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Mais um ano de sucesso e 

felicidade. Estivemos reunidos 

no III Congresso Gaúcho de 

Atualização em Pediatria. Mais uma 

vez um sucesso, com quase 1.000 

participantes, presença de colegas de 

mais de 11 estados e representantes 

da Argentina e Uruguai. Já estamos 

trabalhando no IV Congresso que 

será em julho de 2011, e trará muitas 

novidades. Tivemos o Simpósio de 

Vacinas em parceria com a SBP, em 

Gramado, e novamente um excelente 

público de 600 pediatras. Agora 

começamos nossa campanha do 

“Pediatra vai até Você”. Serão seis 

finais de semana de encontros com 

a população na rede de shoppings 

Bourbon em quatro diferentes 

cidades para firmarmos cada vez 

mais a ideia de que o médico da 

criança é o pediatra. Temos certeza 

de que esta ação vai dar o que falar, 

e desde já te convoco a participar. 

Entre em contato com a SPRS e 

agende sua participação – tua 

presença muito nos alegrará! 

Também teremos o Congresso 

Brasileiro de Pneumologia 

Pediátrico no próximo ano, 

aqui no estado. 

Poderia enumerar outras 

tantas atividades que estamos 

desenvolvendo, mas tenho um 

sentimento muito forte que gostaria 

de compartilhar com vocês. Tenho 

uma enorme felicidade de poder 

dirigir uma Sociedade de Pediatria 

como a nossa, com uma diretoria e 

corpo de colaboradores incansáveis, 

que dedicam seu valioso tempo 

para concretização de um sonho. 

Exatamente o de poder ter orgulho 

de trabalhar como pediatra 

e a chance de poder ver uma 

transformação da valorização 

da nossa profissão junto à 

comunidade. Quero agradecer de 

coração a todos os colaboradores 

que nos acompanham nestes 

últimos três anos, e comunicar que 

temos muitas ações programadas 

para os próximos 18 meses. 

Um abraço!
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valorização

Campanha ganha espaço
de interação com o público

O PEDIATRA VAI ATÉ VOCÊ. Este é o nome da 
campanha itinerante que a SPRS esta lançando pela Valorização 
Profissional em 2010. As ações se darão em parceria com a Rede 
Bourbon de supermercados, nas três lojas de Porto Alegre, 
em São Leopoldo, Novo Hamburgo e Passo Fundo, e visam 
atrair a atenção das crianças e esclarecer as dúvidas dos 
adolescentes e dos pais. A campanha será personificada 
no Gauchito, que vai interagir com as crianças no 
shopping e terá o apoio de pediatras para responder 
os questionamentos sobre saúde infantil. Além 
disso, vamos dar dicas de saúde, distribuir material 
informativo, apresentar vídeos e distribuir brindes.

Vamos juntos lutar pela valorização do médico pediatra!

Junte-se a nós! Todos os pediatras que acreditam e fazem da Pediatria o seu dia-

a-dia podem participar desta campanha de valorização profissional. 

Veja como participar:

• divulgue a agenda do Gauchito e convide seus familiares e conhecidos para 

visitar o estande da SPRS;

• divulgue a ação em seu consultório e convide seus pacientes a conhecer o 

Gauchito;

• integre uma das equipes de trabalho que estará no estande respondendo às 

questões sobre saúde da criança.

Veja a programação do Gauchito!

De 13 a 15 de Agosto Bourbon Ipiranga

De 20 a 22 de Agosto Bourbon Assis Brasil 

De 03 a 05 de Setembro Bourbon Country

De 24 a 26 de Setembro Bourbon São Leopoldo

De 15 a 17 de Outubro Bourbon Novo Hamburgo

De 22 a 24 de Outubro Bourbon Passo Fundo
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jornal sprs

unimed

A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, 

identificada com um movimento nacional liderado pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria e consolidado pelas di-

ferentes filiadas, tem procurado, nas últimas gestões, 

priorizar a valorização dos pediatras no sentido mais 

amplo do que se concebe como valor e dignidade pro-

fissionais.

Como parte deste esforço, em dezembro de 2009 foi 

realizado um encontro de mobilização na sede da SPRS 

e, integrando um conjunto de medidas que brotaram 

das discussões entre sócios e diretoria, surgiu a propos-

ta de consenso de ampliar a participação da SPRS na 

gestão da Unimed POA, cooperativa que reúne 680 só-

cios pediatras e compõe importante fonte de rendimen-

tos para expressiva parcela de colegas.

Com o respaldo da diretoria e apoio de muitos pe-

diatras, a assembleia de mobilização promovida pela 

SPRS lançou dois nomes para concorrerem na eleição 

dos conselhos de administração e fiscal: José Paulo 

Ferreira e Ilson Enk, candidatos, respectivamente, aos 

conselhos de administração e fiscal da Unimed-POA. O 

Dr. José Paulo foi escolhido por liderar, na condição de 

presidente da SPRS, um movimento de resgate de auto-

estima dos pediatras com a bandeira, contemplada por 

múltiplas ações, do ORGULHO pelo exercício de tão im-

portante missão embutida na nossa especialidade. O Dr. 

Ilson foi investido na condição de candidato por coorde-

nar, em 2008 e 2009, o Comitê Técnico de Pediatria da 

Unimed-POA, fórum que obteve avanços importantes e 

projetou novas e boas perspectivas para a remuneração 

do pediatra.

Foi desencadeada uma mobilização histórica de apoio 

aos candidatos da SPRS, liderada por muitos colegas de 

diretoria e sócios, logo recebendo o engajamento de 

A SPRS e a Unimed-POA:
uma parceria exemplar

médicos de outras especialidades, ávidos por renova-

ção e mudanças. A cruzada foi vitoriosa e os candi-

datos da SPRS foram eleitos, assumindo os cargos no 

final de março de 2010.

A partir da atuação efetiva do Comitê Técnico de 

Pediatria da Unimed-POA, com membros indicados 

pela SPRS, e da eleição dos nossos candidatos, esta-

beleceu-se uma desejada aliança entre SPRS e Unimed-

POA, bem ilustrada pela presença do coordenador do 

Núcleo de Relações com o Cooperado da Unimed-POA, 

Dr. Carlos Rizzon, no nosso Fórum de Valorização do 

Pediatra, realizado em 3 de julho último. O Dr. Eduar-

do Vaz, presidente da Sociedade Brasileira de Pedia-

tria, que também prestigiou o fórum coordenado pelo 

Dr. Marcelo Porto, entusiasmou-se com o amplo canal 

de diálogo entre instituições e lançou a proposta de 

servir o nosso movimento com a Unimed de piloto e 

exemplo para as demais filiadas.

O esforço da diretoria da SPRS não se restringe a 

melhorar a remuneração do sócio cooperado. Dife-

rentes ações são produzidas em todos os segmentos 

que caracterizam a valorização da especialidade, não 

apenas com reflexos em seus rendimentos. Neste in-

tuito, o Comitê de Defesa Profissional foi nesta ges-

tão transformado em Diretoria de Defesa Profissio-

nal, integrada pelos colegas Marcelo Porto, Ilson Enk 

e Lúcia Diehl. 

Esta edição proporciona uma prestação inicial de 

contas dos novos conselheiros, que consideram legíti-

ma a cobrança de desempenho expressada por sócios 

da SPRS.

De tudo, fica um paradigma: nada se conquista sem 

o esforço coeso de todos os sócios. Conquistas não 

são dádivas evocadas sem muita luta! 
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III Congresso Gaúcho
de Atualização em Pediatria
e Simpósio Sul Americano

são sucesso de público

O Congresso de Atualização em Pediatria de 2010, realizado de 1° a 3 de ju-

lho, trouxe várias novidades. Uma delas foi a participação dos médicos latino-ameri-

canos como palestrantes, o que permitiu uma troca de experiências entre realidades 

distintas. A programação do evento, como nas outras edições, privilegiou temas 

voltados à pratica diária, mas com ênfase na excelência do atendimento. Já a área 

de expositores ganhou mais visibilidade, com novos participantes e estrutura ampla 

e mais confortável. Tudo isto, associado à presença de aproximadamente 1.000 

participantes, fizeram com que o congresso gaúcho fosse um grande sucesso, colo-

cando o evento definitivamente no calendário nacional da Pediatria.

Nesta edição do jornal da SPRS, apresentamos um resumo do que aconteceu 

durante o Congresso, trazemos entrevistas com palestrantes internacionais e ainda 

um relato sobre as discussões do Fórum de Valorização do Pediatra. 
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Temática variada garante sucesso

O III Congresso reuniu 
profissionais de cidades 
brasileiras e latino-
americanas numa intensa 
troca de experiências e de 
informações. Criou uma 
grande oportunidade de 
reencontro entre colegas 
de residência e amigos que 
foram para outras cidades 

brasileiras. O objetivo da Diretoria da SPRS é melhorar 
a cada ano. Ficamos felizes com o sucesso, mas 
queremos mais! E para isto gostaríamos de contar com 
a participação de todos os associados. No próximo ano 
pretendemos organizar um congresso ainda maior; 
queremos ser o maior evento de pediatria do país, 
já que os pediatras gaúchos são referência nacional. 
Aguardamos suas sugestões sobre temas novos a serem 
discutidos e nomes de palestrantes.

Temos cada vez mais orgulho de sermos pediatras!

Um grande abraço,

Um evento para ser

Patrícia Lago
Presidente do III Congresso Gaúcho 
de Atualização em Pediatria e
Simpósio Sul Americano de Pediatria

referência

Os desafios da Pediatria: mesa redonda com os Drs. Eduardo Vaz (presidente da 
SBP), José Paulo Ferreira (presidente da SPRS), Margarita Ramonet (presidente 
da Sociedade Argentina de Pediatria) e Fernando Ferrero (pneumologista -  
Buenos Aires/Argentina)

Os participantes do III Congresso assistiram a mais de 

50 palestras que abordavam praticamente todos os temas 

pertinentes ao dia-a-dia do médico Pediatra. Profissionais 

de várias regiões do país, todos eles referência nas suas 

áreas de atuação, transformaram o Congresso num grande 

evento de formação e qualificação médica. Os palestrantes 

internacionais, por sua vez, nos permitiram conhecer um 

pouco do que acontece na área, em outros países. Tivemos a 

participação dos médicos:

Dra. MARGARITA RAMONET, presidente da Sociedade 

Argentina de Pediatria, que, além de reforçar os laços de 

trabalho com a SBP, discutiu o tema Hepatite A na Argentina;

Dr. FERNANDO FERRERO, pneumologista argentino que 

apresentou sua mais recente pesquisa publicada no Pediatric 

Pneumology sobre diferenciação entre pneumonia viral e 

bacteriana, assunto de extrema relevância em nosso meio;

Dr. OSVALDO BELLO, chefe da principal emergência 

de Montevideo, que atende todos os casos de trauma da 

capital uruguaia, falou sobre o tratamento da desidratação e 

abordou o delicado tema dos maus-tratos contra crianças;

Dr. CESAR VICTORA, importante pesquisador brasileiro, 

considerado por seus colegas da OMS como um dos grandes 

pensadores da saúde da criança deste século, que leciona na 

Universidade John Hopkins/EUA.

Coquetel de confraternização

Patrícia Lago
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A metodologia que define o Congresso Gaúcho de 

Pediatria é um dos fatores que justifica seu sucesso. 

Com base numa pesquisa realizada no evento anterior, 

os comitês de especialistas discutem e indicam os pa-

lestrantes. Os simpósios satélites, com estudiosos de 

todas as áreas, acabam por garantir que o congresso 

seja abrangente na abordagem dos temas.

A SPRS aproveitou o maior evento da classe para 

abordar a importância da valorização do Pediatra no 

Rio Grande do Sul. Meta constante da diretoria da 

SPRS, a campanha de valorização profissional ganha 

um impulso considerável com a aproximação entre a 

entidade e o associado, provocada pelo congresso. 

O presidente da SPRS, José Paulo Ferreira, aproveitou 

esta oportunidade para convidar os colegas a aderirem 

e se envolverem com a campanha, que este ano terá o 

mascote “Gauchito” para atrair a atenção e o interesse 

das crianças e seus familiares nas atividades programa-

das em parceria com a rede Bourbon shopping.

SPRS apresentou a seus sócios o “Gauchito”, a personagem da 
campanha de valorização 2010: “O Pediatra vai até Você”

Congresso premiou os três melhores trabalhos de Temas Livres

Programação construída
com o público

Temas Livres

Cerca de 100 estudos foram apresentados à SPRS para inte-

grar os painéis de Temas Livres do III Congresso Gaúcho. A co-

missão organizadora selecionou 78 trabalhos vindos de várias 

cidades do Rio Grande do Sul e de outros estados. Segundo 

Cristiane Traiber, do Comitê de Temas Livres, chamou atenção 

da Comissão a qualidade e a relevância dos trabalhos. 

No processo de premiação dos temas livres, a Comissão 

selecionou os 12 melhores estudos que foram apresentados 

oralmente para um grupo de seis avaliadores, nos três dias de 

congresso. Integravam a comissão julgadora os Doutores Ri-

cardo Halpern, Helena Muller, Cristiane Traiber, Cristina Targa e 

Rita Silveira, além do Dr. Osvaldo Bello, do Uruguai. A premia-

ção oferecida pela SPRS para os três melhores trabalhos foi a 

inscrição (incluindo a hospedagem) no X Simpósio Brasileiro de 

Vacinas, nos dias 14 a 17 de julho de 2010, em Gramado.

Os temas livres premiados foram:

- Comparação entre duas doses do teste do ACTH para 

diagnóstico de insuficiência de corticoesteroides durante o 

choque séptico, de Tiago Chagas Dalcin, da PUCRS.

- Esofagite eosinofílica em crianças atendidas no Hos-

pital da Criança Conceição de Porto Alegre, de Ana Regina 

Lima Ramos.

- A percepção dos professores sobre o transtorno de dé-

ficit de atenção/ hiperatividade (TDAH) em sala de aula, de 

Renata Rocha Kieling, do HCPA.

A diretoria da SPRS pretende estimular cada vez mais a pes-

quisa entre os pediatras, e já está se mobilizando para organi-

zar um congresso gaúcho cada vez maior e mais abrangente, 

com ênfase nos temas livres e na sua apresentação.

agosto 2010
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Congresso debate realidade sul-americana
Uma das principais inovações na III edição do Congresso Gaúcho de Atualização 

em Pediatria foi a participação de convidados internacionais. Tivemos a presença da 
Presidente da Sociedade Argentina de Pediatria, Dra. Margarita Ramonet; do Professor 

de Pediatria da Universidade de Buenos Aires, Dr. Fernando Ferrero, e do Professor 
de Pediatria da Universidad de la Republica, de Montevideo, Dr. Osvaldo Bello, que 

enriqueceram o evento com as experiências de seus países.

A Presidente da Sociedade Argentina de Pediatria (SAP), 

Dra. MARGARITA RAMONET, participou da Mesa Redonda 

Desafios da Pediatria, falando sobre “A Pediatria na 

Argentina”. Também foi palestrante, abordando o tema 

“Hepatite A na Argentina pós-vacinação em massa”. O 

Jornal da SPRS aproveitou sua presença para conhecer a 

situação do médico pediatra em seu país, e também de 

seus próximos desafios à frente da SAP.

JSPRS: A luta pela valorização profissional do pediatra é uma 

das prioridades da SBP e de suas regionais. Com está a situa-

ção, neste sentido, na Argentina?

Dra. Ramonet: A situação na Argentina é muito heterogênea, 

devido às características do nosso país. Há uma grande diver-

sidade de fontes pagadoras dos serviços do médico pediatra, 

que se dão nas esferas nacional, provincial ou municipal. Ou-

tras situações distintas são as obras sociais e também os siste-

mas pré-pagos de medicina. Portanto, como há muitas fontes 

pagadoras, também são muito diferentes os salários.

Uma consulta de obra social está ao redor de US$ 5 a US$ 8, 

e a do sistema pré-pago pode chegar a US$ 12, o que são 

valores muito baixos, se comparados com o sistema privado. 

Os Residentes, em nível nacional ou municipal, recebem salá-

rios ao redor de US$ 1.000 a US$ 1.500, o que significou um 

progresso em relação aos últimos anos.

JSPRS: Qual a situação da Residência na Argentina?

Dra. Ramonet: Nossa Residência é de um período de quatro 

anos. Porém a dificuldade é que quando os pediatras termi-

nam a Residência, enfrentam uma realidade de mercado de 

trabalho onde a remuneração é muito baixa. Muitos pedia-

tras que terminam sua Residência não se apresentam a ocu-

par vagas em hospitais, acarretando muitas vezes que um 

clínico geral venha a fazer o atendimento de crianças nestas 

instituições. Desta forma, infelizmente, as crianças não têm o 

melhor atendimento, daquele médico que se preparou espe-

cialmente para isso. Possivelmente este clínico geral irá pedir 

mais exames, faça prescrições inadequadas e não solucione o 

problema do paciente. Isto é uma pena, pois aí se perde mui-

to, como a possibilidade de praticar uma medicina adequada, 

preventiva, e a Puericultura.

JSPRS: Quanto à Sociedade Argentina de Pediatria, quais são 

os desafios atuais?

Dra. Ramonet: Estamos trabalhando fortemente no tema 

do exercício profissional, para buscar a forma de o pediatra 

desenvolver com melhores condições a sua atividade. Rea-

lizamos em 2006, por conta própria, uma pesquisa para 

averiguar as condições do mercado de trabalho e o nível de 

satisfação do pediatra. Este ano, com o apoio do UNICEF, es-

tamos desenvolvendo nova pesquisa, desta vez com uma em-

presa independente, para fazer um comparativo em relação 

à primeira. Com os resultados, pretendemos negociar junto 

às autoridades melhor remuneração e também melhores 

condições de trabalho, como a flexibilidade de horários para 

possibilitar a capacitação profissional. Também estamos tra-

balhando no congresso do centenário, que será no próximo 

8 Dra. Margarita Ramonet, presidente da Sociedade 
Argentina de Pediatria

A Pediatria na Argentina
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O Dr. OSVALDO BELLO,  

professor de Pediatria da 

Universidad de la República, 

de Montevideo, Uruguai, 

elogiou o nível dos trabalhos 

científicos apresentados, a 

grande participação de jovens 

profissionais no evento e a 

qualidade da organização. Sua 

palestra sobre “Desidratação e choque hipovolêmico 

na sala de emergência” atraiu centenas de pediatras. 

Ao final, afirmou que o Uruguai, a Argentina e o Rio 

Grande do Sul têm muitos pontos de aproximação em 

suas culturas, sensibilidades e inquietações, e pelos laços 

fraternos mantidos por seus profissionais.

O Dr. FERNANDO 

FERRERO, Professor de 

Pediatria da Universidade 

de Buenos Aires, proferiu 

palestra sobre “Pesquisa 

durante a Residência de 

Pediatria”. Ferrero salientou 

a importância da Residência 

como um período propício para aprimorar estudos 

e pesquisas científicas que vão contribuir com o 

desempenho do médico pediatra.
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ano, quando queremos convidar os presidentes das socieda-

des do Cone Sul para realizar um intercâmbio e dividir nossas 

experiências. Outro desafio será no mês de agosto, na África 

do Sul, na Reunião da Associação Internacional de Pediatria, 

quando apresentaremos nossa proposta como sede para o 

próximo congresso.

JSPRS: Qual foi sua impressão sobre o Congresso Gaúcho?

Dra. Ramonet: A troca de experiências é muito importante. 

Temos exercido o intercâmbio em Pediatria há muitos anos 

com o Brasil, com o Uruguai e com o Chile também. O pro-

cesso é muito enriquecedor. Hoje mesmo eu estava apresen-

tando dados muito semelhantes entre Porto Alegre e Buenos 

Aires quanto à vacinação contra a hepatite fulminante pelo 

vírus A. Temos, todos, muito a ganhar com este intercâmbio 

entre os países sul-americanos.

Convidado a participar do Fórum de Valorização do Pe-

diatra, o Dr. Osvaldo Bello deu seu depoimento pessoal 

sobre a realidade do pediatra no Uruguai, embasados 

nos seus 30 anos de atuação profissional.

A Pediatria no Uruguai

Em sua participação na 

mesa redonda “Desafios da 

Pediatria”, o Dr. EDUARDO VAZ, 

Presidente da SBP, falou sobre 

a luta iniciada há 12 anos para 

conquistar junto ao Governo 

a obrigatoriedade da inclusão 

do Pediatra das equipes do PSF.  

Outro objetivo da SBP, segundo o Dr. Vaz, é a conquista 

da aprovação do aumento para 3 anos da Residência em 

Pediatria, e para 2 anos para todas as Áreas de Atuação. 

O presidente da SBP relata uma boa expectativa em 

relação ao futuro da Pediatria brasileira, pois acredita 

que os gestores, aos poucos, estão reconhecendo a 

importância do trabalho pediátrico no atendimento 

da saúde pública, especialmente nos momentos de 

epidemias, como a da Dengue e a da Gripe H1N1.

A Pediatria no Brasil

Dr. Bello explicou que como consequência da integração 

dos setores público e privado – uma medida de univer-

salização do atendimento –, os filhos de trabalhadores 

registrados passaram a ser atendidos por pediatras em 

consultórios particulares, com pagamento subsidiado pelo 

governo. Em valores aproximados, estes pediatras rece-

bem cerca de US$ 1.500 ao mês por 12 horas semanais de 

consultas. Esta medida ampliou a demanda por pediatras 

no setor privado e proporcionou a melhoria dos salários.

Apesar dos esforços da área da Saúde, a equiparação dos 

serviços públicos e privados não foi alcançada: “sob o pon-

to de vista acadêmico, o melhor atendimento hospitalar se 

dá, sem dúvida, no setor público; porém, o atendimento 

básico é de melhor qualidade no consultório privado” - 

afirmou o médico uruguaio, salientando que há um po-

rém: “Com o crescimento da demanda de atendimento em 

consultório, hoje a oferta de especialistas em áreas como 

neonatologia e cuidados intensivos pediátricos está muito 

aquém da necessidade, pois a maioria dos novos profissio-

nais volta-se para o atendimento em consultórios, e não na 

rede hospitalar. A pouca renovação de especialistas nestas 

áreas é um quadro que nos preocupa em relação ao futu-

ro.” - afirmou Osvaldo Bello.

Dr. Fernando Ferrero

Dr. Eduardo Vaz

Dr. Osvaldo Bello

agosto 2010
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Valorização profissional e formação andam juntas

Mais uma vez a SPRS deixa claro que a valorização do pediatra deve andar junto com a 

formação e a qualificação profissional, ao realizar esta nova edição do Fórum de Valorização 

Profissional, paralelamente ao III Congresso Gaúcho de Pediatria.

O diferencial deste ano foi a participação de convidados dos estados do Paraná e Santa 

Catarina, e do pediatra uruguaio Osvaldo Bello (veja seu depoimento na pág. 9). O Fórum 

também deu destaque aos residentes em Pediatria e, ao final do encontro, uma atividade 

inovadora motivou os participantes: uma palestra sobre Marketing Pessoal.

Sociedade Brasileira de 
Pediatria

Representando a SBP, o pre-

sidente Luis Eduardo Vaz e o 

diretor de defesa profissional, 

Milton Macedo de Jesus, expu-

seram o panorama da atuação 

nacional da entidade, atenden-

do às necessidades e peculiari-

dades dos mercados de trabalho 

encontrados em cada estado. 

Vaz comemorou o aumento de 15% no número de inscritos 

para o TEP em 2010 – “o que mostra o início de uma reação 

no interesse dos novos médicos pela Pediatria”, salientou.

Comentando a recente conquista da inclusão da consul-

ta de Puericultura na CBHPM, o presidente da SBP também 

noticiou a preparação de cursos de qualificação para o aten-

dimento em Puericultura, explicando que os primeiros temas 

tratados serão “Desenvolvimento e Comportamento” e “Nu-

trologia”.

O Pediatra vai até Você
O Presidente da SPRS, José Paulo Ferreira, e o Diretor de 

Defesa Profissional, Marcelo Porto, apresentaram a campa-

nha de valorização profissional preparada para 2010. Marce-

lo Porto fez um relato sobre as campanhas institucionais de 

2008 e 2009, e apresentou o projeto para este ano, intitulado 

“O Pediatra vai até você”. Realizada em parceria com a rede 

Bourbon shopping, a campanha prevê diversas ações nas lo-

jas da rede em Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo 

e Passo Fundo (veja os detalhes na página 3).

Consultas de Puericultura 
na Unimed POA

José Paulo Ferreira e Ilson 

Enk, como representantes 

da Pediatria no Conselho 

da Unimed, descreveram as 

conquistas recentes, como as 

consultas de Puericultura nas 

PPPs com valores diferencia-

dos, resultado das ações do 

Comitê Técnico de Pediatria 

da Unimed-POA, formado em 2008. Também explanaram as 

perspectivas de atuação e os próximos desafios no conselho 

da cooperativa.

Representando a Unimed POA, o Dr. Carlos Fernando 

Rizzon saudou a ampliação da representação dos pediatras 

na cooperativa e apresentou números de procedimentos 

no ano de 2010. A partir da divulgação para os pediatras 

da inclusão das consultas de Puericultura nos Procedimentos 

Padronizados em Pediatria (PPP), a Unimed registrou um 

aumento significativo de procedimentos. De 1.338 PPP 

realizados em 2009, o número subiu para 14.483 no primeiro 

semestre de 2010. 

O Dr. Rizzon salientou que a cooperativa entende a 

importância da Puericultura, inclusive como prevenção de 

futuras internações hospitalares, que sempre serão mais 

dispendiosas.

Residentes são aliados
Os médicos residentes foram representados pelo Dr. Tia-

go Dalcin, da Terapia Intensiva do Hospital da PUCRS. Ele fez 
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Fórum

Milton Macedo de Jesus, Diretor de Defesa Profissional da SBP, expôs as 
ações da sociedade brasileira na busca pela valorização do pediatra
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um breve histórico da Residência em Pediatria e defendeu a 

proposta da SPRS de transformar o médico residente em um 

aliado na luta pela valorização profissional. A representação 

dos residentes nesta edição do Fórum foi muito elogiada por 

todos os presentes e em especial pelos Drs. Ilson Enk e João 

Carlos Santana.

Paraná e Santa Catarina presentes no Fórum
O colega Luiz Pujol, representando a Sociedade Parana-

ense de Pediatria, salientou a necessidade de humanizar as 

relações entre o pediatra e seus pacientes e familiares. Com 

base em seus 40 anos de atividade profissional, o Dr. Pujol 

afirma que o vínculo chamado “olho no olho”, demonstran-

do o quanto é importante o problema do paciente, é fun-

damental para uma relação verdadeira e de qualidade entre 

médico e paciente. 

Já o vice-presidente da Sociedade Catarinense de Pedia-

tria, Edson Carvalho de Souza, relatou as dificuldades en-

contradas naquele estado pela residência médica em Pedia-

tria e destacou a importância da realização do fórum de 
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valorização profissional como um espaço para discussão e 

encaminhamento de soluções.

A realidade da Pediatria no Uruguai
O pediatra uruguaio Osvaldo Bello, professor de Pediatria 

da Universidad de la República, de Montevideo, e médico há 

mais de 30 anos, participou do Fórum com um depoimento 

pessoal sobre a realidade do pediatra em seu país (veja o de-

poimento completo na página 9).

Investindo no Marketing Pessoal
Uma temática que apareceu também pela primeira vez neste 

Congresso foi o Marketing Pessoal. A professora Paula Togni 

abordou o tema de forma muito motivadora, destacando a 

importância da busca de diferenciais, do estabelecimento de 

metas, da atitude otimista, pró-ativa e flexível. A qualidade 

do relacionamento interpessoal e a correta divulgação de seu 

trabalho também interferem significativamente na formação 

da imagem do profissional junto aos seus pacientes, e, 

consequentemente, em seus resultados.

Marcelo Porto Tiago Dalcin

Carlos RizzonJosé Paulo Ferreira Ilson Enk

Eduardo Vaz, presidente da SBP

Da esquerda p/ a direita: Eduardo Vaz (SBP), Milton Macedo (SBP), Edson 
de Souza (SC), Marcelo Porto (SPRS), Luiz Pujol (PR), José Paulo Ferreira 
(SPRS), Rita de Cássia Silveira (SPRS) e Lúcia Diehl (SPRS)

Palestra sobre Marketing Pessoal motivou os participantes 
do Fórum de Valorização Profissional

agosto 2010



O presidente da SPRS, José Paulo Vasconcelos, encerrou a 

solenidade agradecendo a presença dos homenageados e 

salientando que os colegas jubilados representam verdadei-

ras referências para os novos pediatras. Em nome da SPRS, 

o presidente também en-

tregou a Tulio Milman o 

título de Jornalista Ami-

go da Criança, destacan-

do sua sensibilidade para 

a importância social do 

cuidado com a saúde e 

o desenvolvimento da 

criança.

jornal sprs
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“Se imaginarmos a SPRS como uma frondosa e saudá-

vel árvore, hoje temos aqui o encontro de seus galhos e fo-

lhas com as raízes que a sustentam”. Esta metáfora fez par-

te do discurso de Erico Faustini na abertura da solenidade 

de homenagem aos associados mais antigos da entidade, 

num dos mais belos momentos da programação social do III 

Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria. “A presença 

dos colegas homenageados e de seus representantes nos 

enchem de orgulho. Eles constituem as raízes dessa árvore 

de mais de 70 anos de existência”, salientou Faustini.

A apresentação da solenidade de entrega das placas aos 

homenageados foi realizada pelo jornalista Tulio Milman. Ele 

declarou sua ligação afetiva a um dos veteranos da SPRS, o 

Dr. Jayme Fischmann, seu tio, que foi também seu pediatra. 

Tulio entregou uma placa a seu primo, Gerson Fischmann, 

que representou o pai na solenidade.

Os dez pediatras homenageados pela Sociedade de 

Pediatria do Rio Grande do Sul foram: Ruy José Rosário 

(UFRGS/1941), Harry Quadros de Oliveira (UFRGS/1942), 

João Rubião Hoefel (UFRGS/1946), Paulo Justiniano 

Lucena Borges (UFRGS/1947), Enio Cassal Pilla 

Encontro com nossas raízes

Jornalista Amigo da Criança

Presidente da SPRS entrega diploma
ao jornalista Tulio Milman
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(UFRGS/1948 – presidente da SPRS de 1965 a 1966 e de 

1971 a 1974), Guilherme Procianoy (UFRGS/1948), Mário 

Ferreira Coutinho (UFRGS/1948), Dayly Buss Cecconi 

(UFRGS/1949), Jayme Fischmann (UFRGS/1949) e Pedro 

Rizzi (UFSM/1962).

SPRS homenageia associados de longa trajetória

Erico Faustini e
João Rubião Hoefel

Cristina T. Ferreira e
Enio Cassal Pilla (ex-
Presidente da SPRS)

José Paulo Ferreira e 
Harry Quadros

de Oliveira

Rita de Cássia Silveira
e Guilherme Procianoy

Eduardo Jaeger e 
Hilda Maria L. Borges 
(representando Paulo 

Lucena Borges)

Tulio Milman e 
Gerson Fischmann 

(representando Jayme 
Fischmann)
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No dia14 de julho, a SPRS participou do seminário Impac-

to Orçamentário e Novas Terapias Empregadas na Saúde, 

realizado no Hotel Jardim Europa, na cidade de Ijuí.

A SPRS foi representada pelo diretor Eduardo Jaeger, que 

palestrou sobre os temas Presença do Pediatra em sala de 

parto, Material mínimo para atender o nenê em sala de parto, 

e Importância do treinamento de médicos e enfermeiros que 

atendem em sala de parto. O Dr. Eduardo também falou so-

bre a importância de duas medidas: o uso de surfactante no 

tratamento da Doença de Membrana Hialina, e a profilaxia da 

infecção por Vírus Sincicial Respiratório.

Estiveram presentes no Seminário prefeitos e secretários 

municipais de saúde dos municípios de Ajuricaba, Augusto 

Pestana, Barra da Guarita, Boa Vista do Cadeado, Bom Pro-

gresso, Bozano, Braga, Campo Novo, Catuípe, Chiapeta, Con-

dor, Coronel Barros, Coronel Bicaco, Crissiumal, Derrubadas, 

Esperança do Sul, Humaitá, Ijuí, Inhacorá, Jóia, Miraguaí, Nova 

Ramada, Panambi, Pejuçara, Pinheirinho do Vale, Redentora, 

Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul, Sede Nova, 

A SPRS presente em todo o estado

Taquaraçú do Sul, Tenente 

Portela, Tiradentes do Sul, 

Três Passos, Vista Alegre e 

Vista Gaúcha. O grupo to-

talizou 36 municípios, que 

abrangem uma população 

de 323.280 habitantes.

Eduardo Jaeger sensibi-

lizou os gestores explican-

do como as medidas apre-

sentadas em sua palestra 

poderiam mudar a vida de muitas crianças, se adotadas nos 

municípios. Vários gestores ressaltaram a importância das in-

formações recebidas, reconhecendo a necessidade de buscar 

o aprimoramento da atenção em saúde pública.

A participação no Seminário constituiu uma ótima opor-

tunidade para a SPRS cumprir um dos seus mais caros princí-

pios, que é a defesa do direito à atenção em saúde de quali-

dade para as crianças e adolescentes.

notícias

Seminário em Ijuí reúne prefeitos e secretários de saúde de 36 municípios

Eduardo Jaeger falou aos 
gestores da saúde pública da 
região Noroeste

agosto 2010

Em reunião do Comitê de Pediatria Am-

bulatorial do mês de março tivemos a presen-

ça do colega Ricardo Stein, convidado para 

discutir a prática de esportes pelas crianças e 

o fornecimento de atestado médico. 

A princípio, as crianças podem e devem 

ser estimuladas a realizar qualquer esporte, desde que estes 

não sejam competitivos, mas sim uma atividade prazerosa. A 

frequência em academias de ginástica pode ser recomendada 

para adolescentes, desde que bem orientados por um profis-

sional competente (um educador físico).

Quanto ao atestado médico para permitir atividades es-

portivas, foi enfatizada a importância deste documento, que 

nunca deve ser dado sem antes averiguar a história clínica 

detalhada e um exame físico minucioso. Deve-se questionar 

Prática de esportes e atestado médico

Comitê de Pediatria Ambulatorial

sobre história familiar de morte súbita e pro-

blemas cardíacos e a história pregressa da 

criança, inclusive sobre eventos cardiológi-

cos. Examinar meticulosamente o paciente 

e, só se houver alguma alteração (sopro car-

díaco, arritmia...), proceder a investigação. 

Se os exames não apresentarem anormalidade, fornecer o 

atestado. 

Foi sugerido, ainda, registrar no atestado que o paciente 

apresenta baixo risco para evento cardiovascular súbito.

Devemos lembrar que dificultar o atestado ou pedir exa-

mes desnecessários é má prática, pois estaremos privando 

a criança de iniciar imediatamente a atividade física, que 

é algo que sempre devemos incentivar, e que é importante 

para sua saúde. 
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XVI JORNADA SUL-RIO-GRANDENSE DE NEONATOLOGIA
Marcada por uma conferência de abertura 

proferida por convidado internacional, e por 

um bonito coquetel de confraternização na  

Biblioteca Pública de Pelotas, a XVI Jornada 

de Neonatologia foi realizada com enorme 

sucesso no período de 10 a 12 de junho, e 

contou com mais de 200 inscritos.

O programa da XVI Jornada abordou temas di-

versos do interesse de Pediatras e Neonatologistas 

sobre o atendimento do recém-nascido.

Esse ano a Jornada contou com a ilustre participa-

ção do Dr. Nestor Vain, da Universidade de Buenos 

Aires, que proferiu duas excelentes palestras; a pri-

meira abordou um tema controverso: Morte súbita 

do lactente, chupetas e amamentação; e a segunda 

foi uma atualização no atendimento do recém-nas-

cido banhado em mecônio.

De forma inédita, foi realizado um Fórum de Va-

lorização do Pediatra dentro do programa da Jorna-

da. Com a coordenação do Dr. Nildo D´Avila, teve a 

participação dos debatedores Marcelo Porto, Ilson 

Enk, José Aparecido Granzotto e Marco Antônio 

Funchal. Foram debatidos diversos assuntos, como: 

a vulnerabilidade do pediatra frente a falta de leitos 

em UTI; a compatibilização de horários entre obste-

tras e pediatras nas cesáreas eletivas; a remuneração 

particular, de convênios e SUS, e outros aspectos do 

trabalho pediátrico trazidos pela platéia.

Foi uma Jornada dinâmica, com temas instigan-

tes e que além da parte científica, ainda teve espaço 

para atividades sociais muito agradáveis.

É importante destacar a atuação da Comissão de 

Organização local, que fez um trabalho impecável 

O sucesso da

jornada

Marcelo Porto, José Aparecido Granzotto, Tanira Pires Barros, 
Elaine Albernaz, Denise Marques Mota, Maria Amália Saavedra,
Simone Macluf, Luiza Novaes e Amilcare Ângelo Vecchi

Nestor Vain, professor da Universidade de Buenos Aires, 
foi o convidado especial desta edição

na organização do evento e, especialmente, no esmero 

e carinho com que receberam todos os convidados que 

compareceram ao encontro.

Marcelo Porto e Luiza Novaes
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jornada

Helen Zatti

Nestor Vain e
Renato Procianoy

Manoel Ribeiro

Silvia Raquel Magdaleno

Silvana Nader

agosto 2010

José Aparecido GranzottoIgnozy Jornada Jr.

Paulo Nader

Coquetel de Abertura foi um belo momento da programação social, realizado na Biblioteca Pública de Pelotas

Rita de Cássia Silveira Nildo D´Ávila

Breno Fauth de Araújo

Luciana A. Heidemann
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Graças ao aumento da expectativa de vida, essa fase de nos-

sas vidas pode ser de 20, 30, 40 anos.

Será que poderemos viver bem durante todo esse tempo 

somente com o benefício do sistema público de previdência? 

Muitos já chegaram à conclusão que as iniciais 

INSS poderiam muito bem significar “Isso Não 

Será Suficiente”.

Diante das incertezas quanto ao futuro do 

sistema e das expectativas cada vez maiores 

que as pessoas passaram a depositar quanto à 

qualidade de vida que pretendem ter durante 

esse período, vale a pena dedicar algum tempo 

para planejar esse futuro.

Uma das alternativas mais utilizadas tem 

sido os planos de previdência complementar, 

porém essa não é a única nem a melhor opção 

disponível. Existem outras maneiras de diversificar investimen-

tos e garantir uma boa renda na aposentadoria.

Para quem se propõe a montar seu próprio projeto, as prin-

cipais opções são os investimentos em renda fixa (juros), renda 

variável (dividendos) e imóveis (aluguéis).

Dentre as alternativas de renda fixa destaca-se o investi-

mento em títulos públicos através do Tesouro Direto, que tem 

características de segurança e rentabilidade superiores às tra-

dicionais cadernetas de poupança ou fundos de renda fixa. Os 

títulos pós-fixadas, como as Notas do Tesouro Nacional, são os 

mais interessantes para o longo prazo, pois oferecem correção 

pela inflação mais uma taxa de juros.

Quando o objetivo é destinar uma parte da poupança para 

investimentos em renda variável é importante buscar orien-

tação profissional, pois apesar do investimento em ações ser 

aquele com maior potencial de rentabilidade, tem peculiari-

dades que devem ser adequadas ao perfil de cada investidor. 

Uma carteira previdenciária deve priorizar empresas sólidas e 

que possam gerar uma boa renda no futuro via distribuição de 

dividendos, que têm a vantagem de serem isentos de I.R.

O investimento em imóveis pode ser válido como diversi-

ficação, jamais como única alternativa. O investidor deve es-

tar consciente de que os imóveis têm como característica a 

baixa liquidez, sofrem depreciação e possuem um custo de 

manutenção crescente ao longo do tempo. Além disso, sobre 

os aluguéis recebidos incidem impostos e taxas de adminis-

tração, sem contar outros custos que cabem 

ao proprietário nos períodos em que o imóvel 

não está alugado, como IPTU e condomínio.

O processo de montar um plano de investi-

mentos para garantir uma boa renda na apo-

sentadoria deve começar sempre por um bom 

planejamento, que deve responder a questões 

como: quanto precisarei acumular para ter 

uma aposentadoria tranquila? Como devo in-

vestir para conseguir acumular essa quantia? 

Quanto preciso poupar e investir mensalmen-

te para atingir esse objetivo no prazo progra-

mado? Uma vez aposentado, quanto poderei sacar todo mês 

para complementar minha renda de maneira que o dinheiro 

dure até o final de minha vida?

Sempre é importante ressaltar que, qualquer que seja a al-

ternativa de investimento, se o objetivo for acumular para ob-

ter uma renda na aposentadoria, esse dinheiro jamais poderá 

ser usado para consumo, como por exemplo a compra de um 

automóvel. Além de não sacar, será necessário fazer aportes 

periódicos para fazer o bolo crescer. Essa disciplina é que vai 

levar ao resultado, e esse aspecto é até mais importante que 

a própria rentabilidade obtida no investimento.

Planejamento, poupança, diversificação e disciplina (2P2D), 

quatro atitudes que podem garantir uma aposentadoria tran-

quila, independentemente de qual seja sua renda hoje. O 

tempo e os juros compostos farão a maior parte do trabalho 

e os frutos certamente virão no futuro, seja sob a forma de 

juros, dividendos ou aluguéis. Sua aposentadoria tranquila 

estará garantida.

Como os investimentos podem garantir
uma boa renda na aposentadoria

Diversos fatores nos levam a pensar cada vez mais cedo sobre 
como será nossa vida no futuro, quando após muitos anos de 
trabalho, curtiremos o merecido descanso da aposentadoria.

* Consultor de Finanças Pessoais e Investimentos. Membro-Orientador do INI – Inst. 
Nacional de Investidores. Sócio da Valor Ativo Assessoria de Investimentos.

Nilton d’Avila Farinati*
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Para comemorar a passagem do DIA DO PEDIATRA (27 

de julho), a diretoria da SPRS promoveu um encontro de 

associados na Champanharia Ovelha Negra, em Porto 

Alegre, na noite de quarta-feira, 28 de julho. Foi um 

grande momento de descontração em que os pediatras 

puderam confraternizar com os colegas.

Após o Fórum de Valorização 

do Pediatra, realizado durante o III 

Congresso Gaúcho, no início de julho, a 

SBP marcou uma reunião com a diretoria 

da Unimed Porto Alegre para discutir a 

remuneração e valorização do papel 

do pediatra junto ao sistema de saúde 

suplementar. Com as presenças dos Drs. 

Eduardo Vaz, presidente da SBP; Dennis 

Burns, Diretor dos Departamentos 

Científicos da SBP; José Paulo Ferreira, 

presidente da SPRS; Márcio Pizzato, 

Presidente da Unimed POA e do corpo de 

executivos da cooperativa, desenvolveu-

se uma reunião muito proveitosa. Foi 

discutida a importância do pediatra 

Dia do Pediatra

Diretoria da SBP reúne-se com a Diretoria da Unimed/Porto Alegre

agosto 2010

O presidente da SPRS, José Paulo 

Ferreira, ressaltou a importância dos 

pediatras como agentes promotores de 

saúde e na prevenção de doenças do 

adulto na infância. O Dr. Márcio Pizza-

to comentou o resultado das consultas 

de puericultura após sua implementa-

ção no portal, através dos dados apre-

sentados pelo Dr. Rizzon. 

A diretoria da SPRS percebe uma óti-

ma recepção e parceria com a diretoria 

da Unimed na tentativa de valorização 

do trabalho pediátrico, e desde já une 

forças através de seus representantes 

junto à Unimed para a continuidade e 

intensificação deste trabalho.

como médico de referência na escolha 

de um plano de saúde e da importância 

de trabalharmos com promoção de 

saúde e prevenção. 

Medicina de muito melhor
resultado, e de menor custo

O presidente da SBP, Eduardo Vaz, 

elogiou a iniciativa da Unimed POA em 

remunerar as consultas de puericultura 

de maneira diferenciada, “investindo 

em saúde, e não em doença”, e se com-

prometeu em divulgar pelo Brasil a im-

plantação deste procedimento para os 

outros planos de saúde. 

Da esq. p/ a direita: Eduardo Vaz, presidente da SBP; Márcio Pizzato, 
presidente da Unimed; Dennis Burns, Diretor dos Departamentos 
Científicos da SBP; e José Paulo Ferreira, presidente da SPRS
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As sete candidatas do Rio Grande do Sul que 

prestaram a prova para o Título de Especialista 

em Neonatologia, em 2010, foram aprovadas. 

Veja a relação das candidatas habilitadas:

Alesandra Temp Moreira 
Cláudia Ferri
Cristiane Agostini Cassanelo
Erica Heck Michels
Ludmila Dalbem Schatschneider
Maria Amália Lutz Saavedra 
Paula Elexina Cornelio

100% de aprovação no TEN Aprovados no TEP

Campanha de Valorização
Profissional 2010:

 III Curso de Odontologia para Pediatras

Local do curso: 

Anfiteatro da Sociedade de Pediatria do RS

Av. Carlos Gomes 328/305 - Porto Alegre, RS

Maiores informações:

Fones: (51) 3328.4062 / (51) 3328.6337

e-mail: sprs@sprs.com.br 

O comitê de Pediatria Ambulatorial estará promovendo a 3ª 

edição do Curso de Odontologia para Pediatras nos dias 8 e 9 de 

outubro de 2010. O curso tem a peculiaridade de ser ministrado 

por Odontopediatras.

Trata-se de uma oportunidade ímpar de preencher uma importante 

lacuna na nossa formação de Pediatras, envolvendo uma área sobre 

a qual somos chamados a opinar e prestar orientações diariamente.

Além disso, temos como objetivo promover uma unificação nas 

condutas e linguagem entre pediatras e odontopediatras.

No Título de Especialista em Pediatria, tivemos 

18 sócios da SPRS aprovados:

Ana Paula Kurz de Boer
Camila dos Santos El Halal
Carolina Valduga Bohrer
Cecília Korb
Cristiane Cover Rigodanzo
Désirée Maria Minouche Stieven Machado
Eduardo Montagner Dias
Flávia Gheller Schaidhauer
Gabriela Palermo de Figueiredo Freitas
Hadige Rade Sordi
Juliana Costa Maia
Marília Comissoli Brust 
Michele Sampedro Ramos
Rebeca Smarzaro Wachholz 
Renata Rostirola Guedes
Rita de Cássia Terres Camargo
Roberta Lenz 
Tiago Chagas Dalcin

A SPRS parabeniza os aprovados 
nos concursos para os Títulos de 2010!



		

Agenda
SPRS

Confira informações mais detalhadas 
no site da SPRS:

www.sprs.com.br

 67º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria 
De 11 a 14 de agosto
Belo Horizonte, MG – Expominas BH
Informações: (41) 3022.1247
 ekipe@ekipedeeventos.com.br

 Congresso Brasileiro de Adolescência
De 22 a 25 de setembro de 2010
Salvador, BA
Informações: www.adolescencia2010.com.br/

agenda

 XI Curso Internacional de Cardiologia Fetal 
e Pediátrica 
De 19 a 21 de agosto de 2010
Porto Alegre, RS – Instituto de Cardiologia do RS 
Informações: Plenarium Org. de Congressos 
Fone/fax: (51) 3311.2578 / 3311.9456 / 3311.8969 
E-mail: plenarium@terra.com.br 

 Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica
De 3 a 6 de novembro 2010
Florianópolis, SC

 Congresso Brasileiro de Perinatologia
De 21 a 24 de novembro 2010
Rio de Janeiro, RJ

Critérios de inclusão: Doença ativa com pelo menos duas articulações com artrite;
 Febre alta (> 38 graus) intermitente

Paciente que preencher os critérios acima poderá ser encaminhado para nosso serviço, 
através dos telefones: (51) 3320.5057 ou (51) 3339.6466.  Contatar: Sra. Heidi.

Pesquisa clínica com CANAKINUMAB para tratamento de
“Artrite Idiopática Juvenil Sistêmica”

Centro de Pesquisa em Reumatologia
Dr. Mauro W. Keiserman - HSLPUC-RS
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 Congresso Brasileiro de Ensino e Pesquisa
De 23 a 25 de setembro de 2010
Porto Alegre, RS
Informações: (41) 3022.1247
 ekipe@ekipedeeventos.com.br
 www.ensinoepesquisa2010.com.br/

 III Curso de Odontologia para Pediatras
De 8 a 9 de outubro de 2010
Anfiteatro da SPRS - Porto Alegre, RS
Informações: (51) 3328.4062 / 33.286337
 sprs@sprs.com.br

 Seminário Internacional de Neonatologia -
 HU/ULBRA – Cuidando do Recém-Nascido com 

Doença Respiratória
De 19 a 20 de agosto 2010
Canoas, RS
Informações e Inscrições: Secretaria de Extensão 
Av. Farroupilha, 8001 - Prédio 6 - Sala 118
Fones: (51) 3477.9166 / (51) 3477.9103
Fax: (51) 3477.9165




