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Este foi um ano de muitas realiza-

ções para a nossa Sociedade de Pedia-

tria do Rio Grande do Sul. 

Na esfera da valorização profissio-

nal, realizamos a campanha “O Pedia-

tra vai até Você”, que nos deu grande 

visibilidade. E tivemos também as con-

quistas específicas da nossa categoria, 

como a mobilização para inserção das 

consultas de puericultura nos PPPs, 

entre outras, que fazem valer os direi-

tos dos pediatras em todas as esferas 

das relações de trabalho.

O III Congresso Gaúcho, realizado 

em julho, foi novamente um grande 

sucesso de público, com temáticas no-

vas e relevantes, e já integra a agenda 

latino-americana da especialidade.

Na área administrativa da nossa 

SPRS, destacamos a realização do pla-

nejamento estratégico, que delineou 

nossas metas de curto e médio pra-

zos. Este direcionamento visa a con-

solidar nossa sociedade como entida-

de de suporte ao médico pediatra.

As atividades formativas que reali-

zamos foram inúmeras, sempre com 

uma ótima aceitação, envolvendo 

não só os pediatras, mas todos os 

profissionais da saúde que atuam no 

atendimento à criança.

Claro que o que garantiu o su-

cesso de todas estas iniciativas foi o 

empenho e a dedicação da equipe da 

SPRS; o compromisso desta diretoria 

e o apoio do associado, tanto mani-

festando sua opinião sempre bem-

vinda, quanto participando das ativi-

dades promovidas durante o ano.

Queremos um 2011 ainda melhor, 

com resultados ainda mais significa-

tivos na concretização da valorização 

profissional do médico pediatra. Nes-

se sentido, renovamos nosso empe-

nho e a nossa dedicação à Sociedade 

de Pediatria do Rio Grande do Sul.

Agradecendo pelo apoio de to-

dos os que colaboraram conosco em 

2010, quero deixar aos associados 

nossos votos de um 

Feliz Ano Novo, com muita Paz, 

Saúde e realizações!

http://www.sprs.com.br
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Campanha comprova:
é possível inovar

na relação com o cliente

Uma experiência inesquecível para a SPRS, que poderá ser reeditada no fu-

turo, com o apoio dos profissionais da Pediatria”. Esta é a síntese da avaliação 

da campanha O Pediatra vai até Você, segundo o presidente da Sociedade, 

José Paulo Ferreira. “Quando começamos a delinear o que viria a ser a campa-

nha sabíamos que se tratava de uma iniciativa importante e de papel estraté-

gico para o médico pediatra, porque permitiria uma aproximação direta com 

o público, experiência até então ainda não realizada no Rio Grande do Sul. Os 

resultados a que chegamos no final da campanha, no entanto, foram muito 

além do esperado. Muitos colegas aceitaram o desafio e envolveram-se nesta 

iniciativa da SPRS. Durante 18 dias, eles conversaram com centenas de pessoas, 

em quatro cidades gaúchas de grande porte, esclarecendo as dúvidas de pais, 

mães e avós interessados na saúde de suas crianças.” – lembra José Paulo.

A estrutura para o contato com a população foi organizada através de um 

estande que dava suporte aos profissionais que esclareciam as dúvidas sobre 

a saúde das crianças e os cuidados pediátricos, salientando a importância do 

acompanhamento profissional até o final da adolescência. No estande havia um 

televisor onde passavam vídeos educativos e farto material impresso para ser 

distribuído. O boneco “Gauchito” cumpriu o papel de animador das crianças, 

conversando, tirando fotos e distribuindo balões. 

A campanha O Pediatra vai até Você foi desenvolvida em parceria com a 

rede Bourbon de supermercados, com estandes montados dentro dos shoppings 

Ipiranga, Assis Brasil e Country, em Porto Alegre, e ainda nas lojas Bourbon 

de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Passo Fundo. A organização do espaço 

e o personagem do Gauchito deram uma boa visibilidade, permitindo que o 

trabalho da SPRS chegasse diretamente ao público-alvo dos médicos pediatras.  

Durante cinco meses, os pediatras gaúchos tiveram uma ação de marketing 

profissional que reforçou a importância do médico para o desenvolvimento 

saudável da criança e do adolescente.
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Agradecemos aos colegas que compareceram aos estandes em Porto Alegre, São Leopoldo, 

Novo Hamburgo e Passo Fundo e que apoiaram esta iniciativa da SPRS de valorização profissional, 

dedicando seu tempo no atendimento ao público nos fins-de-semana. Sem esta contribuição 

não teríamos os resultados tão positivos na campanha “O Pediatra vai até Você”. 

Campanha de Valorização do Pediatra 2010
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Campanha de Valorização do Pediatra 2010

Rosane R. Rhoden
Pediatra de São Leopoldo 5

1

43

2

1) Ana Carolina Cerri, Promotora 
Juliana Shiling e Carina Vitola. 

2) Rosane Rodrigues Rhoden e 
Paulo Roberto Kunde.

3) Promotora Juliana e Janice 
Teresinha K. de Carvalho.

4) Ângela Orlandini e Ricardo 
Sukiennik.

5) Telmo Hoefel Filho. No detalhe:  
Werner Gustavo M. Carvalho.

6) Daniel Dewes.

6

SÃO LEOPOLDO, de 24 a 26 de setembro

Uma oportunidade de mostrar aos familiares a 
importância do atendimento em consultório, visando 
a prevenção das doenças.

Em minha opinião, a campanha lançada pela SPRS foi es-

tratégica para mostrar à população que o pediatra está à dis-

posição principalmente para atuar na prevenção de doenças 

e não só no tratamento. Foi uma oportunidade importante 

para elucidar e incentivar a população a procurar o médico 

no consultório, fazendo acompanhamento e prevenção. Mui-

tos pais levam seus filhos para consultar somente quando os 

pequenos já estão doentes e, o que é pior, em situações de 

plantão, onde o plantonista se detém às queixas específicas 

daquele momento. Atuo em consultório em São Leopoldo, 

UTI neonatal em Novo Hamburgo e na Santa Casa de Porto 

Alegre e foi uma ótima oportunidade participar da campanha 

do “Gauchito”.

Janice Terezinha K. de Carvalho
Pediatra de São Leopoldo

A campanha “O Pediatra vai até Você” criou uma estraté-

gia muito boa, pois fortaleceu a atuação do pediatra como 

um educador, como importante figura na prevenção às doen-

ças. Trabalhando diretamente com a população, porém num 

outro ambiente, fora do consultório, pudemos fortalecer esta 

ideia. 

Atualmente estou com o consultório e atuo também no 

funcionalismo municipal de São Leopoldo, com programas 

de prevenção à asma e à anemia, proferindo palestras para 

pais e professores. O contato informal, num momento de la-

zer, de passeio com a família, nos permitiu uma abordagem 

diferenciada daquela que damos no centro da saúde da Pre-

feitura ou mesmo nas creches e pré-escolas.
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A campanha veio ao encontro do desejo da população 

gaúcha, de estar perto do seu médico, esclarecendo as dú-

vidas em relação à saúde dos seus filhos e netos. Vimos um 

interesse muito especial na área da prevenção às doenças. A 

grande oportunidade da Campanha, na minha opinião, foi 

poder demonstrar a importância do papel do pediatra na 

saúde infantil. Durante a atividade que desenvolvemos no 

shopping Bourbon de Novo Hamburgo, pude observar a ad-

miração e o respeito que a população demonstrou para com 

os pediatras presentes. 

Foi possível esclarecer que o pediatra é o médico que 
pode acompanhar o crescimento da criança até o final 
da adolescência.

NOVO HAMBURGO, de 15 a 17 de outubro

Gastão Mello Coelho Silva
Cirurgião Pediátrico em Novo Hamburgo

1

2 3

4

5

6

1) Eduardo Montagner Dias e Fabio Schmitz.
2) Gastão M.C. Silva, Josué Leandro Scherer 

e Ricardo Sukiennik.
3) Elisete Elisabete Arend.

4) Berenice Lempek dos 
Santos. 

5) Juliana Cristina Eloi.

6) Juliana Fogliatto 
Etchegoyen Lehnen.
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Foi ótimo participar da campanha “O Pediatra vai até 

Você”, da SPRS. Tive a oportunidade de ver o quanto as 

pessoas prestigiaram a presença dos pediatras mesmo em 

um momento cotidiano como durante as compras em um 

shopping ou supermercado. Realmente as mães mostraram-

se preocupadas em realizar uma medicina preventiva. 

Procuraram informações sobre acidentes na infância, dicas de 

segurança e também sobre as principais patologias em cada 

faixa etária. Isso comprova a importância da Puericultura, que 

deve ser valorizada e praticada sempre.

Percebi ainda a proximidade entre as mães, os pais e os 

pediatras. A campanha, com a sua informalidade, contribuiu 

muito para quebrar a barreira médico/paciente, deixando as 

mães à vontade para fazer perguntas e mostrar seus receios.

A SPRS está de parabéns pela iniciativa. Esta campanha 

não poderia ser mais oportuna. Criou uma aproximação fan-

tástica entre a entidade, os pediatras e a população. O obje-

tivo de conscientizar e alertar para a importância do médico 

pediatra na vida da criança está sendo cumprido. O públi-

co de Passo Fundo foi receptivo, extremamente simpático e 

elogiou muito a campanha; mas o que mais nos chamou a 

atenção é que todos se mostraram muito interessados nas 

orientações técnicas. Os principais temas abordados nas per-

guntas foram sobre a alimentação das crianças e prevenção 

de acidentes tanto com bebês quanto com adolescentes. Para 

mim foi uma experiência muito gratificante ter participado 

da campanha e agradeço à Sociedade esta oportunidade.

PASSO FUNDO, de 22 a 24 de outubro

No último final de semana da campanha, 
encontramos um público alegre e curioso 
em relação à prevenção. 

Campanha de Valorização do Pediatra 2010

Thiago Bonfanti
Pediatra em Passo Fundo

Gabriella Valdrigues de Oliveira
Pediatra em Passo Fundo

1 2

3

4 5

6 7

1)  Rodrigo Kreische.
2) Carlos Eduardo Nery Paes e Rudah Jorge.
3) Thiago Bonfanti, Arnaldo Porto Neto e Carlos E. Nery Paes.
4) Carlos Eduardo Nery Paes e Rui Locatelli Wolf.
5) Carlos Eduardo Nery Paes e Alessandra do Amaral B. da Costa.
6) Gabriella Valdrigues de Oliveira e Madalena Rotta.
7) Maria Barcellos Rosa.
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A atividade aconteceu nos dias 9 e 10 de dezembro, na 

sede da SPRS, e faz parte da “Campanha do Teste do Olhi-

nho”, uma iniciativa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia 

(CBO), da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica 

(SBOP) e da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e suas fi-

liadas. O objetivo é orientar a população para a necessidade 

da realização do teste do reflexo vermelho pelo pediatra.

O teste do olhinho é um exame simples, rápido e indolor 

que identifica o reflexo vermelho na pupila. Deve ser realiza-

do em sala escurecida. O pediatra deve posicionar o oftal-

moscópio direto a uma distância aproximada de 30 cm de 

cada olho do bebê, e o reflexo deve ser visto facilmente, ho-

mogêneo e simétrico em ambos os olhos. Quando o pediatra 

conseguir identificar o reflexo vermelho em ambos os olhos é 

“normal”, mas se tiver qualquer dificuldade, o bebê deve ser 

encaminhado ao oftalmologista com urgência.

O acompanhamento com o Teste do Olhinho nos 2 primei-

ros anos de vida é fundamental porque é justamente nesta 

fase que ocorre 90% do desenvolvimento da visão. O primei-

ro teste deve ser feito ao nascimento, e depois a cada 3 meses 

no primeiro ano de vida da criança. 

Já no caso de crianças prematuras, com menos de 1.500 g 

e com menos de 32 semanas de idade gestacional, é impera-

tivo o exame por oftalmologista ainda na UTI neonatal, para 

prevenção da retinopatia da prematuridade, doença frequen-

te e que pode levar à cegueira em apenas 2 ou 3 meses. A 

Dra. Rosane salientou que, nestes casos, deve ser feito um 

exame específico, mais completo, pelo oftalmologista.

SPRS promove treinamento para o

As atividades de formação foram muito bem conduzidas 

pelos oftalmologistas Rosane C. Ferreira, João Borges Fortes 

Filho e Giovanni Travi, com apresentações ilustradas das pato-

logias e demonstrações explicativas do uso do oftalmoscópio 

direto. Ao final, os pediatras treinaram o uso do oftalmoscó-

pio e sanaram suas dúvidas com os instrutores.

Na oportunidade, o Dr. José Paulo Ferreira lembrou que 

no RS já existe Lei Estadual regulamentando o teste, e que os 

Planos de Saúde são obrigados a pagar pela sua realização. 

“A Unimed POA, por exemplo, pagará R$ 30,00 pelo teste aos 

seus pediatras cooperados a partir de janeiro de 2011” - lem-

brou. O presidente da SPRS salientou ainda que a Sociedade 

coloca-se à disposição dos associados no encaminhamento 

de possíveis dificuldades em relação à cobrança junto aos Pla-

nos de Saúde.

Novos treinamentos para o Teste do Olhinho poderão ser 

promovidos pelo CBO, SBOP e SBP no ano de 2011. Acom-

panhe a programação científica da SPRS e agende-se para 

participar!

“Oitenta por cento da cegueira mundial poderia ser 

evitada, sendo 60% curável e 20% preveníveis. Existem 

1 milhão e 500 mil crianças cegas no mundo e a cada 

minuto, mais uma criança fica cega.” Com estes dados 

impactantes a Dra. Rosane C. Ferreira, oftalmologista 

pediátrica e presidente do Instituto Ver, iniciou sua 

palestra aos sócios da SPRS, no treinamento para a 

realização do Teste do Olhinho.

Teste do Olhinho

Demonstração
prática do

teste permitiu
a melhor

compreensão do 
procedimento 

João Borges Fortes Filho, José Paulo Ferreira, Rosane Ferreira e Giovanni Travi
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Numa parceria da Sociedade de Pe-

diatria com a Universidade Federal de 

Santa Maria, o Programa de Educação 

Continuada (PEC) do Departamento de 

Pediatria e Puericultura da UFSM, de-

senvolvido em conjunto com o Escritó-

rio Centro Ocidental da SPRS, encerrou 

sua programação científica de 2010 com 

um seminário sobre Nutrição Infantil. 

Cerca de 50 profissionais e graduandos 

participaram do curso que teve como 

palestrantes as Dras. Elza Mello e Cláu-

dia Gazal (da UFRGS) e Tsukiyo Kamoi  

(Unicamp). Os temas abordados estão 

no dia-a-dia do pediatra, que tem entre 

suas funções orientar pais e avós para a 

correta alimentação das crianças.   

Este foi o quarto evento promovi-

do este ano pelo Escritório Regional da 

SPRS, com apoio dos Comitês Científicos 

No dia 4 de dezembro, foi realizado o XII Workshop da 

Rede Gaúcha de Neonatologia, na sede da SPRS. No encon-

tro, os pesquisadores conheceram o novo banco de dados da 

RGN, que facilitará e digitação e análise dos dados coletados, 

permitindo a geração de relatórios mais frequentes. 

A partir de 2011, o grupo pretende disponibilizar informa-

ções mais detalhadas e sempre atualizadas sobre morbi-mor-

talidade dos RNMBP para todos os sócios da SPRS, através do 

nosso site.  

Novo banco de dados trará agilidade para as informações

Seminário de Nutrição Infantil
encerra programação de educação continuada

em parceria com a UFSM

José Carlos Diniz Barradas
Escritório Regional Centro Ocidental

da Sociedade. Por sua significância e pe-

los temas tratados, o evento entrou no 

calendário da pediatria na Região Cen-

tral do estado. Para 2011 já estão sendo 

programadas mais quatro edições, cujas 

temáticas e datas serão divulgadas já no 

início do ano.

Além do PEC, o Escritório Centro Oci-

dental pretende viabilizar, em 2011, a re-

alização de cursos chancelados pela SPRS 

em diversas áreas, como Ortopedia Pedi-

átrica, Reanimação Neonatal e Odontolo-

gia para Pediatras, bem como atividades 

de valorização da especialidade, através 

da Diretoria de Defesa Profissional.

Tsukiyo Kamoi, da Unicamp, foi uma das 
palestrantes convidadas

Elza Mello

XII Workhop reuniu pesquisadores da Rede Gaúcha de Neonatologia

Rede Gaúcha de Neonatologia
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A SPRS, o SIMERS e a Fundação Thia-

go Gonzaga – Vida Urgente estão cons-

truindo uma parceria para conscientizar 

a população da importância de colocar 

o bebê e a criança na cadeirinha ade-

quada para o transporte dos pequenos, 

no banco de trás do carro. Os acidentes 

são imprevisíveis e mesmo um solavanco 

mais forte pode colocar em risco a saúde 

dos bebês. 

A nova regra para a prescrição de 

antibióticos não exige o preenchimen-

to de receituário especial.  Os médicos 

podem usar seus próprios receituários. 

A única exigência é que a prescrição 

seja feita em duas vias, utilizando papel 

carbono ou providenciando uma cópia.  

As duas vias devem ser entregues ao 

paciente que, ao proceder a compra do 

medicamento, deverá deixar uma via na 

farmácia, para controle da ANVISA. A 

outra via é aquela que vai orientar o pa-

ciente em relação aos horários e doses 

para ingestão do medicamento.

Quem prestou o esclarecimento so-

bre a RDC 44, em vigor desde o dia 28 

de novembro, foi o próprio presidente 

da ANVISA, Dirceu Raposo, durante uma 

visita ao Conselho Federal de Medicina. 

No encontro, em 1º de dezembro, os 

presidentes de conselhos regionais de 

medicina relataram a dificuldade per-

cebida nos estados. Raposo explicou 

que houve um erro de interpretação da 

medida, pois o receituário especial foi 

sugerido apenas como modelo a ser 

seguido, sem o caráter de uso obriga-

tório.

O presidente da ANVISA salientou, 

no entanto, que os médicos continuam 

obrigados a preencher a receita com 

os dados exigidos na RDC 44. A norma 

determina a retenção da primeira via 

da prescrição pela farmácia e fixa em 

10 dias o prazo de validade da receita 

– fato que deve ser informado com cla-

reza ao paciente.

novembro 2010

Qualificação
para

atendentes
em

sala de parto

Venda de
antibióticos
Médicos podem usar
receituário comum

Grupo do curso de reanimação
realizado em novembroFoi realizado em novembro o último 

Curso em Reanimação Neonatal deste 

ano, dirigido a enfermeiros e técnicos de 

enfermagem que atendem em sala de 

parto. A parceria entre a SPRS e a Secre-

taria Estadual da Saúde proporcionou a 

realização de três cursos neste segundo 

semestre, cada um com 32 participantes 

de todas as regiões do estado. A forma-

ção é voltada para profissionais que atu-

am no atendimento do RN e visa dimi-

nuir a ocorrência de asfixia perinatal.

Usar a cadeirinha de bebê –
um gesto de amor

Diretoria da SPRS recebe Diza Gonzaga, da Fundação Thiago Gonzaga, e Ana Maria Martins 
Moreira, do SIMERS, para delinear a parceria na campanha

O Dr. Eduardo Jaeger, que juntamente 

com o Dr. Ignozy Jornada Jr. coordena os 

Cursos de Reanimação Neonatal, come-

mora a iniciativa da Secretaria de Saúde 

em parceria com a SPRS para a melhoria 

no atendimento em sala de parto, bene-

ficiando o recém-nascido. “Esperamos 

para o próximo ano continuar com esta 

parceria em benefício das crianças do es-

tado” – finaliza Jaeger.

A diretoria da SPRS já realizou a pri-

meira reunião com Diza Gonzaga, pre-

sidente da Fundação, que desenvolve 

inúmeras ações de conscientização e 

prevenção de acidentes de trânsito, e 

com Ana Maria Martins Moreira, repre-

sentante do SIMERS. A campanha se de-

senvolverá ao longo de 2011 e a atuação 

de cada entidade ainda será discutida e 

organizada nas próximas semanas.



jornal sprs

mensagem

10

A cada ano, o tempo parece passar mais depressa. 

O momento em que mais um calendário vai se fechando, é ideal para 
fazermos uma reflexão. 

Relembrarmos tudo o que foi bom; tudo o que fizemos, que nos permitiu 
crescer como pessoa e como profissional; onde agimos como agregadores e 
apaziguadores. 

O início de um novo ano nos dá a oportunidade de rever nossas 
perspectivas. 

Fazer novos planos, traçar novos objetivos e abrir novas possibilidades.

Mas também nos permite abraçar aqueles que nos deixaram saudades, 
dizer aquela palavra de carinho que ficou calada, mostrar o afeto a quem nos 
conquistou o coração e agradecer àqueles que nos acompanham, tornando 
nossa vida plena e alegre.

A todos os associados da SPRS, os nossos votos de um 2011 cheio de 
realizações.

SPRS e SOGIRGS: parceria de sucesso!
No dia 11 de dezembro realizou-se 
com muito sucesso o ENCONTRO DE 
PERINATOLOGIA, o primeiro evento 
da SPRS em parceria com a Sociedade 
Gaúcha de Ginecologia e Obstetrícia 
(SOGIRGS).
Cerca de 150 pediatras e obstetras 
reuniram-se no auditório da SPRS 
para discutir as causas do aumento 
da prematuridade e outros temas de 
grande relevância.
Acompanhe na próxima edição do 
Jornal da SPRS a cobertura completa 
deste evento.

Feliz Ano Novo!

is
to

ck
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Agenda
SPRS

Confira informações mais detalhadas 
no site da SPRS:

www.sprs.com.br
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 II Encontro Científico de Neonatologia do HCPA 
- Do Nascimento ao Seguimento
De 14 a 16 de abril de 2011
Anfiteatro HCPA - Porto Alegre, RS
Informações: HCPA (51) 3359.8090 / 3359.8503
Inscrições pelo site: www.fundacaomedicars.org.br

 9º Congresso Brasileiro Pediátrico de 
Endocrinologia e Metabologia
De 17 a 20 de abril de 2011
Cto. de Artes e Convenções UFOP - Ouro Preto, MG
Informações: Ekipe de Eventos - (41) 3022.1247

 35º Congresso Brasileiro de Pediatria
 8º Cong. Brasileiro de Reumatologia Pediátrica  

De 07 a 11 de outubro de 2011
Salvador, BA

 IV Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria  
 II Simpósio Sul Americano de Pediatria

De 7 a 9 de julho de 2011
Centro de Eventos da PUCRS - Porto Alegre, RS

2011

 11º Simpósio Brasileiro de Vacinas 
De 29 de junho a 02 de julho 
Aracaju, SE

 4º Simpósio Internacional 
 de Reanimação Neonatal 

De 6 a 10 de setembro 
São Paulo, SP

 VI Curso de Atualização em Neonatologia
De abril a novembro de 2011
Sábados das 9 às 12h e das 13 às 16h
Hospital São Lucas PUCRS - 3° andar - Porto Alegre, RS
Programa/datas: www.hospitalsaolucas.pucrs.br
Informações: utineo@pucrs.br
 (51) 3315.4188 / 3339.6474




