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editorial

Caros colegas,

A função primeira da nossa Sociedade de 
Pediatria é justamente ser um veículo de 
valorização e reconhecimento da nossa 
categoria pela comunidade. Ser uma 
ferramenta que qualifique, fortaleça e dê 
sustentação ao trabalho do médico pediatra. 
É neste sentido que vimos desenvolvendo 
as ações da SPRS nos últimos anos. Alguns 
resultados concretos já podem ser anotados. 
O próprio reconhecimento pelas entidades 
brasileiras tem colocado a nossa Sociedade 
como uma das mais ativas do país, o que 
muito nos orgulha. 

São frutos deste esforço o nosso congresso 
gaúcho, as jornadas, a campanha O 
Pediatra Vai até Você, as publicações, as 
mobilizações, entre tantas outras.

José Paulo Ferreira
Presidente da SPRS

Estamos mais fortes. Estamos abrindo novos 
canais com a comunidade. Oferecemos 
formação em vários níveis para os associados 
e vemos crescer a adesão à nossa entidade de 
classe. 

Claro que isso só aconteceu porque tivemos 
colegas que trabalharam com empenho e 
dedicação pelo fortalecimento da SPRS. Em 
reconhecimento ao seu trabalho, estamos 
homenageando novamente associados que 
tiveram papel preponderante na construção da 
nossa entidade.

É preciso consolidar o papel da SPRS. E este 
trabalho deve ser desenvolvido com garra 
e muita dedicação. Estamos organizando as 
eleições da Sociedade para o biênio 2012/13 
e o seu voto é muito importante. Queremos 
aqui convidá-lo para participar do processo 
eleitoral, trazendo ideias, provocando o 
debate e enviando seu voto pelo correio ou 
comparecendo pessoalmente para votar na sede 
da SPRS, no dia 5 de dezembro, 
das 9h às 19h30min.

Um abraço,

Na luta por uma melhor remuneração do 
trabalho pediátrico, a SPRS vem trabalhando 
incessantemente para ampliar as conquistas da 
classe. Várias reuniões, contando inclusive com 
a presença do presidente da SBP, 
Dr. Eduardo Vaz, foram realizadas para mostrar 
a importância deste procedimento para a 
classe pediátrica e para população infantil. Já 
conseguimos a implantação da Consulta de 
Puericultura na Unimed Porto Alegre, bem 
como os PPPs (Procedimento Padronizados 
de Pediatria). 

Junto com este movimento algumas Unimeds 
do interior também vêm conseguindo avanços 
em suas conquistas. Acreditamos que com mais 
esta vitória poderemos instituir as Consultas de 
Puericultura em TODAS as Unimeds do estado, 
fato histórico de reconhecimento de uma 
especialidade que há muito milita pela saúde 
da criança e do adolescente.

Gostaríamos de ressaltar que nada disto seria 
possível não fosse a sensibilidade e empenho 
da direção executiva da Federação e de 
seu Conselho Administrativo que deu 
total apoio ao projeto. 

Veja abaixo a tabela de frequência e regularidade 
dos Procedimentos de Puericultura aprovados para 
o intercâmbio estadual no valor de R$ 88,00. As 
novas Consultas de Puericultura começarão a valer 
a partir de 01/01/2012.

Em sua última reunião, o Conselho Administrativo da Unimed Federação 
aprovou a consulta de Puericultura para o intercâmbio estadual

Diretoria da SBP apresenta o projeto de Puericultura para
a direção da Unimed Porto Alegre

Com Orgulho de ser Pediatra!

Mais uma conquista na luta pela valorização do Pediatra

http://www.sprs.com.br


Chapa “PEDIATRAS UNIDOS” para Diretoria da SPRS - biênio 2012/13

Jornal SPRS �

eleição 2011

Oportunidade de mostrar
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Depois de quatro anos de uma gestão de sucesso inquestionável, que aproximou mais a 
SPRS dos pediatras e obteve ganhos importantes para nós, é chegado o momento de uma 
nova eleição na nossa Sociedade.

Estamos apresentando a nossa chapa “Pediatras Unidos”, que é única e muito identificada 
com a gestão do Dr. José Paulo, mas que propõe uma renovação nos quadros da diretoria. 
É uma chapa plural, com representantes de diversos serviços e com componentes de várias 
especialidades pediátricas. Pretendemos fazer uma gestão para todos os pediatras gaúchos, 
que amplie as conquistas já obtidas, que valorize o trabalho do pediatra e que contribua 
significativamente no avanço do conhecimento científico de cada colega.

No entanto, só obteremos êxito com a participação ativa de todos, e essa participação inicia 
nas eleições. Vote e participe ativamente do crescimento da Sociedade de Pediatria gaúcha e da 
importância do médico pediatra no mercado de trabalho. 

Faz a tua parte: envia teu voto pelo correio ou vote diretamente na sede da SPRS no dia 5 de dezembro.

Para que sejamos realmente unidos e fortes, é imprescindível que todos votem e participem.

POR UMA SPRS DE TODOS OS PEDIATRAS!
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Marcelo P. Porto, Diretoria de Defesa Profissional

Continuando a sua 
verdadeira cruzada 
contra a nefasta prática da 
glosa de reconsultas, a SPRS 
encaminhou mais um pacote de 
denúncias para a Agência Nacional de 
Saúde (ANS). Neste grupo, a operadora que 
foi denunciada foi a Cabergs.

Essa nova denúncia, também fartamente 
documentada, já foi acatada pela ANS. Tão logo 
haja um parecer, encaminharemos a mesma 
denúncia ao CREMERS. O encaminhamento 
ao CRM baseia-se na resolução editada pelo 
CFM em 15/12/2010 que em seu artigo 5º diz o 
seguinte: “Instituições de assistência hospitalar 
ou ambulatorial, empresas que atuam na saúde 
suplementar e operadoras de planos de saúde 
não podem estabelecer prazos específicos 
que interfiram na autonomia do médico e na 
relação médico-paciente, nem estabelecer prazo 
de intervalo entre consultas. Parágrafo único: 
Os diretores técnicos das entidades referidas 
no caput deste artigo serão eticamente 
responsabilizados pela desobediência a esta 
resolução.”

Portanto, a posição da SPRS, defendida 
há mais de quatro anos, de que as glosas de 
reconsultas são ilegais e não passam de uma 
forma vil de exploração do trabalho médico e 
que deve ser combatida de todas as formas, 
está mais do que fundamentada e amparada 
em preceitos legais.

Acreditamos que a única forma eficaz contra 
essa regra imposta pelas operadoras, que nos 
faz trabalhar de graça sistematicamente, é 
denunciar à ANS e ao CRM todas as glosas que 
sofremos. E isso cabe a cada um dos colegas 
que estejam sendo lesados. 

Se sempre que houver uma glosa de 
reconsulta, o colega fizer a denúncia, haverá 
uma verdadeira avalanche de denúncias aos 
órgãos competentes, que aplicarão penalidades 

A guerra contra a exploração continua

e sanções progressivamente 
mais duras, chegando ao 

extremo da operadora perder 
seu registro junto à ANS e, 

portanto, não poder mais atuar 
no mercado. Além disso, o risco que 

corre o diretor técnico da operadora é 
muito alto, já que ele poderá ser eticamente 
responsabilizado e punido pelo CRM.

Uma das formas mais imediatas de aumento 
do ganho nos consultórios pediátricos é acabar 
a glosa de reconsultas. Entretanto, para que 
isso ocorra é imprescindível que haja muitas 
denúncias por parte de todos nós. A repetição 
dos processos contra as operadoras vai levar 
à extinção dessa prática abusiva que acontece 
cotidianamente em nossos consultórios.

Calcule o que você ganharia se recebesse 
os honorários das consultas glosadas e 
pense se está disposto a continuar sendo 
explorado dessa forma. Não podemos aceitar 
passivamente que as empresas de planos de 
saúde continuem a sugar o nosso trabalho, 
dessa maneira tão abusiva.

A SPRS tem feito a sua parte. Cabe a cada 
um dos pediatras sócios que atendem em 
consultório e estão cansados de serem 
explorados, fazer a sua. Ou será que alguém 
gosta de atender de graça? Ao invés de criar 
formas de burlar as operadoras, vamos seguir o 
caminho ético e legal, denunciando e exigindo 
o pagamento que nos é devido pelo nosso 
trabalho.

A Diretoria de Defesa Profissional da SPRS 
renova e reforça a sua orientação de que 
sempre que ocorrer glosa de reconsulta, envie-
nos sua denúncia, com os documentos que 
comprovam a glosa, que encaminharemos à 
ANS e também ao CFM.

Vamos parar de nos queixar e passar a agir na 
busca de nossos direitos e na melhora de nossa 
remuneração e satisfação profissional.



Adroaldo Diesel 
Alfredo Floro Cantalice Neto 
Antonia Marinho de Lima
Ayrton Guaycurus Zingano 
Celso Moura e Silva Bittencourt 
Cleber Antônio da Rosa Segatto
Clélia Haide Beltrão Assis Brasil 
Clóvis Weissheimer
David Saute
Décio Martins Costa Júnior
Domingos F. Álvares da Cunha
Dulci Caputo
Elio Dornelles da Silveira
Elizabeth da Silva Freitas
Enio Rotta 
Enio Ubirajara Gastaldo 
Ennio Hugo Adams 

Reconhecimento e homenagem aos pediatras

A dedicação do médico pediatra às crianças, sempre buscando 
contribuir para uma sociedade mais humana e mais saudável, e o 
envolvimento do profissional na construção e no fortalecimento 
da nossa Sociedade de Pediatria do RS, buscando sempre os 
padrões da ética e do coleguismo, inspiraram a atual diretoria a 
criar um evento em reconhecimento ao valor destes profissionais 
e sua importância no contexto social para o Rio Grande do Sul.

A exemplo do evento realizado no ano passado durante o 
nosso Congresso, em que foram homenageados 10 colegas com 
atuação relevante na Sociedade de Pediatria do Rio Grande 
do Sul, promovemos este ano uma nova Homenagem aos 
Pediatras. Desta vez, nominamos 67 colegas de nossa Sociedade 
que se destacaram por participar em cargos de diretoria e nos 
comitês da SPRS dos debates, das atividades propostas e do 
reconhecimento da SPRS como entidade representativa dos 
interesses do médico pediatra gaúcho.

A cerimônia foi realizada em Porto Alegre, no auditório do 
CREMERS, que gentilmente cedeu suas confortáveis instalações 
para o evento, na noite do dia 24 de novembro. A solenidade 
contou com um público de mais de duzentas pessoas, entre 

Ercio Amaro de Oliveira 
Genes Paulo Bersch
Gentil Queiroz Bonetti 
Geraldo Vargas Barreto Vianna 
Gilberto Pereira Gomes 
Henrique Octavio Madke 
Humberto José Scorza 
Iole Perin da Cunha 
Irene Dupuy Araujo 
Jacob Blochtein
Jacob Jovchelovitch
Januário Gus 
João Antônio de Almeida 
João Carlos Costa de Sousa 
João Henrique Sommer Pereira 
José Adroaldo Oppermann
José Antonio de Souza Koeche 

evento

José Luiz Bohrer Pitrez 
Lina Aparecida Zardo
Lúcia Vieira da Silva
Lucildo Drebes 
Lucy Vitoria Fuhr Santiago
Luiz Alberto Uchoa Pereira Rego
Lyonel Martins Feltes 
Maria Geraldina Ramos Viçosa
Marlisa Mercia Mira Milleto 
Milton Casanovas Machado
Moacyr Saffer 
Mordko Meyer 
Nadyr Romeu Dalle Molle 
Newra Tellechea Rotta 
Nilo Affonso Milano Galvão 
Oyama Albuquerque de Carvalho
Paulo V. Diefenbach da Silveira 

médicos, familiares e diretores de entidades, que foram 
prestigiar os homenageados, transformando o evento num 
momento de reencontro dos pediatras gaúchos e de valorização 
do profissional que cuida da criança.

Ao final da cerimônia, o Dr. Nilo Galvão, ex-presidente da 
SPRS, agradeceu em nome dos homenageados. Encerrando as 
festividades, seguiu-se um coquetel de confraternização realizado 
no salão da cobertura da sede do CREMERS.

Receberam a homenagem da SPRS em 2011 os pediatras:

Pedro Ernesto Lopes de Menezes 
Pedro Henrique Curty Mattos 
Protógenes da Cunha Nunes 
Regis Freitas Porto 
Renato Machado Fiori
Rita Suzana Camargo Souto 
Ronald Pagnoncelli de Souza 
Rudah Jorge 
Salvador Isaia Júnior 
Sérgio Pilla Grossi 
Silvio Drebes 
Simão Stainer 
Themis Reverbel da Silveira 
Victoriano Ribeiro Antunes 
Wilson Roberto Crivellaro Juchem 
Yolanda Flávia Medeiros

Jornal SPRS �
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67 associados que ajudaram 
a fortalecer a entidade

Mais de 200 pessoas compareceram à solenidade no auditório do CREMERS



Dr. Adroaldo Diesel (à esq.) 
recebe a homenagem do Dr. 
José Paulo Ferreira, presidente 
da SPRS

Dr. Erico Faustini entrega a 
homenagem ao Dr. Alfredo 
Floro Cantalice Neto (à esq.) 

O Dr. Carlos Eduardo Nery 
Paes, diretor da SPRS, entrega 
láurea ao Dr. Ayrton Guaycurus 
Zingano (à esq.)

O pediatra Raul S. Bittencourt 
recebe a homenagem a seu avô, 
Dr. Celso Moura Bittencourt, 
das mãos do presidente da SPRS

Dra. Clelia Haide Beltrão Assis 
Brasil é homenageada pela Dra. 
Patrícia Lago, diretora da SPRS

O Dr. Davi Saute (à esq.) recebe 
a homenagem do ex-presidente 
da SPRS, Dr. Luiz Fernando Loch

A Dra. Elizabeth da Silva 
Freitas recebe a homenagem 
da Dra. Lúcia Diehl

O Dr. Ennio Hugo Adams (à dir.) 
recebe a homenagem do Dr. 
Marcelo Porto, diretor da SPRS

A magia da história 
da pediatria em nosso 
estado não está na sua institucionalização, 
mas no cotidiano das pessoas que se dedicam 
ao atendimento de nossas crianças. 
Aqui, temos a justificativa 
da nossa homenagem de hoje.

Dr. Erico José Faustini, diretor da SPRS 
e coordenador do evento

Esta homenagem
de hoje representou
para mim uma
enorme 
demonstração 
de afeto.

Dra. Themis Reverbel 
da Silveira

DE PAI PARA FILHO  [1]: o Dr. Ercio Amaro de Oliveira recebe a 
homenagem das mãos de seu filho, o pediatra Ercio Amaro de 
Oliveira Filho, ex-presidente da SPRS

DE PAI PARA FILHO [2]: o pediatra Paulo Márcio Condessa 
Pitrez entrega a homenagem ao pai, Dr. José Luiz Bohrer Pitrez

O pediatra Gilmar de Oliveira 
Bonetti, filho do ex-presidente 
da SPRS, Dr. Gentil Queiroz 
Bonetti, recebe a homenagem 
ao pai das mãos da diretora 
Dra. Lúcia Diehl

HOMENAGEM EM DOSE DUPLA: 
o ex-presidente da SPRS, Dr. 
Enio Rotta, recebe da diretora 
Dra. Rita de Cássia Silveira as 
homenagens em seu nome 
e em nome de sua esposa, a 
pediatra Newra Tellechea Rotta

Dr. Marcelo Porto, Dra. Cristina Targa Ferreira, Dra. Themis Reverbel da Silveira, Dra. Rita de Cássia Silveira, 
Dra. Lúcia Diehl e Dra. Patrícia Lago no momento da entrega da homenagem à Dra. Themis

O Dr. Ricardo Sukiennik 
entregou a homenagem ao 
Dr. Simão Stainer (à esq.)

Dr. Milton Casanovas Machado 
(à esq.) recebe homenagem da 
SPRS do presidente José Paulo
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Dr. Geraldo Vargas Barreto 
Vianna (à esq.) recebeu do Dr. 
Ilson Enk a homenagem da SPRS

Dr. Paulo Verney Diefenbach 
da Silveira (esq.) recebe 
homenagem do presidente 
da SPRS

O Dr. Gilberto Pereira Gomes 
recebe a homenagem 
da SPRS das mãos da diretora 
Dra. Lúcia Diehl

A Dra. Cristina Targa Ferreira, 
diretora da SPRS, entrega a 
homenagem ao Dr. Henrique 
Octavio Madke 

A homenagem do Dr. Humberto 
José Scorza foi entregue por sua 
afilhada, a pediatra Cristiane 
Traiber

O diretor da SPRS, Carlos 
Eduardo Nery Paes, entrega a 
homenagem à pediatra Irene 
Dupuy Araújo

O Dr. Januário Gus (à dir.)
recebeu a homenagem das 
mãos do Dr. Ricardo Sukiennik

O Dr. Rudah Jorge recebe das 
mãos da Dra. Rita de Cássia 
Silveira a homenagem da SPRS

A homenagem ao Dr. Victoriano 
Ribeiro Antunes foi entregue 
por sua sobrinha, Elaine 
Antunes

Dr. Erico José Faustini entrega 
homenagem da SPRS à Dra. 
Rita Suzana Camargo Souto

O Dr. Regis Freitas Porto (à 
esq.) recebe a homenagem do 
Dr. Ricardo Sukiennik 

DE PAI PARA FILHO [4]: o 
pediatra Lyonel Martins Feltes 
Júnior entrega a homenagem 
ao seu pai, Dr. Lyonel Martins 
Feltes

Essa foi uma ação significativa para nós, os antigos. 
Tenho certeza que deixamos uma lição de honra 
para a Sociedade de Pediatria. Essa homenagem nos 
proporcionou encontros emocionantes. Eu trabalho 
em Passo Fundo há mais de 45 anos. Sabia que existia 
em Carazinho um pediatra que trabalhava lá há 
tanto tempo quanto eu. Hoje eu vim aqui e o conheci. 
Isso emociona. Vemos também que as coisas estão 
mudando, mas sabemos que o que começamos, há 
tantos anos, terá continuidade, com honra e seriedade.

Dr. Rudah Jorge

Todos nós que fomos homenageados ficamos 
sensibilizados e – o que é muito importante – tivemos 
a oportunidade de encontrar colegas que não víamos 
há décadas. Alguns ainda estão trabalhando. Eu 
mesmo ainda estou na ativa.  Alguns colegas já se 
estão se retirando, mas seguem sempre fazendo um 
pouco de pediatria. Afinal, quando alguém pede, o 
pediatra jamais diz que não. E essa homenagem foi 
muito bonita.

Dr. Renato Machado Fiori

Dr. Protógenes da Cunha Nunes 
recebe a homenagem da SPRS 
entregue pela Dra. Patrícia Lago

O pediatra Pedro Alberto 
Gomes de Menezes (à esq.), 
representando seu pai, o 
Dr. Pedro Ernesto Lopes de 
Menezes, recebeu 
a homenagem das mãos 
do ex-presidente da SPRS, 
Dr. Luiz Fernando Loch

Em manifestação marcada pela afetividade, o Dr. Nilo Galvão agradeceu em nome dos colegas DE PAI PARA FILHO [3]: a homenagem ao Dr. Renato Machado Fiori 
foi entregue por seus dois filhos, também pediatras: Alexandre (dir.) 
e Humberto Holmer Fiori (esq.)

Jornal SPRS �

DE PAI PARA FILHO [5]: 
o Dr. Ronald Pagnoncelli de 
Souza recebe a homenagem 
das mãos de seu filho, o 
pediatra Rodrigo Tittelmaier 
de Souza



O Dr. Erico José Faustini 
entrega a homenagem 
da SPRS ao Dr. Sérgio Pilla 
Grossi (à esq.)

Dr. Wilson Roberto Crivellaro 
Juchem (à esq.) recebe a 
homenagem do diretor 
da SPRS, Dr. Ilson Enk

Dr. José Antônio de Souza 
Koeche (à esq.) recebe a 
homenagem do presidente da 
SPRS, Dr. José Paulo Ferreira

Dra. Lina Zardo (à esq.), 
recebeu a homenagem da 
diretora Dra. Patrícia Lago

Quero agradecer de coração o apoio 
de todos, porque a gente tem batalhado 

muito para poder trabalhar com 
orgulho de ser pediatra. Vocês nos deram 

um grande presente de poder estar 
aqui compartilhando com aqueles que 

construíram a nossa Sociedade de Pediatria.

Dr. José Paulo Ferreira, presidente da SPRS

Essa homenagem da Sociedade foi uma surpresa, mas 
uma surpresa muitíssimo agradável. Fiquei comovido 
e honrado. Eu estou fazendo 55 anos de formatura, o 
que já é uma quilometragem. Eu diria aos que estão 
escolhendo agora a carreira pediátrica, que eles 
tenham, além de ética, entusiasmo, comprometimento, 
e que vejam a criança como um ser que vai se 
desenvolver e que ela depende muito da gente para 
este desenvolvimento. O pediatra é fundamental para 
interagir com os pais, avós, contribuindo para que a 
criança possa chegar à idade adulta florescendo o que 
puder florescer.

Dr. Sérgio Pilla Grossi

Dr. Moacyr Saffer recebe a 
homenagem da Dra. Rita de 
Cássia Silveira, diretora da SPRS

DE PAI PARA FILHO [6]:  
o pediatra Lucas Dalle Molle 
recebe o abraço emocionado 
do pai homenageado, 
Dr. Nadyr Romeu Dalle Molle

O Dr. João Antônio de  Almeida  
(à esq.) recebe a homenagem 
da SPRS do diretor Dr. Carlos 
Eduardo Nery Paes

O diretor da SPRS, Dr. Erico 
Faustini entregou a homenagem 
ao Dr. João Henrique Sommer 
Pereira (à esq.)

DE PAI PARA FILHO [7]: 
o ex-presidente da SPRS, Dr. Nilo Affonso Milano Galvão 
recebe a homenagem das mãos de seu filho, o pediatra 
Mário Neves Galvão Neto

Dr. Enio Ubirajara Gastaldo 
(à esq.) é homenageado 
pelo diretor da SPRS, 
Dr. Erico José Faustini

evento

Após a solenidade, a SPRS ofereceu um coquetel de 
confraternização aos homenageados e seus convidados

O boneco “Gauchito” recepcionou os presentes no coquetel,
e pousou para fotos com os convidados
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Dr. José Adroaldo Oppermann 
(à esq.) recebe a homenagem 
do Dr. Erico Faustini 

Dr. Mordko Meyer (à esq.) 
recebe a homenagem do 
Dr. Luiz Fernando Loch
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Mobilização por
remuneração justa para consultas

Conforme explica o Dr. Ilson Enk, coordenador do evento, o principal objetivo 
buscado era identificar os sentimentos e propósitos dos colegas ante as mobilizações 
de pediatras em outros estados, motivados pelos baixos padrões de remuneração 
proporcionados pelos planos de saúde.  A valorização do trabalho médico em 
empregos públicos e privados não figurou como objeto de análise da assembleia, 
que definiu como meta principal a atuação do pediatra como empreendedor em seu 
consultório.

Compareceram cerca de 30 pediatras, atribuindo-se este quórum relativamente 
pequeno a uma divulgação sem tempo suficiente para que as pessoas se 
programassem para comparecer.  Ainda assim, na avaliação de Enk, “foi um encontro 
interessante, por reunir pediatras de grande expressão do nosso estado e despertar 
uma rica troca de ideias. Vieram, inclusive, pediatras de cidades do interior, 
tradicionalmente formadores de opinião em seus locais de trabalho.”

Os participantes concordaram em responder à pesquisa por meio de questionário 
distribuído na ocasião. “Foi instigante perceber que todos os colegas que se 
mobilizaram tinham mais de 40 anos de idade, a maioria com mais de 20 anos de 
formado, inclusive alguns com mais de 30 anos de exercício da pediatria.” – comenta 
Enk.

O rendimento médio originado de trabalho em consultório girou entre 30 e 60% 
do aporte total de remuneração dos participantes, sendo que alguns declararam o 
consultório privado como fonte única de rendimentos.

Todos os presentes se posicionaram no sentido de aderir a movimentos liderados 
pela SPRS que definissem a interrupção de atendimento, ou até descredenciamento 
de planos de saúde que não atribuíssem um valor mínimo de R$ 80,00 por consulta 
médica.

Algumas preocupações foram evocadas, como o baixo interesse de pediatras 
mais jovens pelas atividades de consultório de pediatria. Há o registro de cidades de 
grande porte que não recebem novos consultórios de pediatria há mais de 10 anos.

Em função do número insuficiente de pediatras, não houve viabilidade para adotar 
medidas mais decisivas. O evento, no entanto, foi importante para que se auscultasse 
a opinião de pediatras de expressão e se programassem novas estratégias de 
mobilização, em sintonia com as demais sociedades de pediatria do país.

A SPRS, aderindo a um movimento nacional 
promovido pelas entidades filiadas da Sociedade Brasileira 
de Pediatria, convocou os seus associados para uma 
assembleia de mobilização no dia 19 de agosto último

Ilson Enk, da diretoria de Defesa Profissional da SPRS,
coordenou o evento

Marcelo Porto, da diretoria de
Defesa Profissional da SPRS

José Paulo Ferreira, 
presidente da SPRS

Jorge Luiz Eltz de Souza, 
Pediatra e diretor do SIMERS

Breno Fauth de Araújo, do
Escritório Regional Nordeste

defesa profissional



1) Dr. Leandro Meirelles 
Nunes e sua filha no 
estande do Bourbon Novo 
Hamburgo.

2) Dr. José Paulo Ferreira 
compareceu no estande 
do Bourbon Country com 
suas filhas.

3) Da dir. p/ esq.: Dr. 
Ricardo Sukiennik, Dra. 
Helena Muller, Dra. 
Patrícia Lago, Dra. Lúcia 
Diehl, “Gauchito” e a 
promotora Alana, no 
estande do Bourbon 
Ipiranga.

4) Dra. Célia Maria de 
Magalhães presente no 
estande do Bourbon 
Country.

5) Dr. Marcelo Porto.

6) Dr. Renato Procianoy, 
Dra. Rita de Cássia Silveira 
e Dra. Lúcia Diehl no 
estande do Bourbon.

A campanha de valorização 2011, que traçou 
estratégias de aproximação entre os médicos 
pediatras e a sociedade, concluiu no final de outubro 
o projeto “O Pediatra Vai Até Você”, realizado em 
parceria com a rede Bourbon Shopping. Centenas 
de pessoas procuraram o estande da SPRS. Além 
de conversar com os colegas que se revezaram no 
atendimento ao público, mães, pais e até mesmo avós 
buscavam os folders informativos sobre cuidados com 
a saúde das crianças.

Mais uma vez, o boneco Gauchito foi uma atração 
para as crianças. Distribuindo balões, abraços, e 
deixando-se fotografar, ele serviu como um canal de 
aproximação das crianças com os pediatras.

O estande esteve atendendo ao público no 
Bourbon Ipiranga, em Porto Alegre, entre os dias 30 
de setembro e 2 de outubro. No Bourbon Country, 
também na capital, estivemos entre 28 e 30 de 
outubro. O processo de interiorização, este ano, nos 
levou ao Bourbon Novo Hamburgo, onde atendemos 
de 21 a 23 de outubro.

Podemos ver que a aproximação com a comunidade 
começa a produzir resultados. São muitas as pessoas 
que já identificam o estande da Pediatria e se 
aproximam para esclarecer dúvidas específicas. Com 
a campanha, além de darmos aos pais a oportunidade 
de buscar informações sobre a saúde de seus filhos 
sem qualquer burocracia, estamos reforçando 
a conscientização de que o médico pediatra é o 
profissional certo para cuidar da saúde das crianças 
desde o nascimento até a adolescência.

Campanha de Valorização
repercute bem na comunidade
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1

4

10

campanha
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eventos

A SPRS esteve representada 
por seu presidente no 1° 
Simpósio Brasileiro de Pediatria 
Hospitalar, promovido pela 
AMRIGS, em Porto Alegre, 
no dia 9 de novembro. O Dr. 
José Paulo Ferreira participou 
da mesa redonda intitulada 
“Pediatria hospitalar: vamos 
difundir isto Brasil afora?”

O  debateu o novo sistema de 
acompanhamento hospitalar já 
implantado em alguns centros 

mundiais, com a instituição 
do “médico hospitalista”, 
profissional que acompanha 
o paciente na internação, 
coordenando as condutas 
intra-hospitalares e o 
encaminhamento após a alta.

Entre os palestrantes 
convidados nacionais, esteve 
também o professor de 
Pediatria da PUCRS e da UFRGS 
e ex-presidente da SPRS, Dr. 
Jefferson P. Piva.

Simpósio discute a
PEDIATRIA HOSPITALAR

Da esquerda para a direita: Acadêmica Laura Marmitt (Liga Acadêmica da PUCRS),  
José Paulo Ferreira (Presidente da SPRS), Alfredo Floro Cantalice Neto (AMRIGS),  
Fabiana Rolla (SP) e Ricardo Quinones (EUA)

		

Agenda
SPRS

 III Simpósio Internacional de Neonatologia de Porto Alegre
 IV Jornada de Enfermagem Neonatal – HSL/PUCRS
 Encontro de Ex-Residentes de Pediatria do HSL/PUCRS

De 18 a 21 de abril de 2012
Local: Auditório - Prédio 40 – Campus Central PUCRS - P. Alegre, RS
Realização: Hospital São Lucas da PUCRS - Serviço de Neonatologia
Apoio: SPRS
Sócios da SPRS com desconto nas inscrições
Informações: Fone/Fax: (51) 3339.6474  -  E-mail: utineo@pucrs.br
Veja programação em: http://www.pucrs.br/hsl/simposio.NEO/  

 V Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria
 III Simpósio Sul Americano de Pediatria

28 a 30 de Junho de 2012
Local: Centro de Eventos da PUCRS - Porto Alegre, RS
Realização: SPRS

A Passeata dos Bebês 
movimentou o Parque da 
Redenção, em Porto Alegre, 
na manhã ensolarada de 
domingo, 27 de novembro. 
Pais, mães e familiares 
participaram de atividades 
lúdicas e receberam 
informações sobre a atenção 
e os cuidados com a saúde 
das crianças.

A SPRS esteve presente levando informações sobre amamentação 
e cuidados gerais em saúde infantil, além do boneco “Gauchito” que 
animou as crianças e pousou para fotos.

A atividade encerrou a Semana Estadual do Bebê, promovida pela 
Secretaria Estadual da Saúde em parceria com diversos órgãos e 
entidades – entre estas a SPRS –, e que tem por objetivo alertar para 
a importância da atenção nos primeiros anos de vida da criança.

SPRS participa da
Semana do Bebê

Os pediatras Benjamin Roitman, 
Eduardo Hita e Roseli Kripka ao lado do 
boneco Gauchito, no estande da SPRS




