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Por ocasião do 68º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria, re-
alizado em Curitiba no mês de maio*, os pediatras do Paraná decidi-
ram, em Assembléia Geral Exatraordinária, aguardar as propostas das 
operadoras de saúde para definir como prosseguir o “Movimento pela 
Valorização dos Pediatras” na SPP.

No último dia 27 de junho, novamente reunidos em AGE, os pedia-
tras recusaram as propostas desrespeitosas das operadoras e, passa-
dos dois anos do início da “Mobilização Nacional pela Valorização dos 
Pediatras”, se posicionaram pelo descredenciamento individual.

Nossos colegas pediatras do Paraná foram muito tolerantes e ado-
taram uma atitude madura, ética e legal. Estão de parabéns! É o cami-
nho certo para garantir atendimento de qualidade para nossas crian-
ças e adolescentes e remuneração justa e ética. É oportuno lembrar 
alguns artigos do nosso Código de Ética Médica.

Princípios Fundamentais

“Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o médico necessita 
ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa”.

“Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e 
usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente”.

“O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pre-
texto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer 
restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a corre-
ção de seu trabalho”.

“O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com ob-
jetivos de lucro, finalidade política ou religiosa”.

“O médico será solidário com os movimentos de defesa da dignidade 
profissional, seja por remuneração digna e justa seja por condições de 
trabalho compatíveis com o exercício ético-profissional da Medicina e 
seu aprimoramento técnico-científico”.

Capítulo II - É direito do médico:

“Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quan-
do a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer 
condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar 
digna e justamente, ressalvadas as situações de urgência e emergên-
cia, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Re-
gional de Medicina”.

“Estabelecer seus honorários de forma justa e digna”.

Capítulo VII - É vedado ao médico:

Art. 49 - “Assumir condutas contrárias a movimentos legítimos da cate-
goria médica com a finalidade de obter vantagens”.

Milton Macedo de Jesus

Diretor de Defesa Profissional da SBP

*Confira mais detalhes do 68º CNAP nas páginas 4 e 5 desta edição.

Parabéns Pediatras

A VI Jornada Integrada de Alergia e Imunologia, Pneumologia e 
Dermatologia  da SPP, realizado do dia  02 a 04 de Junho, contou com a 
participação de mais de 280 associados desta e de outras regionais da 
SBP. Contamos com a participação de pediatras de diversos estados, 
como Rondônia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Goiás.

Os palestrantes convidados são reconhecidos nacionalmente 
como experts em suas áreas  de atuação. Estiveram presentes, o Pre-
sidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Eduardo Vaz, e Dr. 
Dennis  Burns, do Departamento de Defesa Profissional da SBP. Nesta 
edição da Jornada, foram introduzidas inovações, como os “Mitos e 
Verdades” e também casos clínicos interativos.

A SPP aproveita a oportunidade para parabenizar os membros 

destes três Departamentos Científicos da SPP e todos os que contri-
buíram para abrilhantar esse evento já tradicional da Pediatria Para-
naense. As aulas estarão dis-
poníveis no site http://www.
jornadaintegrada.com.br nos 
próximos dias. O Dr. Arman-
do Salvatierra Barroso, da 
Defesa Profissional da SPP, 
aproveitou a oportunidade 
para trazer suas impressões 
sobre o evento. Leia mais na 
página 3.
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Dia do Pediatra 
comemorado com 

Jantar Dançante

Em comemoração ao Dia do Pediatra, a SCP promove um 
jantar dançante especial e convida a todos os pediatras de 
Santa Catarina a prestigiarem esta importante data, quando 
serão homenageados os ex-presidentes da entidade.
Dia 06 de agosto de 2011, às 20h30min
Salão de Festas da Associação Catarinense de Medicina
Convites na sede da SCP

Na luta pela melhoria da 

remuneração médica, diversos 

pediatras catarinenses estão 

se descredenciando de 

alguns planos de saúde em 

autogestão (UNIDAS) pelo não 

atendimento às reivindicações 

definidas em assembleia geral 

da especialidade. A SCP apoia 

os colegas, após inúmeras 

tentativas de negociação com as 

operadoras desses planos.  



7

(Maria Lucia Nascimento Capozzi*)

Flor da manhã pressentida tu chegas a cada dia
Pra ser a luz refletida, paisagem de calmaria.
Dona das águas da vida trazes nas mãos a magia
Sendo chegada e partida, viageira da poesia...
Menina- mulher, dual, semente-ventre, trigal
Flor-fruto, manancial, mina-água-pedra, cristal...

Noturna face de um lago clareada pela lua
Leitosa via do afago, esta cantiga é só tua.
Sonhas em noite estrelada, nas manhãs és bailarina
Ou borboleta pousada em tardes de turmalina.
Menina- mulher, dual, semente-ventre, trigal
Flor-fruto, manancial, mina-água-pedra, cristal...

Quando adormece a menina, desperta a mulher ungida
Renascida mandarina, lapida em tempo a acolhida.
Pelos veios de teus seios flui o passado e o futuro
Teus flancos são os esteios, permeios de claro-escuro.
Menina- mulher, dual, semente-ventre, trigal
Flor-fruto, manancial, mina-água-pedra, cristal...

És fiandeira do tempo a tecer geografias
Em teus teares de vento, no ventre das liturgias.
Tu, pássara à flor das águas voejando eternidades
A naufragar tuas mágoas no espelho das divindades...
Menina- mulher, dual, semente-ventre, trigal
Flor-fruto, manancial, mina-água-pedra, cristal...

*Maria Lucia Nascimento Capozzi,  é professora de Literatura e Língua Portuguesa,
editora e autora de “Espelho de Mim”, “Álbum de Retratos” e “A Literatura Possível”.  

Mulher
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Aos Pediatras Paranaenses, Com a finalidade de esclarecer aos Pe-

diatras do Paraná as posições tomadas na Reunião Extraordinária dos 

Médicos do Paraná, ocorrida na data de 28 de Junho de 2011 na sede 

da Associação Médica do Paraná, a Sociedade Paranaense de Pediatria 

comunica as decisões tomadas em consenso com as demais especialida-

des médicas que recomendam adesão de todos os Pediatras do Estado:

1. Imediato descredenciamento de atendimentos em consultórios 

aos usuários de todas as Seguradoras de Saúde Suplementar (FENASEG);

2. Imediato descredenciamento dos atendimentos em consultórios 

aos usuários dos Planos de Saúde Suplementar que a exemplo da AMIL, 

SANEPAR, COPEL, CASSI e GEAP não negociaram nossas pretensões de re-

ajustes dos honorários médicos ou cujas negociações foram infrutíferas.

O descredenciamento deverá ser efetuado INDIVIDUALMENTE, 

através da Carta de Descredenciamento disponível na Assessoria Ju-

rídica da AMP*, onde os médicos poderão ser esclarecidos quanto a 

dúvidas éticas e legais que por ventura restem. Ressaltamos que este 

posicionamento foi corroborado em Assembléia da SPP e na Reunião 

Extraordinária dos Médicos, contando com o apoio da Comissão Estadu-

al de Honorários Médicos composta pela Associação Médica do Paraná, 

Conselho Regional de Medicina do Paraná e Sindicato dos Médicos do 

Paraná. É chegado o momento de uma tomada de decisão para o resga-

te da dignidade de nossa profissão e da nossa especialidade. Devemos 

este respeito aos nossos pequenos pacientes e suas famílias.

Não há como impor o descredenciamento recomendado, sendo 

esta uma prerrogativa de cada um dos Pediatras, porém a decisão da As-

sembléia é uma tomada de posição de toda a classe médica do Paraná e 

segundo o que reza o Código de Ética Médica deve ser seguida por todos 

os médicos (Capítulo I, Parágrafo XV  “ O médico será solidário com os 

movimentos de defesa da dignidade profissional, seja por remuneração 

digna e justa seja por condições de trabalho compatíveis com o exercício 

ético-profissional da medicina e seu aprimoramento técnico-científico” 

e Capítulo VII, Artigo 49  “ É vedado ao médico assumir condutas con-

trárias a movimentos legítimos da categoria médica com a finalidade de 

obter vantagens”).

Considerando as circunstâncias que levaram a esta ação, a consci-

ência de cada um de nós determinará a adoção ou não a este Movimen-

to de Classe.

Ficou decidido também nesta Reunião:

1. Avaliações bimestrais dos desdobramentos dos descredencia-

mentos para eventual indicação de atitude semelhante frente a outros 

Planos de Saúde Suplementar que não atendam às reivindicações da Co-

missão Estadual de Honorários Médicos;

Com relação à cooperativa dos médicos de Curitiba (UNIMED/

Curitiba) decidido foi a coleta de assinaturas dos cooperados para a re-

alização de Assembléia Extraordinária para especificamente tratar da 

elevação dos honorários médicos a níveis condignos.

Editorial

*Associação Médica do Paraná
Rua Candido Xavier, 575 – Curitiba/PR
Telefone: (41) 3024-1415

 L. E. Pujol
Ouvidoria da SPP

Errata
Referente a nota publicada no Boletim Informativo março/abril nº 70, página 05 “Importante conquista”, ao contrário do que foi informado o 

produto Palivizumabe trata-se de um anticorpo monoclonal e não de uma vacina.
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Neonatologia
Uma nova Edição do Manual “Atendi-

mento ao Recém Nascido de Risco” será lança-

da para os pediatras de todo o estado. A ação 

é uma parceria entre a Secretaria Estadual de 

Saúde do Paraná (SESA) com a contribuição 

dos membros do Departamento Científico de 

Neonatologia da SPP e demais colaboradores 

dos Departamentos Científico de Infectologia 

e Suporte Nutricional.

Medicina Paliativa em Pediatria

Os membros do Departamento Científico 

de Medicina Paliativa em Pediatria da SBP 

realizaram sua primeira reunião em 17 de 

maio de 2011 na Sociedade Paranaense 

de Pediatria. Nesse primeiro encontro, 

foram definidas metas e tarefas entre seus 

membros para o período. Na foto, da direita 

para a esquerda, a presidente Dra. Cristiane 

Rodrigues de Sousa, Dra. Márcia Puato Vieira 

Pupim, Dra. Patrícia Miranda do Lago, Dr. Vitor 

Costa Palazzo, Dr. Izrail Cat, Dra. Sílvia Maria 

de Macedo Barbosa, Dra. Beatriz Bermudez e 

Dra. Rosana Cipolotti. 

Termina mais uma edição da Jornada 

Integrada de Pediatria, como sempre, 

com êxito total, tanto do ponto de vista 

organizacional,  quanto de conteúdo médico. 

Até houveram inovações. No módulo de 

Mitos e Verdades, um cenário teatral foi 

preparado no auditório, com caveiras, 

velas, e até mesmo palestrantes vestidos a 

caráter (bruxas, vampiros, mágicos e outros 

personagens “macabros”). Sonorização 

adequada, ruídos, barulhos, gritos e fogos, 

foram artifícios usados para melhor ilustrar o 

que, de forma inédita no nosso meio, surge 

como oportunidade didática de ensinar, 

aprender e revisar conceitos de medicina 

infantil. Os organizadores estão de parabéns.

No que se refere ao debate de defesa 

profissional, inserida sabiamente pela 

organização do evento, foram amplamente 

debatidos os temas do momento nesta área e 

que afligem todos os pediatras: a valorização 

do seu trabalho, a defesa intransigente da 

Sucesso da VI Jornada Integrada e Defesa Profissional

dignidade médica e a melhoria das condições 

de trabalho. A julgar pelas perguntas e 

mensagens recebidas após o debate, hoje os 

pediatras, de todas as especialidades e áreas 

de atuação compreenderam o valor da UNIÃO 

e da defesa em CONJUNTO das carências  da 

nossa especialidade.

A presença foi maciça, o auditório 

ficou lotado e as perguntas se sucederam e 

continuaram nos corredores da Sociedade 

Paranaense de Pediatria (SPP) aqui em 

Curitiba, local do importante evento. Não 

há mais dúvida de que amadurecemos e 

reconhecemos nossa força. Isto já havia 

ficado patente na Mobilização Nacional do dia 

07 de abril e posteriormente no curso Nestlé, 

também realizado na capital paranaense. 

Mas, foi reafirmado na Assembléia Geral da 

SPP no dia 19 de maio, durante o 68º Curso 

Nestlé de Atualização em Pediatria.

A Assembléia soberana autorizou a 

diretoria da SPP a outorgar a negociação 

do reconhecimento financeiro e mais: de 

DIGNIDADE PROFISSIONAL. Além disso, à 

Comissão Estadual de Honorários Médicos 

(CEHM) para que junto aos administradores 

de planos de saúde consigam chegar ao 

denominador comum que em última análise 

beneficiará aos usuários dos referidos planos.

Os pediatras fazem sua parte e se 

preparam assiduamente, tanto nos bancos 

das faculdades e nas Residências Médicas, 

quanto em inúmeros eventos como Jornadas, 

Simpósios, Congressos, Mesas Redondas e 

Workshops, que demandam tempo e dinheiro 

para estar de prontidão e melhor atender a 

seus pequenos pacientes. Esperamos que os 

administradores destes planos de saúde se 

sensibilizem e que, além do lucro, pensem no 

papel social que também lhe correspondem.

Armando Salvatierra Barroso

Defesa Profissional da SPP
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O Departamento Cientifíco de Gastro-
enterologia da Sociedade Brasileira de Pedia-
tria publicou no site SBP Ciência* uma nova 
recomendação para o diagnóstico da Doen-
ça do Refluxo Gastroesofágico em crianças. 
Confira trecho do documento “A Utilização da 
Ultrassonografia Abdominal para o Diagnósti-
co da Doença do Refluxo Gastroesofágico em 
Pediatria”:

“Recentemente a utilização da ultras-
sonografia abdominal para o “diagnóstico 
de RGE” tem sido amplamente divulgada em 
diversas regiões do país. Este método foi pro-
posto inicialmente tendo como argumento a 
vantagem de não ser invasivo e não envolver 

Refluxo gastroesofágico em Pediatria
exposição à radiação2, entretanto este exame 
avalia apenas o refluxo pós-prandial.  A iden-
tificação de episódios de refluxo em períodos 
de 10-15 minutos não é uma informação útil, 
pois não há parâmetros de normalidade ou 
anormalidade uma vez que episódios de re-
fluxo ocorrem naturalmente no período pós-
-prandial. Assim, a observação da ocorrência 
de refluxo pela ultrassonografia abdominal 
não implica que o mesmo seja patológico e a 
utilidade deste método para o diagnóstico da 
DRGE não foi confirmada em estudos subse-
quentes3. Deve-se destacar que este método 
pode ser útil na identificação de estenose hi-
pertrófica do piloro, de má-rotação intestinal 

ou de outras doenças intra-abdominais, mas 
não para o diagnóstico da DRGE. Os membros 
do Conselho Científico de Gastroenterolo-
gia da Sociedade Brasileira de Pediatria, em 
consonância com a publicação mais recente 
que representa o consenso das orientações 
publicadas pelas Sociedades Européia (ES-
PGHAN) e Norte Americana (NASPGHAN) de 
Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição 
Pediátricas4, têm a seguinte posição: No mo-
mento, não há indicação para a utilização da 
ultrassonografia abdominal na investigação 
de DRGE em crianças.   
 *Confira o texto na íntegra acessando:
http://www.sbp.com.br/sbpciencia

As aulas na Cozinha Experimental da SPP 
continuam à todo vapor. Os encontros, sempre 
mensais, contam também com o curso “Atuali-
zação em Nutrologia Pediátrica”. Uma oportu-
nidade de aprendizado e troca de experiências. 
Em abril, a segunda aula abordou o papel da 
gestante na nutrição fetal. O módulo foi minis-
trado pela Dra. Izaura Merola Faria. Ela enfatizou 
a importância  do consumo de ômega 3 durante 
a gestação. Já a aula prática foi coordenada pela 
nutricionista Maria Emília Suplicy, que elaborou 
três receitas: sopa de quinoa, salmão com aba-
caxi grelhado e sucos para diminuir o edema du-
rante a gestação. 

Sopa de Quinoa
Rendimento: 4 porções

Calorias por porção: 150 Kcal

Ingredientes
• 200g de cenoura cortada em cubos
 pequenos
• 200g de abóbora cortada em cubos
 pequenos
• 100g de salsão cortado em tiras finas
• 1 peito de frango cortado em tiras finas
• 1 colher (sopa) de azeite
• 1 colher (café) de gengibre cortado em
 tiras finas
• 2 colheres (sopa) de salsa picada
• 1,5L de caldo de frango ou legumes
 Para a Quinoa
• 100 g de quinoa
• 250mL de caldo de frango
• 1 cebola
• 1 dente de cravo

Modo de Preparo
Em um caldeirão coloque o azeite, o fran-

go, a cenoura em cubos e deixe dourar. Se for 
necessário, vá pingando caldo de galinha para 
não grudar no fundo da panela. Coloque o res-
tante do caldo de galinha e deixe cozinhar por 15 
minutos. Acrescente a abóbora, espere cozinhar 
até a abóbora ficar macia e coloque o salsão. 

Destaques da Cozinha experimental
Cozinhe a quinoa com a cebola inteira, o cravo 
e o caldo de galinha (250mL). Em seguida, acres-
cente a quinoa à sopa com o gengibre e por fim 
a salsa.

No módulo do mês de maio o palestrante 
Dr. Aristides Shier da Cruz falou sobre a alimenta-

ção complementar no primeiro ano de vida. Ele 
ressaltou a importância do aleitamento materno 
exclusivo até os 6 meses. Além disso, afirmou 
que a introdução dos alimentos complementa-
res NÃO deverá ser realizada antes de 17 sema-
nas (quatro meses) e nem depois de 26 semanas 
(seis meses).

Não é indicado o uso de leite de vaca e de 
derivados como iogurtes e queijo petit suisse 
abaixo de um ano de idade, assim como bebidas 
açucaradas como sucos industrializados e sucos 
a base de soja. A aula prática foi coordenada pela 
Dra. Sandra Shuller, que apresentou técnicas de 
higienização dos alimentos e elaboração de pa-
pas doces e salgadas, sem introdução do sal e do 
açúcar antes do primeiro ano de vida.  Receitas 
como frapê de frutas, papa de peixe com milho e 
papa de carne com abobrinha foram testadas e 
degustadas na aula.

Sopinha de peixe com milho

Ingredientes
• 50 g de peixe sem espinho (de acordo
 com a região)
• 1 colher de chá de cebola picada

• 2 colheres de sopa de batatinha
• 2 colheres de sopa de chuchu
• 1 colher de sopa de milho
• 1 colher de sopa de couve picada
• 250 ml de água
• 10 ml de óleo

Modo de Preparo
Em uma panela pequena refogue o peixe 

em cubos e a cebola. Acrescente os demais in-
gredientes. Cubra com água. Tampe e cozinhe 
em fogo médio até que os ingredientes fiquem 
macios e com pouco caldo. Amasse com o garfo, 
acrescente o óleo e sirva.

 As aulas acontecem às quartas-fei-
ras. As atividades teórico-práticas iniciam-se às 
19h30, sendo destinado trinta minutos à teoria 
e uma hora e meia à aula prática. Será disponibi-
lizado no novo site da SPP as receitas elaboradas 
e orientações sobre o assunto abordado. Outra 
atividade da cozinha experimental é a confecção 
de um livro de receitas destinado aos pediatras. 
Você também poderá participar enviando sua 
receita por e-mail: sppediatria@hotmail.com 

 A próxima aula acontece no dia 17 de 
agosto e trará como tema a alimentação do pa-
ciente celíaco. A aula teórica será realizada pela 
Dra. Adriane Celli, e a prática por nutricionistas. 
Estamos a disposição para novas sugestões, pois 
somos uma equipe na cozinha experimental, 
trabalhando para melhorar a saúde de nossas 
crianças!



68º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria
A importância do investimento

na infância 
Logo após a solenidade, aconteceu a Conferência de Abertura “In-

vestimento na primeira infância: estratégia para a evolução da socieda-
de”. Ministrada pelo ex-presidente da SBP, Dr. Dioclécio Campos Junior, 
a palestra mostrou a importância de cuidar bem das crianças de nosso 
país. “Investir na criança é investir no futuro do Brasil”, garantiu ele.

O pediatra apresentou um panorama de discussões que circun-
dam a infância ressaltando os direitos essenciais à uma vida com dig-
nidade. “A criança é um sujeito de direito e não objeto”, alertou. Para 
concluir a conferência, Dr. Dioclécio lançou uma importante reflexão 
aos pediatras ali presentes: “Será que a criança sabe que é um sujeito 
de direitos?”. Para concluir, afirmou que toda a sociedade deve estar 
envolvida nessa luta. 

Desafios da Pediatria em discussão
O momento auge do 68º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria 

aconteceu no penúltimo dia de evento (19). A mesa-redonda intitulada 
“Os Desafios da Pediatria” trouxe à tona discussões como a determina-
ção do valor do pediatra, onde estão eles e também sobre a duração da 
residência médica.  A mesa foi composta pelo pediatra neonatologista 
Dr. Ércio Amaro de Oliveira Filho; pela professora da Universidade Fede-
ral de São Paulo (USP), Dra. Sandra Ferraz Grisi; pelo Dr. Milton Macedo; 
e pelo presidente da SBP, Dr. Eduardo Vaz.

A discussão teve inicio com a exposição do Dr. Milton Macedo, 
que levantou o tema “Quem determina o valor do pediatra?”. Durante a 
palestra, o pediatra ressaltou que os profissionais têm de receber pelo 
seu verdadeiro valor e que isso deve ser uma exigência de todos. “Se 
nós não determinarmos o nosso valor, as operadores vão manter uma 
remuneração muito baixa. Temos que percebe-lo e exigi-lo”, apontou 
ele. O pediatra relembrou também que é direito do médico estabelecer 

Um dos destaques do evento foi a
mesa-redonda sobre os Desafios da Pediatria

O evento aconteceu nas dependências da 
Expo Unimed/Universidade Positivo,

em Curitiba

O Presidente da Academia Brasileira de 
Pediatria, Dr. Fernando Nóbrega (de cinza) 

também marcou presença

A Diretora da Nestlé, Sra. Serena Aboutbol e 
demais Colaboradores da empresa

O stand conjunto da SPP e SBP teve grande 
movimentação ao longo do Curso Nestlé

Dr. Ismar Strachmann, Sr. Irineu e Dr. Renato 
Tamehiro

Degustação do “brunch” oferecido após a 
abertura do Curso Nestlé

Colóquio sobre Alergia Alimentar movimenta o 
grande auditório da Expo Unimed

Mesa Redonda de Gastrenterologia Clínica, 
com Dr. Mário Vieira

Curso Nestlé teve grande êxito
nessa sua 68ª edição

Nestlé Nutrition Institute e Cybercafe – um dos 
mais procurados

Dr.Mário Vieira e Luiz Ernesto Pujol defronte 
ao Painel de 90 Anos da Nestlé junto à área 

médico-científica

honorários de forma justa e digna. “Unidos, podemos fazer muita coisa, 
o nosso futuro depende da nossa participação”, concluiu.

Ainda dentro desse enfoque, o Dr. Eduardo Vaz, afirmou que as 
operadoras não valorizam o trabalho da esfera pediátrica. “Muitas vezes 
temos que custear nossos consultórios para atender aos nossos pacien-
tes”, expôs ele. “Pediatras muitas vezes deixam de tirar férias e aceitam 
ganhar menos para não abandonar as crianças. Elas não têm valorização 
adequada”, alerta. 

O presidente da SBP levantou a discussão “Onde estão os pedia-
tras?” pontuando os problemas na formação dos profissionais. “For-
mar um pediatra hoje em dia leva tempo, exige um certo investimento, 
mas o pediatra precisa ser formado com qualidade”, afirmou. Lembrou 
também que o país está perdendo a oportunidade de contingente de 
médicos formados para atender às crianças. “Não falta pediatra, falta 
vergonha na cara dos nossos gestores”, garantiu. O presidente aprovei-
tou a oportunidade para elogiar o trabalho do Dr. Ernesto Pujol e da 
presidente da SPP, Dra. Darci Bonetto, quanto a luta pela valorização dos 
pediatras em âmbito estadual.

O tema seguinte foi referente à duração da residência médica 
“Mais é melhor?”. A palestra foi ministrada pela Dra. Sandra Ferraz Grisi, 
que destacou que é preciso pressionar o Ministério da Educação para a 
valorização da importância da formação dos pediatras. A pediatra desta-
cou também a importância da capacitação e atualização dos pediatras, e 
sugeriu ainda, a proposta de ampliar a residência médica para três anos.

68º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

Convite da Nestlé e SPP contando com a 
presença do Exmo. Sr. Luciano Ducci, Prefeito 
de Curitiba e Pediatra à abertura do evento

A presidente da SPP, Dra. Darci Bonetto, foi a 
primeira integrante da mesa solene a discursar 

na abertura

Em seguida, o presidente da SBP, Dr. Eduardo 
Vaz, ressaltou a importância da forte parceria 

entre a Pediatria Brasileira e a Nestlé

A Conferência de Abertura foi ministrada pelo 
Ex-Presidente da SBP,

Dr. Dioclécio Campos Junior

Mais de 3.200 Pediatras estiveram presentes 
nos quatro dias do 68º Curso Nestlé de 

Atualização em Pediatria

Dr. Milton Macedo, Dr. Dioclécio Campos,
Sr. Dirk Abeel e Roberto Sato

O vice-presidente da Nestlé Brasil, Fausto Costa, 
foi o segundo a proferir palavra

Solenidade de abertura 
A abertura do 68º CNAP contemplou uma mesa solene composta 

por importantes lideranças, como os presidentes das Sociedades de Pe-
diatria do Brasil, Eduardo Vaz, e do Paraná, Darci Bonetto; do vice-pre-
sidente da Nestlé, Fausto Costa; da diretora do Nestlé Nutrition, Serena 
Aboutbol; do presidente da Academia Brasileira de Pediatria, Fernando 
Nóbrega; da secretária municipal da Saúde, Eliane Chomatas; além de 
representantes do Conselho Regional de Medicina, Associação Médica 
do Paraná e Universidade Federal do Paraná.

A solenidade ocorreu no grande auditório do Teatro Positivo. A pri-
meira integrante a se pronunciar foi a Dra. Darci Bonetto, que aproveitou 
para ressaltar a presença do único prefeito pediatra do Brasil, o prefeito 
de Curitiba, Dr. Luciano Ducci, seguida de aplausos. A presidente da SPP 
frizou também a alegria em receber o curso na cidade. “Em 1974 acon-
teceu o primeiro e último Curso Nestlé de Atualização em Pediatria em 
Curitiba, portanto, é motivo de enorme felicidade, emoção e uma grande 
honra abri-lo hoje”, declarou ela. 

De acordo com a Dra. Darci Bonetto, um grande evento como esse 
traz muitas recompensas. “Temos o retorno no sorriso de uma criança 
sadia, na alegria dos adolescentes quando a saúde toma conta dos seus 
seres. São essas ações que nos incentivam e nos enchem de entusiasmo”, 
garante. “Mesmo quando atualmente nos têm sido negado o direito de 
ser valorizados profissionalmente. Mas, venceremos”, conclui.

Já o presidente da SBP, Dr. Eduardo Vaz, relembrou a importância 
da parceria entre a Nestlé e a Pediatria no país. “Juntas, buscaram o de-
senvolvimento da sociedade brasileira, desenvolvemos uma parceria que 
cada vez fica mais sólida”, explica. Segundo ele, ambas acreditam no de-
senvolvimento científico como forma de melhorar a sociedade. 

Os novos desafios da pediatria também foram ressaltados. “Nós es-
tamos sendo ameaçados. Mais uma vez as forças que lutam para utilizar 
a medicina como meio de obter lucro, começam a colocar suas garras de 
fora. Nós, pediatras brasileiros, temos o direito de atendermos aos nosso 
pacientes, mas o direito de atendermos com dignidade”, finalizou.

O prefeito de Curitiba, Dr. Luciano Ducci, encerrou as exposições 
da abertura solene afirmando que tem um grande orgulho de ser 
médico pediatra. O prefeito destacou ainda, que, além de todas as pre-
ocupações como prefeito, tem um zelo especial pela pediatria. “O mais 
importante é cuidar bem das nossas famílias e, principalmente, cuidar 
bem das nossas crianças”, afirmou ele, seguido por aplausos .

Foi realizada entre os dias 17 e 20 de maio, a 68ª edição do Curso Nestlé de Atualização em Pediatria (CNAP), em Curitiba. Nesse 
ano, o curso contou com a participação de 3.200 pediatras de todo o país, sendo mais de 700 paranaenses. Foram enfocados, no 
evento, importantes temas da Nutrologia, Gastroentereologia e Neonatologia, com destaque para a obesidade infantil e aleita-
mento materno, temas que demandam o envolvimento da sociedade e engajamento de pais e mães.

Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), Dr. Eduardo Vaz, as três temáticas contemplam uma 
base importante do fazer pediátrico. “Essas três áreas compreendem 80% da nossa atividade diária de consultório”, desta-
cou ele. Dentre os quatro dias de CNAP, houveram aulas de 50 professores das mais importantes escolas de medicina do país.

O evento rendeu elogios de profissionais de diversas regiões do Brasil, além de lideranças políticas, incluin-
do o prefeito de Curitiba e também pediatra, Dr. Luciano Ducci, que se fez presen-
te durante a abertura solene. Também esteve presente o suíço Sr. Dirk Abeel, responsável 
mundial pela Área de Treinamento e Desenvolvimento da Equipe Externa Nestlé Nutrition. Nesse ano, o curso 
contou com o apoio científico da Sociedade Paranaense de Pediatria (SPP) e dos Departamentos de Pediatria das 
principais escolas médicas do estado. 

Um evento importante e com grande prestígio da esfera pediátrica brasileira. Estiveram reunidos no 68º 
CNAP pediatras de vários cantos do país, como é o caso de Rosilda Leal, de João Pessoa (PB). “O curso é uma 
oportunidade para aprender mais sobre a Pediatria e sempre nos acrescenta muito profissionalmente. É um 
mega evento que a Nestlé investe todos os anos, eu sempre participo, traz muita certificação”, conta ela. 

A pediatra mensurou também a importância do evento no momento atual. “Como não temos força po-
liticamente, é uma forma de troca de informações e discussões entre nós, pediatras, ou seja, é um evento que 
só tem a acrescentar”, afirma. O Curso Nestlé de Atualização em Pediatria é uma parceria entre a Nestlé e a 
Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Confira, a seguir, os principais destaques do evento.

O prefeito de Curitiba e também 
pediatra, Dr. Luciano Ducci, fez questão 

de participar da abertura do evento

Pediatras de diversos cantos do Brasil 
compareceram ao 68º CNAP


