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O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná 
foi inaugurado em 1961 e nesta ocasião, graças ao esforço 
pessoal exemplar, os professores Homero Braga e Izrail Cat
conseguiram organizar e fundar o Departamento de Pediatria. 
Os professores que, junto ao Dr. Izrail Cat, deram início às ati-
vidades docentes e assistenciais no Departamento de Pediatria 
foram: Dra. Leide Parolim Marinoni, Dr. Dinarte José Giraldi 
e Dr. Olival Costa, que até hoje atuam no Departamento. 
Estes docentes sentiram, com o passar do tempo, a necessi-
dade da realizar investigações e pesquisas para possibilitar o 
aumento do potencial científico do departamento.

Buscando este objetivo, o Departamento de Pediatria 
iniciou intenso intercâmbio com diversos institutos e de-
partamentos, tanto da UFPR como de outras universidades 
do País e do exterior, enviando seus professores para cursos 
de especialização, em especial no Canadá e EUA, e incenti-
vando seus alunos da graduação para as vocações pediátricas. 
Deu-se início assim ao Programa de Residência Médica em 
Pediatria, em 1963, com a primeira turma composta por 
cinco médicos.

Esta política de aperfeiçoamento de professores resultou 
num grande número de trabalhos científicos, que foram pu-
blicados tanto em periódicos nacionais quanto internacionais, 
com uma produção relevante na área. Um novo impulso na 
direção da realização de trabalhos de investigação e pesquisa 
clínica foi obtido em 1965, por ocasião da instalação de um 
laboratório próprio e aquisição de equipamento para deter-
minar pH e gases sangüíneos (Micro-Astrup, Radiometer®), 

bem como de fotômetro de chama para dosar sódio e potássio 
séricos. Em face desta evolução, o Departamento de Pediatria 
concluiu que atingira um nível de preparo de pessoal docente, 
de pesquisas programadas e de experiência na formação de 
especialistas suficiente para iniciar o curso de pós-graduação 
em nível de mestrado.

Durante os anos de 1973 e 1974, os professores do De-
partamento de Pediatria, sob a liderança do professor Izrail 
Cat e com o auxílio da administração da UFPR, organizaram 
a documentação e estabeleceram contato com os professores 
convidados para implantar o curso de mestrado em Pediatria. 
Em 1974, deu-se início ao processo de instalação do mes-
trado na coordenação da pós-graduação da UFPR, na época 
presidida pela professora Cecília Maria Westphalen. Após 
aprovação pelo Conselho Universitário e credenciamento 
pelo Conselho Federal de Educação, o curso iniciou suas 
atividades, admitindo a primeira turma de cinco alunos em 
1975, tendo no seu elenco disciplinas obrigatórias, eletivas 
e de domínio conexo (Tabela 1).

O primeiro coordenador do curso foi o professor Izrail 
Cat e, desde o início, sua preocupação primordial foi a de 
oferecer um curso de qualidade, capaz de formar um bom 
professor de Pediatria. Nos primeiros anos de funcionamen-
to, o curso dependia de professores de outras instituições 
de ensino, que colaboravam ministrando algumas disci-
plinas. À medida que o corpo docente do Departamento 
de Pediatria titulou-se, estas disciplinas passaram a ser 
coordenadas pelos próprios docentes do Departamento, 
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com renovação e reestruturação das disciplinas, tornando 
o curso mais objetivo, com as devidas precauções para não 
torná-lo hipertrofiado na área cognitiva. Para isso, deu 
ênfase fundamental às disciplinas de Didática Especial e 
Pedagogia Médica, Metodologia de Experimentação Clínica 
e Comparativa e Investigação Epidemiológica.

O Departamento incorporou na sua rotina a prática do 
ensino continuado, no que se refere à busca da excelência de 
conteúdos científicos e à prática diária de uma comunicação 
médica efetiva, com técnicas de discussão de casos clínicos, 
treinamento de correlação clínico-laboratorial, técnicas de 
apresentação de temas de revisão bibliográfica e reuniões 
anátomo-clínicas, que são praticadas até hoje no dia-a-dia 
do Departamento de Pediatria e do Programa de Pós-Gra-
duação.

O curso de mestrado trouxe para o Departamento de Pe-
diatria uma ampliação do intercâmbio científico com outros 
setores da Universidade, bem como com outras instituições 
do País, manteve o corpo docente constantemente informa-
do sobre a importância e as características de suas funções e 
favoreceu condições que possibilitem o aprimoramento do 
próprio professor, de suas qualidades profissionais e de suas 
qualidades também enquanto docentes. Além disso, colabo-
rou para a ampliação dos horizontes dos médicos residentes e 
dos alunos da graduação, permitindo uma opção consciente 
pela carreira universitária.

Após um inicio tímido e vacilante, com dúvidas e incer-
tezas correntes na época pela falta de tradição neste campo, 
os resultados foram extremamente positivos e gratificantes, 
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Tabela 1 – Principais disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Pediatria em 1975

Área de concentração Professor responsável
Disciplinas Obrigatórias

Distúrbios Nutricionais Agudos Prof. Noboro Miasaki
Cuidados Intensivos Prof. Izrail Cat
Genética Médica Prof. Francisco Marçalho
Farmacologia do Desenvolvimento Prof. Samuel Shwartsman
Imunopatologia Prof. Paulo Moreno Bergoc
Crescimento e Desenvolvimento Prof. Eduardo Marcondes

Disciplinas Eletivas
Distúrbios Nutricionais Crônicos Prof. Homero de Mello Braga
Toxicologia em Pediatria Prof. Samuel Shwartsman

Domínio Conexo
Didática Especial e Pedagogia Médica Profa. Maria das Dores Wouk
Metodologia Cientí ca Prof. Leônidas HB Hegenberg
Bioquímica Profa. Glaci Zancan
Bioestatística Prof. José L Bove Kesikowski
Biofísica Aplicada Prof. Nelson Trevisan
Biologia Celular Prof. Orlando Teodorico de Freitas

especialmente para os professores Izrail Cat, Leide Parolim 
Marinoni, Dinarte José Giraldi e Olival Costa, fundadores 
do Departamento de Pediatria, do Programa de Residência 
Médica e do Programa de Pós-Graduação, ainda hoje atuantes e 
preocupados com os assuntos relacionados ao ensino médico.

A experiência acumulada permitiu a adoção de medidas 
de alta valia e sugeriu algumas proposições e subsídios 
para uma reformulação do curso, incluindo a instalação do 
doutorado obtida em 2002, passando a pós-graduação a ser 
denominada de Programa de Pós-Graduação em Saúde da 
Criança e do Adolescente.

Hoje, o Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança 
e do Adolescente abrange a área de Ciências da Saúde, na su-
bárea de Pediatria e suas especialidades, com uma visão mul-
tidisciplinar, atendendo além de médicos pediatras, alunos 
com formação em outras áreas como ciências da computação, 
fortalecendo a área de informática em saúde em Pediatria, 
fisioterapia, odontologia, medicina veterinária, psicologia 
e bioquímica entre outras. Funciona nas dependências do 
HC-UFPR, com acesso a diversos laboratórios de excelência, 
contando com um parque de equipamentos de informática 
ligados a uma servidora, o que possibilita uniformização de 
trabalho para todos, além de laboratórios de informática e 
estatística médica.

Busca atingir objetivos, como ofertar disciplinas com 
conteúdos e supervisores de excelência; incentivar e inte-
grar os alunos de graduação e de especialização; expor e  
disseminar a experiência docente do Departamento de Pediatria, 
formando professores comprometidos com o ensino, a pesquisa 
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e a divulgação científica, capazes de atuar, no futuro, em insti-
tuições de ensino superior em termos de orientação e formação 
de outros alunos.

As disciplinas disponíveis abrangem desde as destinadas 
à formação básica até as específicas como genética molecular, 
estatística médica aplicada, como escrever e publicar um 
artigo científico e disciplinas de prática nas especialidades 
pediátricas, com atuação do aluno do programa de pós-gra-
duação em tempo integral. Desta forma, o aluno participa 
diariamente de atividades docentes; atividades práticas com 
orientação de alunos de especialização, residência médica e 
graduação na assistência médica; atividades de pesquisa, 
com orientação de pesquisas realizadas no Departamento de 
Pediatria, desde a iniciação científica até as monografias de 
conclusão de curso da Residência Médica, e reuniões admi-
nistrativas, permitindo uma experiência ampla de ambiente 
universitário.

Apresenta linhas de pesquisa bem definidas, baseadas 
em um histórico de 108 dissertações e teses, de acordo 
com as especialidades distribuídas em subáreas de refe-
rência como Endocrinologia Pediátrica, com 24 pesquisas 
realizadas sobre tumores de supra-renal, hipotireoidismo 
congênito, avaliação do crescimento e desenvolvimento nas 
doenças pediátricas e em recém-nascidos pequenos para a 

idade gestacional; em Alergia, Imunologia e Pneumologia 
Pediátrica, com 21 pesquisas realizadas sobre fibrose císti-
ca, asma e alergias na infância e adolescência; em Terapia 
Intensiva Pediátrica, com 15 pesquisas realizadas sobre o 
perfil clínico, bioquímico e fatores prognósticos em crianças 
gravemente enfermas, o papel das enzimas intracelulares 
na síndrome hipóxico-isquêmica e distúrbios metabólicos, 
entre outras.

O Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança 
e do Adolescente da Universidade Federal do Paraná 
encontra-se em pleno desenvolvimento, sempre atento 
às reformulações necessárias para a busca da excelência 
no alcance de seus objetivos, fortalecendo intercâmbios 
universitários, citando como exemplo projetos premia-
dos em parceria com o Departamento de Informática 
da UFPR e a sedimentação da informática em saúde, 
além de intercâmbios internacionais como aquele com 
o Professor-doutor Raul Correa Ribeiro, aluno deste 
Programa de Residência Médica e de Pós-Graduação, 
hoje diretor da Divisão de Oncologia Pediátrica do St. 
Jude Hospital, em Memphis, com o qual há um convênio 
ativo e produtivo.

É com imensa honra e satisfação que hoje coordeno 
este Programa.


