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M u n d o ,  s e m  q u e  s o u b é s s e m o s ,  

antecipadamente, do fracasso de nossa 

seleção; Congressos que se integraram 

com uma Feira Pediátrica, na qual vários 

comitês se associaram para, em ambiente 

de um Centro Comercial, aproximar-se da  

população na orientação de prevenção e 

promoção da saúde das crianças e 

Senhoras e Senhores adolescentes e a uma grande festa, 

Colegas Pediatras, subsidiada pela própria Sociedade de 

Pediatria, com mais de 300 convivas que, 

Contrariando previsões, de alguns ao mesmo tempo divertiram-se e homena-

setores, chego ao final do segundo gearam os diversos ex-presidentes, nossa 

mandato, deixando a Sociedade de verdadeira história, tudo fazendo parte da 

Pediatria do Rio Grande do Sul em invejável comemoração dos 70 anos da fundação da 

situação administrativa, financeira e Sociedade de Pediatria do Rio Grande do 

política. Sul;

E o faço graças ao apoio dos Nem da correção que fizemos na 

colegas que compuseram as diretorias verdadeira data de fundação: 25/6;

sucessivas; assim agradeço ao Ercio, Ou do nosso Programa de 

Nader, José Paulo, Ignozy, Maria Tereza, Educação Permanente em Pediatria e sua 

Betânia,  Paulo Carvalho, Jaeger,  videoteca com 238 aulas gravadas de fácil e 

Jacqueline, Carlos Humberto, Ilson, gratuito acesso ao nosso associado, 

Tatiana, Célia, Ivana, Joelza, Rita e seus englobando nossos consagrados, nacional-

comitês, Loch, Emerson, Kunde, dirigentes mente, Cursos de Preparação ao exame 

dos escritórios do interior: Arnaldo, para obtenção do Título de Especialista em 

Elizabete, Breno, Darci, Barradinha, Pediatria e Neonatologia e Cuidados Inten-

Ângela, Nestor, Garcia, Marilene, Saldanha, sivos Neonatais, afetivamente chamados 

Denise, Funchal, mas, principalmente, ao de PRE-TEP e PRE-TEN, hoje, com registro 

trabalho incansável e diário da Marta e da de marca de nossa propriedade, transfo-

Betina, que se constituem nos verdadeiros rmando-se em produtos comercializáveis, 

sustentáculos permanentes desta cujo patrocínio nos proporcionou o fato, 

Sociedade e que se identificam com sua inédito, de podermos remunerar os 

administração, de tal maneira, que ela professores ministrantes;

funciona com qualquer diretoria, mas, Ou ainda, da reestruturação e 

jamais, sem a proteção destas pessoas modernização do nosso site, cujos espaços, 

magníficas... também, estamos comercializando;

A todos agradeço do fundo do meu Nem do Jornal que passou de 

coração! quatro edições anuais para cinco, libertou-

No entanto não estou aqui, apenas, se da comercialização terceirizada de seus 

para estes agradecimentos, nem para falar espaços e que de deficitário tornou-se um 

do que fizemos nos últimos dois anos: produto de custo zero;

 - Cinco cursos presenciais, teórico práticos Nem do Boletim Científico que, 

incluindo otoscopia para pediatras, também cresceu em qualidade e número de 

ortopedia, imunizações, este contando, quatro para cinco edições, resultado do 

também com transmissão ao vivo, via nosso enorme prestígio que se criou na valoriza-

programa de internet o que ocorreu, da ção dos comitês, na sua elaboração; 

mesma forma com o evento sobre Vírus produto, também entregue a custo zero, 

Sincicial Respiratório; graças à venda de patrocínio;

- Seis cursos de reanimação neonatal, mais Ou dos Grupos de Trabalho que 

um de certificação de instrutores; criamos para estudar e ensinar sobre 

- Seis de reanimação pediátrica, mais um de proteção contra a violência às crianças e 

certificação de instrutores; adolescentes, trabalho infantil e uso 

- Um congresso brasileiro de Alergia e prudente de antibióticos;

Imunologia; Ou do nosso patrimônio tratado 

- Um congresso Gaúcho de Cuidados com todo o esmero e que foi enriquecido 

Intensivos em Neonatologia e em Pediatria com aquisição de móveis e equipamentos, 

e Congresso de Especialidades Pediátri- modernizando nossa atuação;

cas, com 326 inscritos em plena Copa do Nem do nosso setor financeiro que 
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com a política de mais e melhores doença diarréica, escabiose e pediculose, Ao da Dra. Célia Maria Boff de 

serviços, a custo zero, nos propiciou todas intolerância à lactose e merenda escolar; Magalhães e ao da Dra. Ivana Rosangela 

as atividades, saldou dívida histórica com Ou da nossa participação nas Santos Varella que nos deram distinção 

a Secretaria de Saúde do Estado, no valor comissões estaduais de controle da nacional com a Rede Gaúcha de 

aproximado de cinqüenta mil reais e, mortalidade infantil, para prevenção da Neonatologia, modelo a ser seguido por 

ainda, considerando o início da primeira violência contra crianças e adolescentes e outras filiadas;

gestão e o final desta, a triplicação de controle da Sífilis Congênita; Ao do Dr. Luiz Fernando Loch por 

nosso capital – de setenta para duzentos e Ou da mudança de relacionamen- seus sábios conselhos, na hora exata;

trinta e cinco mil reais; to com nossos parceiros que passaram a Ao do Dr. Eduardo Vaz, nosso 

Nem da nossa Assessoria Jurídi- adquirir o patrocínio de nossos produtos, Gaúcho Honorário, pedindo que transmita 

ca, sob contrato, para examinar todos os pelo seu valor e não para nos auxiliar e cito a toda a Diretoria da Sociedade Brasileira 

patrocínios, eventos e nossa relação com com todo o respeito a Sra. Walkiria de Pediatria, pelo apoio irrestrito que 

outros órgãos públicos e privados; Muncone, pelo laboratório Wyeth, o Sr. dispensaram;

Nem dos nossos Comitês Científi- Sandro Tolotti, pelo laboratório Abbott e o Ao da Luiza pela vigilância e 

cos que foram energizados, funcionantes, Sr. Ricardo Moreira, pela Nestlé Nutrition carinho;

ampliados e valorizados, no decorrer das pelo entendimento das nossas novas Ao da Betânia que nesse tempo 

gestões; hoje somos dezenove atuantes, posições. evoluiu de filha a colega...

alguns chegando ao interior como já vinha Mas, sim, para falar aos corações Citando nosso saudoso Ministro 

e continua acontecendo com a Neonato- de a lgumas pessoas essencia is   da   Sa ú de ,  A dib   Ja te n e:  “ Vo cê s  n ã o 

logia, mas agora, também, com para que eu chegasse a este dia. precisavam ser os melhores, bastava-lhes 

Otorrinolaringologia, Terapia Intensiva, Ao da Dra. Rita de Cássia Silveira, procurar fazer bem aquilo que faziam, sem 

Infectologia, este último por via de nossa Diretora Científica por sua atuação esperar recompensa ou cast igo, 

transmissão por internet – dez horas no ar; firme, interessada e dinâmica na simplesmente pelo prazer de fazer bem 

nem das outras transmissões em tempo condução dos comitês e eventos feito, que se esgota no ato de fazer.” Vocês 

real, pela mesma ferramenta,  de reuniões científicos; foram mais, vocês fizeram a diferença!

da Neonatologia, da Infectologia, Ao do Dr. Carlos Humberto Mas, também, e principalmente, 

Aleitamento Materno, outras conjuntas Bianchi e Silva pela organização e para dizer, a todos, que diferente do que 

com a Sociedade Psicanalítica de Porto gerenciamento do nosso site e Programa falei na primeira posse: “O fruto é mais 

Alegre, todas com grande interatividade de Educação Permanente em Pediatria e amargo e não o cuspi; o trato é mais 

dos sócios que as assistiam, ou das sua videoteca de aulas; injusto, e não falhei; o esquema é mais 

vídeos-conferência em associação com o Ao da Dra. Maria Tereza Nardin falso, e não cedi; sempre avisando do 

CREMERS,  d i re tamente  para  a  Sauer pela condução e ao da Srta. Marta quanto era amargo, injusto e falso.”

Associação Médica de Pelotas; Elisa Harkbart pela comercialização do E que consegui transformar esta 

Nem da cooperação dos nossos nosso Jornal que está mais moderno, Sociedade de uma agremiação sócio-

escritórios do interior em reunião em Santa muito bem impresso e com cinco edições cultural-educativa, que visava o bem estar 

Maria, em conjunto com a Presidência da anuais a custo zero; das crianças e adolescentes, em uma 

Sociedade Brasileira de Pediatria, ou dos Ao do Dr. Ilson Enk que editou ferramenta política na defesa do 

cursos organizados pelo Funchal, magistralmente, em associação com a verdadeiro sujeito desse processo, tão 

Barradas, Elisabete, Denise ou das Dra. Tatiana Raquel Piva, nossos Boletins maltratado, hoje pelos gestores da saúde 

respostas elucidativas que nos proporcio- Científicos de altíssima qualidade, públicos e privados – o PEDIATRA.

naram quando investigamos a presença funcionando, como lhe disse, pessoal- Fui a primeira voz, dentro da 

ou ausência de Pediatra na sala de parto; mente, como padrão ouro; Sociedade Brasileira de Pediatria a 

Nem da ação preventiva contra Ao da Dra. Joelza Mesquita por denunciar o progressivo desprestígio do 

ato da UNIMED que queria subordinar o sua atuação junto aos órgãos públicos e Pediatra alijado do programa de saúde da 

uso de surfactante, comprovadamente de no Grupo de Trabalho para prevenção da família que tem resultados trágicos com 

urgência a aprovação prévia do médico violência contra crianças e adolescentes, sua falta.

auditor; nem da atual discussão pela hoje ocupando, também, a cadeira que Foi minha uma das primeiras 

liberação da receita do anticorpo mono conquistamos por eleição, no Conselho denúncias do excesso de encaminha-

clonal para o Vírus Sincicial Respiratório, Estadual dos Direitos da Criança e mentos dos nossos pacientes ao 

com a mesma entidade: Adolescente – CEDICA; especialista e do desmembramento das 

Nem das reuniões com as Ao da Dra. Jacqueline Gatti crianças e adolescentes em atendimentos 

emergências pediátricas de Porto Alegre Elbern por nos ter despertado para os setoriais sem um pensamento doutrinário 

que criou protocolo de conduta para agravos do trabalho infantil e sua atuação da ciência do crescimento e do desen-

promoção da clínica de consultório com o no Grupo de Trabalho e no CEDICA; volvimento.

mecanismo de contra referência, a ser Ao do Dr. Eduardo Jaeger pelo Fui dos primeiros a defender, 

ativado ao final de cada atendimento; cuidado com nosso patrimônio; publicamente, o ato médico e a cumprir a 

Ou dos nossos pareceres Ao do Dr. Paulo Carvalho recomendação do Conselho Federal de 

técnicos, enviados, por consulta, para a guardião da chave do nosso cofre e sua Medicina de não ministrar conhecimentos 

Secretaria Municipal de Saúde, sobre sábia condução dos nossos capitais; próprios do médico a outros profissionais 

PALAVRA DO PRESIDENTE
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da área da saúde. Tal nos custou processo para estender o benefício da licença município de Canoas, provocada pela 

movido por enfermeira do qual fomos maternidade de quatro para seis meses e Sociedade de Pediatria do Rio Grande do 

absolvidos e cujo resultado, agora, é a consegui, em negociações com a Sul, do que resultou intimação judicial para 

busca judicial de reparação por danos Superintendência a promessa, pessoal da que a Prefeitura do município providencie 

morais à Sociedade de Pediatria do Rio Dra. Jussara Cony, de que o Grupo acesso direto ao Pediatra nas Unidades 

Grande do Sul e a seu Presidente. Hospitalar Conceição, em futuro bem Básicas e a inclusão dele nas equipes de 

Também fui o primeiro presidente próximo estenderia a suas funcionárias o saúde da família. Decisão que se favorável 

de filiada a ajuizar ação contra duas benefício, antes mesmo da sanção será, também, histórica.

operadoras de seguro saúde pela presidencial. Hoje fiquei sabendo, através Sempre agi de uma forma 

implantação da Classificação Brasileira do site do Grupo Hospitalar Conceição, coerente, firme e determinada, contando, 

Hierarquizada de Procedimentos que em reunião ontem realizada foi hoje com reconhecimento nacional como 

Médicos, processo este que se encontra aprovada nossa sugestão, já contando referência política e administrativa. Com 

em fase de perícia atuarial. com a chancela do Ministério da Saúde. esta maneira de ser constituí-me em prova 

Da mesma forma denunciei a Estamos compartilhando, Sociedade de viva de, como escreveu Leon Tolstoi, 

ausência de atendimento pediátrico ao Pediatria do Rio Grande do Sul e Grupo “pode-se viver, no mundo, uma vida 

recém-nascido em sala de parto no nosso Hospitalar Conceição, um momento magnífica, quando se sabe trabalhar e 

Estado em alarmante número em torno de histórico, pois foi o primeiro órgão público amar – trabalhar pelo que se ama e amar 

60% dos casos; Estado esse em que o a conceder tal benefício que contemplará, aquilo em que se trabalha”.

coeficiente da mortalidade infantil é de a partir de janeiro de 2008, milhares de  Há pessoas que se preparam, 

aproximadamente 80% no período trabalhadoras. especificamente, para os cargos e correm 

neonatal, dos quais 70% ocorrem na Pessoas certas, no momento o risco de sofrerem uma distorção por 

primeira semana, metade dos quais nas exato, podem fazer a diferença. visão egocêntrica e negociadora e outras 

primeiras 48 horas e que, com o auxílio da Também, uma vez que aconteceu para as quais os cargos chegam como 

nossa assistente administrativa, montei a morte de uma criança de menos de dois conseqüência de uma trajetória de vida, 

um programa que interliga os sites do anos de idade, por intoxicação aguda por que até nem visava aquele objetivo 

DATASUS com o da Secretaria da Saúde, ferro, por ingestão acidental de vinte especialmente. Assim, penso que 

município por município, para provar isso, comprimidos de sulfato ferroso, seguida aconteceu comigo, mas me apaixono pelo 

uma vez que tendo provocado o de consulta, em tempo hábil, à Unidade que faço e foi com paixão que os conduzi 

CREMERS tive que me defender de Básica de Saúde e atendimento inábil por até agora e após esses quatro anos lhes 

afirmações enganosas do médico enfermeira (que não conta com digo, com certeza, que Gonzaguinha tinha 

responsável pelo controle da mortalidade treinamento para isso) que acalmou a razão ao escrever estes versos: “toda a 

infantil na Secretaria de Saúde, fato que foi mãe, diminuindo a importância do pessoa, sempre, leva as marcas das lições 

interpretado como uma mera querela entre acontecido (por desconhecimento) e diárias de tantas outras pessoas...”

médicos, mas que ao ser trocado o orientou que retornasse a sua residência, Descobri que tenho a cara da 

Governo do Estado e o responsável pelo pois a criança, no máximo teria uma dor de Sociedade de Pediatria do Rio Grande do 

comitê de mortalidade infantil (verdadeira- barriga. Ora aconteceu o que se sabe: Sul e espero que, à deixá-la, ela fique com 

mente responsável) tem sido usado na vômitos sanguinolentos, seguido de a minha marca.

condução política da nossa assistência falência múltipla dos órgãos, mesmo que a 

perinatal pela Secretaria da Saúde. criança tivesse, então, atendimento Muito obrigado.

E que me alinhei com as demais adequado por médico p e d i a t r a  e  

filiadas da Sociedade Brasileira de recebido uma dose de agente quelante, 

Pediatria no movimento “seis meses é mas tarde demais. Compareci à audiência Um abraço do

melhor”, slogan que sugeri e foi aceito, na Promotoria da Infância e Juventude do Mauro

Dra. Maria Barcellos Rosa
Cremers 26572

ENDOCRINOLOGIA 
PEDIÁTRICA

Mãe de Deus Center - Rua Soledade, 569 - Sala 912
Três Figueiras - Porto Alegre

Fone: (51) 3378.9810 / 9334.0241
mariabrosa@yahoo.com.br
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Obrigado a todos que contribuiram para o sucesso deste Jornal nos últimos dez anos. Maria Teresa Nardin Sauer
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ATUAÇÃO

Vacina PNEUMOCÓCICA Conjugada
7-Valente - proteína Diftérica CRM197

A partir dos 2 meses até os 9 anos de idade

Mais informações 0800-160625

"SEU PACIENTE TEM A MELHOR PROTEÇÃO CONTRA 
AS DOENÇAS PNEUMOCÓCICAS INVASIVAS ”

WYETH Indústria Farmacêutica Ltda.

Internacionalmente 
comercializada como PREVENAR
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Licença maternidade de seis meses no 
Grupo Hospitalar Conceição

psicomotor das crianças, 

sugeria que, como Dirigente, 

Mulher, Mãe, Avó e Bisavó, a 

Dra Jussara Cony concedesse 

a suas funcionárias, como 

presente de natal, a licença 

maternidade de seis meses. 

Seria uma antecipação à 

sansão presidencial, o que 

Em novembro deste tornaria o GHC a primeira 

ano, o presidente da Sociedade empresa pública a oferecer 

de Pediatria do Rio Grande do esse benefício.

Sul, Dr. Mauro Bohrer, enca- Desta  correspon-

minhou farta documentação à dência houve evolução para 

Dra Jussara Cony, Superinten- uma reunião, durante a qual, a 

dente do Grupo Hospitalar Superintendente informou ao 

Conceição, sobre o projeto de nosso presidente de que era 

lei recém aprovado no Senado totalmente favorável ao projeto 

Federal. O projeto de lei e que já havia solicitado estudos 

entende como empresa cidadã sobre a repercussão financeira 

aquela que, por adesão, e administrativa da medida e 

estenda a licença maternidade que as conclusões eram 

de quatro para seis meses às favoráveis a uma possível 

suas funcionárias. O projeto análise e aprovação em reunião 

recebeu emenda de seu relator, próxima.

senador Paulo Paim, no sentido N o  d i a  1 7  d e  

de englobar as funcionárias dezembro, o benefício foi 

públicas de todos os níveis. aprovado pela diretoria do 

Ao mesmo tempo em Grupo Hospitalar Conceição, 

que sustentava toda a argu- notícia divulgada pessoalmente 

mentação já bem conhecida pela Dra Jussara Cony, durante 

dos pediatras sobre os a cerimônia de posse da nova 

benefícios na amamentação e diretoria da SPRS. Um 

relacionamento mãe-bebê, bem verdadeiro  presente  de  

como seus reflexos no despedida para o Dr. Mauro 

desenvolvimento  neuro- Bohrer.

Mauro Bohrer e Jussara Cony

A Dra. Célia Magalhães e RGN e de seus respectivos 

o Dr. Paulo Nader receberam, no Hospitais:
Mãe de Deus, Complexo Hospitalar XIX Congresso Brasileiro de 
Santa Casa de Porto Alegre, Hospital Perinatologia,  ocorrido em 
Geral de Caxias do Sul, Hospital do Fortaleza (Ceará), no período de 25 
Círculo de Caxias do Sul, Universitário 

a 28 de novembro de 2007, das 
de Santa Maria, São Camilo de Esteio, 

mãos do Dr. Dioclécio Campos Jr., 
Federal de Pelotas, Municipal de Novo 

presidente da SBP, o troféu Nicola Hamburgo,  Universitário Dr. Miguel Riet 
Albano. A premiação de terceiro Jr. de Rio Grande, Luterano de Porto 

Alegre, Conceição de Porto Alegre, lugar foi concedida pelo trabalho 
Pompéia de Caxias do Sul, Regina de cientifico ¨Vigilância Epidemiológica 
Novo Hamburgo, Padre Jeremias de da mortalidade neonatal em 
Cachoeirinha, Hospital de Alvorada, São RNMBP : análise de 4 anos ,̈ 
Vicente de Paula de Passo Fundo, 

selecionado entre os 590 trabalhos 
Fêmina de Porto Alegre, São Lucas da 

enviados e do qual também são 
PUCRS, Moinhos de Vento, Saúde de 

autores a Dra. Ivana Varella e o Dr. Caxias do Sul, Hospital Santa Cruz, 
Carlos Humberto  Bianchi e Silva. Santa Casa de Bagé, Universitário São 

Francisco de Paula de Pelotas, Santa O estudo desenvolvido 
Casa de Caridade de Uruguaina, pela RGN, projeto da SPRS, atenta 
Ernesto Dorneles de Porto Alegre.ao RNMBP, que se constitui 

atualmente em um problema de 

saúde pública não apenas por 

contribuir com uma parcela 

significativa da mortalidade 

neonatal, mas também pela alta 

morbidade dos sobreviventes das 

UTIs. 

A pesquisa foi realizada 

com a colaboração imprescindível 

das 25 Unidades que participam da 

Trabalho da RGN é premiado 
em Congresso Brasileiro

Célia Magahães, Paulo Nader e
Dioclécio Campos Jr.

Nestlé – A Nestlé Brasil adiantou-se à aprovação do projeto de lei

pelo Congresso Nacional e já implantou a licença-maternidade de 

seis meses para suas funcionárias. Ivan Zurita, presidente da 

empresa, atendeu à uma sugestão da SBP entregue por seu 

presidente, Dioclécio Campos Jr.
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HOMENAGEM

Com o intuito de proporcionar, pediatra, foi criado este evento que veio para suas dúvidas com os palestrantes. Com 

anualmente, uma revisão dos temas ficar. Este ano abordará temas nas áreas de certeza será um evento enriquecedor para 

pediátricos, está surgindo o Congresso alergia, de imunologia, de reumatologia, de toda a classe pediátrica.

Gaúcho de Atualização em Pediatria, com gastroenterologia, de pediatria ambulatorial e A organização conta com a 

sua primeira edição agendada para os dias de pediatria do adolescente além de presença de todos os pediatras. Agende-

05, 06 e 07 de junho de 2008. pneumologia, otorrinolaringologia e pediatria se para junho de 2008, no Hotel Deville, 

Como a SPRS sempre esteve do desenvolvimento e do comportamento. em Porto Alegre. Mais Informações no site 

preocupada em atuar na atualização do Ainda dentro do Congresso haverá da SPRS (www.sprs.com.br).

conhecimento pediátrico, na valorização de espaços destinados para o “pergunte ao Dr. Eduardo Jaeger

seus comitês científicos e na valorização do professor” onde os participantes poderão tirar Presidente do Congresso

Congresso Gaúcho 

de Atualização 
em Pediatria

Novo evento anual da Sociedade 
de Pediatria do Rio Grande do Sul

Criado Comitê de Endocrinologia Pediátrica 
No dia 11 de dezembro de 2007, Drs, citados são os fundadores do Comitê, nono comitê recém-nascido”, conta ela, que 

atendendo ao convite da Diretora Científica que elegeu a Dra. Cristiane Kopacek como passa o cargo para o Dr. Ilson Enk para 

da SPRS, Dra. Rita de Cássia Silveira, presidente e o Dr. César Geremia como assumir a Secretaria Geral da SPRS com a 

reuniram-se na sede da SPRS os colegas secretário. A próxima reunião será no dia 12 nova Dietoria eleita.

Endocrinologistas pediátricos César de fevereiro de 2008, às 18h, na sede da 

Geremia, Cristiane Kopacek, Edmundo SPRS.Todos os sócios interessados podem 

Kreisner, Leila de Paula, Márcia Coutinho e participar, uma vez que a ausência de 

Marlene Dockhorn. titulação em Endocrinologia Pediátrica 

Esteve presente também o Dr. permite a atuação como membro 

Ilson Enk, Coordenador dos Comitês da colaborador. 

recém eleita Gestão 2008-2009. Neste dia, A Dra. Rita está muito satisfeita 

foi constituído o Comitê de Endocrinologia com o encerramento de sua segunda 

Pediátrica da SPRS. Atendendo aos pré- gestão na coordenação dos comitês: 

requisitos exigidos (título de especialista ou “Chegamos até aqui com 18 comitês 

formação em Endocrinologia Pediátrica), os atuantes e participantes e com o décimo 

Alergia, Imunologia e Reumatologia Pediatria ambulatorial e Pediatria do adolescente Otorrinolaringologia
Febre Periódica – desafio diagnóstico para o Pediatra Sexualidade do adolescente – Desafios do século XXI Uso judicioso de antibiótico em otorrino pediatria
Diagnóstico diferencial das dores em membros Doenças prevalentes na vida adulta: papel do Pediatra Tratamento da otite média aguda recorrente
Lactente Sibilante - Diagnóstico Diferencial Obesidade, Diabetes, Dislipidemias Otite média com infusão
Dermatite atópica Hipertensão Otite média e defesa auditiva
Alergia alimentar IgE mediada Tabagismo e outras drogas Rinossinusites na infância
Reação adversa a medicamentos O adolescente e a violência – Abuso Rinite alérgica
Urticárias DSTs na adolescência Obstrução nasal
Gastroenterologia Prevenir vale a pena? Saúde e prevenção na escola – Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento
Colestase neonatal TDAH e o manejo clinico do pediatraA experiência de Caxias do Sul – RS 
Atualização em  intolerâncias alimentares Pneumologia Manejo dos transtornos de comportamento 
Intolerância à lactose Fenótipos de asma na infância Transtorno oposicional desafiante
Alergia à proteína do leite de vaca Asma Aguda : Diagnóstico e Manejo Transtorno de conduta
Doença celíaca Uso de dispositivos inalatórios na asma Estresse pós traumático na infância
Atualização em problemas comuns de  Classificação e manejo da asma Uso de instrumentos de triagem em 

gastroenterologia pediátrica Diagnóstico das pneumonias da comunidade desenvolvimento e comportamento
Dor abdominal recorrente Tratamento das pneumonias da comunidade Standards e indicadores
Refluxo gastresofágico Impacto das vacinas na pneumonia Triagem do desenvolvimento
Constipação intestinal Triagem do comportamento

Confira os principais tópicos do Congresso:

Da esquerda para a direita: César Geremia, 
Edmundo Kreisner, Rita de Cássia 
Silveira, Marlene Dockhorn, Leila de Paula, 
Márcia Coutinho e Cristiane Kopacek
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NOVA GESTÃO

SPRS sob Nova Direção
Cerimônia marca o início de uma nova gestão

Na noite de 19 de dezembro de AMRIGS, a Dra. Ana Maria Martins Bohrer, que pode ser lido na íntegra nesta 

2007, aconteceu, no auditório da Moreira, representando o SIMERS e a edição. “Há momentos na vida que são de 

Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Diretora do Grupo Hospitalar Conceição, felizes coincidências”, anunciou ela, 

Sul, a Cerimônia de transmissão de cargos  Dra. Jussara Cony. referindo-se à a notícia que dava em 

da diretoria da Sociedade de Pediatria do O Dr. Mauro Bohrer, em seu primeira mão de que o GHC aprovara a 

RS. Com a participação de mais de 100 discurso de despedida, valorizou a licença maternidade de seis meses para 

pessoas, o evento marcou a despedida do participação de todos as pessoas que se suas mais de 5.000 funcionárias (75% do 

presidente Mauro Silva de Athayde Bohrer envolveram no sucesso dos diversos quadro da instituição), bandeira levantada 

do cargo que ocupava há quatro anos. projetos em que a SPRS se engajou no pelo Dr. Mauro Bohrer e sua SPRS junto 

Conduzido pelo novo editor do período de suas duas gestões. Destacou, com a Sociedade Brasileira de Pediatria. O 

Jornal da SPRS, Dr. Ignozy Dornelles principalmente, as batalhas pela licença GHC tornou-se, assim, a primeira empresa 

Jornada Jr., o cerimonial foi iniciado com a maternidade de seis meses, pela presença pública a oferecer o benefício, anteci-

execução do Hino Nacional e seguido da obrigatória do pediatra em sala de parto e pando-se à sanção presidencial. O Dr. 

leitura da Ata de Eleição. Dos 353 votos pela participação do pediatra nas equipes Eduardo da Silva Vaz, que se pronunciou 

válidos, 90% apoiaram a eleição da chapa do PSF. No âmbito da educação em seguida, disse que que não poderia 

“Valorização do Pediatra” encabeçada pelo continuada, destacou a conquista da haver presente maior para todos, em 

Dr. José Paulo Ferreira, novo presidente pontuação para a recertificação profissional especial ao presidente que deixava o 

da SPRS biênio 2008-2009. dos diversos cursos promovidos pela cargo.

Foram chamados para compor a SPRS. E ainda ressaltou a importância dos Em seu discurso, o Dr. Eduardo 

mesa o Dr. Mauro Bohrer, para transmitir o eventos em comemoração aos 70 anos da Vaz anunciou o novo projeto em que a 

seu cargo, o Dr. Eduardo da Silva Vaz, 2º Sociedade, como a feira realizada em SBP estará engajada: o PRONEI – 

vice-presidente e representante na ocasião shopping center que levou informações Programa Nacional de Educação Infantil, 

da Sociedade Brasileira de Pediatria, o gratuitas sobre a saúde da criança e do lançado pela Senadora Patrícia Saboya, 

presidente eleito da SPRS, Dr. José Paulo adolescente prestadas pelos membros dos voltado a crianças dos seis meses aos seis 

Ferreira, o Dr. Ercio Amaro de Oliveira comitês científicos. anos, e cujas famílias não tem condições 

Filho, representando o CREMERS, o Dr. A Dra. Jussara Cony pronunciou- financeiras. “É um projeto de futuro, que vi-

Alfredo Cantalice Neto, representando a se logo após o discurso do Dr. Mauro sa fornecer acompanhamento e condições 
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para que as crianças se desenvolvam 

plenamente, com o objetivo de mudar o 

destino da grande maioria, que é a 

criminalidade”, disse o vice-presidente da SBP. 

“Não é a toa que as crianças chegam aos 4, 5 

anos sem condições de aprendizagem, pois 

são privadas de condições essenciais para o 

seu desenvolvimento”, argumentou. 
O Dr. Eduardo Vaz convocou a classe 

pediátrica a se engajar nesse projeto, através 
das filiadas da SBP, que tem como grande 
objetivo alterar o perfil sócio-cultural do país 
em médio e longo prazos.

O presidente eleito, Dr. José Paulo 
Ferreira, foi o último a discursar. Como o 
próprio nome da chapa anuncia, “Valorização 
do Pediatra”, reafirmou o compromisso com a 
classe pediátrica de buscar soluções para as 
dificuldades que os novos tempos impõem à 
pratica da profissão: baixos salários, alta carga 
de trabalho, concorrência com especialistas, 
falta de reconhecimento e de conhecimento da 
população de que é o médico especializado 
no desenvolvimento humano, dos zero aos 
vinte anos. A proposta é a reflexão a respeito 
disso tudo, suas causas e os caminhos que se 
pode percorrer com a força do conjunto, para 
virar o jogo. “A SPRS quer ouvir. Buscaremos 
a interiorização não apenas para levar 
conhecimento, mas para conhecer as 
realidades do pediatra em cada lugar”. “Vamos 
criar a linha direta com o presidente, para que 
cada profissional, querendo ou não se 
identificar, possa trazer informações, 
denunciar, sugerir, enfim, queremos a 
participação de todos”, completou.

O Dr. José Paulo Ferreira agradeceu 
ao Dr. Mauro Bohrer e sua diretoria pelo 
invejável situação administrativa, institucional e 
política em que está recebendo a SPRS. E 
concluiu, agradecendo a sua família, por ter 
liberado ele para esse desafio de dois anos de 
duração.

Presidente: José Paulo Vasconcellos Ferreira
1º Vice-Presidente: Carlos Eduardo Nery Paes 
2º Vice-Presidente:  Marco Antonio Silveira Funchal
Secretário Geral:   Rita de Cássia Silveira
1º Secretário:  Carlos Humberto Bianchi e Silva
2º  Secretário:  Cristina Rimolo Simões
1º Tesoureiro:  Eduardo Jaeger
2º Tesoureiro:  Manoel Antonio da Silva Ribeiro
Diretor de Patrimônio:  Eduardo Jaeger
Diretor Social:  Maria Teresa Nardin Sauer

 Jacqueline Lenzi Gatti Elbern
Diretor Científico/Coordenação Comitês:  Ilson Enk / Patrícia Miranda do Lago
Assessor da Presidência:  Ercio Amaro de Oliveira Filho 

 Paulo de Jesus Hartmann Nader
 Jefferson Pedro Piva / Luiz Fernando Loch /
 Erico José Faustini / Ricardo Halpern

Programa Educação Permanente em Pediatria: Ricardo Sukiennik
Carlos Humberto Bianchi e Silva
Sérgio Luis Amantea
Betânia Barreto de Athayde Bohrer

Editor Jornal SPRS: Ignozy Dorneles Jornada Junior
Marcelo Pavese Porto

Editor Boletim Científico: Ricardo Sukiennik
Curso de Reanimação Neonatal: Ignozy Dorneles Jornada Junior

Eduardo Jaeger
Curso de Reanimação Pediátrica: Emerson Rodrigues da Silva

Paulo Roberto Mousquer Kunde 
Coordenação da Rede Gaúcha de Neonatologia: Célia Maria Boff de Magalhães

Ivana Rosangela dos Santos Varella
Escritório Regional Noroeste: Arnaldo Carlos Porto Neto

Oromar Vasconcelos Suertegaray
Escritório Regional Nordeste: Breno Fauth de Araújo

Darci Luiz Bortolini
Escritório Regional Centro Ocidental: José Carlos Diniz Barradas

Beatriz Silvana da Silveira Porto
Escritório Regional Centro Oriental: Fabiani Waechter Renner

Miriam Neves Eidt 
Escritório Regional Sudoeste: Adalberto Rosses

Ana Maria Schmitt de Clausell 
Escritório Regional Sudeste: Denise Marques Mota 

Marilice Magroski Gomes da Costa 
Conselho Fiscal: Lauro Luís Hagemann

Paulo Roberto Antonacci Carvalho
Wanderley Ayrton Fleck

Suplentes: Alfredo Floro Cantalice Neto
Dilton Francisco de Araújo
Humberto Antônio Campos Rosa

NOMINATA DIRETORIA DA SPRS 2008/2009 

O Dr. José Paulo Ferreira é formado 
em Medicina pela UFRGS, no ano de 1989. Fez 
residência em pediatria e medicina de 
adolescentes na mesma universidade no 
período de 1990 a 1992. É mestre em Saúde 
Coletiva pela Universidade Luterana do Brasil 
(ULBRA).

Com passagens pelo Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre e Hospital Santo 
Antônio, foi professor da ULBRA e atualmente é 
docente em pediatria na UFRGS.

Atua na SPRS desde o ano de 2000, 
e na Sociedade Brasileira de Pediatria, desde 
2004 em cargos de Coordenação e Diretoria.
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ATUALIZAÇÃO

Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva temas atualizados. 

(SOBED-RS), da Sociedade Gaúcha de Em entrevista para a televisão, a 

Gastroenterologia (SGG),da  Sociedade de Dra.Themis definiu o motivo dessas 

Cirurgia Geral do RS (SOCIGERS) e da homenagens. Perguntada sobre o porquê de 

Associação Gaúcha para Estudos do Fígado tudo isso, ela respondeu com simplicidade: 

(AGEF). A Comissão Executiva foi composta “Sempre estive em boa companhia”. É 

pelos Drs. Cristina Targa Ferreira, Carlos verdade, Dra. Themis, as companhias têm 

Cauduro Schirmer, Richard Gurski e Sandra papel decisivo no sucesso das pessoas, mas 

Nascida em São Gabriel, RS, mas Maria Vieira. sem foco, determinação e paixão ninguém 

cidadã do mundo por sua importantíssima Em torno de 130 médicos de todo o alcança uma vida repleta de êxitos. Parabéns.

contribuição à medicina, Dra. Themis Reverbel país  estiveram presentes no Simpósio que 

da Silveira recebeu na tarde de seis de teve como convidados estrangeiros os 

novembro de 2007 o título de Cidadã professores Paloma Jara e Loreto Hierro  (da 

Honorária de Porto Alegre. A homenagem, Espanha), Athos Bouvaros, Debora Duro e 

proposta pelo médico e vereador Cláudio Jorge Bezerra (dos EUA) e Mirta Ciocca e 

Sebenelo (PSDB), foi conferida em Sessão Margarita Ramonet (da Argentina). 

Solene no Plenário Otávio Rocha da Câmara O Simpósio tratou de maneira aprofundada de 

Municipal. temas que versaram sobre doenças do fígado 

Dezenas de autoridades estiveram e do tubo digestivo nas crianças e nos 

presentes, vindas dos mais diversos locais do adolescentes. Durante a festa de abertura do 

país, apenas para lhe “dar um beijinho”, como Simpósio, o show musical, de alto nível, ficou a 

ela mesma disse. “É grande a emoção que cargo de Luis Fernando Veríssimo (amigo da 

sinto. O dia de hoje será guardado como um homenageada) e sua banda.

dos mais significativos de minha vida”. Ao fazer 

essa afirmação, Themis disse ter recebido 

uma nova certidão de nascimento. “Foi amor à 

primeira vista minha relação com Porto Alegre, 

e esse amor dura até hoje”. A Dra. 

Themis Reverbel da Silveira é Doutora em 

Medicina Genética pela UFRGS. Atua na área 

da Hepatologia Pediátrica e, como 

colaboradora do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq), desenvolve pesquisas nesta área. Na abertura do evento, o Dr. Mauro 

Seu trabalho obteve reconhecimento Bohrer, presidente da SPRS, disse que, 

internacional e tornou a Capital um referencial naquele instante, ele era dois, pois trazia, 

em estudos de hepatologia. também, a mensagem do Dr. Dioclécio 

A série de homenagens que vem Campos Jr., presidente da Sociedade 

recebendo se deve a sua aposentadoria Brasileira de Pediatria (veja a mensagem 

compulsória, mas ela apressa-se em dizer que nesta página).

isso é formalidade da lei, pois continuará A Dra. Themis também foi 

exercendo suas atividades tanto no consultório homenageada pela  Revista  GED: 

quanto nas pesquisas. Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva, 

O vereador Cláudio Sebenelo, ao órgão oficial da Sociedade Brasileira de 

saudar Themis Silveira, destacou a Gastroenterologia e e de Endoscopia. A 

importância da médica na área de pesquisas homenagem, extremamente interessante e 

cientificas, fato de valorização não apenas original em termos de Brasil, já que é comum 

para a cidade, mas ao Estado. “Nossa nova no exterior, conhecida sob o nome de 

cidadã trabalha pela humanização das "festschrift", se constituiu na publicação de um 

relações”, salientou. “Ela escreve seu nome número especial da Revista, inteiramente 

em guerras contra doenças”. dedicado à Dra. Themis, e contou com 12 

O Simpósio Profa. Themis Reverbel artigos originais de professores nacionais e 

da Silveira ocorreu de 12 a 14 de novembro, internacionais com os quais a homenageada 

na Associação Médica do Rio Grande do Sul teve contato profissional, em diferentes 

(AMRIGS) e contou com o apoio da momentos de sua vida. Colegas de Londres, 

Sociedade de Pediatria do RS (SPRS), da Toronto, Madrid e Boston participaram com 

Dra. Themis Reverbel da Silveira
recebe série de homenagens

À Professora Themis Reverbel da Silveira

 

Prezada Themis,

Integro-me à maravilhosa iniciativa de 

homenageá-la no momento em que deixa 

compulsoriamente as funções exercidas na 

UFRGS ao longo de tão brilhante carreira. 

Orgulha-me intensamente o privilégio de 

fazê-lo em nome da pediatria brasileira.

Manifesto-lhe, por isso mesmo, todo o 

apreço, toda a admiração que aprendi a nutrir 

pela sua rica e fecunda personalidade. Rica, 

por bem da alma que possui, plena de 

virtudes diversas, radiosa de tanta 

sensibilidade. Fecunda, porquanto fonte de 

energia construtiva, caudal de inquietas 

correntes transformadoras. 

A pediatria brasileira deve-lhe originalidade, 

reconhece-lhe ousadia, reverencia-lhe o 

espírito inovador. Gastroenterologia e 

hepatologia pediátricas são hoje patrimônios 

científicos que exibem formas e conteúdos 

recebidos de sua contribuição criativa. Você 

fez, ensinou, formou, erigiu, multiplicou, 

projetou, produziu, influenciou, criou, inspirou, 

iluminou. Esse, o conjunto de ações 

verdadeiras que dão sentido à nobre missão 

de mestre e ao papel de pesquisadora, 

pendores fulgurantes de uma pessoa 

realizada – a expressão mais bela e completa 

de um ser humano de real valor. 

Seu nome já não lhe pertence em 

exclusividade. É nosso, posto que referência 

para o que somos e o que fazemos. E é 

público, mercê da biografia exemplar que está 

escrita na edificante trajetória de vida 

identificada pela ilustre legenda Themis 

Reverbel da Silveira. 

Receba meu abraço fraterno, símbolo da 

homenagem que a pediatria brasileira lhe 

presta e do agradecimento que a 

comunidade pediátrica lhe faz pela grande 

colaboração dada à saúde da infância e da 

adolescência em nosso país. 

 

Dioclécio Campos Júnior

Presidente da SBP

Dra. Themis Reverbel da Silveira e amigos

A homenagem na Câmara Municipal
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Coluna dos Presidentes 

A interiorização da SPRS foi reafirmada, R i o g r a n d e n s e  d e  N e o n a t o l o g i a ,  
nesta gestão, com a Criação dos Escritórios (2000/2001/2003/2003), II Jornada Gaúcha de 
Regionais, no ano de 2003: Noroeste, Nordeste, Atualização em Pediatria. 
Centro Oriental, Centro Ocidental, Sede, Também continuou investindo no Jornal 
Sudoeste e Sudeste, todos com um coordenador da SPRS como ferramenta de informação para o 
e um secretário que representam a SPRS nas pediatra e o Boletim Cientifico levando o 
regiões. conhecimento cientifico, sempre com a 

Durante a sua gestão, também, foi participação dos comitês de especialidades da 
realizada a alteração do Estatuto Social da SPRS, SPRS.
adequando-o as novas exigências do Código Civil Junto à comunidade, ralizou diversas 
Federal, e desde então passou a Sociedade a atividades, tais como: Comitê Porto Alegre Cidade 
chamar-se oficialmente Associação de Pediatria Protetora da Vida – SMS; Comitê Criança Cidadã 

O Dr. Ercio Amaro de Oliveira Filho do Rio Grande do Sul, mantendo o nome fantasia – Projeto Registre seu Filho; Campanha de 
presidiu a SPRS em duas gestões sucessivas, de Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Vacinação para controle da Síndrome da Rubéola 
2000 a 2003. Formado pela PUC/RS no ano de Coordenou a realização de dois Congênita – Ministério da Saúde; Campanha de 
1986, fez residência em pediatria no HCPA de eventos de projeção nacional: Fórum Nacional: A Vacinação contra Rubéola para mulheres em 
1987 a 1988. No ano seguinte, ainda no Hospital Defesa da Integridade Física e Emocional na idade fértil; Campanha de Vacinação Contra 
de Clínicas, fez residência em neonatologia. Infância e na Adolescência – Definindo Poliomielite; Encontro de Mães e Bebês para 

Mestre em Pediatria pela UFRGS, Prioridades e Desenvolvendo Ações Públicas na Roda de Amamentação Programa Municipal de 
atualmente o Dr. Ercio é Gestor do Serviço da Região Sul – 2002 e o II Fórum “As Combate a Desnutrição infantil.
Pediatria do Sistema de Saúde Mãe de Deus, transformações da Família e da Sociedade e seu 
cargo que ocupa desde 2000. É, também, Impacto na Infância e Juventude” – 2003.
Assistente de Coordenação da UTI Neonatal do Reativou alguns comitês e criou o 
Hospital Fêmina e conselheiro do CREMERS. Comitê de Segurança na Infância e Adolescência 

Com o intuito de oferecer oportunidade e o Comitê de Alergia, Imunologia e O Ércio iniciou sua atividade na SPRS na minha 
de atualização aos pediatras de todo o Estado, Reumatologia. gestão. Foi um dos colegas que ficou ao meu 
mesmo para aqueles que não tivessem a Com a participação ativa dos comitês, lado, além dos horários das reuniões, prestando 
disponibilidade de acompanhar presencialmente, em sua gestão a SPRS editou e publicou três um grande auxílio nas mais diversas áreas. 
foi na sua gestão que se deu início às transmissão livros do Pré-TEP (2000/2001/2002), e, Através desta convivência foi possível ver sua 
dos cursos via internet, substituindo os tradicionais juntamente com a editora Artmed, os livros: competência e capacidade para assumir a 
cursos Pré-TEP e Serões que eram realizados de Pediatria: Diagnóstico e Tratamento – presidência da SPRS. Suas duas gestões foram 
forma presencial no auditório da SPRS. Coordenado pela Diretoria de Educação de extrema importância para a consolidação das 

A Rede Gaúcha de Neonatologia - Continuada e, Atenção Integral ao Recém- mudanças feitas na SPRS. Tenho que destacar 
RGN, que hoje conta com a participação de mais Nascido – Guia de Supervisão de Saúde, sua capacidade de trabalho, ampliando a atuação 
de 25 instituições hospitalares no Estado, foi organizado pelo comitê de Neonatologia. da Sociedade entre as entidades médicas 
iniciada quando a SPRS foi ao Centro Foi um período de intensas atividades representativas do Rio Grande do Sul e também  
Latinoamericano de Perinatologia da Organização científicas, onde a SPRS forneceu formação e na SBP. Nestes 4 anos ele transformou a SPRS 
Panamericana de Saúde - CLAP–OPS, no treinamento há aproximadamente 300 alunos em uma entidade administrativamente 
Uruguai, por iniciativa do Dr. Ercio, para buscar através do Curso de Reanimação Neonatal e o organizada, com assessoria jurídica, levando a 
informações e com a intenção de implantar aqui Curso de Reanimação Pediátrica (PALS) um salto de qualidade. Como profissional 
no RS o Programa de Recém Nascidos de Muito capacitou mais de 200 alunos. Além de muitas competente, aumentou a participação da SPRS 
Baixo Peso. Não se adaptando ao programa outras atividades que serviram para atualização na SBP e hoje, por méritos próprios, ocupa cargo 
oferecido pelo CLAP-OPS, investiu-se na criação do pediatra, entre os quais podemos citar: Cursos de destaque na SBP. É uma grande satisfação ter 
de um programa próprio da SPRS adaptado a de Imunizações, Ortopedia para Pediatras, o Ércio como parceiro em todas as caminhadas 
nossa realidade, resultando, hoje, na RGN, que é Otoscopia para Pediatras, Odontologia para que fizemos nestes anos de política associativa. 
coordenada pelas Dras. Célia Magalhães e Ivana Pediatrias, Gastroenterologia, Atualização em 
Varella. Doenças Respiratórias na Infância, Jornada Sul- Paulo Nader

ERCIO AMARO DE OLIVEIRA FILHO  (2000-2003)

Opinião

HISTÓRIA
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