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Venha mudar 
a história da
Pediatria na 
Unimed - Porto Alegre!

Nos dias 25 e 26 de março, vote

nos Representantes da SPRS  

para o Conselho:

Colega Pediatra,

José Paulo Ferreira
Conselho Administrativo

Ilson Enk
Conselho Fiscal

http://www.sprs.com.br
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editorial

 s Pediatras gaúchos, representados pela 

SPRS, conquistaram avanços importantes na 

luta pela sua valorização e melhor remuneração, como já 

divulgado no último número do Jornal da SPRS. Lutamos 

muito e conseguimos resultados práticos e com impacto 

direto no dia-a-dia de trabalho do Pediatra, como por 

exemplo: a afirmação clara da ANS pela ilegitimidade 

da glosa de reconsultas praticadas pelas operadoras de 

planos de saúde, os ganhos obtidos em negociações de 

remunerações pelo estado todo e, especialmente, em 

relação à Unimed-Porto Alegre, o reconhecimento e re-

muneração diferenciada da consulta de Puericultura e a 

desburocratização, maior divulgação e conse-

quente maior utilização, dos PPPs.

Todo esse esforço e seus resulta-

dos têm sido essenciais no senti-

do de mostrar a todos os colegas 

Pediatras que valorizando a sua 

profissão, saindo do imobilismo 

lamuriante e agindo em conjunto, 

podemos quebrar paradigmas e 

mudar a nossa realidade. 

Esta percepção levou a que por 

meio de proposta aclamada na Assem-

bleia de Mobilização e Valorização do Pe-

diatra, realizada em 11 de dezembro de 2009, os 

Pediatras gaúchos, por intermédio da Diretoria da SPRS, 

decidiram lançar candidatos próprios aos Conselhos 

Administrativo e Fiscal da Unimed-Porto Alegre, e não 

simplesmente apoiar candidatos que tenham decidido 

concorrer individualmente.

Foram escolhidos os Drs. José Paulo Ferreira e Ilson 

Enk para concorrer respectivamente aos Conselhos de 

Administração e Fiscal.

Com o lançamento de candidatos diretos da SPRS, po-

deremos defender os interesses coletivos dos Pediatras 

cooperados, e não apoiar projetos pessoais.

Junto com as ações do Comitê Técnico da Pediatria na 

Unimed, já obtivemos o ganho das consultas de Puericul-

tura e temos outros projetos já em andamento junto à Diretoria da SPRS - Gestão 2010-2011
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Unimed, mas precisamos fazer mais, e estando represen-

tados dentro dos conselhos gestores, teremos melhores 

condições para pressionar, negociar e fiscalizar. É hora 

de avançarmos e de mostrarmos a nossa força como um 

dos grupos mais significativos em número e em impor-

tância na Unimed, e as próximas eleições são a nossa 

chance de conquistarmos um espaço compatível com a 

nossa grandeza. Somos 687 Pediatras em um universo 

de 5.350 cooperados aptos a votar, ou seja, represen-

tamos quase 13% do total de cooperados. Se agirmos 

juntos, certamente cresceremos e teremos a valorização 

que precisamos e merecemos.

Não podemos mais nos omitir ou depender 

da boa vontade de terceiros, a eleição 

para os conselhos gestores da Uni-

med-POA é só o início de uma ação 

que pretendemos que se dissemi-

ne pelas outras Unimeds do RS.

Basta de reclamar, lamentar e 

se omitir, a Pediatria gaúcha pre-

cisa do teu esforço. É fundamental 

que essa ideia seja propagada para 

o maior número possível de colegas 

médicos, não somente Pediatras, bus-

cando apoio e o voto nas eleições. O traba-

lho de cada um de nós vai ser decisivo no resultado 

das eleições e depois, no resultado prático de melhora 

na valorização e remuneração do Pediatra.

É hora de agir! Tu és responsável pela mudança da tua 

própria história profissional! Vota, discute e participa! 

Chega de ter um papel secundário, de ser pouco valori-

zado e remunerado! Venha mudar a história da Pediatria 

na Unimed! 

Vamos juntos lutar pela justa valorização do Pedia-

tra!

Acompanhe nas próximas páginas as propostas dos 

nossos candidatos.

Somos 687 Pediatras 
em um universo de 
5.350 cooperados 

aptos a votar, ou seja, 
representamos quase 

13% do total de 
cooperados.
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José Paulo Ferreira
Presidente da SPRS

Caro colega Pediatra,

Já deves ter visto que nossa campanha está a pleno vapor. Você 

poderá ver nesta edição extra do Jornal que nossas propostas são 

sérias e factíveis. Beneficiarão não só os Pediatras, mas todos os 

Cooperados da Unimed Porto Alegre. A SPRS precisa de ti, do teu voto, 

do teu engajamento. A diferença entre o voto e a intenção de voto é a 

diferença entre a vitória e a derrota. Precisamos do seu voto nas eleições 

que acontecem nos dias 25 e 26 de março. E mais, sensibilize o maior 

número de colegas cooperados possível para que possamos mostrar a 

força da nossa pediatria. Conto contigo, com a certeza da vitória!

eleições unimed

Abaixo um resumo de nossa Plataforma, descrita detalhadamente.

Nossa proposta é clara: Remunerar quem produz o dinheiro, que é o médico!

Pela valorização do trabalho clínico: 
menor custo e maior resolutividade

Com a valorização do trabalho clínico (melhor 

remuneração das consultas) a resolutividade 

será maior e com impacto positivo nos gastos 

finais da cooperativa (menos consultas nas 

emergências e internações hospitalares). 

Implantação de programas de prevenção de 

saúde como já existe em outras Unimeds. 

Campanha de fidelização do paciente, 

diminuindo a rotatividade deste nos diversos 

serviços de urgência.

Ampliação das consultas de Puericultura

Conforme preconiza a SBP, que amplia as 

consultas de Puericultura até os 21 anos.

Desburocratização dos PPPs

Já melhorados e de mais fácil utilização, com o 

aperfeiçoamento e ampliação de seu uso. Com 

explicação passo a passo de como se utilizar, e 

qual a sua utilidade.

Remuneração maior das consultas de 
urgência em consultório após as 18h

Projeto já em estudo junto à Unimed, que visa 

diminuir os custos das emergências pediátricas, 

valorizando o pediatra com uma maior 

remuneração. Estudos de outras operadoras de 

saúde confirmaram a diminuição de custos com 

esta estratégia.

Visitas hospitalares com o mesmo valor 
da consulta médica

Igualar o valor das visitas hospitalares com o 

valor da consulta médica, como já constou na 

tabela de honorários e se perdeu no tempo. 

Colegas não se sentem valorizados quando 

baixam seus pacientes, procedimento que 

muitas vezes requer mais atenção do que uma 

consulta em consultório.

Equiparação das consultas 
das Unimeds intercâmbio 
com a remuneração da Unimed POA 

Já realizada por outras Unimeds. Sabemos 

que 30% de nossas consultas são de Unimeds 

intercâmbio. E que estas pagam 20% menos 

(em média). Com a parametrização dos sistemas 

de informática das Unimed é possível contábil 

e politicamente que integralizemos este valor. 

Além de valorizar o cooperado da Unimed Porto 

Alegre, também pressiona para que o valor das 

consultas de intercâmbio se equiparem à nossa. 
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eleições unimed

CBHPM cheia

Equiparação com a tabela CBHPM, atualmente 

em R$ 54,00.

Melhor distribuição das sobras ao final 
do ano, remunerando por paciente 
atendido e não por faturamento: 
valorização do trabalho médico

Refazer a equação de distribuição de sobras. 

Valorizar o trabalho médico junto ao paciente, 

valorizando o número de pacientes atendidos, 

tanto em consultas médicas, como em visitas 

hospitalares.

Inclusão de procedimentos que saíram 
da tabela CBHPM no rol da Unimed 

Algumas especialidades perderam 

procedimentos com a nova tabela CBHPM. 

Estudar meios compensatórios nos casos de 

prejuízo importante para esta especialidade. 

Curso de gerenciamento de consultórios 

Nós, infelizmente, não somos preparados a 

administrar nossos próprios consultórios, o que 

nos desestimula a mantermos o mesmo aberto 

ou nos causa prejuízos ao longo do ano. O 

curso trabalhará o aperfeiçoamento de gestão 

com diminuição de despesas, fluxo de caixa, 

custo fixo e variável, fidelização de clientes, etc. 

Estudos mostram que podemos melhorar em 

15% o desempenho do consultório quando bem 

administrado.

Fazendo um exercício contábil: se conseguirmos 

implantar todas as propostas acima, teremos 

um acréscimo de 25% em nosso rendimento 

para fazermos o mesmo trabalho. Não é mágica, 

mas exige nosso esforço direto, de controle e 

pressão sobre nossos representantes para que 

estes garantam nossos direitos.

Melhor gerenciamento de despesas 
da Unimed

Sabemos que temos alguns produtos e 

serviços que dão prejuízos constantes para 

a cooperativa. Mais rigor e energia para o 

saneamento destes problemas. Também 

sabemos que Unimeds de porte semelhante à 

nossa têm sobras três a quatro vezes maior. Ou 

seja, poderíamos ter um 13° e um 14° salários 

anuais. 

Nos dias 25 e 26 de março, 
elega os representantes 
da SPRS para os 
Conselhos da 
UNIMED/Porto Alegre.

O seu voto 
é que poderá garantir
a defesa dos 
seus interesses!

março 2010
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eleições unimed

Colega Pediatra,

Participo da gestão da Sociedade de Pediatria do Rio Grande 

do Sul desde 2002. Fui editor do Boletim Científico entre 2002 e 

2007, Diretor Científico entre 2008 e 2009 e atualmente exerço 

o cargo de Diretor de Defesa Profissional, juntamente com o Dr. 

Marcelo Porto. 

Engajado há muitos anos em atividades científicas e associa-

tivas, como membro e ex-presidente do Comitê de Neonatologia 

da SPRS, coordeno, como representante da nossa Sociedade, o 

Comitê Técnico de Pediatria da Unimed-POA. Esta experiência, 

iniciada em 2008, me permitiu conhecer melhor a cooperativa, 

o seu funcionamento, as suas peculiaridades e, principalmente, 

o potencial de conquistas que os médicos cooperados podem 

obter, desde que organizados, mobilizados e cientes de que um 

dos princípios do cooperativismo, a EQUIDADE, só se viabiliza 

mediante uma representatividade consistente.

A diretoria da SPRS, nas últimas gestões, tem procurado con-

centrar esforços em valorizar o trabalho do pediatra, resgatar 

sua autoestima e promover iniciativas que devolvam à nossa 

especialidade o respeito e o orgulho que ela merece. Preocu-

pa-nos sobremaneira a evasão de estudantes de medicina da 

escolha de pediatria como atividade futura, direcionados pela 

ideia de que o pediatra trabalha muito e ganha pouco. Os co-

legas que obstinadamente investem em consultórios próprios 

ressentem-se dos altos custos da iniciativa privada, só vencidos 

mediante atendimento de substancial volume de pacientes, 

considerando que a consulta paga pelos planos de saúde en-

contra-se absolutamente defasada.

Os desafios são gigantescos, mas não podemos submergir 

aos lamentos nem ao derrotismo. A maior parcela dos pedia-

tras de Porto Alegre e Região Metropolitana depende de forma 

expressiva da remuneração paga pela Unimed-POA. A SPRS, a 

partir da mobilização dos colegas no final do último ano, refe-

rendada por reunião de diretoria, decidiu lançar candidaturas 

próprias às próximas eleições dos conselhos administrativo e 

fiscal da cooperativa.

Ilson Enk
Diretor de Defesa Profissional/SPRS

Proponho-me a:

Exercer assídua fiscalização sobre as 
operações, atividades e serviços da 
Cooperativa, verificando as operações 
financeiras e contábeis quanto ao seu objetivo 
e limites, determinados pelo Conselho de 
Administração.

Vamos somar forças, participar efetivamente do pro-
cesso eleitoral e utilizar o convencimento transparente 
como recurso de uma vitória que será, acima de tudo, do 
Pediatra gaúcho! 

Zelar por uma gestão profissional que opere 
com gastos controlados para assegurar a 
viabilidade financeira da cooperativa e maior 
potencial de recursos a serem distribuídos aos 
associados. 

Revisar contratos atuais com entidades ou 
prestadores de serviços que possam estar 
sendo deficitários ou contrários aos princípios 
do Sistema Unimed.

Discutir amplamente o atual sistema de 
distribuição anual de sobras, propondo que 
se valorize mais os associados com maior 
movimento de pacientes em detrimento do 
critério único de volume financeiro no exercício.

Assumir o compromisso de apoiar e favorecer 
todas as medidas adotadas dentro do Estatuto 
Social da Unimed-POA, através do Conselho 
de Administração, que repercutam em 
valorização do trabalho médico, sobretudo 
em consultório ou clínica especializada, e 
no atendimento hospitalar do cliente da 
cooperativa.

Atuar no Conselho Fiscal submetido ao 
princípio da equidade, sobrepondo o 
interesse coletivo a postulações meramente 
corporativas de especialidades. Todos os 
colegas que concorrem para o crescimento 
da Unimed devem ser remunerados dentro 
de critérios regulamentados com base legal, 
legítima e justa.

Recebi honrado a incumbência de postular vaga no Conse-

lho Fiscal, considerando a candidatura, acima de tudo, inserida 

no conjunto de ações da SPRS em busca de melhores condições 

de remuneração frente ao nosso inestimável trabalho junto a 

crianças, adolescentes e famílias usuárias da Unimed-POA.



7

Em 2008 foi implantado o Comitê Técnico de Pediatria da Unimed-POA, que reúne represen-

tantes da Cooperativa e da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Fui escolhido para coor-

denar o Comitê, que conta como representantes da SPRS também os Drs. Carlos Nery Paes, Ignozy 

Jornada e Ruy Alencastro. A partir de agora, o Dr. Marcelo Porto também passa a ser membro deste 

fórum, destinado a propor, analisar e encaminhar deliberações pertinentes ao trabalho médico do 

pediatra na nossa cooperativa.

Desde o início, fizemos algumas ponderações, para alavancar correções de antigas distorções:

• A consulta pediátrica costuma ser altamente resolutiva, utiliza exames subsidiários em escala mui-

to inferior à média das especialidades e gera índice de hospitalizações muito baixo;

• O pediatra é responsável por expressivo volume de consultas, incluindo-se dentre as especialida-

des que mais motivam usuários a aderir a planos de saúde;

• A consulta pediátrica não gera custos de procedimentos em consultório;

• Além das consultas, o pediatra é muito acionado por telefonemas das famílias, atendimento in-

corporado aos padrões já culturais da clientela, e isento de qualquer remuneração;

• Ao contrário, muitos telefonemas são resolutivos, poupando atendimentos no consultório e nos 

pronto-atendimentos;

• As medidas e orientações de puericultura e prevenção de doenças são inerentes às consultas pe-

diátricas, fator que repercute diretamente na redução de exames e hospitalizações.

As demandas surgiram como múltiplas, mas foi necessário fixar prioridades, sob pena de diluir 

propostas que se esvaziariam por falta de foco. Respaldados pelo decreto legislativo que tramita em 

fase final no Congresso Nacional, elegemos a valorização da Puericultura como primeira prioridade, 

também por repercutir nos ganhos de grande parcela de pediatras que atende em consultório. 

Após repetidas tratativas, consolidadas pelo histórico documento que elaboramos e entregamos 

pessoalmente, juntamente com o Dr. José Paulo Ferreira e Dr. Carlos Nery Paes, presidente e vice-pre-

sidente da SPRS, aos presidente e vice-presidente da Unimed-POA, Márcio Pizzatto e Beatriz Vailati, 

intitulado “É a vez do Pediatra”, finalmente em dezembro último foi regulamentado o pagamento 

adicional pelas consultas de Puericultura. O anúncio da aprovação ocorreu em solene reunião na 

sede da Unimed, convocada pela vice-presidente, reunindo o Comitê Técnico, diversos auditores e os 

conselheiros pediatras Dr. Manoel Pitrez e Dr. Telmo Vargas. 

A conquista foi de todos, mérito de ações conjuntas da SPRS e Unimed-POA, cooperativa que 

reconhece no pediatra um credor de maior valorização.

As próximas demandas do Comitê concentram-se na busca de remuneração mais justa dos aten-

dimentos hospitalares feitos por pediatras e intensivistas pediátricos, incluindo atendimento em sala 

de parto e visitas hospitalares.

O Comitê Técnico de Pediatria encontra-se aberto a receber sugestões dos associados da SPRS 

através do e-mail: ilson@sprs.com.br

eleições unimed

A SPRS e a UNIMED-Porto Alegre
Ilson Enk

Diretor de Defesa Profissional da SPRS

março 2010
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A Pediatria nos últimas décadas vem 

atravessando uma crise severa de desvalorização 

e baixa auto estima. Poucos acadêmicos 

desejam ser pediatras: MUITO trabalho, muitas 

ligações telefônicas e baixa remuneração. 

Isto tudo agravado pelo fato de as entidades 

governamentais estarem tentando passar a 

responsabilidade do atendimento de crianças a 

médicos generalistas.

A SBP e a SPRS têm lutado muito nos últimos 

anos para reverter este panorama com 

campanhas publicitárias (O Médico da Criança 

é o Pediatra) e no último ano tivemos uma 

importante vitória em relação à remuneração de 

consultas de Puericultura e algumas patologias 

de atendimento ambulatorial.

Nós pediatras SABEMOS que fazemos diferença 

na vida de nossos pacientes e familiares, 

sabemos que merecemos ganhar mais por 

este serviço, precisamos de pessoas corajosas, 

íntegras e cientes de seu valor profissional 

lutando pela classe.

De minha parte, o que posso fazer é apoiar 

FORTEMENTE a presença do José Paulo e do 

Ilson Enk no Conselho da Unimed.

A Sociedade de Pediatria, sendo o órgão 

representante do pensamento da Classe, precisa 

atender os interesses do profissional, mostrando 

um trabalho responsável, ético e pró-ativo. Por 

isso a conquista de espaço junto aos Planos 

de Saúde (Unimed) é de extrema importância. 

A imagem do profissional é visualizada pelos 

pacientes, colegas de outras áreas e comunidade, 

de acordo como seus representantes a conduzem. 

Considero os colegas José Paulo e Ilson Enk 

excelentes representantes. Conheço-os desde 

quando eram meus alunos na Faculdade de 

Medicina e depois como Médicos Residentes no 

Hospital de Clínicas. Sempre comprometidos com 

o investimento profissional e pessoal, e já com 

marcadas características de liderança. 

A situação da Pediatria junto aos Planos de 

Saúde, em particular o que estamos tratando, 

que é a representação no Conselho da Unimed, 

considero da maior importância. A classe está 

em desvantagem por não ter procedimentos nos 

consultórios, comparado às outras especialidades. 

Em virtude deste fator, a baixa remuneração 

prejudica a classe, desmotivando novos médicos 

na escolha da Pediatria. 

É muito importante rever os critérios de 

valorização profissional, visto que os Pediatras, 

incluindo a Neonatologia e a Hebiatria, são os 

responsáveis pela saúde física e psicológica, 

já que exercem a função de dar segurança e 

equilíbrio de base às famílias que atendem. 

O cuidado com o desenvolvimento no início da 

vida é a prevenção de futuros problemas de saúde 

pública.

Dr. Silvio Drebes

Dra. Rosanna Nejedlo

Depoimentos
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Dra. Lucia Diehl

VAMOS VENCER! 

Durante muitos anos trabalhei, trabalhei e trabalhei, 

sem parar para pensar no que receberia.

Eu me importava fundamentalmente em atender bem, 

e o volume de pacientes então crescia, crescia sem 

que eu focasse o valor da minha hora de trabalho e a 

importância de uma boa noite de sono. 

Para manter meus rendimentos em nível 

razoavelmente digno, fui, pouco a pouco, entendendo 

que precisaria atender mais e mais pacientes. E a 

preocupação com os pacientes, após as consultas, 

nada valia?

As reflexões e questionamentos aumentaram com 

o passar do tempo. Por qual razão eu, com o início 

de uma vida sob minha responsabilidade, deveria só 

receber 40% do valor dos honorários de um obstetra?

Ganho 590 CH para atender uma sala de parto e visitar 

o RN por 2 ou 3 dias, enquanto o colonoscopista 

recebe 800 CH pelo procedimento de ambulatório. 

Está certo?

Chego numa sala de parto e faço uma ampla 

anamnese com a gestante que não conheço, avaliando 

o seu passado obstétrico, a evolução da gestação 

atual, os exames realizados, o passado na lactação, 

sem contar as questões emocionais afetas a um 

vínculo profissional que se inicia, e não recebo a 

consulta pré-natal, já incorporada aos honorários do 

anestesista. É diferente?

Minha consulta vale 100 CH, dura 30 a 40 minutos. 

Especialistas com procedimentos importantes, 

mas realizados em tempo menor, ampliam seus 

rendimentos de consultório em 50% ou mais. Sabem a 

razão disso tudo? É porque SOU PEDIATRA. Relevo as 

questões de finanças em nome de outros focos, sem 

me dar conta que MUITO PRECISA MUDAR!

Tive a felicidade de comparecer a uma assembleia de 

mobilização na SPRS, em dezembro último, em que 

nosso presidente palestrou sobre as “engrenagens”, 

demonstrando que somente movimentos coletivos 

podem transformar os sistemas estabelecidos. Naquele 

dia, ao ouvir o Zé Paulo, concluí que poderia estar se 

iniciando um emblemático momento de MUDANÇAS. 

Temos que começar pela Unimed – nossa principal 

fonte de renda, nossa Cooperativa! Lancei na 

ocasião uma ideia que não imaginava que pudesse 

se multiplicar tanto, formatada também após vários 

“contatos de corredor” com colegas pediatras 

indignados com os rumos da especialidade. 

Entre lamúrias e revolta, eu e diversos colegas, sócios 

da SPRS, identificamos na nossa Sociedade o caminho 

para buscar a correção de históricas distorções a depor 

contra nossa valorização, até mesmo seguindo os 

caminhos liderados em nível nacional pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria. A diretoria da SPRS vem 

priorizando a temática da valorização profissional e 

achamos que o espaço se abre para termos candidatos 

próprios para os conselhos da Unimed Porto Alegre.

Mesmo sem procuração formal de ninguém, mas na 

condição de quem frequenta hospitais e circula no 

meio pediátrico, lancei os nomes do nosso presidente 

e do coordenador do Comitê de Pediatria da Unimed 

como candidatos de classe para se incorporarem na 

gestão da cooperativa. Precisamos ter voz mais ativa 

e o José Paulo e o Ilson vêm demonstrando dedicação 

e competência na defesa dos nossos interesses, 

representando a diretoria da SPRS. Conhecemos os 

dois muito bem, são colegas respeitados no meio 

médico gaúcho, capazes de, junto com a mobilização 

de todos os pediatras, lutar por legítimas melhorias na 

nossa remuneração.

Precisamos nos unir, declaro-me apaixonada pela 

ideia, vou sim fazer propaganda, vou batalhar pela 

vitória, não dos nossos candidatos, mas da Pediatria 

que representam! Vou fazer política sim, vou buscar 

transformar! 

Vão firme José Paulo e Ilson, vamos marcar o início 

de novos e melhores tempos!

março 2010
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XVI JORNADA  SUL-RIO-GRANDENSE  DE  NEONATOLOGIA

Tradicionalmente, o Comitê de Neonatologia da Sociedade 

de Pediatria do Rio Grande do Sul realiza uma Jornada no in-

terior do estado (este ano em sua 16ª edição), tendo como se-

des, que se sucedem a cada ano, os pólos universitários: Caxias, 

Passo Fundo, Santa Maria e Pelotas/Rio Grande, sempre tendo 

como alvo o Pediatra Geral e os Residentes de Pediatria, abor-

dando temas que os interessam, deixando de lado os assuntos 

super especializados da Neonatologia Intensiva.

Neste ano o local será Pelotas, no período de 10 a 12 de 

junho (quinta à noite, sexta todo o dia e sábado pela manhã), 

coincidindo com a Fenadoce (uma atração a mais).

Sempre convidamos um Professor de fora do nosso estado, 

e neste ano já temos confirmada a presença do Dr. Néstor Vain, 

docente e pesquisador argentino, com vários trabalhos publica-

dos na literatura pediátrica, que ocupa o cargo de Professor de 

Pediatria e Neonatologia na Faculdade de Medicina da Universi-

dade de Buenos Aires.

O Dr. Vain proferirá duas palestras, uma na abertura: “Morte 

súbita do lactente, chupetas e amamentação”, e outra na sexta 

pela manhã: “Atualização no atendimento do recém-nascido ba-

nhado em líquido amniótico com mecônio”.

Os demais assuntos propostos pelos colegas de Pelotas e 

Rio Grande: Infecções no recém-nascido, Problemas respirató-

rios agudos e crônicos, Organização do atendimento neonatal, 

Ambulatório de seguimento do prematuro, Humanização do 

atendimento neonatal, Dor no recém-nascido, Rede Gaúcha de 

Neonatologia (dados de morbidade e mortalidade, curvas de 

crescimento de prematuros e vacinas especiais para o prematu-

ro), serão abordados por membros do nosso Comitê.

Agende-se e venha encontrar-se conosco e aproveitar da ciên-

cia prática, e dos doces de Pelotas. Contamos com tua presença!

10, 11 e 12 de junho de 2010 – PELOTAS, RS
Auditório Dom Antonio Zattera - UCPEL (Rua Félix da Cunha, 408 - Centro)

Caros colegas,

É com grande satisfação que venho convidá-los para o III Congresso 

Gaúcho de Pediatria e Simpósio Latino-Americano de Pediatria que serão 

realizados nos dias 1 a 3 de julho, no Centro de Eventos da PUC. 

Sempre em busca de superação, temos trabalhado para que esse 

seja um dos mais marcantes eventos regionais brasileiros da nossa 

especialidade. Será, sem dúvida, uma excelente oportunidade para 

atualização de acordo com as necessidades da pediatria geral, e para isto 

convidamos palestrantes com reconhecida experiência.

O modelo do congresso será o mesmo dos anos anteriores, com 

temas voltados à prática diária da pediatria e que foram sugeridos pelos 

participantes do evento no ano anterior, porém com a novidade da 

participação de palestrantes e colegas de países da América do Sul. Sem 

dúvida, os cerca de 1.000 congressistas que irão comparecer ao nosso 

evento terão à disposição uma programação cuidadosamente elaborada 

pela comissão científica, com o auxílio de nossos comitês.

O Congresso será uma oportunidade para trocarmos ideias, discutirmos 

nossas dúvidas, reencontrarmos amigos e passearmos por Porto Alegre. 

Para isto, contamos com a participação e a colaboração de todos vocês!

Acompanhe, ao lado, o nosso programa preliminar.  Até breve!

De 01 a 03 de julho de 2010
Centro de Eventos da PUC

Porto Alegre – RS

Informações:

(51) 3328.4062 / 3328.6337
E-mail: sprs@sprs.com.br

Patricia Lago
Presidente do III Congresso Gaúcho de Pediatria e do 
I Simpósio Latino-Americano de Pediatria
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8h30-9h
Sessão de Abertura

9h-9h45
Mesa Redonda: Desafios da Pediatria na 
América Latina

9h45-10h15
Pergunte ao Professor

10h15-10h45  Intervalo

Comitê de Otorrinolaringologia Pediátrica

10h45-11h30
Mesa Redonda 
• Otite de repetição: quando encaminhar ao 

otorrino?
• O respirador bucal e a apneia do sono
• Sinusite na infância, como diagnosticar?

11h30-12h
Pergunte ao Professor

12h-13h30
Simpósio Satélite

Comitê de Cirurgia Pediátrica

14h
Palestra: Epidemiologia 

14h45-15h30
Mesa Redonda
• Abdome agudo: na criança e no lactente
• Cirurgia videolaparoscópica na criança: 

quando está indicada?
• Fimose

15h30-16h
Pergunte ao Professor

16h-16h30  Intervalo

16h30-17h30
Simpósio Satélite

Comitê de Endocrinologia Pediátrica

17h30
Mesa Redonda
• Síndrome metabólica 
• Diagnóstico precoce da diabetes tipo I
• Diagnóstico e tratamento da baixa estatura

18h30
Pergunte ao Professor

08h30-09h30
Simpósio Satélite

Comitê de Infectologia Pediátrica

8h-8h45
Palestra Internacional

8h45-9h30
Mesa Redonda

• H1N1 – atualização
• Aspectos atuais do pnumococco: 
 resistência e imunizações
• Calendário Vacinal brasileiro

9h30-10h
Pergunte ao Professor

10h-10h30  Intervalo

Comitê de Pediatria Ambulatorial

10h30-11h30
Mesa Redonda
• Doutor, “meu filho não come” 
• A criança que não dorme
• Como manejar a “criança com birra”

11h30-12h
Pergunte ao Professor

01/07/2010 – Quinta-feira

Comitê de Pneumologia Pediátrica

14h
Palestra: Pneumologia – Asma

14h45-15h30
Mesa Redonda
• Lactente sibilante: tratamento e prevenção 

das crises
• Quando pensar em Tuberculose
• Pneumonias intersticiais

15h30-16h
Pergunte ao Professor

16h-16h30   Intervalo

16h30-17h30
Simpósio Satélite

Comitê de Nutrologia Pediátrica

17h30
Mesa Redonda
• Alimentação no 1º ano de vida: atualização
• Alimentação X Doenças da vida adulta
• Obesidade: como prevenir? 

18h30
Pergunte ao Professor

02/07/2010 – Sexta-feira

08h30-09h30
Simpósio Satélite

Comitê de Gastroenterologia Pediátrica

8h-8h45
Palestra

8h45-9h30
Mesa Redonda
• DRGE: quando e como tratar?
• Dores abdominais recorrentes na infância
• Doença colestática: sinal de alerta

9h30-10h
Pergunte ao Professor

10h-10h30  Intervalo
(Possibilidade de jogo do Brasil às 11h)

Comitê de Alergia, Imunologia e 
Reumatologia Pediátrica

10h30-11h30
Mesa Redonda
• Alergia alimentar – visão do alergologista 
• Alergia alimentar – visão do gastropediatra
• Dermatite atópica

11h30 -12h
Pergunte ao Professor

12h-13h30  Simpósio Satélite

03/07/2010 – Sábado

Comitê de Neurologia Pediátrica

14h
Palestra: Maus Tratos

14h45-15h30
Mesa Redonda
• Transtorno déficit de atenção e hiperativade 

(TDAH): quando diagnosticar?
• Autismo
• Manejo da cefaléia

15h30-16h
Pergunte ao Professor

(Possibilidade de jogo do Brasil às 15h30)
16h-16h30 Intervalo

Comitê de Pediatria do Desenvolvimento

16h30-17h30
Mesa Redonda – Adolescência
• Transtornos do desenvolvimento puberal
• DST na adolescência
• Adolescência: drogas e alcoolismo

17h30-18:30
Pergunte ao Professor

Encerramento – Apresentação do Relatório 
do Fórum de Valorização do Pediatra

Tarde Tarde Tarde

Manhã Manhã Manhã



		

Agenda
SPRS

Confira informações mais detalhadas 
no site da SPRS:

www.sprs.com.br

 Congresso Brasileiro de 
 Gastroenterologia Pediátrica

De 13 a 17 de março
Belo Horizonte, MG – Ouro Minas Hotel
Informações: www.gastroped2010.com.br 

 II Simpósio Internacional de Neonatologia 
 de Porto Alegre 

De 07 a 10 de abril
Porto Alegre, RS
Informações: (51) 3339.6474
 E-mail: utineo@pucrs.br

 Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia 
em Pediatria
De 08 a 11 de abril
Belo Horizonte, MG – Ouro Minas Hotel
Informações: www.alergoped2010.com.br

 67º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria 
De 11 a 14 de agosto
Belo Horizonte, MG – Expominas BH
Informações: (41) 3022.1247
 ekipe@ekipedeeventos.com.br

 Congresso Brasileiro de Adolescência
De 22 a 25 de setembro
Salvador, BA

 1º Encontro Brasileiro de 
 Pesquisadores em Autismo 

De 22 a 24 de abril
Porto Alegre, RS – 
Anfiteatro Carlos Cesar Albuquerque - HCPA
Informações: www.ufrgs.br/ebpa2010

 XVI Jornada Sul-Rio-Grandense
 de Neonatologia 

De 10 a 12 de junho de 2010 
Pelotas, RS
Informações: (51) 3328.4062
 E-mail: sprs@sprs.com.br

 Simpósio Brasileiro de Vacinas 
De 15 a 17 de julho
Gramado, RS 
Informações:  (41) 3022.1247
 www.vacinas2010.com.br

 Congresso Brasileiro de Ensino e Pesquisa
De 23 a 25 de setembro
Porto Alegre, RS
Informações: (41) 3022.1247
 ekipe@ekipedeeventos.com.br

 III Congresso Gaúcho 
 de Atualização em Pediatria
 Simpósio Latino-Americano de Pediatria 

De 01 a 03 de julho de 2010
Porto Alegre – Centro de Eventos da PUC
Informações: (51) 3328.4062 / 3328.6337 
E-mail: sprs@sprs.com.br
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