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mento ao Programa de Saúde da Família 

e nas Unidades Básicas de Saúde, locais 

de acolhimento de nossas crianças e 

adolescentes por outros profissionais não 

médicos ou médicos não pediatras, que é 

a realidade na maioria dos municípios do 

nosso Estado, situação que era de 

desconhecimento por parte da Promotora, 

surpreendida com os fatos que resultaram 

na morte daquela menina. Temos certeza 

Caros colegas, de que, pela política partidária que vem 

sendo praticada no nosso país, de 

Esta é a penúltima edição do qualquer corrente, nunca conseguiremos 

Jornal, sob a gestão da atual Diretoria. nossos objetivos, e a procura dos meios 

Encontrarão notícias, como judiciais foi uma conclusão de consenso 

sempre, da nossa atuação, firme, no na última reunião do Conselho Superior da 

sentido de utilizar a Sociedade como Sociedade Brasileira de Pediatria (Goiâ-

ferramenta política, intransigente, na nia  outubro) e nossa atuação foi indicada 

defesa do Pediatra e, indiretamente, por como modelo de firmeza. Mas ainda não 

uma melhor atenção aos nossos temos sentença que, se favorável, será 

pacientes. historicamente a primeira vitória dos 

Do aspecto de docência, lerão as Pediatras, obtida por esse meio.

entrevistas das nossas colegas mais Também lerão um artigo sobre 

assíduas ao curso PRE-TEN on-line, nossa posição e atuação na procura dos 

colocadas entre as cinco melhores notas direitos das nossas crianças e adolescen-

(que conferem a média de nota para tes à proteção contra violência 

aprovação com escore igual a 70%) no Esforçamos-nos, nesses quatro 

exame para obtenção do Título de anos, e vocês acompanharam nossa 

Especialista em Neonatologia e Terapia evolução, sendo essa a herança que 

Intensiva Neonatal, comprovando a deixaremos para qualquer equipe que vier 

eficiência do programa e a qualidade dos a assumir o comando da nossa Socieda-

professores e suas aulas. de, pois, como já receberam notícias por 

Do aspecto de política, a notícia e-mail e lerão nesta edição, está aberto o 

da audiência concedida à Sociedade de processo eleitoral para a gestão 2008-

Pediatria do Rio Grande do Sul pela 2009.

Promotoria da Infância e Adolescente de 

Canoas, da qual decorreu instauração de Não deixem de votar!

processo intimando a Prefeitura local a 

inserir Pediatra nas equipes de atendi- Grande abraço do Mauro 

Boa administração motiva retorno de antigos sócios

Estimado Mauro,
Sou um dos inadimplentes com a SPRS. Moro no interior (Veranópolis) e me formei no 
ano de 1975. Depois de um certo tempo, parece que ser sócio ou não, não faria diferença. 
Porém, estou retornando ao quadro, mais pela tua pessoa, pois tu fazes a diferença.
Um grande abraço,

Miguel

Opinião

Este espaço está reservado para a publicação da opinião dos colegas 

pediatras. Participe enviando email para sprs@sprs.com.br. 



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

NOTÍCIAS
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A morte de uma menina de 1 ano e oito meses, no dia 14 
de julho deste ano, por intoxicação por ferro, fez a família da 
criança registrar ocorrência na Delegacia de Pronto-Atendimento e 
a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul levar o caso à 
Promotoria Especializada da Infância e da Juventude da cidade de 
Canoas, onde o fato ocorreu.

Através de informações da família, a criança teria ingerido 
20 comprimidos de sulfato ferroso (usado para tratamento de 
anemia ferropriva) ao redor do meio-dia do dia 13 de julho. 
Imediatamente a mãe da menina a levou, junto com a caixa do 
medicamento, à UBS (Unidade de Básica de Saúde) mais 
próxima, onde receberam atendimento de uma enfermeira, que 
garantiu não ser nada grave e recomendou a ingestão de suco e 
gelatina. 

Passadas uma hora e trinta minutos, a menina começou 
a vomitar e chorar de dor, chegando a desmaiar. Só então a 
criança foi levada ao Hospital de Pronto Socorro de Canoas, onde 
finalmente teve atendimento médico, mas era tarde. Após entrar 
em coma, faleceu às 17hs do dia seguinte.

Indignada, a família quer responsabilizar o posto onde a 
menina foi atendida pela enfermeira. “Estamos apavorados pela 
negligência do posto e pela sucessão de erros”, disse a mãe da 
menina em entrevista publicada no Diário de Canoas, do dia 16 de 
julho. E tem toda a razão.

O profissional de enfermagem não tem qualificação para 
diagnóstico e tratamento de enfermidades ou para atendimento 
em situações de emergência. 

A culpa não é da enfermeira que atendeu a menina, mas 
do gestor da saúde pública do município, que escolhe uma política 
gerencial que não oferece médicos para atendimento. Nesse caso 
específico, o atendimento deveria ter sido feito não apenas por um 
médico, mas por um médico pediatra. 

Por isso o ingresso da SPRS, através de iniciativa de seu 
presidente, Dr. Mauro Bohrer, na Promotoria Especializada da 
Infância e da Juventude. Junto com a Sociedade Brasileira de 
Pediatria, vêm lutando para que a presença do médico pediatra no 
Programa de Saúde da Família seja obrigatória. Na ficha de 
atendimento da referida Promotoria de Canoas, datada do dia 27 
de setembro de 2007, consta, como providências tomadas: Autue-
se Inquérito Civil, cujo objeto é a lotação de médicos pediatras nas 
unidades de saúde e nas equipes do Programa de Saúde da 
Família. Após, venham conclusos.

SPRS vai à promotoria 
da Infância e Juventude 

de Canoas ASSOCIAÇÃO DE PEDIATRIA 
DO RIO GRANDE DO SUL - SPRS

Com base nos estatutos da Associação de 
Pediatria do Rio Grande do Sul (SPRS), artigos 40 a 51, 
estão sendo convocados os sócios em gozo de seus 
direitos (quites com a anuidade até o dia da eleição) para 
Assembléia Geral, no dia 07 de dezembro de 2007, 
às19h, em primeira chamada, com 50% mais um dos 
sócios com direito a voto ou às 19h30min com qualquer 
número para a seguinte ordem do dia:

1.Eleições para a Diretoria - Coordenadores dos 
Escritórios Regionais e Membros Titulares e 
Suplentes do Conselho Fiscal  da SPRS

A  Assembléia será realizada no auditório da 
sede da SPRS, à Avenida Carlos Gomes, 328,  terceiro 
subsolo, em Porto Alegre/RS.

Os votos serão recebidos na sede da SPRS, na  
Av. Carlos Gomes, 328, conj. 305, no horário de 09 hs até 
o início da Assembléia Geral do dia 07/12/2007, ou 
poderão ser encaminhados via correio para caixa postal 
cujo número será indicado na correspondência que será 
enviada a todos os sócios, devendo estar na caixa postal 
até 30 minutos antes do encerramento do expediente da 
agência do correio em que está situada.

Dr. Mauro Silva de Athayde Bohrer
Presidente da SPRS

Para inscrição de chapa o prazo vai de 16 a 31 de 
outubro do corrente até às 20 horas sendo o local de 
inscrições a Sede da SPRS no endereço já referido 
acima.

Porto Alegre,  05 de outubro de 2007.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE ELEIÇÃO
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ATUALIZAÇÃO

Se você é sócio da Sociedade de e preencher as informações solicitadas. O R$ 110,00 para pediatras com menos de 3 

Pediatria do Rio Grande do Sul e ainda não cadastro é então avaliado pela secretaria da anos de formado e R$ 70,00 para médicos 

acessou a Biblioteca de Vídeo Aulas está SPRS e, em até 24 horas úteis, o acesso é residentes em pediatria.

perdendo um excelente recurso auxiliar em liberado. A Biblioteca conta hoje com um 

sua prática diária, pois trata-se de uma Para os pediatras filiados à SBP acervo de 232 aulas, distribuídas nas 

ótima fonte de atualização. em outros estados, o investimento é de R$ diversas especialidades e áreas de atuação 

Disponível no site da SPRS 100,00. Já os não sócios podem acessar à da pediatria, tais como: Adolescência, 

(www.sprs.com.br), a biblioteca esta biblioteca por um custo de R$ 350,00, mas Alergia, Cardiologia, Cuidados Primários, 

localizada em área exclusiva para usuários fazendo um simples comparativo, fica fácil Dermatologia, Endocrinologia, Gastroente-

cadastrados. O cadastro e o acesso são de perceber que a grande vantagem é rologia, Genética, Hematologia, Infectologia, 

gratuitos para os pediatras associados da associar-se à entidade e aproveitar todos os Nefrologia, Neonatologia, Neurologia, 

SPRS. O pediatra interessado em se benefícios que ela oferece. Os valores da Otorrinolaringologia, Pneumologia, Pediatria 

cadastrar deve acessar o site, selecionar a anuidade são os seguintes: R$ 240,00 para Ambulatorial, Proteção e Segurança, 

opção "Cadastro no site" no menu principal pediatras com mais de 3 anos de formado; Terapia Intensiva e Traumatologia.

Biblioteca de Vídeo Aulas: 
patrimônio cultural da SPRS

PASSO A PASSO

Acesse o site:

www.sprs.com.br

Clique em:

Cadastro no site

Efetue seu cadastro e 

aguarde a liberação 

do acesso.

Assim que o acesso 

for liberado (você 

receberá um aviso por 

email), clique em:

Área do Pediatra

É só escolher a aula e 

aproveitar umas das 

mais tranqüilas formas 

de atualização já 

criadas. 

Bom proveito!

A importância da Alimentação no 
Desenvolvimento da Fala e na Respiração

Anemias e Hemoglobinopatias
Asma Brônquica

Atendimento ao Recém Nascido 
em Sala de Parto

Bullying - Uma Discussão Obrigatória
Dermatoses Comuns em Pediatria

Distúrbios do Sono
Doenças Reumáticas Comuns na Infância

Endocardite Infecciosa
Hipertensão Arterial em Crianças

Infecção Urinária

Intolerância à Lactose e Alergia à 
Proteína do Leite de Vaca

Intoxicações Agudas
Meningites na Infância

O Adolescente na Era Digital
Obesidade Infantil

Otite Média
Pneumonia

Prevenção Cardiovascular na 
Infância e na Adolescência

Queimaduras
Refluxo Gastroesofágico

Rinopatia Alérgica
Segurança no Trânsito

Transtorno do Déficit de Atenção 
e Hiperatividade

Urticária

LANÇAMENTOS MAIS RECENTES:



residência te absorve muito de plantões e 
"bagunça" os estudos. Assistir as aulas 
organizou meu pensamento para rever pontos 
de deficiência e sedimentar o que estava bom. 
Claro que a instituição onde você faz a sua 
formação tem papel fundamental para o 
aprendizado da Neonatologia, e posso dizer que 
meu R3 no Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
foi uma ótima escola, mas ao se falar de revisão 
de conteúdos e atualização, o Pré-TEN ajudou 
muito. 

Na foto: Dra Rafaela (minha colega 
de residência e também aprovada no TEN), Dr 

O Pré-TEN foi muito importante na Mário Rita (professor de fato) e eu.
minha preparaçao para a prova, pois o ano pós- Clarissa Gutierrez Carvalho

ATUALIZAÇÃO

Mais uma vez, participantes do preparatório ministrado pela SPRS. A Bohrer, que no decorrer dos seus mandatos 

curso Pré-TEN® são aprovados com assiduidade também ratificou a importância conquistou o registro das marcas Pré-TEP® 

destaque na prova de Título de Especialista desse curso. As notas foram diretamente e Pré-TEN®, vem mantendo o excelente 

em Neonatologia. CAMILE DO AMARAL proporcionais ao número de aulas aproveitamento dos participantes na prova 

CAMARGO e CLARISSA GUTIERREZ assistidas, isto é, quem mais assistiu tirou as do Título. 

CARVALHO estiveram entre as cinco melhores notas. No ano de 2008, a coordenação 

melhores notas do país. Esse é o quarto ano de sucesso do do curso vai ter o mesmo sobrenome de 

Dos candidatos gaúchos aprova- Curso Pré-TEN®. Criado no início da seu criador. A Dra. Bethânia Bohrer passa a 

dos no teste, todos cursaram as aulas do primeira gestão do presidente Mauro responder pela realização do Pré-TEN®. 

Participantes do  estão entre
as cinco melhores notas na prova de Título

®Pré-TEN

O Curso Pré-TEN aborda os 

principais conteúdos da prova, oferece 

aulas interessantes, ministradas por 

profissionais qualificados, possibilitando um 

ótimo estudo. Considero que o Curso foi de 

extrema importância para a minha 

aprovação no TEN, assim como a 

Residência em Neonatologia no Hospital 

Fêmina. 

Camile do Amaral Camargo
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ATUALIZAÇÃO

No dia 20 de outubro foi realizado notificados, 10% têm como causa a asfixia Eduardo Jaeger, Ignozy Jornada Junior, 

na sede da SPRS mais um curso do perinatal. Ilson Enk e Marcelo Porto, instrutores do 

Programa de Reanimação Neonatal (PRN). Sabe-se que 1 em cada 10 recém- PRN pela SPRS.

Surpreendentemente, a procura por este nascidos necessita atendimento em sala de 

curso específico superou, em muito, a parto para começar a respirar. Em escala 
Foto 1: Alexandre Vianna, Bárbara Verza, Carolina expectativa dos organizadores. Foram nacional pode-se prever que o número de 
Beltrame, Eduardo Jaeger (coordenador), Fernanda de 

treinados 37 médicos (haviam 40 inscritos e crianças nessa situação no Brasil supera, 
Quadros, Izenara Fuhr, Manoela Boffo, Mariana 

3 não compareceram), entre Residentes e por ano, a casa de 300.000, o que aponta Zambrano, Sérgio Rodrigues. Foto 2: Cristiane Tormen, 

Pediatras, e outros 14 não puderam uma necessidade diária superior a 800 Elisabete Barbosa, Etienne Leite, Helen Mielke, José 

Antônio Freitas, Marcelo Porto (instrutor), Mariza participar, devido à restrição imposta pela casos.
Zanchi, Rochele Brasil, Sílvia Casonato. Foto 3: André 

quantidade limitada de manequins. As fotos que ilustram essa matéria 
Souza, Cristiane Cassanelo, Douglas Comin, Grasiela 

Em contraste à campanha são flagrantes do que a SBP, através do seu Bergamin, Ilson Enk (instrutor), Luis Cabral, Natalia 

deflagrada pela SBP de combate à asfixia PRN, instalado em todos os estados Costa, Roberta Rohde, Suzana Santos.Foto 4: 

Cristiano Lehmann, Fabiane Souza, Ignozy Dorneles perinatal, o número de interessados em brasileiros, vem fazendo como estratégia 
Jornada Jr (instrutor), Leonardo Severo, Luana 

receber o curso do PRN tem diminuído nos para diminuir a asfixia perinatal. O curso do 
Saraiva, Nizalva Dal Molin, Viviane Rauber. Foto 5: 

últimos dois anos no RS. PRN, exclusivo para Pediatras e Residentes Alexandre Braga, Cláudia Hentges (instrutora), Elisa 

Contudo, os dados recentes em Pediatria, é a forma mais objetiva e Selistre, Luciane Martignoni, Marcelo Lorenzoni, 

Oromar Suertegaray, Vanessa Canal.publicados pela OMS e, no Brasil, pelo prática de adquirirem-se conhecimento 

Ministério da Saúde são alarmantes e fundamental de fisiopatologia da asfixia e 

evidenciam com absoluta clareza que treinamento no manejo das situações de 

medidas objetivas e urgentes são risco ao RN em sala de parto.

necessárias na assistência ao recém- A SPRS, com seu corpo de 

nascido em sala de parto. instrutores do PRN, recentemente 

Publicação da OMS referente a recapacitado no II Simpósio de Reanimação 

dados do ano 2004 informa que o número Neonatal (São Paulo, 2006), vem fazendo a 

de óbitos entre crianças com idade inferior a sua parte. E estimula a todos os Pediatras 

5 anos no mundo, naquele ano, foi que prestam assistência a RN em sala de 

11.000.000. Destes, 4.000.000 ocorreram parto que se mantenham atualizados com 

entre recém-nascidos, sendo 23% deles as normas do PRN. O curso, criado e 

(quase 1.000.000) decorrentes de asfixia coordenado pela Academia Americana de 

perinatal. Pediatria, está em constantes avaliação e 

No Brasil, dados do DATASUS do aperfeiçoamento. O simpósio de 2006, 

mesmo período (2004) revelam que houve referido anteriormente, serviu para que 

registro de mais de 3.000.000 de nascidos fossem conhecidas e discutidas com   

vivos. Destes, mais de 54.000 morreram neonatologistas americanos as recentes 

antes de completar 1 ano, tendo a metade alterações introduzidas no curso, que 

desses óbitos (27.000) ocorrido antes da determinaram a QUINTA edição do manual 

idade de SETE DIAS. Isso nos revela utilizado, editada em 2005.

mortalidade neonatal precoce da ordem de O curso de 20 de outubro contou 

12:1000 nascidos vivos. Dos óbitos com a participação de Cláudia Hentges, 

Reduzir a morbi-mortalidade por asfixia perinatal: 
mais do que uma meta, uma obrigação.

1 2 3

4

5
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ATUALIZAÇÃO

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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Mais de 50 médicos pediatras Indicado para ser feito nas 

gaúchos fizeram o Curso Teórico e Prático primeiras 48 horas de vida do bebê, o 

do Teste do Olhinho no último domingo, dia diagnóstico pode prevenir doenças como 

16 de setembro, na Amrigs. Promovido pela catarata congênita, tumores, traumas de 

Sociedade Brasileira de Oftalmologia parto, hemorragias e malformações. No 

(SBOP) e Instituto Ver Hesíodo Andrade, o Brasil, estima-se que existam mais de 25 

evento disponibilizou o serviço com mil crianças cegas [150 para cada milhão 

atendimento a 80 recém-nascidos da de habitantes e 600 com visão subnormal]. 

comunidade. Destes, um acusou glauco- Diversas cidades brasileiras criaram uma lei 

ma, um catarata e outro catarata nos dois que exige a realização do “Teste do Reflexo 

olhinhos, sendo os casos encaminhados Vermelho” [Teste do Olhinho] em todos os 

para tratamento com oftalmologistas. recém-nascidos

18 Unidades da nossa Rede. Rede, sem ferir o propósito de idoneidade 

Inicialmente, foi apresentado pela da mesma, que acompanha sua função de 

Coordenação o resumo do Trabalho Vigilância Epidemiológica.

Científico enviado ao XIX Congresso Ficou estabelecido que será 

Brasileiro de Perinatologia, o qual foi realizado novamente o Perfil das Unidades, 

selecionado entre os 20 melhores trabalhos no ano de 2008,  reavaliado o aprimo-

indicados ao Prêmio Nicola Albano, ramento das condições da assistência dos 

ocorrendo uma manifestação geral de Hospitais da RGN.

satisfação entre os presentes!

Em seguida, o Dr. Breno de Araújo A Coordenação (Dra. Célia Maria 

apresentou uma proposta de anteprojeto de Boff de Magalhães, Dra. Ivana Rosangela 

Pesquisa para se estudar as condições de Santos Varela e Dr. Carlos Humberto 

transporte dos recém-nascidos das Bianchi e Silva) agradece o esforço e a 

Unidades da RGN para o ano de 2008, que presença dos Pesquisadores: Marizete 

foi recebida positivamente pelo grupo. Molon, Renata Freitas, Silvana Furlan, 

Após discussão e votação, o Dr. Jorge Luz, Elizabeth Seitz, Cláudio Moreira, 

Breno de Araújo e a Dra. Helen Zatti de Ana Maria Moreira, Cledinara Salazar, 

Foi realizado em 20/10/2007, o VI Caxias do Sul foram escolhidos por Denize Fronza, Márcia Anderson, Regina 

Workshop da RGN, na sede da SPRS, unanimidade para representarem a RGN na Muller,  Denise Senna e Marilice 

contando com a presença de 19 Pediatras, elaboração de uma parceria com a Abbott, representando Milene Costa, bem como 

todos Pesquisadores repre-sentantes das possibilitando uma futura autonomia da Breno e Helen já mencionados.

VI Workshop RGN recebe representantes das 18 unidades da Rede

Curso do Teste do Olhinho atrai mais de 50 pediatras do estado

Participaram da abertura o Dr. Ronaldo Lerch 

[Simers]; Dr. Newton Barros [Amrigs]; o Dr. José 

Paulo Ferreira [Sociedade de Pediatria] e o 

Dr. Marco Antônio Becker [Cremers]. Ao fundo, o 

cantor Pepeu Gonçalves acompanhado de 

Roberto com a harpa paraguaia.

Informações sobre o Teste do Olhinho no Tel.: (51) 3222-5222, 
site www.institutover.org.br    -    e-mail: institutover@institutover.org.br.

Da esquerda para a direita: Jorge Luz, Carlos 

Humberto Bianchi e Silva, Ivana Varela, Breno 

Araújo, Célia Magalhães, Cláudio Grillo, Helen 

Zatti, Ana Maria Clausell, Elisabeth Seitz, Renata 

Jaccottet, Marizete Molon, Marilice Magroski.
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DESTAQUE

coisas diferentes. Se um associado da pelo número de associados de cada filiada. 

SPRS é membro de um Comitê Científico Hoje em dia, a SPRS conta com 

da entidade, para se tornar membro do Comitês atuantes e bem estruturados, mas 

Departamento Científico correspondente da existem outros segmentos que carecem de 

SBP, é preciso se candidatar a uma vaga. maior participação. Para dar continuidade à 

Além da existência dessa vaga, é política atual de aumentar a expressão dos 

necessário possuir a titulação exigida pela sócios da SPRS em nível nacional, é preciso 

SBP e ser atuante no Comitê local. estimular a participação dos associados em 

Os formulários para inscrição e a nossos comitês locais. 

devida orientação encontram-se à dispo- Para isso, estamos convocando os 

Os Comitês científicos da SPRS sição na secretaria da SPRS. O reque- associados da SPRS para que busquem 

são responsáveis por inúmeras atividades rimento é preenchido, e o presidente da mais informações a respeito da participação 

da associação, no que diz respeito à entidade, após apreciação, encaminha para nos Comitês Científicos da SPRS, em todos 

produção científica, criação de cursos, a SBP, cabendo a ela a decisão final. os segmentos, mas principalmente naqueles 

realização de congressos, etc. Esses Ser membro de um dos Departa- onde ainda não temos atuação, tais como 

Comitês aparentemente são como corres- mentos Científicos da SBP é um dos Dermatologia e Endocrinologia Pediátrica. 

pondentes locais dos Departamentos requisitos para participar do Conselho Com sua atuação, não só a entidade cresce 

Científicos da Sociedade Brasileira de Científico da entidade. O número de vagas em participação, mas o associado se 

Pediatra, mas é importante salientar que são por estado para esse conselho é definido desenvolve e se destaca como profissional.

Dra. Rita de Cássia Silveira, coordenadora dos comitês

Comitês Científicos aguardam novas adesões

Em reunião científica conjunta ou patologia? Esse evento foi coordenado 

entre a Sociedade de Pediatria do Rio pela Dra. Maria Teresa Nardin Sauer e teve 

Grande do Sul, representada pela Dra. transmissão ao vivo pela internet no dia 10 

Susana Graciela Bruno Estefenon e a de setembro de 2007, levando conteúdo 

Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre importante para os pediatras que atendem 

(SPPA), representada pelas Dras. Gisha os adolescente e suas famílias. Para quem 

Brodacz e Fátima Freitas, foi debatido o não teve oportunidade de  acompanhar o 

comportamento do adolescente da geração encontro, o mesmo está disponível no site 

digital, o processo adolescente e os desvios da SPRS (www.sprs.com.br) na Biblioteca 

de conduta na adolescência: normalidade de vídeo-aulas. 

Comportamento na Adolescência

Dras. Maria Teresa Nardin Sauer, Gisha Brodacz, 
Fátima Freitas e Suzana Estefenon



ATUAÇÃO
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Resoluções das conferências dos direitos 
da criança e do adolescente.

Em 26 e 27 de setembro deste direito à convivência familiar e comunitária, adolescente, prioritariamente, em todas as 

ano, foi realizada a VI Conferência Estadual com prioridade para garantia de orçamento esferas de governo. As prioridades para 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, público nas três esferas de governo para a esse item se concentram na capacitação 

constituída por palestras, painéis, plenárias criança, o adolescente e suas famílias. dos Conselhos de Direitos, Setoriais e 

temáticas e plenária final.  Essa Os outros subitens desse tema Tutelares para participarem da elaboração 

Conferência originou-se das orientações do são Reordenamento dos Abrigos e de orçamento público. Também visa à 

CONANDA (Conselho Nacional dos Implementação do Programa Famílias promoção e instrumentalização da socieda-

Direitos da Criança e do Adolescente), em Acolhedoras. Este último busca assessorar de para participar do processo de 

abril de 2007, e foi organizada por Estados e Municípios sobre a política monitoramento do orçamento público, 

entidades e organizações do CEDICA pública de fortalecimento de vínculos através de cursos, seminários, campanhas 

(Conselho Estadual dos Direitos da Criança familiares, basicamente, através de publicitárias, cartilhas, criando um portal, 

e do Adolescente), entre outros. A programas de apadrinhamento afetivo e entre outras possibilidades, garantindo a 

Sociedade de Pediatria do RS é membro Adoção Centrada no Interesse da Criança execução das políticas públicas.

desse Conselho sendo representada pelas e do Adolescente, que objetiva, sintetica- Em momento específico, todos os 

Dras. Joelza Mesquita Andrade Pires e mente, incentivar um processo de adoção representantes dos segmentos presentes 

Jacqueline Lenzi Gatti Elbern. menos burocratizado. na VI Conferência Estadual se reuniram 

Da VI Conferência surgiram três O segundo Tema, SINASE, tem para eleger os membros da comissão 

temas, com suas propostas e suas ações como diretrizes tomar medidas sócio- organizadora da VII Conferência nacional. 

por ordem de prioridade: o Plano Nacional educativas em meio aberto (liberdade Os eleitos foram homologados na Plenária 

de Convivência Familiar (PNCFC), o assistida e prestação de serviço à Final.

Sistema Nacional de Atendimento Sócio- comunidade), em semiliberdade e em 

Educativo (SINASE) e o Orçamento internação.

Criança. Já o Orçamento Criança visa ao 

Para o primeiro tema, o PNCFC, monitoramento do orçamento público, o 

foram definidos como subitens: a desenvolvimento de ações que visem o 

Valorização da Família: - Políticas de Apoio fortalecimento dos Fundos da Criança e do 

Sócio Familiar, que tem entre suas Adolescente (FIA) como parte integrante na 

propostas, implantar e implementar execução de projetos para crianças e 

políticas públicas em consonância com o adolescentes e criar o orçamento criança-
Dras. Jacqueline Lenzi Gatti Elbern e Joelza Mesquita
Andrade Pires representam a SPRS no CEDICA



Coluna dos Presidentes 

mais respeitado entre os médicos e que é foi totalmente patrocinado por anunciantes.
considerado o amigo da criança e da 10. Os comitês de adolescência e pediatria 
família. comportamental criaram cursos que já são 
3. Criação de um seguro por incapacitação considerados um sucesso no interior do 
temporária com as taxas mais baixas do estado e na capital . 
mercado. 11. Implantação do pólo de reanimação 
4. Obtivemos um convênio com agência de pediátrica, sendo até hoje um pólo regional 
viagem onde os preços para os sócios de capacitação.
foram os mais baixos do mercado. 12. Criação do site  www.sprs.com.br “,
5. Criação do “PIN” da SPRS, identificando 13. Criação de programa informatizado para 
todos os sócios que se orgulhavam de ser consultório, onde foi incluído o programa de 

Ao assumir a SPRS no biênio de pediatras. diagnóstico diferencial em pediatria, o 
98/99, considero ter assumido um dos 6. Participação nas secretarias de saúde do histórico de nossa sociedade e o manual do 
maiores desafios de minha vida como estado e do município e em comitês de Pré-TEP em sua última edição. 
pediatra. Após vencer as eleições, coloquei perinatologia e pediatria. Esta participação 14.Criação de uma nova sede para os 1700 
várias metas que deveria alcançar com se fez através de nosso comitê de cuidados sócios em 1999, com uma área de 120 m2, 
minha diretoria. Foi com satisfação, que primários, aleitamento materno e colegas em prédio com anfiteatro e estacionamento.
nossos  objetivos foram superados, graças indicados pela Sociedade de Pediatria. 15. Realização do congresso II Conesul, 
a colaboração de todos os associados. 7. Realizamos convênio com a secretaria da com mais de 400 participantes. 
Assim, gostaria de lembrar, alguns fatos saúde do estado para que os cursos de 16. Criação do prêmio Maria Clara Mariano 
importantes: reanimação neonatal sejam feitos em locais da Rocha, para os melhores temas livres 
1. Em 1998 no início da gestão enviamos onde a mortalidade neonatal necessita ser apresentados em congresso.
um questionário a todos os sócios, obtendo melhorada. 17. Criação de novos estatutos, com a 
informações sobre suas aspirações em 8. Junto ao CREMERS obtivemos a criação das regionais no interior do estado. 
relação a SPRS . A resposta foi a solicitação aprovação de um parecer que obriga a Estas mudanças tornaram a SPRS mais 
de uma maior participação da SPRS junto todos os hospitais que atendam recém- participativa e integrada com os pediatras e 
aos órgãos oficiais, cursos em especiali- nascidos em sala de parto tenham o a comunidade. Contribuam com sua opinião 
dades pediátricas e maiores vantagens equipamento mínimo necessário para comparecendo nesta Assembléia.  
associativas. Agregando nossos objetivos prestar um atendimento adequado. Esta 
com as solicitações dos sócios traçamos listagem dos equipamentos foi fornecida Foram 2 anos de muito aprendizado onde 
nossa estratégia de trabalho .  pela SPRS. me foi dada a oportunidade de conviver 
2. Realização de uma pesquisa de mercado 9. Criamos um novo órgão de divulgação mais de perto com colegas de todo o Rio 
com uma agência especializada totalmente com características de jornal para Grande do Sul, que  acolheram toda nossa 
financiada por patrocinadores. Este trabalho divulgarmos mais e melhor as atividades da diretoria e nos ajudaram a construir uma 
mostrou que o pediatra é o especialista pediatria no Rio Grande do Sul. Este veículo pediatria melhor para  crianças e pediatras.
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PAULO DE JESUS HARTMANN NADER  (1998-1999)

O Nader, durante a sua gestão foi extremamente dinâmico.  Trabalhou muito em todos os aspectos da 

vida associativa, mas acho que dois foram os feitos que mais marcaram sua gestão. O primeiro, que 

ficará para sempre na história da SPRS, foi a reaglutinação dos pediatras logo após uma disputa muito 

acirrada com outra chapa, fato que nunca havia acontecido antes, pelo menos com tanta paixão 

envolvida. Todas as atividades na gestão do Nader sempre foram abertas à participação de qualquer 

associado e todos os esforços foram feitos para que as pessoas que quisessem participar tivessem o 

seu espaço garantido, independente da chapa a qual tivessem se associado. A maior prova dessa 

atitude congregadora, marca de um líder de alma generosa, é que três gestões após a dele, Mauro 

Bohrer, que havia concorrido como candidato a vice-presidente na chapa de oposição ao Nader, 

tornou-se presidente mantendo Nader como vice, durante as suas duas gestões. O segundo grande 

marco de sua gestão foi a mudança da sede para a Rua Carlos Gomes. Embora a sede anterior fosse 

uma excelente sala, sua localização não mais permitia que nos mantivéssemos ali, tal o medo de 

assaltos. Numa decisão estratégica e comercial, o Nader comandou a busca e a escolha da nova 

sede. Hoje estamos na principal rua empresarial da cidade, estrategicamente conjugadas com o 

escritório da Sociedade Brasileira de Pediatria em nosso estado. Temos estacionamento, salão de 

eventos, área física invejável e, além disso, o patrimônio do nosso associado foi consideravelmente 

valorizado. Nestes dois pequenos, mas importantes exemplos, se consegue ter uma boa visão do que 

foi a administração do Nader na SPRS, irretocável, politicamente e administrativamente.

Ercio Amaro de Oliviera Filho

Os dois anos  da gestão do Paulo como 
presidente da SPRS foram marcantes em 
nossas vidas. Este foi um período que exigiu 
muita dedicação e trabalho. A presidência de 
uma sociedade de  classe como a  SPRS, traz 
uma enorme responsabilidade para quem a 
dirige. Neste contexto, a família do presidente 
desempenha um importante papel, pois é 
necessário compreender as suas ausências, as 
preocupações e a carga aumentada de 
trabalho. Com o Paulo não foi diferente, já que 
muitas vezes precisou abdicar do tempo com a 
família para se dedicar aos assuntos 
associativos. Particularmente, no seu caso, pela  
característica de  se dedicar integralmente ao 
que se propõe realizar, isto foi especialmente 
sentido por todos nós. Entretanto, ao olharmos 
todas as suas realizações temos certeza que 
isto tudo valeu à pena.  

Silvana Salgado Nader

Opinião

HISTÓRIA
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AGENDA DO PEDIATRA

DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2007

Das 9h às 17h30min

No AUDITÓRIO DA SPRS
ou via INTERNET.

WYETH Indústria Farmacêutica Ltda.

REALIZAÇÃO

APOIO

COMITÊS DE INFECTOLOGIA E DE CUIDADOS PRIMÁRIOS

Curso de Atualização em 
Imunizações da SPRS

Exclusivo para INSCRIÇÕES GRATUITAS. 
 

Vagas limitadas.
Informações fones (51) 3328-6337 ou (51) 3328-4062

sócios da SPRS. 

9h00 - 9h10  - Abertura 
Dr. Mauro Bohrer  - Dr. Mario Leyser Dr. Erico Faustini

9h10 - 9h50 - Imunizações - principais conceitos
Dr José Geraldo Ribeiro 

9h50 - 10h30 - Calendários de Vacinação
Dra Lily Yin Weckx          

10h30-10h50 - coffee break

10h50-12h00 - Sessão interativa  conceitos e calendários
Dr José Geraldo Ribeiro
Dra Lily Yin Weckx 
Dr Juarez Cunha

12h00-13h00 - almoço

13h00-14h00 - Indicações de vacinas especiais - CRIE
Dra Lily Yin Weckx

  Vacinas na prematuridade
Dr Juarez Cunha

14h00-15h30 - Pneumococo, Meningococo 
 Dr Juarez Cunha

   Hepatite A, Varicela e HPV 
Dr José Geraldo Ribeiro

15h30-16h00 - Pneumococo - Epidemiologia local 
Dr Cícero Dias

16h00-16h20 - coffee break

16h20- 17h20 - Sessão interativa  vacinas em situações especiais
Dra Lily Yin Weckx
Dr José Geraldo Ribeiro
Dr Cícero Dias
Dr Juarez Cunha

17h20-17h30 - Encerramento
Dr Juarez Cunha

Simpósio Profa Dra 

Themis Reverbel da Silveira 

12 a 14 de novembro de 2007 

Local: Centro de Convenções da 

AMRIGS, Porto Alegre / RS 

Informações: Plenarium Congressos 

fone: (51) 3311-2578, (51) 3311-9456 

e (51) 3311-8969 

email: plenar@terra.com.br

Site: www.plenar.com.br

Acesse o programa completo na 

Agenda da SPRS: www.sprs.com.br

EVENTOS NACIONAIS

X Congresso Brasileiro de 

Terapia Intensiva 

30 de outubro a 

02 de novembro de 2007 

Local: Estação Embratel Convention, 

Curitiba / PR 

Informações: www.ctip2007.com.br

XI Congresso Brasileiro de 

Pneumologia Pediátrica 

30 de outubro a 

04 de novembro de 2007 

Local: Fundação Espaço Cultural da 

Paraíba – FUNESC, João Pessoa / 

PB 

Informações:

www.pneumoped2007.com.br

VII Congresso Brasileiro 

Pediátrico de Endocrinologia 

e Metabologia 

14 a 17 de novembro de 2007 

Local: Costão do Santinho Resort/SC 

Informações: 

www.cobrapem2007.com.br

XIX Congresso Brasileiro de 

Perinatologia 

24 a 28 de novembro de 2007 

Local: Centro de Convenções de 

Fortaleza/CE 

Informações: 

www.perinatologia2007.com.br 

PONTUAÇÃO PARA A RECERTIFICAÇÃO
AO ALCANCE DE UM CLICK
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