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Dr. José Paulo Ferreira, um dos idealizadores do Congresso

Pediatra Gaúcha nomeada 
para o Ministério da Saúde

Médico é homenageado na 
XIII Jornada de Neonatologia 

Ex-presidente da SPRS relembra 
fatos importantes de sua gestão



débito com a Secretaria de Saúde do 
Governo do Estado, sem abalar nosso 
patrimônio;

9. realização dos Congressos Brasileiros de 
Terapia Intensiva, Gastroenterologia e 
Alergia e Imunologia, com enorme 
sucesso, graças aos Drs. Jeferson Piva, 
Pedro Celiny Garcia, Themis Reverbel 
da Silveira e Arnaldo Porto, além do I 
Congresso Gaúcho de Cuidados 
Intensivos em Neonatologia e Pediatria, 

ELEIÇÕES graças ao prestimoso trabalho do Dr. 
Ercio Amaro de Oliveira Filho;

Depois de duas gestões à frente da 10. realização, em parceria com a FUNASA, 
Diretoria da SPRS, nas quais mantive e ampliei do I Fórum de Saúde da Criança Indígena 
os serviços aos nossos associados, tais como: do Rio Grande do Sul, com inédita 

transmissão ao vivo de todas as 
1. programa de educação continuada que se atividades (dez horas) para todo o 

transformou em Programa de Educação Brasil;
Permanente em Pediatria (PEPP), com 11. aumento de quatro para cinco edições do 
intenso comprometimento dos comitês, nosso Jornal, editado, brilhantemente pela 
atualmente, revitalizados por ações Dra. Maria Teresa Nardin Sauer, todas já 
diligentes de nossa Diretora Científica, financiadas (custo zero);
Dra. Rita de Cássia Silveira, disputando 12. aumento de quatro para cinco edições do 
calendário para transmissão de suas nosso Boletim Científico, editado pelo Dr. 
reuniões e atualizações, com patrocínio Ilson Enk, com maestria e disciplina
anual da Nestlé Nutrition;

2. manutenção do tradicional curso on-line       E, principalmente, transformando a nossa 
PRE-TEP, agora marca registrada da Sociedade em uma ferramenta política, 
SPRS, com subdivisão em módulos que reconhecida nacionalmente, na defesa dos 
propicia ganho de maior pontuação no interesses dos Pediatras, no sentido de sua 
programa de re-certificação do Título de inclusão no Programa da Saúde da Família, 
Especialista e remuneração dos sua presença e melhor remuneração na sala 
professores, graças ao patrocínio citado; de parto, lutando pela aprovação da Lei do Ato 

3. criação do curso, também on-line, PRE- Médico e pela Classificação Brasileira 
TEN, outra marca registrada pela SPRS, Hierarquizada de Procedimentos Médicos, 
com o mesmo patrocínio e características levando ao tribunal, em processo, a Bradesco 
do PRE-TEP; Seguros e a Sul-América. Lutando pelas 

4. modernização dos equipamentos de nossas crianças e adolescentes com a parceria 
transmissão e armazenamento das na campanha pela Licença Maternidade de 
palestras; “seis meses é melhor”, com a criação de 

5. recriação do site, atualmente muito ágil e grupos de trabalho para prevenção da violência 
acessível, graças ao trabalho e contra ela, ao encargo da Dra. Joelza 
engenhosidade do Dr. Carlos Humberto Mesquita, lutando pela prevenção do trabalho 
Bianchi e Silva; infantil, sob o comando da Dra. Jacqueline 

6. interiorização da SPRS, com eleição, Gatti Elbern e para divulgar  o uso criterioso de 
pela primeira vez, dos responsáveis pelos antibióticos, através do Dr. Moacyr Saffer e da 
escritórios regionais que têm respondido a Dra. Rita de Cássia Silveira. 
todas as nossas solicitações e,       Posso, então, convocar eleições a partir 
lentamente, como qualquer início, vão do calendário que se iniciará em Setembro, 
promovendo eventos nas suas regiões e, com a nomeação da Comissão Eleitoral que 
nesse ano de 2007, a exemplo da presidirá o pleito, publicação do edital na 
Neonatologia que já o faz há 13 anos primeira quinzena de Outubro, recebendo 
(último em Passo Fundo em junho), inscrições durante a segunda quinzena do 
também a Otorrinolaringologia e a Terapia mesmo mês, sendo o envio, pelo Correio, 
Intensiva tem encontros no interior; das cédulas até 19/11/2007, para retorno até 

7. remodelação da nossa sede, no  dia 07/12/2007, quando ocorrerá a 
       setor de recepção; apuração, oportunizando a passagem do 
8. manutenção da robustez financeira da cargo em reunião no dia 20/12/2007.

nossa Sociedade, procurando, sempre, Está aberta a sucessão... Participem...
custo zero em todas as nossa atividades, 
de tal maneira que aumentamos nosso 
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Mauro Silva de 
Athayde Bohrer
Presidente 2006/2007

SOCIEDADE DE PEDIATRIA DO RS
Av. Carlos Gomes, 328/305

Fone/fax: 51. 3328.4062
Porto Alegre - RS - CEP 90.480-000

RS SP
PALAVRA DO PRESIDENTE

ELEIÇÕES 2. Edital  - 1ª quinzena de outubro
3. Inscrições - segunda quinzena de    
    outubro

ATENÇÃO COLEGAS! 4. Exame -  31/10/07 a 04/11/07
Calendário aprovado para o 5. Comunicação  -  05/11/07

processo de eleição da Diretoria da 5. Recurso - 06/11/07 a 10/11/07
SPRS para agestão 2008/2009. 6. Envio das cédulas - pelos menos 
PARTICIPEM!    20 dias antes da data de apuração 

    (07/12/07 - sexta-feira)
1. Nomeação da Comissão Eleitoral 7. Setenta e duas horas para 
    em meados de setembro recurso



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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SPRS - 71 anos
No dia 25 de junho de 2007, a SPRS completou 

71 anos de atividades intensas em prol dos pediatras e da 
qualidade de gestação, nascimento e vida das crianças 
do nosso país. 

A todos os pediatras que direta ou indiretamente 
ajudaram e ajudam a constriuir uma entidade cada vez 
mais presente e participativa, que atua no 
aperfeiçoamento profissional, no desenvolvimento 
científico e na defesa da profissão do pediatra, um grande 
abraço pela passagem da data, que é, sem dúvida 
alguma, extremamente significativa. Parabéns!

Ao Presidente da SPRS.
Agora, quando buscamos legítimamente nossa 

equiparação de honorários pediatras/obstetras, no 
atendimento em sala de parto, no âmbito do SUS, nada ou 
pouco fazemos para que o nosso trabalho seja reconhecido 
pelos planos de saúde e pela empresa de muitos de nós, a 
UNIMED, pois as tabelas AMB e a que as sucedem 
mantém a discriminação aos Pediatras - 590 ch x 1000 ch. 
Não entendo! A permanente necessidade de atualização, 
pois temos de evoluir constantemente, muito mais do que 
outros, e aceitamos a desvalorização e falta de reconhe-
cimento de nosso trabalho, neste aspecto. Senhor Presiden-
te Mauro, assuma com nosso total apoio e fiel parceria mais 
essa luta.

Um abraço a todos. 
Adalberto Rosses

Opinião

ALEITAMENTO MATERNO  ONCO-HEMATOLOGIA 
Silvana Salgado Nader Liane Esteves Daudt

ALERGIA - IMUNOLOGIA  OTORRINOLARINGOLOGIA
Arnaldo Carlos Porto Neto Presidente: Moacyr Saffer
 
BIOÉTICA Berenice Dias Ramos
Jussara de Azambuja Loch José Faibes Lubianca Neto
  
CUIDADOS PRIMÁRIOS PEDIATRIA AMBULATORIAL 
Erico José Faustini José Paulo Vasconcellos 

Ferreira
GASTROENTEROLOGIA  
Themis Reverbel da Silveira PNEUMOLOGIA
 Paulo José Cauduro Marostica
NEFROLOGIA  
Viviane de Barros Bittencourt SAÚDE MENTAL
Clotilde Druck Garcia Presidente: Ricardo Halpern

NEONATOLOGIA SEGURANÇA DA CRIANÇA 
Presidente: Paulo de Jesus E DO ADOLESCENTE 
Hartmann Nader Danilo Blank

Joelza Mesquita Andrade 
Rita de Cássia Silveira Pires
Renato Soibelmann Procianoy  

SUPORTE NUTRICIONAL 
NEUROLOGIA José Vicente Noronha 
Newra Tellechea Rotta Spolidoro
Ana Paula Silveira Pinho  

TERAPIA INTENSIVA 
NUTROLOGIA Jefferson Pedro Piva
Claudia Hallal Alves Gazal Pedro Celiny Ramos Garcia

Membros Gaúchos 
nos Departamentos 
Científicos da SBP
A título de conhecimento de todos os associados, 

publicamos, nesta edição, a relação dos membros da SPRS 

que ocupam cargos nos Departamentos Científicos da 

Sociedade Brasileira de Pediatria:

Este espaço está reservado para a publicação 

da opinião dos colegas pediatras. Participe enviando 

email para sprs@sprs.com.br. 
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ATUALIZAÇÃO

Tradicionalmente, a aprovação na de 05 de março até 24 de maio de 2007, 

Prova do Título de Especialista em de segundas a quintas-feiras, na sede da 

Pediatria no Rio Grande do Sul tem sido SPRS. As aulas foram transmitidas ao vivo 

superior à média nacional. Em 2007, não pela Internet e atualmente estão disponí-

foi diferente: enquanto a média aproxi- veis na Biblioteca de Vídeo-Aulas, no site 

mada de aprovação no Rio Grande do Sul da SPRS. 

foi de 75,5%, no Brasil foi de 56,4%. Ainda no campo das “novidades”, 

A SPRS, por seu importante o Pré-TEP® e o Pré-TEN® foram aprova-

papel na difusão do conhecimento dos pela Comissão Nacional de Acredita-

pediátrico, tem procurado colaborar para ção (CNA) para oferecer pontos para a 

melhorar ainda mais a aprovação dos obtenção da Certificação de Atualização 

pediatras gaúchos no TEP. Os Coor- Profissional. Assim, se fez necessária a 

denadores de Educação Permanente em implementação de novas tecnologias, 

Pediatria, Dr. Carlos Humberto Bianchi e como o controle de freqüência às aulas e o 

Silva, Dr. José Paulo Ferreira, Dra. Betânia controle da aprovação nos “pós-testes”, 

Barreto de Athayde Bohrer e Dr. Ricardo para cumprir as exigências da CNA no que 

Halpern, têm se esforçado em oferecer, a se refere a cursos à distância. A segmenta-

cada ano, novos assuntos para as aulas ção dos cursos em módulos teve também 

do Pré-TEP® e do Pré-TEN®. Neste ano, o objetivo de oferecer mais pontos para os 

os dois cursos foram ministrados em candidatos que forem aprovados em todos 

módulos para melhor organização dos os módulos e permitir a pontuação para os 

temas e maior facilidade para o candidato candidatos que obtiverem aproveitamento 

poder se preparar para as provas. Os em alguns módulos apenas. Ao ser 

Comitês de Especialidades da SPRS aprovado em cada um dos 7 módulos do 

foram convidados a participar dos cursos e Pré-TEP® 2007, o candidato conquista um 

a decidir os temas e escolher os profes- total de 23 pontos para a revalidação do 

sores. Esse modelo deverá ser mantido Título de Especialista em Pediatria. Em 

nos próximos anos, tendo em vista a relação ao Pré-TEN® 2007, que ofereceu 

grande aprovação observada neste ano. um total de até 23 pontos distribuídos em 5 

Outra novidade foi a implementa- módulos, o candidato deveria optar por 

ção dos “pós-testes”, onde cada aula está utilizar os pontos obtidos, tanto para a 

acompanhada de uma pequena avaliação, revalidação do TEP, como para a 

oferecendo ao aluno a possibilidade de revalidação do TEN. Neste ano, 20 

verificar seu aproveitamento nas aulas. O pediatras e neonatologistas receberam 

Pré-TEP® e o Pré-TEN® ofereceram, pontos para revalidação de seus Títulos de 

cada um, 46 horas/aula, que aconteceram Especialista.

Pré TEP e Pré TEN 2007

Lista dos 
Aprovados

Adalberto De Souza Guido

Adriano Nori Rodrigues Taniguchi

Airton Jair Rogoski

Alice Donato Gonzalez

Carina Da Costa Tonin

Carolina Albanese Neis

Carolina Dame Osorio

Christian Muller

Clarissa Araujo Pinto

Clarissa Da Silva Mylius

Claudia Da Silva Chitolina

Daniel Cardoso Barbosa

Daniela Elaine Roth

Denise Goncalves Da Silva Machado

Eduardo Antonio Rhoden De Araujo

Fabiana Da Silva Duraes

Fausto Davi Pimentel

Geniara Da Silva Conrado

Janine Dequi Deliberali

Jose Alexandre Welter

Juliana Antola Porto

Juliana Castro De Avilla

Juliana De Castro Dill

Juliana Fogliatto Etchegoyen Lehnen

Karina Lorenzi Marramarco Mazzucco

Marcia Laux

Mariana Bohns Michalowski

Marina Gelmini Augustin

Melissa Fernanda Steigleder

Melissa Pacheco Do Nascimento

Norma Martins De Menezes Morais

Rosana Silva Machado

Tatiana Bianchi

Wanda Maria Lourenco De L. El Halal

Camile Do Amaral Camargo

Clarissa Gutierrez Carvalho

Rafaela Ferreira Herman

TEP - TÍTULO DE ESPECIALISTA 
EM PEDIATRIA

TEN - TÍTULO DE ESPECIALISTA
EM NEONATOLOGIA

A Sociedade de Pediatria do Rio to de seu Presidente, Dr. Mauro Bohrer, 

Grande do Sul, que já obtivera sentença uma vez que a SPRS é pioneira na 

favorável no patenteamento de marcas organização desses cursos e tem clientela 

para seu logo (Gauchinho) e sigla (SPRS), virtual em inúmeros estados do Brasil. 

como noticiado em edição anterior, Assim, para o uso desta identificação para 

conseguiu, também, patenteamento das outros cursos deverá ser solicitada licença 

siglas PRE-TEN e PRE-TEP, correspon- para a SPRS, que poderá controlar 

dendo aos seus cursos de preparação programas e qualificação deles. 

para os exames para o título de especia-

lista em Terapia Intensiva Neonatal e É decisão da Diretoria disponibili-

Neonatologia e em Pediatria, conforme zar, em princípio, graciosamente, o uso 

publicação de deferimento RPI 1901 de dos mesmos para suas congêneras, 

12/06/2007. filiadas estaduais da Sociedade Brasileira 

Nada mais justo, no entendimen- de Pediatria.

Registro das Marcas



ATUALIZAÇÃO

5th World Congress on Pediatric Critical Care
reconduzido para a Diretoria do WFPICCS. Dra. Patrícia Lago, do Rio Grande do Sul foi Organizado pela 

Já o Dr. Pedro Celiny apresentou agraciada com um Grant.Federação Mun-
estudos sobre novos modos de ventilação Houve, também, um concurso de dial de Terapia 
em crianças, cuidados com pacientes desenhos, feitos por crianças internadas em Intensiva (WFPIC-
terminais e so resultados de pesquisa sobre terapia intensiva, para eleger uma bandeira CS  - World Fede-
controle glicêmico em pacientes com sépsis. do mundo. A bandeira feita por uma criança ration of Pediatric 

internada no Hospital da PUC ganhou o Intensive & Critical 
segundo lugar e o prêmio de um mil e Care Society), 
quinhentos Euros. A verba tem destino depois dos suces-
exclusivo para aplicação em recreação sos de Montreal, 
infantil no Hospital premiado.em 2000 e Bos-

O Dr. Paulo Roberto Antonacci ton, em 2003, o 
Carvalho, membro da Diretoria da SPRS e 5th World Congress on Pediatric Critical 
Coordenador Nacional dos Cursos de Care foi realizado em Genebra, na Suíça, 
Reanimação junto a Sociedade Brasileira de entre os dias 24 e 28 de junho deste ano.
Pediatria, também participou do Congresso Dos 110 médicos convidados do 
e afirmou que além das inovações mundo todo para as palestras e mesas-
tecnológicas na área, a programação do redondas, apenas quatro eram do Brasil, 
evento também foi pautada por grande sendo dois gaúchos da Sociedade de 

Estiveram presentes ao Congresso discussão nos aspectos relacionados ao Pediatria do Rio Grande do Sul: os Drs. 
mais de 2.100 profissionais sendo que o custo e à qualidade dos cuidados intensivos, Jefferson Pedro Piva e Pedro Celiny Ramos 
Brasil aportou com a terceira maior ao estímulo a utilização de protocolos e Garcia. Os outros brasileiros foram a 
delegação, composta por aproximadamente diretrizes assistenciais nas UTIs, bem como enfermeira Mavildi Pereira, da USP e o 
100 pessoas que juntas apresentaram ao à preocupação com os cuidados em final de médico intensivista, também da USP, Dr. 
redor de 1.000 temas livres. O Dr. Cláudio vida aos pacientes e familiares.Eduardo Troster.
Fausino, de São Paulo, foi premiado com o A sexta edição do Congresso está O Dr. Jefferson Piva foi, em 
melhor Tema Livre em Choque Séptico.  A prevista para 2011, na Austrália.cerimônia ocorrida durante o Congresso, 

Os Drs. Pedro Celiny e Jefferson Piva
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ATUALIZAÇÃO

Vem aí uma nova proposta de Atualização

atualizações importantes este ano. reflexões. Esse primeiro congresso será 

Essas mudanças e evoluções realizado em três dias, e será divididos em 

tornaram-se imperativas devido à dinâmica módulos por especialidades: diversas 

que envolve todas as ciências e a conferências, mesas redondas,  colóquios 

velocidade no surgimento de novas tecno- no formato “conversas com o professor”, 

logias e novas abordagens. Especialmente espaço para discussões, a cargo dos 

no caso da medicina, que o uso de práticas comitês da Sociedade de Pediatria.

adequadas pode fazer a diferença entre Um dos idealizadores deste projeto 

uma medicina de boa qualidade ou não. é o Dr. José Paulo Ferreira, que atualmente 

Sabendo das dificuldades que os ocupa o cargo de Coordenador do Centro 

pediatras encontram, por falta de tempo e de Informações Científicas da Sociedade 

de recursos a coordenação do Programa de Brasileira de Pediatria, onde é responsável, 

A Sociedade  de Pediatria do Rio Educação Permanente em Pediatria busca entre outras coisas, por encontros mensais 

Grande do Sul vem tentando nos últimos incessantemente desenvolver produtos com entre os presidentes de departamentos 

anos oferecer melhores condições de formatos facilitadores, para permitir o ace- científicos da entidade. Na SPRS, é um dos 

trabalho e melhor qualidade profissional sso ao maior número de pediatras do nosso responsáveis pelo Programa de Educação 

para seus associados. Na tentativa de estado. Para esse desenvolvimento, são Permanente em Pediatria.

mantê-los atualizados foram criados levados em conta formatos utilizados O Dr. José Paulo Ferreira conta 

diversos projetos . internacionalmente com sucesso comprova- que a experiência nesses departamentos e 

O programa de  Educação do e suas possíveis adaptações à realidade o relacionamento freqüente com pediatras 

Permanente tem sido de grande benefícios brasileira. Citando o exemplo do curso Pré- de todo o país o levou a buscar a formata-

para seus associados e as sucessivas TEP, novamente, que passou a ser ção de um novo modelo de atualização que 

Diretorias Executivas da nossa sociedade transmitido via Internet em 2003, em uma pudesse dar o máximo de aproveitamento 

vêm trabalhando arduamente nesse ousadia da então diretoria da SPRS, como acadêmico em cada edição, mas com um 

sentido. forma permitir a democratização e interiori- facilitador inédito: ser um congresso anual 

A cada ano, lançam-se novos zação dos conhecimentos e de levar até sempre no Rio Grande do Sul. “Percebe-

cursos ou aperfeiçoam-se os existentes. Os casas e consultórios do maior número de mos que muitos pediatras daqui têm pouca 

cursos Pré-TEP e o Pré-TEN, por exemplo, pediatras possível, seu principal curso de disponibilidade para acompanhar nossos 

foram recentemente re-estruturados para atualização. eventos pelo Brasil afora, então buscamos 

adequação ao novo modelo de recertifica- Recentemente a SPRS em parce- facilitar com a realização de eventos locais 

ção profissional da Associação Médica ria com a Corretora Valor Ativo lançou um com a presença de professores convida-

Brasileira que prevê a obtenção de pontua- curso introdutório de investimentos em dos”, explica o Dr. José Paulo.

ção através de cursos de atualização mercados de ações e o comitê de pediatria O Presidente da SPRS, Dr. Mauro 

credenciados. Estes foram divididos em ambulatorial prepara um curso de gerencia- Bohrer ficou empolgado com o modelo 

módulos para que a pontuação obtida fosse mento de consultórios. Ambos assuntos de proposto e acredita que o Congresso Gaú-

otimizada, valorizando ainda mais os interesse na nossa prática diária, porém cho deverá se tornar um marco na pediatria 

pediatras que acompanham suas aulas com pouco espaço para discussão e troca nacional. “Esse modelo parece ser a síntese 

virtuais. Lembrando que há anos os de experiências. de nossa atuação, a de entregar aos asso-

pediatras gaúchos vem obtendo expressi- E como última novidade, a ciados uma condição única de atualização, 

vos resultados de aprovação nas provas Sociedade de Pediatria está criando um renovável, anualmente”, relatou o presiden-

para títulos de especialista (TEP e TEN). novo espaço para os pediatras gaúchos: o te. “A julgar pela aceitação de toda a 

Os cursos de Reanimação Pediá- I Congresso Gaúcho de Atualização em diretoria da SPRS, esse modelo certamente 

trica seguem mudando a cada alteração de Pediatria. Este encontro acontecerá anual- será um grande sucesso”, completou.

diretrizes proposta pela American Heart mente, no Rio Grande do Sul, sempre no Lembrando que uma sociedade só 

Association, como forma de oferecer aos mês de junho, sendo que primeiro já está existe por causas de seus sócios, a SPRS 

pediatras gaúchos a condição de atualiza- programado para 2008. A idéia principal é vem trabalhando sempre para oferecer 

ção com o que de mais avançado se pro- que esse evento torne-se um grande fórum produtos de qualidade para seus associa-

põe nesse segmento. Os cursos de para troca de experiências, aproximação dos. Seja sócio da SPRS e participe 

Reanimação Neonatal também sofreram com especialistas, discussões de casos e conosco destes avanços. 

O Dr. José Paulo Ferreira é um dos idealizadores do
novo formato de Congresso

Em busca de uma Pediatria melhor 
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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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terminou seu pronunciamento com uma Fica aqui o convite a todos os 
homenagem ao professor Rudah Jorge por pediatras para a próxima Jornada, que em 
sua atuação na instalação, progresso e 2008 será realizada em Caxias do Sul.
aperfeiçoamento da Pediatria na sua 
região, de onde saíra para fazer formação e 
para onde voltara influenciando decisiva-
mente no progresso da Faculdade de 
Medicina e de seu Hospital Escola o qual 
dirige no momento.

Com certeza, a Jornada, que se 
iniciou há 13 anos e se mantém com 
sucesso anualmente, cumpriu plenamente 

A XIII Jornada Sul-Riograndense o objetivo de compartilhar o conhecimento 
de Neonatologia, realizada nos dias 14, 15 de Neonatologia para os pólos universitá-
e 16 de junho de 2007, na cidade de Passo rios do interior do Rio Grande do Sul. 
Fundo, foi novamente um grande sucesso! 
Foram mais de duzentos participantes, 
incluindo médicos da Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná. A Conferência de 
abertura foi feita pela Dra. Maria Fernanda 
Almeida que é professora associada da 
disciplina de Pediatria Neonatal da 
UNIFESP, São Paulo. Os temas da 
Jornada abordaram assuntos muito 
interessantes para o pediatra geral com 
visão em Neonatologia. As palestras foram 
bastante concorridas e elogiadas por todos 
os presentes. Mais uma vez, como já é 
tradicional, houve a apresentação de temas 
livres comentados.

Na sessão de abertura, o 
presidente da Sociedade de Pediatria do 
Rio Grande do Sul, Dr. Mauro Bohrer, 

XIII JORNADA SUL-RIO-GRANDENSE DE NEONATOLOGIA

Realizou-se, no dia 19 de maio do qualidade da coleta de dados; e, ainda, dúvidas 
corrente ano, na sede da SPRS, o quinto e sugestões do banco online.
workshop da RGN, que contou com a As Dras. Célia Boff de Magalhães e 
presença de 20 pesquisadores representando Ivana Santos Varella, da coordenação da RGN, 
17 Unidades da rede. agradecem a presença dos participantes e 

Foram discutidos os seguintes esperam contar novamente com todos os 
assuntos: o regimento da RGN; o controle da pesquisadores em outubro de 2007.

V Workshop RGN

Em Passo Fundo, essa história de sucesso teve continuidade

O presidente da SPRS, Dr. Mauro Bohrer discursa
durante a solenidade de abertura da XIII Jornada

A edição de Passo Fundo foi bastante concorrida

O Dr. Rudah Jorge recebe a homenagem do presidente da SPRS, Dr. Mauro Bohrer

20 Pesquisadores 
representando17 unidades da 

Rede estiveram presentes 
na sede da SPRS



além de outras organizações não 

governamentais, em regime de parceria 

total, para a implantação de uma política de 

saúde revitalizada, reenergizada, como ela 

própria define. “Em parte, o fato desse conv-

ite tem muito a ver com o trabalho que ve-

nho realizando junto à SBP, por isso essa 

parceria será algo natural, e, evidentemen-

te, recíproco”, avalia.

O primeiro passo da Dra. Giugliani 

será o de reconhecimento, já que existe 

uma equipe fixa esperando por ela. Ela 

chega com muitas idéias e muita disposição 

para esse desafio e certamente vai querer 

contar com um grupo afinado com suas 

expectativas. Já está marcado um evento 

com os Estados para apresentação da nova 
vel, tais como telefonemas recebidos com Não poderia haver data mais 

política de aleitamento materno, mas o que 
apoio manifesto de várias pessoas, muito apropriada para a nomeação da Dr. Elsa 

a nova coordenadora pode antecipar agora 
especialmente das diretorias da Sociedade Regina Justo Giugliani para o cargo de 

é que o planejamento das ações será 
Brasileira de Pediatria e da Sociedade de Coordenadora da Área Técnica da Saúde 

bastante amplo, porém focado nas metas 
Pediatria do Rio Grande do Sul. “O presi-da Criança e Aleitamento Materno do 

do pacto de saúde do atual governo, que 
dente da SBP, Dr. Dioclécio Campos Jr., foi Ministério da Saúde. A publicação no Diário 

inclui a redução da mortalidade infantil. 
uma das pessoas consultadas pelo Ministro Oficial aconteceu no dia 1º de agosto, 

Evidentemente, o Aleitamento Materno está 
a respeito do meu nome”, disse a Dra. Elsa mesma data do início da Semana Mundial 

fortemente inserido nesse contexto.
Giugliani. “Mais do que isso, ele praticamen-de Aleitamento Materno, que acontece 

Presente na abertura da Semana 
te avalizou a indicação”, completou.anualmente, sempre de 1º a sete de agosto. 

Mundial do Aleitamento Materno, ocorrido 
A Dr. Elsa, que foi presidente do Pega de surpresa pelo convite, a 

na Cinelândia, no Rio de Janeiro, ela 
Departamento de Aleitamento Materno da Dra. Elsa precisou de um pequeno tempo 

elogiou a iniciativa do Ministro da Saúde, SBP e membro, como ela mesma diz, para assimilar a idéia e avaliar as condições 
José Gomes Temporão e do presidente da “desde as origens”, do Comitê de para assumir um cargo com tamanha 

SBP, Dr. Dioclécio Campos Jr., de premiar Aleitamento Materno da SPRS, espera responsabilidade. Vários fatores contribuí-

os pioneiros na iniciativa de ampliar a trabalhar muito próximo a essas entidades, ram para que a decisão dela fosse favorá-
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DESTAQUE

Pediatra Gaúcha assume posto de 
destaque no Ministério da Saúde 

Da esquerda para a direita: Dr. Dioclécio Campos Jr, Dra. Graciete Vieira, Dra. Maria Inês Couto, Dra. Elsa Giugliani, 
Senadora Patrícia Saboya, Dra. Rachel Niskier, Cássia Kiss e Sérgio Brandão.



DESTAQUE
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licença maternidade de quatro para seis compartilhando esse momento fundamental acontecerem. “A preocupação dele é fazer 

saúde, e não política”, disse a Dra. Giugliani. meses. Foram premiados o primeiro para o bebê e a mulher", disse, na ocasião, 

E lembrou de uma declaração dada por ele município a mudar a legislação, assim como o ministro Temporão.

no programa do Jô, da Rede Globo: “O meu o primeiro estado e a primeira empresa, 

partido é a saúde pública”. respectivamente Beberibe (CE), o estado A Dra. Elsa relata que um dos 

principais motivos de ter aceitado esse do Amapá e a empresa Fersol, de São 

Com essa fase favorável no desafio foi sentir que o atual Ministro da Paulo. "É necessário que a sociedade cobre 

Ministério da Saúde e com a competência e Saúde, por sua formação e atuação na área melhores condições de vida e melhores 
dedicação da Dra. Elsa Giugliani, pode-se de saúde pública, como médico sanitarista condições de trabalho para todos. Assim a 
esperar muito dessa coordenadoria.que é, está preocupado em fazer as coisas mãe pode aleitar no seio, calma, tranqüila, 

CURSO DE REANIMAÇÃO 
JORNADA DE ATUALIZAÇÃO EM CURSO DE MEDICINA 

NEONATAL TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA DO SONO NA INFÂNCIA
20/10/2007 (das 08:00 às 18:00) 10 anos de CTI Pediátrica e Neonatal Período: 

Local: Sede da SPRS do Hospital do Círculo de 22 a 28 de outubro de 2007
Av. Carlos Gomes, 328 conj. 305     Data: 13 a 15 de setembro de 2007  Pré-inscrição: 

Porto Alegre - RS Local: Hotel Intercity Premium de 2 de maio a 31 de agosto de 2007
Inscrições abertas, vagas limitadas. Caxias do Sul Local: Hospital São Lucas da PUCRS

Sócio R$ 230,00, Não-Sócio R$ 300,00 Informações e Inscrições: Secretaria geral do evento: 
Informações: (51) 3328-6337 livia@circulo-operario.org.br Hospital São Lucas da PUCRS

ou milena@circulo-operario.org.br 3º andar, secretaria da PG
Fone: (54) 2101-0000 fone: 51 (xx) 33203318, e-mail: 

CURSO MULTIDISCIPLINAR - ramal 4051 com Lívia medicina-pg@pucrs.br
ORTOPEDIA E REABILITAÇÃO (www.pucrs.br/famed/pos 

PEDIÁTRICA clicar em PG, em Medicina 
Tema: Paralisia Cerebral II CURSO DE GINECOLOGIA DA e no link do curso)

25/8/2007 INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
Local: Artmed Editora 05 e 06 de outubro de 2007

Rua: Jerônimo Ornelas, 670 Anfiteatro do Hospital Santo Antônio SIMPÓSIO PROFESSORA DRA. 
Porto Alegre/RS 3° andar - Centro de Ensino THEMIS REVERBEL DA SILVEIRA  

Porto Alegre - RS Período: 
Informações e Inscrições: de 12 a 14 de novembro de 2007  

III CURSO DE VIA AÉREA Marketing Comunicação e Eventos Local: Centro de Convenções da 
PEDIÁTRICA Rua Prof. Annes Dias, 265  Centro AMRIGS, Porto Alegre / RS  

29/8, 30/8 e 01/9/ 2007 Fone: (51) 3214-8504 - (51) 32148385 Informações: Plenarium Congressos 
Hospital de Clinicas de Porto Alegre eventos@santacasa.tche.br F: (51) 3311-2578, (51) 3311-9456 e 

 Informações e inscrições: www.santacasa.org.br (51) 3311-8969 
Plenarium Congressos plenar@terra.com.br 

F: 51-3311.2578/3311.9456/3311.8969 www.plenar.com.br
plenar@terra.com.br

Ribeirão Preto, São Paulo. sidade de Londres, onde realizou pós-

Ao retornar para Porto Alegre, doutorado na área de saúde materno-

tornou-se professora e pesquisadora da infantil.

Faculdade de Medicina da UFRGS, em Mais tarde, ficou dois anos na 

regime de exclusividade, mas deixa claro Johns Hopkins University, em Baltimore, 

que não vai abrir mão dessa atividade EUA, onde trabalhou basicamente com 

durante a sua coordenação, mantendo o Aleitamento Materno.

vínculo ativo nos cursos de pós- Atualmente, é membro do 

graduação em Pediatria e Epidemiologia, comitê de Aleitamento Materno da SPRS 

Formada em medicina pela onde é professora. e do Departamento de Aleitamento 

UFRGS, fez residência, mestrado e Após o doutorado, aprofundou- Materno da SBP. Atua, também, no 

doutorado em pediatria, na USP de se na área de sáude pública, na Univer- Conselho Editorial do Jornal de Pediatria.

Quem é a  Dra. ELSA GIUGLIANI

AGENDA DO PEDIATRA
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O Coeficiente de Mortalidade (dez por cento) foram determinados por presta assistência a RN em sala de parto, 

Infantil (CMI) é determinado pelo número de asfixia perinatal. com conteúdos teórico (2 horas) e prático (8 

nascidos vivos, a cada mil, que morrem É fato bem documentado que o horas). 

antes de completar o 1º ano, sendo, por treinamento de pessoal envolvido no Previamente à exposição das 

isso, expresso em %. processo de nascimento, principalmente em aulas práticas e teóricas, cada aluno auto-

A fração do CMI composta pelas centros obstétricos referenciados como de avalia o seu conhecimento sobre o assunto 

crianças que morrem até a idade de 29 dias cuidados terciários, tem forte impacto na (“pré-teste”).

é denominada Coeficiente de Mortalidade redução da morbi-mortalidade neonatal.  Ao término do curso, cada aluno é 

Neonatal (CMN), sendo que, ocorrendo o A SBP, através do Programa de avaliado através de prova escrita objetiva 

óbito até sete dias, esse CMN é denomi- Reanimação Neonatal, tem por objetivo (“pós-teste”), que aponta um grau de 

nado precoce (CMNP); a mortalidade entre diminuir consideravelmente a incidência de aproveitamento.

as idades de 8 e 29 dias determina o CMN asfixia perinatal em todo o território nacional. O conteúdo teórico é apresentado 

tardia (CMNT). Para tanto, é necessário contar com no formato de aula, utilizando recurso áudio-

O CMI no Rio Grande do Sul é médicos adequadamente preparados à visual elaborado pelo PRN, com data-show. 

inferior ao da maioria dos demais estados assistência neonatal em 100% dos hospitais A programação prática conta com 

brasileiros e denota, nos últimos anos, onde haja nascimentos, independente- manequins, importados dos EUA, os 

estagnação ou tendência de queda muito mente do grau de risco obstétrico/perinatal a mesmos utilizados no curso norte-

discreta. Uma diminuição mais consistente que tal instituição seja considerada americano, que simulam movimentos 

desse coeficiente tem sido dificultada pela habilitada. A meta atual deste Programa é respiratórios e permitem o treinamento da 

mortalidade da população que nasce com contar com pelo menos um instrutor intubação traqueal. Além dos manequins, é 

peso igual ou inferior a 1500g, os chamados capacitado em todos os hospitais com oferecido ao aluno um aprimoramento no 

recém-nascidos de muito baixo peso de residência médica em Pediatria. manejo de todo o material envolvido no 

nascimento (RNMBPN). Tal atitude, isoladamente, é capaz atendimento ao RN em sala de parto: 

Esse é um dos fatores determinan- de evidenciar reflexos altamente positivos laringoscópio, cânula traqueal, sondas, 

tes de o CMN ser o mais significativo na queda do CMN e, conseqüentemente, cateteres, oxigênio, etc.

componente do CMI. Também a inadequa- no CMI. Cada aluno inscrito para o curso 

da assistência ao recém-nascido (RN) em A Sociedade Brasileira de Pediatria recebe, com antecedência mínima de 3 

sala de parto  acentuando consideravel- (SBP) conta com um curso muito bem semanas, um manual ilustrado com todo o 

mente a magnitude dos reflexos da estruturado de treinamento a Pediatras e conteúdo do curso pretendido. O manual do 

chamada asfixia perinatal - tem importante médicos residentes de Pediatria para CRN, uma tradução do manual norte-

significância na mortalidade, elevando atendimento a RN em sala de parto. É o americano, conta com pouco mais de 400 

igualmente a morbidade nesta faixa etária. Programa de Reanimação Neonatal (PRN), páginas.  O aluno deve, obrigatoriamente, 

Dados publicados pela Organi- uma adaptação ao nosso meio do similar ler integralmente o manual e resolver os 

zação Mundial da Saúde revelam que em norte-americano, criado pela American testes de auto-avaliação, antes de receber o 

2004 onze milhões de crianças morreram Academy of Pediatrics e American Heart curso.

no mundo antes de completar 5 anos; Society. A relevância do treinamento em 

destes óbitos, 4 milhões ocorreram no A SBP adquiriu o direito da reanimação neonatal, evidenciada pela 

período neonatal, sendo 23% (quase 1 reprodução desse programa e há mais de capacidade de influir na queda do CMI, 

milhão de mortes) decorrentes de asfixia dez anos vem oferecendo treinamento em parece não deixar dúvida na necessidade 

perinatal. Informações obtidas do DATA- todos os estados brasileiros, coordenado premente de uma  divulgação bem 

SUS apontam que neste mesmo ano de por suas sociedades afiliadas estaduais e ampliada de conhecimentos específicos 

2004, no Brasil, houve 3.026.548 nascidos ministrado por instrutores capacitados e desta área a um maior contingente  de 

vivos. Destes, 54.183 morreram antes de credenciados, com exclusividade, pelo Pediatras e de médicos residentes em 

completar 1 ano, sendo que 51% (27.499) PRN. Tal direito adquirido implica o Pediatria.

dos óbitos ocorreram antes de sete dias, pagamento de royalties por parte da SBP.

determinando um CMNP de aproximada- O curso tem 10 horas de duração 

mente 12%o. Dos óbitos notificados, 10% e é voltado ao treinamento do médico que Dr. Eduardo Jaeger e Dr. Ignozy Jornada Jr.

Programa de Reanimação Neonatal
SBP investe para a diminuição do CMI

BRASILEIRA
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Coluna dos Presidentes 

há faculdades de Medicina, usando os decisões nas políticas de saúde pública. 
recursos locais, sem a criação de estruturas Através do Comitê de Direitos da Criança e 
paralelas aos Departamentos de Pediatria do Adolescente, foi também elaborado o 
da AMRIGS. “Com o Congresso do Protocolo de Atendimento ao Abuso e 
Conesul, concretizamos duas antigas Negligência de Crianças e Adolescentes. 
aspirações: homenagear a todos os Também na sua gestão, houve a 
pediatras escolhendo como tema do evento participação na Implantação do Conselho 
'A Prática Pediátrica Diária' e antecipar a Acadêmico da SBP, confirmando a 
integração prevista no Mercosul, trazendo a importância da Pediatria Gaúcha, com a 
Porto Alegre os presidentes das Socieda- escolha dos nomes dos médicos Olinto de 
des de Pediatria da Argentina, Chile, Oliveira, Raul Moreira, Décio Martins Costa 

Atualmente, o Dr. Luiz Fernando Paraguai e Uruguai para, em sessão e Maria Spolidoro, como patronos, e dos 
Loch é médico da UFRGS e atua no plenária, discutirmos amplamente o assun- Drs. Antônio Spolidoro e Pedro Celiny 
Departamento de Assuntos Comunitários. to”, recorda o Dr. Loch. Ramos Garcia como acadêmicos. “A 
Também é chefe da UTI PED do Hospital Especialista em Pediatria e Terapia história de nossa Sociedade foi resgatada, 
Universitário da ULBRA desde 1996, Intensiva, atuou como coordenador do com a publicação e distribuição do livro “'60 
universidade onde começou lecionar Curso PALS, no Pólo RS (de 1999 a 2007), anos de História da SPRS”, onde 
medicina em 1998. Por mais de 25 anos, sendo o atual coordenador do mesmo curso homenageamos e reconhecemos o traba-
atuou na emergência e UTI pediátrica do da Sociedade Brasileira de Pediatria. Nessa lho daqueles que participaram do cresci-
Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O seu mesma Sociedade e na SPRS, também mento de nossa entidade, edificando o 
histórico profissional demonstra sua compe- atuou no Comitê de Terapia Intensiva. alicerce de sua atual estrutura”, relembra o 
tência e empenho pela saúde. Também lembra com orgulho da Dr. LuizFernando Loch.

Dr. Loch presidiu a SPRS no biênio sua atuação junto ao Poder Público, com Para o Dr. Mauro Bohrer, atual 
1996-1997. Em sua gestão, foi responsável participação nas reuniões do SAMU. Esses presidente da SPRS, o Dr. Loch é simples, 
pelo desenvolvimento de mais de 200 encontros culminaram como o treinamento ético, sincero, leal e tem idéias muito claras 
atividades. Destaque para o Curso de de seus plantonistas em reanimação sobre o que ocorre e ocorrerá. “O Fernando 
Atualização e Preparação ao TEP, aberto neonatal e pediátrica. “Junto à Secretaria de [Dr. Loch] decidiu ficar como residente do 
aos sócios e médicos residentes em Saúde, nos envolvemos na campanha da Departamento de Pediatria da Faculdade 
pediatria no Rio Grande do Sul, realizado vacinação contra o meningococo do tipo B, de Medicina da UFRGS, na Santa Casa, 
em Porto Alegre e Pelotas. O conteúdo das publicando parecer de nosso Comitê de enfermaria 34, quando a maior parte de 
aulas foi editado em livro, adotado, inclusive, Infectologia e posicionamento oficial em seus colegas migraram para o Hospital 
no Pré-Tep do Paraná. A edição foi nosso boletim”, segundo o ex-presidente. Presidente Vargas. Por isso passei a ter um 
distribuída gratuitamente aos participantes, Ainda na área pública, Dr. Loch contato menos direto com ele durante seu 
professores e pediatras de diversos pontos colaborou com as Promotorias da Infância e treinamento, mas ficou uma relação muito 
do Brasil. Além dessa atividade, foram da Juventude, no seu projeto de prevenção forte e íntima por aquelas interações não 
realizados Cursos de Reanimação Neona- ao abuso de drogas, e com a Secretaria de conscientes que acontecem e o admiro, 
tal, que proporcionou o treinamento de 350 Justiça e Segurança do Estado, na desde então, tendo deixado meus 
pediatras no RS. Campanha contra a exploração sexual de pacientes sob sua responsabilidade quando 

Os Serões, tradicionais encontros crianças e adolescentes. Também esteve me ausentei da cidade, em férias, logo que 
dos colegas gaúchos, foram fortalecidos presente no lançamento dos projetos Piá terminou a sua especialização. Diz que me 
com a presença de renomados pediatras 2000 e Diminuição de Óbitos pela Síndro- tem como ídolo, mas sou eu quem recorre a 
brasileiros e tiveram sua abrangência me da Membrana Hialina, além de ele nas minhas dificuldades. Resumindo: é 
ampliada para as cidades do Estado onde contribuir com o respaldo científico para o cara!”

HISTÓRIA

LUIZ FERNANDO LOCH  (1996-1997)

Dr. Luiz Fernando Loch




