cap.org.br
e conhecimentos científicos e, como 2.Clique em Cadastro de participantes da 

certificação ou em Clique aqui para conseqüência,  para promover um 
participaratendimento à saúde da população de 
3.Siga os  passos  seguintes  até  o  melhor qualidade.
preenchimento do cadastroA fa l ta  de  conhec imentos  em Os por tadores dos T í tulos  de 

Para saber quais atividades de educação procedimentos e técnicas médicas Especialista e Certificados de Área de 
continuada já estão aprovadas pela CNA e atualizadas tem determinado sérios Atuação emitidos a partir de 1º de Janeiro 
que contarão pontos para este processo de agravos aos pacientes com conseqüente de 2006, estão obrigados a aderir ao 
Atualização Profissional, clique em processo de Certificação de Atualização penalização disciplinar cada vez mais 
Atividades credenciadas, escolha a Profissional e, a cada 5 anos, serão freqüente dos médicos. Portanto, é 
especialidade ou área de atuação e o Estado submetidos a avaliação dos créditos fundamental que a atualização contínua 

obtidos nas programações sob pena de d a  f e d e r a ç ã o  d e  s e u  i n t e r e s s e .  seja efetuada por todos para que o médico 
perda do registro desses Títulos e/ou Detalhamento da atividade, assim como continue confiável e digno de respeito da 
Certificados. Vale lembrar que os créditos sua pontuação, poderá ser obtido clicando população.
qüinqüenais não são cumulativos após o sobre o título do evento que lhe interessar.Embora não enquadrados na Resolução, 
período de 5 anos. A organização do evento encaminhará à os médicos generalistas também devem 

Os médicos que aderirem ao programa e CNA a listagem dos médicos que participar dos eventos científicos que 
preencherem os requisitos necessários participaram e os pontos vão sendo visem sua atualização nas doenças que 
receberão um Certificado de Atualização acumulados automaticamente. Embora a acometam mais comumente a população.
Profissional em sua Especialidade ou Área sistemática de computação dos créditos A atualização será disponibilizada aos 
de Atuação, com validade de 5 anos, sendo- esteja bem organizada pela CNA, médicos pelo CFM, AMB e Sociedades de 
lhes facultada a divulgação dos mesmos alertamos que os comprovantes de todas as Especialidades, através de eventos e 
após registro nos Conselhos Regionais de atividades das quais participou sejam atividades científicas creditados pela CNA e 
Medicina. guardadas durante 5 anos.publicados em seu sítio eletrônico. 

E

DESFAZENDO SUAS DÚVIDAS SOBRE O
CERTIFICADO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

Luiz Ernesto Pujol, conselheiro do CRM

“É fundamental que a 

atualização contínua seja 

efetuada por todos para 

que o médico continue 

confiável e digno de 

respeito da população”.



SPP/Curitiba

SPP/Curitiba

Consultório Pediátrico e Saúde Mental 
• Vida Sexual na Adolescência

19 de outubro

XXXIII Congresso Brasileiro de Pediatria - Informações: www.cbpediatria2006.sbp.com.br06 a 11 de outubro
Centro de Convenções 

de Pernambuco - PE

II Jornada Internacional de Dermatologia Pediátrica e 
1º Encontro dos Ex-especializandos em Dermatopediatria – HC – UFPR 27 e 28 de outubro 

XXXIII Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia - Informações: sbpt2006@arxweb.com.br1 a 5 de novembro
Centro de Convenções

de Fortaleza - CE
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EVENTOS 2006

 X Congresso Latino-americano de Radiologia Pediátrica -  Informações: 41 3022-1247.12 a 14 de outubro Estação Embratel 
Convention Center

09 de novembro Mudanças psicológicas na puberdade - Dra. Darci Bonetto 

PPP

uarapuava é o mais novo município do Paraná a 
estender os benefícios do PPP/Unimed aos seus 
pediatras. A implantação do programa, que prevê a 

remuneração diferenciada dos profissionais a fim de 
estimular o acompanhamento ambulatorial dos pacientes 
que não precisam de hospitalização, aconteceu em agosto. 
Ela marca a nova gestão da cooperativa, dirigida por Antônio 
França Araújo.

“É mais um passo adiante, ainda que demorado, que a 
pediatria paranaense alcança em nossa cidade”, opina o 
pediatra Adir Domingos, que mandou e-mail para a SPP 
relatando a conquista. Domingos também destaca “a 
inestimável colaboração do Dr. José Carlos Amador, que 
gentilmente veio a Guarapuava ministrar palestra sobre o 
PPP e seu funcionamento em Maringá”.

O Paraná conta agora com 5 cidades abrangidas pelo 
PPP/Unimed: Londrina, Cascavel, Maringá, Curitiba e agora 
Guarapuava.

G

Parceria com a Unimed 
chega a Guarapuava                           

Pediatras da Unimed 
vão definir protocolo

padronização de procedimentos médicos que a 
Unimed está começando a definir deve chegar à 
Pediatria em breve. A informação é do vice-

presidente da SPP, Aristides Schier da Cruz, que deve levar o 
assunto para a próxima reunião de diretoria, no começo de 
outubro.

“O objetivo dessa padronização, que será definida por um 
grupo de pediatras a ser designado pela presidente Eliane 
Cesário, é determinar em que condições são necessárias 
condutas como o uso de determinados medicamentos ou a 
repetição de exames de alto custo a partir de bases 
científicas”, explica. 

Segundo Schier, a padronização está sendo levada a todas 
as especialidades médicas oferecidas pela cooperativa para 
racionalizar o atendimento. No caso da Pediatria, deve 
começar a ser esboçada pelos pediatras ainda este ano. 
Exame de alto custo, a endoscopia já tem normatização 
própria.

A

PADRONIZAÇÃO

18 de novembro
Sessão Interativa de Infectologia - Lúcia Bricks (USP) e Marco Aurélio Sáfadi (Santa Casa/SP)
Informações e inscrições: (41) 3223-2570

SPP/Curitiba
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