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A SPRS promove, entre 30 de abril 
e 2 de maio, na PUCRS, a oitava 
edição do Congresso Gaúcho de 
Atualização em Pediatria. Desde a 
primeira edição, realizada em 2008, 
no Hotel Deville, que foi um grande 
sucesso, crescemos muito. A qua-
lidade dos palestrantes, dos trabalhos científicos, as 
mesas de debates e a possibilidade de conhecer e 
compartilhar nossas experiências com colegas do 
Rio Grande e do país fizeram do nosso congresso o 
maior evento regional de Pediatria de todo o Brasil.

O modelo adotado para o Congresso Gaúcho – prin-
cipalmente a escolha dos temas do congresso se-
guinte a partir da sugestão dos próprios participan-
tes – hoje se mostra acertado, na medida em que as 
sugestões se referem às temáticas enfrentadas no 
dia a dia do consultório. “Os Primeiros 1000 Dias” é 
o tema condutor desta edição que traz três renoma-
dos participantes internacionais: a Dra. Debora Duro, 
que atua nos Estados Unidos; o Dr. Michel Boivin, do 
Canadá; e o Dr. Horacio Gonzalez, da Argentina. 

A coordenação da Comissão Científica do Congres-
so está a cargo da Dra. Themis Reverbel da Silvei-
ra, diretora do Hospital da Criança Santo Antônio e 
referência nacional em Pediatria, que em entrevista 
concedida ao nosso jornal, explica detalhadamente 
como se dará esta edição do Congresso Gaúcho – 
que é uma oportunidade ímpar de atualização para 
os pediatras brasileiros, além de permitir a divulga-
ção dos trabalhos de pesquisa na área. 

Prepare-se, ainda, para uma palestra surpresa, pro-
gramada para a manhã de sábado, dia 2 de maio.

Para aqueles já inscritos, nossas boas-vindas! Àque-
les que ainda estão por se inscrever, não percam a 
oportunidade de participar do mais importante even-
to regional de Pediatria!

Estamos trabalhando muito para que o VIII Congresso 
Gaúcho de Atualização em Pediatria e o VI Simpósio 
Sul-Americano de Pediatria se consolidem como os 
eventos de âmbito regional mais importantes da Pedia-
tria no Brasil. 

Este ano serão selecionados seis tra-
balhos científicos para apresentação 
oral, durante a programação oficial 
do congresso. Os autores dos três 
melhores trabalhos serão premiados 
com participação no 37° Congresso 
da SBP, em outubro, no Rio.

Dado o sucesso e o reconhecimento 
da importância do Congresso Gaúcho de Pediatria, nes-
ta edição teremos conferências com três convidados in-
ternacionais, todos eles com extenso curriculum e vasta 
experiência nas suas áreas. Os palestrantes nacionais 
são especialistas renomados e oriundos dos mais diver-
sos estados brasileiros, permitindo assim a composição 
de um quadro do que há de mais atual na prática da 
Pediatria no Brasil.

Manteremos a apresentação oral de temas livres pro-
porcionando a divulgação da produção científica dos 
colegas para todos os pediatras. Uma edição especial 
do Boletim Científico de Pediatria com a publicação de 
todos os resumos dos trabalhos selecionados será dis-
tribuída no evento. 

Além da programação oficial, que é bastante abrangen-
te e variada, todos os participantes serão presenteados 
com uma palestra surpresa, fazendo com que o evento 
proporcione não apenas atualizações científicas, mas 
também seja uma oportunidade de confraternizar, rever 
amigos, e conhecer novos colegas.

Esperamos vocês no Congresso Gaúcho! 

Patrícia Lago, Presidente da SPRS

Mathias Epifanio
Presidente do VIII Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

Tudo pronto para o
VIII Congresso Gaúcho !

Maior evento regional
de Pediatria do Brasil

Faça sua inscrição pelo site
www.gauchopediatria.com.br
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Cálcio, Ferro, Vitamina D e Zinco no consultório

Natural de São Jerônimo, Debora é Pediatra Gastroente-
rologista e Professora Instrutora de Pediatria da Escola de 
Medicina da Universidade de Harvard, além de Professora 
Associada de Pediatria da Universidade Internacional da 
Flórida e da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados 
Unidos.

Instalada na cidade de Miami, onde tem clínica e atende em 
hospitais, a Dra. Debora está trazendo sua experiência neste 
tratamento para Porto Alegre, que está sendo implantado no 
Hospital da Criança Santo Antônio, no Complexo Hospitalar 
da Santa Casa.

Como especialista destacada em nutrição infantil, a Dra. 
Debora Duro foi convidada pela SPRS para palestrar no VIII 
Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria, abordando 
o tema “Cálcio, Ferro, Vitamina D e Zinco no consultório”. 
“O assunto se insere na teoria dos Primeiros 1000 dias da 
criança, tema que permeia as três palestras dos convidados 
internacionais do nosso congresso”, salienta a coordenado-
ra da comissão científica, Dra. Themis Reverbel da Silveira.

A Dra. Debora conversou com o Jornal da SPRS sobre seu 
trabalho e sua participação no evento.

JSPRS: Dra. Debora, no que consiste este tratamento ino-
vador para as crianças com Síndrome do Intestino Curto? 

Debora: O que revolucionou o tratamento das crianças com 
intestino curto e com falência intestinal e aumentou em mais 
de 90% a sobrevida em 5 anos e a qualidade de vida desses 
pacientes foi a criação de serviços multidisciplinares, onde 
existe uma equipe vendo o paciente como um todo ao mes-

Conferência da Dra. Debora Duro 
abordará a importância da nutrição 
nos Primeiros 1000 dias

mo tempo. A equipe é formada por médicos gastropediatras 
com especialização em suporte nutricional, cirurgiões, nu-
tricionistas, farmacêuticos, psicólogos infantis e assistente 
social e, é claro, neonatologistas, radiologistas e patologis-
tas, quando necessário. 

JSPRS: Existe alguma faixa etária que se beneficie mais 
com o tratamento? 

Debora: Sim, quanto mais precocemente esses pacientes 
forem referidos como recém-nascidos para centros e hos-
pitais onde dispõem de equipes multidisciplinares especiali-
zadas em suporte nutricional e manejo da falência intestinal, 
o sucesso do tratamento será bem maior.    

JSPRS: Já é possível ter algum índice de cura comparando-
se com a nutrição parenteral e o transplante, que são as 
técnicas até hoje mais utilizadas? 

Debora: Não existe cura, na verdade, existe uma adaptação 
intestinal, onde muitos pacientes podem viver sem a nutri-
ção parenteral após alguns anos de tratamento ou, em al-
guns casos, após alguns meses. As indicações para o trans-
plante de intestino estão cada vez mais restritas, desde que 
se criaram centros com equipes multidisciplinares e com 
suporte domiciliar necessário, pois a qualidade de vida me-
lhorou muito para esses pacientes. Enquanto o transplante 
tinha sucesso em menos de 70% dos casos, o suporte nu-
tricional e serviço multidisciplinar tem sucesso em 90% dos 
atendimentos.

Especialista no tratamento de crianças com síndrome 

do intestino curto baseado na reabilitação intestinal, 

a médica gaúcha Debora Duro está oferecendo 

uma nova esperança às crianças afetadas pela 

doença que, até agora, provoca alto índice de mortalidade. 



Palestrantes do Canadá e da Argentina trazem novidades 
a partir de pesquisas com enfoque nos Primeiros 1000 dias 
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Nutrientes do leite materno e o neurodesenvolvimento

Um novo olhar sobre a importância dos primeiros 
anos em desenvolvimento: descobertas recentes 
de duas coortes canadenses

TEMA:

TEMA:

Horacio Federico Gonzalez (arGentina)

MicHel Boivin (canadá)

Michel Boivin é professor de Psicologia na Universidade de Laval, Canadá. Lidera um 
programa de pesquisa sobre os componentes biológicos, psicológicos e sociais do 
desenvolvimento infantil, que está ancorado principalmente em grandes estudos longitudinais 
de base populacional de crianças, incluindo a Quebec Longitudinal Study of Child 
Development e o Quebec Newborn Twin Study. É diretor da Unidade de Pesquisa sobre 
Children’s Psychosocial Maladjustmen (GRIP), e co-diretor do Instituto de Genética, Ciências 
Neurobiológicas e Sociais, Fundação de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Tomsk.

Diretor da Pós-Graduação em Nutrição Humana da Faculdade de Ciências Médicas da 
Universidade Nacional de La Plata, Argentina. Diretor do Instituto de Desenvolvimento e 
Investigações Pediátricas (IDIP) do Hospital de Niños de La Plata. Doutor em Medicina.  

Estudos realizados no Necker-Enfants Malades, Paris, França; 
e em Berkeley, na Universidade da Califórnia, EUA.

JSPRS: Além da sua clínica em Miami e dos hospitais onde 

trabalha, nos Estados Unidos, onde se pode encontrar hoje 

este tipo de tratamento? 

Debora: O serviço pioneiro aqui nos Estados Unidos é o 

serviço do Boston Children’s Hospital, onde fiz meu fellow e 

fui contratada a seguir, fazendo parte da equipe por quase 

oito anos trabalhando no CAIR (Center of Advance Intestinal 

Rehabilitation). Começamos no Brasil, mais precisamente 

em Porto Alegre, um serviço baseado no programa do Bos-

ton Children’s Hospital, com todos os protocolos de trata-

mento e treinamento de uma equipe multidisciplinar, a partir 

da minha colaboração como consultora há mais de dois 

anos com a equipe da Dra. Cristina Targa Ferreira e o serviço 

de gastroenterolgia pediátrica do Hospital da Criança Santo 

Antônio da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. 

JSPRS: Além da Santa Casa de Porto Alegre, existe algum 
projeto para ampliar a implantação no Brasil? 

Debora: Sim, estou sendo nesse momento convidada para 
fazer uma avaliação e colaborar também com um serviço 
em São Paulo.

JSPRS: Por fim, qual sua expectativa em participar como 
conferencista no Congresso Gaúcho de Pediatria? 

Debora: É uma honra enorme para mim sempre poder par-
ticipar de congressos e encontros no Brasil, contribuir e dar 
de volta às minhas raízes tudo que aprendi e estou apren-
dendo durante a minha carreira aqui nos Estados Unidos. 
Mas, com certeza, é um prazer ainda maior e uma satisfação 
muito grande ter sido convidada e poder colaborar com o 
Congresso Gaúcho, no meu próprio estado.
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O Jornal SPRS foi ouvir a coordenadora 
da comissão científica do VIII Congres-
so Gaúcho sobre os preparativos para a 
edição de 2015.

JSPRS: O congresso gaúcho tem se 
caracterizado por abordar temáticas 
presentes no dia a dia do consultório 
pediátrico. Este enfoque permanece 
nesta edição?

Themis: Sim, vamos manter esta carac-
terística que certamente é um dos fato-
res que tem contribuído para o sucesso 
do congresso. Outra atividade que refor-
ça nossa preocupação com a temática 
do dia a dia são as sessões “Tirando dú-
vidas com o Especialista”, realizadas ao 
final de cada dia. O modelo foi adotado 
com muito êxito no ano passado, e este 
ano teremos sessões sobre os tópicos 
Adolescência, no dia 30 de abril; Trata-
mento da sibilância recorrente, no dia 1° 
de maio; e Rinossinusites no dia 2.

JSPRS: A programação segue desen-
volvida em sala única?

Themis: Sim. Este formato tem se mos-
trado muito eficiente. Dessa forma, os 
congressistas podem acompanhar toda 
a programação do evento, sem perder 
atividades que seriam realizadas simul-
taneamente. E neste ano teremos pela 
primeira vez, apesar das dificuldades 
econômicas, a participação de três con-
vidados estrangeiros, e todos poderão 
desfrutar dessas palestras.

JSPRS: Como foram escolhidos os te-
mas para o programa científico?

Themis: Como já é de tradição do con-
gresso gaúcho, os tópicos são escolhi-
dos a partir do resultado de pesquisa 
realizada com os participantes ao final 
do evento do ano anterior. Isso é muito 
bom, pois traz a garantia de uma temá-
tica de interesse do congressista, com 
assuntos sempre atualizados. Inclusive, 
analisando as respostas da pesquisa 
do ano passado, percebemos que os 
congressistas avaliaram que um dos 
temas abordados teria predominado em 
excesso na programação. Este retorno 
nos permitiu fazer uma “correção de 
rumo” para 2015, procurando diversifi-
car mais a programação.

É importante salientar também que o 
eixo condutor na escolha dos temas 
dos nossos convidados internacionais é 
a teoria dos “Primeiros 1000 dias”, um 
assunto extremamente atual, e que já foi 
inclusive abordado em algumas ações 
da SPRS em 2014. Esta teoria compro-
va a importância decisiva dos Primeiros 
1000 dias – os 270 da gestação mais 
os 730 dos dois primeiros anos de vida 
– para que a criança tenha um desen-
volvimento neurológico adequado e um 
futuro com saúde. Neste período crucial 
do desenvolvimento é que podemos, 
inclusive, interferir preventivamente no 
surgimento de doenças crônicas que se 
manifestam na vida adulta.

JSPRS: O que a Sra. poderia comentar 
em relação às participações dos três 
convidados internacionais: Debora Duro, 
Horacio Gonzalez e Michel Boivin?

Themis: A Dra. Debora Duro, pediatra 
gastroenterologista, professora instru-
tora de Pediatria na Escola de Medicina 
da Universidade de Harvard, é especia-
lista no tratamento de crianças com sín-
drome do intestino curto. Ela, inclusive, 
está trazendo sua experiência no trata-
mento desta síndrome para o serviço de 
gastroenterologia infantil do Hospital da 
Criança Santo Antônio, com o acompa-
nhamento da gastroenterologista pedi-
átrica Cristina Targa Ferreira. Com seu 
trabalho focado na nutrologia, a Dra. 
Debora falará sobre o tema “Cálcio, Fer-
ro, Vitamina D e Zinco no consultório”.

O Dr. Horacio Gonzalez, da Universida-
de de La Plata, Argentina, falará sobre a 
importância dos nutrientes do leite ma-
terno para o neurodesenvolvimento da 
criança. 

O Dr. Michel Boivin, pesquisador do Ca-
nadá, vai apresentar as descobertas re-
centes em estudos realizados por duas 
coortes canadenses, que demonstra-
ram a importância dos primeiros anos 
no desenvolvimento da criança.

Então, temos a satisfação de contar 
com três convidados internacionais 
trazendo temas extremamente atuais e 
que certamente vão somar muito à qua-
lificada colaboração dos nossos convi-
dados estaduais e nacionais.

JANUS, o Deus romano dos portais, que inclusive deu nome ao mês de janeiro, que é o 

início do ano, o ‘abrir das portas’, tem duas faces: uma voltada para o presente e outra 

para o futuro. Faço esta relação, para dizer que nos congressos é muito importante 

que nós, valorizando o que já se sabe e o que já foi feito, estejamos atentos para o 

futuro, para as novidades, abrindo as portas para o novo conhecimento.

Olhar para o futuro valorizando o que já foi feito

A comissão científica do VIII Congresso Gaúcho de Pediatria
está a cargo da Dra. Themis Reverbel da Silveira, diretora do Hospital 
da Criança Santo Antônio, pesquisadora com reconhecimento internacional 
e uma referência na pediatria gaúcha e brasileira.



08:00 - 18:00 CURSO - Reanimação Neonatal para Médicos

 Coordenador: Marcelo Pavese Porto (RS)

08:00 - 18:00 CURSO - Puericultura: Padrões de Puericultura para o Pediatra (PPP)

 Coordenadores: Erico Faustini (RS), Rosângela Panta (RS), Margareth Salerno (RS), Ilson Enk (RS)

08:00-08:30 Apresentação e pré-teste

08:30-09:30 Uma nova puericultura - Erico Jose Faustini (RS)

09:30-11:00 Atividade em grupo: Identificando risco, avaliando o crescimento e o desenvolvimento 
 nas consultas de Puericultura no primeiro ano de vida - 
 Erico Faustini (RS), Margareth Salerno (RS), Rosângela Panta (RS), Ilson Enk (RS)

11:00-12:00 Padrões de Puericultura nas consultas do primeiro ano de vida - Rosângela Panta (RS)

12:00-13:30 Intervalo

13:30-17:30 Atividade em grupo: Promovendo a saúde da criança nas consultas de puericultura 
 no primeiro ano de vida - Erico Faustini (RS), Margareth Salerno (RS), 
 Rosângela Panta (RS), Ilson Enk (RS) 

17:30-18:00 Pós-teste e avaliação

18:00 Encerramento

08:00 - 18:00 CURSO - Endocrinologia pediátrica

 Coordenador: César Geremia (RS)

08:30-08:40 Abertura e boas-vindas

08:40-09:10 Miniconferência: Obesidade, Resistência insulínica e Diabetes mellitus tipo 2 - Marcia Puñales (RS)

09:10-09:40 Miniconferência: Crescimento normal e patológico - Leila Pedroso de Paula (RS)

09:40-10:10 Miniconferência: Disfunção tireoidiana mínima - Cristiane Kopacek (RS)

10:10-10:30 Intervalo

10:30-11:20 Mesa-redonda: Urgências em endocrinologia pediátrica

 – Cetoacidose diabética - César Geremia (RS)
 – Insuficiência adrenal - Fabíola Costenaro (RS)

11:20-12:00 Miniconferência: Hipoglicemia - Carolina F. Moura de Souza (UFRGS)

12:00-13:30 Almoço

13:30-14:40 Discussão de casos clínicos (Atividade em grupos)

14:40-15:40 Conferência: Distúrbios da diferenciação sexual - Gil Guerra (UNICAMP)

15:40-16:00 Intervalo

16:00-17:00 Conferência: Puberdade normal e precoce – Vinicius Nahime Brito (USP)

17:00-17:50 Meet-the-Professor: Discussão de casos clínicos (distúrbios da diferenciação sexual 
 e da puberdade) - Gil Guerra (UNICAMP) e Vinicius Nahime Brito (USP)

17:50-18:00 Encerramento

29 de abril de 2015 (Quarta-feira)

Cursos Pré-Congresso 
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08:00 - 12:00 CURSO - Desenvolvimento e Comportamento

 Coordenador: Ricardo Halpern (RS)

 Palestrantes: Ricardo Halpern (RS), Ricardo Sukiennik (RS), Renato Santos Coelho (RS), 
 José Paulo Vasconcellos Ferreira (RS)

 – Introdução

 – Métodos de vigilância e triagem

 – Transtorno do espectro autista

 – TDAH

 – Deficiência cognitiva

 – Transtornos de comportamento

 – Dificuldades escolares

08:00 - 12:00 CURSO - Adolescentes, pessoas... não problemas

 Coordenadora: Lilian Day Hagel (RS)

 – A consulta do adolescente - Lilian Day Hagel (RS)

 – Aspectos éticos do atendimento - Priscila Coelho Amaral (RS)

 – DCNT - Doenças Crônicas Não Transmissíveis - Leonardo Vasconcellos Severo (RS)

 – Casos difíceis - Lilian Day Hagel (RS), Priscila Coelho Amaral (RS),  
  Leonardo Vasconcellos Severo (RS)

14:00 - 18:00 CURSO - Suporte Básico de Vida em Pediatria

 Coordenadora: Victória Bernardes Guimarães (RS)

14:00 Fundamentos teóricos em Suporte Básico de Vida em Pediatria

15:00  Treinamento prático

14:00 - 18:00  CURSO - Fala, Linguagem e Aprendizagem

 Coordenadora: Berenice Dias Ramos (RS)

 Palestrantes: Berenice Dias Ramos (RS), Juliana Souza (RS), Luisa Tschoepke (RS), 
 Maria Inês Costa Ferreira (RS), Tamara Pellizzi (RS)

 – O RN falhou no teste da orelhinha: fatores que podem alterar o exame

 – Estratégias para estimular a fala, a linguagem e a aprendizagem

 – Marcos do desenvolvimento da linguagem

 – O que está por trás das dificuldades de aprendizagem - condutas

 – Apresentação de casos clínicos
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29 de abril de 2015 (Quarta-feira)
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Programação Científica
30 de abril de 2015 (Quinta-feira)

08:00 - 08:30 Sessão Solene de ABERTURA

08:30 - 10:00 Mesa-redonda: Defesa profissional

 Coordenadora: Patrícia Miranda do Lago (RS)

08:30-08:50 As relações internacionais da SBP e o Mercado de trabalho do Pediatra - Eduardo Vaz (RJ)

08:50-09:10 Situação da pediatria no RS - Ércio Amaro de Oliveira Filho (RS)

09:10-09:30 O novo currículo da residência - Jefferson Pedro Piva (RS)

09:30-10:00 Perguntas

10:00 - 10:30 Intervalo

10:30 - 11:45 Mesa-redonda: Pneumologia

 Coordenador: Diego Djones Brandenburg (RS)

10:30-10:50 Pais tabagistas: como abordar - Gilberto Bueno Fischer (RS)

10:50-11:10 Pneumonias atípicas: Como diagnosticar? O que fazer? - Leonardo Araújo Pinto (RS)

11:10-11:30 Imunoestimulantes nas doenças respiratórias - Renato Tetelbom Stein (RS)

11:30-11:45 Perguntas

12:30 - 13:30  Intervalo

13:30 - 14:00  Apresentação de Temas Livres

 Coordenadoras: Themis Reverbel da Silveira (RS), Clarissa Gutierrez Carvalho (RS)

14:00 - 14:45 Conferência: Nutrientes do Leite Materno e o Neurodesenvolvimento

 Coordenador: Matias Epifânio (RS)
 Palestrante: Horacio Federico Gonzalez (Argentina)

14:30-14:45 Perguntas

14:45 - 16:00 Mesa-redonda: Pediatria do Consultório

 Coordenador: Marcelo Pavese Porto (RS)

14:45-15:05 Dermatite atópica/seborreica - Helio Miguel Lopes Simão (RS)

15:05-15:25 Alterações genitais no RN, na criança e no adolescente - Gil Guerra-Junior (SP)

15:25-15:45 Convulsão na criança: quando encaminhar ao neuro? - Magda Lahorgue Nunes (RS)

15:45-16:00 Perguntas

16:00 - 16:30 Intervalo

16:30 - 17:30 Simpósio Satélite NESTLÉ

17:30 - 18:30  Tirando dúvidas práticas com o especialista - Mesa-redonda: Adolsecência

 Coordenadores: José Paulo Vasconcellos Ferreira (RS), Benjamin Roitman (RS)

 – Drogas - Thiago Gatti Pianca (RS)

 – Esportes: há indicações e contraindicações? - Flavia Meyer (RS)

 – Sexo e anticoncepção - Jaqueline Brendler (RS)

18:15-18:30 Perguntas



1° de maio de 2015 (Sexta-feira)
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08:30 - 09:45 Mesa-redonda: Gastroenterologia/Nutrição

 Coordenadora: Marilia Dornelles Bastos (RS)

08:30-08:50 Introdução de alimentos - Debora Duro (EUA)

08:50-09:10 Segurança alimentar - Elza Daniel de Mello (RS)

09:10-09:30 A loucura do glúten - Elisa de Carvalho (DF)

09:30-09:45 Perguntas

09:45 - 10:30 Conferência: Um novo olhar sobre a importância dos primeiros anos 
 em desenvolvimento: descobertas recentes de duas coortes canadenses

 Coordenadora: Rita de Cássia Silveira (RS)
 Palestrante: Michel Boivin (Canadá)

10:30 - 11:00 Intervalo

11:00 - 12:00 Mesa-redonda: Doenças do mundo atual

 Coordenadora: Renata Rostirola Guedes (RS)

11:00-11:20 Obesidade: o que fazer no consultório? - Carlos Alberto Nogueira de Almeida (SP)

11:20-11:40 Chikungunya - Consuelo Silva de Oliveira (PA)

11:40-12:00 Atualização em doenças meningocócicas - Juarez Cunha (RS)

12:00-12:10 Perguntas

12:30 - 13:30 Simpósio Satélite DANONE

13:30 - 14:00 Apresentação de Temas Livres

 Coordenadores: Cristina Helena Targa Ferreira (RS), Renato Soibelmann Procianoy (RS)

14:00 - 14:30 Conferência: As crianças, Internet e limites: as mães francesas têm razão?

 Presidente: Helena Müller (RS)
 Palestrante: Juliana Potter (RS)

14:30 - 15:45 Mesa-redonda: Neuro

 Coordenador: Ricardo Sukiennik (RS)

14:30-14:50 Distúrbios do desenvolvimento - Michel Boivin (Canadá)

14:50-15:10 Desenvolvimento normal da criança - Marcio Leyser (RJ)

15:10-15:30 Novos paradigmas no desenvolvimento da criança - Ricardo Halpern (RS)

15:30-15:45 Perguntas

15:45 - 16:15 Intervalo

16:15 - 17:15 Simpósio Satélite: MEAD JOHNSON NUTRITION

17:15 - 18:30 Tirando dúvidas práticas com o especialista: Tratamento da sibilância recorrente

 Coordenadores: Ilson Enk (RS), Denise Leite Chaves (RS)

 – SIM - Paulo Márcio Condessa Pitrez (RS)

 – NÃO - Marcus Herbert Jones (RS)

18:15-18:30 Perguntas
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Presidente da SPRS |  Patricia Miranda do Lago

Presidente do Congresso |  Matias Epifanio

Vice-Presidente do Congresso |  Helena Müller

Comissão Científica - Presidente |  Themis Reverbel da Silveira

Membros | Benjamin Roitman | Célia Maria Boff de Magalhães | 
Cristina Helena Targa Ferreira | Lucia Diehl da Silva | Helena Müller | 
Leonardo Araújo Pinto | Marilia Dornelles Bastos | Rita de Cássia Silveira

Comissão organizadora reúne-se periodicamente na sede da SPRS 
para preparar a oitava edição do Congresso. Na foto, encontro do dia 
13/03: Cristina Targa Ferreira, Patricia Lago, Helena Müller, Matias 
Epifanio, Themis Reverbel da Silveira e Lucia Diehl

Comissão Organizadora do 
VIII Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

08:30 - 09:45 Mesa-redonda: Emergências em Pediatria

 Coordenadora: Rosângela Silveira D´Avila (RS)

08:30-08:50  TCE na criança - Francisco Bruno (RS)

08:50-09:10  Choque na sala de emergência - Patrícia Miranda do Lago (RS)

09:10-09:30  Emergências respiratórias: critérios de internação - Sérgio Luis Amantéa (RS)

09:30-09:45  Perguntas

09:45 - 10:15 Conferência: O consultório do pediatra

 Coordenadora: Lúcia Diehl da Silva (RS)
 Palestrante: Alice Salles (RJ)

10:15 - 10:45 Intervalo

10:45 - 11:45 PALESTRA SURPRESA

11:45 - 12:15 Conferência: Cálcio, Ferro Vitamina D e Zinco no consultório

 Coordenadora: Cristina Helena Targa Ferreira (RS)
 Palestrante: Debora Duro (EUA)

12:30 - 13:30 Simpósio Satélite: NOVARTIS

14:00 - 15:15 Mesa-redonda: Pediatria Ambulatorial

 Coordenadora: Célia Maria Boff de Magalhães (RS)

14:00-14:20 O que podemos aprender das coortes de Pelotas? - Bernardo Horta (RS)

14:20-14:40 Acompanhamento do paciente oncológico após alta - Liane Esteves Daudt (RS)

14:40-15:00 Quando o pediatra deve encaminhar ao oftalmo? - Gabriela Unchalo Eckert (RS)

15:00-15:15 Perguntas

15:15 - 16:00 Tirando dúvidas práticas com o especialista -  Rinossinusites na infância

 Coordenadores: João Ronaldo Mafalda Krauzer (RS), Boaventura Antônio dos Santos (RS)

 – ORL - José Faibes Lubianca Neto (RS)

 – ORL - Maria Beatriz Rotta Pereira (RS)

16:00 Premiação dos Trabalhos e ENCERRAMENTO
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