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Em menos de um mês estaremos 

realizando o III Congresso Gaúcho de 

Atualização em Pediatria e o Simpó-

sio Sul Americano de Pediatria, even-

to este que cresce a cada ano e propor-

ciona cada vez mais conhecimento e 

oportunidade de  intercâmbio entre os 

pediatras gaúchos. Este ano com algu-

mas novidades bastante interessantes, 

convido fortemente a todos os colegas 

para que participem deste evento que 

já é “mania nacional”.  

Em pouco mais de um mês, estare-

mos botando na estrada mais um pro-

jeto inédito. A campanha “O pediatra 

vai até você”. Serão estandes itine-

rantes que estarão colocadas em sete 

shoppings da rede de Supermercados 

Bourbon (vide datas e locais no site). 

Durante este período, 21 dias no total, 

estaremos conversando diretamente 

com a população. Nosso público alvo 

terá a chance de entender e aprender 

por que é importante consultar com o 

pediatra, além de esclarecer suas dú-

vidas e  conhecer-nos melhor. Colegas 

de regiões onde os estandes estarão 

também poderão participar desta ati-

vidade. Informe-se com a Secretaria 

da SPRS. 

Dando sequência à série de 

atividades científicas para este ano, 

também teremos o Simpósio de 

Vacinas, em Gramado, nos dias 15 a 

17 de julho, excelente oportunidade 

de revermos conceitos de Infectologia. 

Já nos dias 23 a 25 mês de setembro 

será Porto Alegre que sediará o XIII 

Congresso Brasileiro de Ensino e 

Pesquisa em Saúde da Criança e do 

Adolescente. 

Fechando com chave de ouro este 

início de ano, estivemos no Rio de Ja-

neiro para posse da Diretoria da SBP e 

para o Fórum de Defesa Profissional. 

Muitos avanços estão sendo obtidos 

para melhoria de remuneração de 

nossa classe, desde aumento da hora 

trabalhada em plantões até expansão 

das consultas de Puericultura em di-

versos estados do Brasil, assim com já 

acontece em algumas Unimeds aqui 

do estado. Há muito a ser feito, mas 

acho que estamos no caminho certo e 

com força suficiente para conseguir-

mos finalmente o reconhecimento de 

nosso trabalho pediátrico.

Um abraço a todos e espero vocês 

em nosso Congresso no próximo dia 

1° de julho.
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Com o objetivo de salientar a importância do Pediatra na 

saúde das crianças e adolescentes, valorizando a sua partici-

pação na vida das famílias, a SPRS lançará em julho próximo a 

campanha “O Pediatra vai até Você”.

Serão montados stands itinerantes na rede Bourbon 

Shopping, que funcionarão durante um final de semana inteiro, 

de sexta a domingo. Nos stands haverá material informativo 

produzido pelos Comitês Científicos, um telão em que serão 

veiculadas informações sobre saúde e material institucional 

dos patrocinadores e que funcionará, principalmente, como 

uma interface de relacionamento do público com o Pediatra. 

Por meio desse telão, as pessoas poderão fazer perguntas a 

um Pediatra (que será representado pelo gauchito da SPRS) 

que ficará na parte de trás do stand e responderá utilizando a 

imagem do gauchito.

valorização

Durante a 11ª Semana do Bebê, que ocor-

reu em Canela de 11 a 15 de maio, tivemos a 

realização, em parceria com a Nestlé Nutrition, 

da Caminhada pela Valorização do Pediatra. 

A atividade contou com a presença da Diretoria 

da SPRS, diversos Pediatras que participavam 

do evento, e do público, especialmente, mães e 

bebês.   

A Caminhada pela Valorização do Pediatra fez 

parte das ações da campanha idealizada pela 

Nestlé Nutrition em parceria com a SBP e que 

traz como slogan “Quem vai ao Pediatra Volta 

Tranquilo”. No dia 15/05, último dia do evento, 

esteve presente a atriz Regina Duarte, apoiadora 

da campanha, e que salientou a importância do 

Pediatra na promoção da saúde das crianças.

Campanha “O Pediatra vai até Você”

Com essa ação, a SPRS pretende atingir o enorme públi-

co que circula nos seis shoppings da rede e, assim, chamar a 

atenção das pessoas para a imprescindível função do Pediatra 

como promotor da saúde das crianças e adolescentes.

Entretanto, para que a campanha tenha o impacto espe-

rado, é vital a participação de todos os associados. Procure 

a SPRS e participe da organização na sua cidade, frequente o 

stand, faça parte do grupo que responderá às perguntas do 

público e ajude a valorizar a Pediatria.

Somente com o comprometimento de cada um de nós é 

que poderemos mudar a nossa realidade e avançar no proces-

so de valorização do Pediatra, que é a principal luta da SPRS. 

Não se omita, participe! 

Participe!

A atriz Regina Duarte, apoiadora da campanha, 
esteve presente em Canela

Caminhada pela Valorização 
do Pediatra, em Canela
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Médicos que vivem da clínica particular são aves ra-

ríssimas. Mais de 97% prestam serviços aos planos de 

saúde e recebem de R$ 8 a R$ 32,00 por consulta. Em 

média, R$ 20.

Os responsáveis pelos planos de saúde alegam que 

os avanços tecnológicos encarecem a assistência médica 

de tal forma que fica impossível aumentar a remunera-

ção sem repassar os custos para os usuários já sobre-

carregados. Os sindicatos e os conselhos de medicina 

desconfiam seriamente de tal justificativa, uma vez que 

as empresas não lhes permitem acesso às planilhas de 

custos.

Tempos atrás, a Fipe realizou um levantamento do 

custo de um consultório-padrão, alugado por R$ 750 

num prédio cujo condomínio custasse apenas R$ 150 e 

que pagasse os seguintes salários: R$ 650 à atendente, 

R$ 600 a uma auxiliar de enfermagem, R$ 275 à faxinei-

ra e R$ 224 ao contador. Somados os encargos sociais 

(correspondentes a 65% dos salários), os benefícios, as 

contas de luz, água, gás e telefone, impostos e taxas da 

prefeitura, gastos com a conservação do imóvel, mate-

rial de consumo, custos operacionais e aqueles neces-

sários para a realização da atividade profissional, esse 

consultório-padrão exigiria R$ 5.179,62 por mês para 

sua manutenção.

Voltemos às consultas, razão de existirem os consul-

tórios médicos. Em princípio, cada consulta pode gerar 

de zero a um ou mais retornos para trazer os resultados 

dos exames pedidos. Os técnicos calculam que 50% a 

60% das consultas médicas geram retornos pelos quais 

os convênios e planos de saúde não desembolsam um 

centavo sequer.  

Médicos versus planos de saúde
DRAUZIO VARELLA*

Façamos a conta: a R$ 20 em média por consulta, 

para cobrir os R$ 5.179,62 é preciso atender 258 pes-

soas por mês. Como cerca de metade delas retorna 

com os resultados, serão necessários: 258 + 129 = 387 

atendimentos mensais unicamente para cobrir as des-

pesas obrigatórias. Como o número médio de dias úteis 

é de 21,5 por mês, entre consultas e retornos deverão 

ser atendidas 18 pessoas por dia! Se ele pretender ga-

nhar R$ 5.000 por mês (dos quais serão descontados 

R$ 1.402 de impostos) para compensar os seis anos de 

curso universitário em tempo integral pago pela maio-

ria que não tem acesso às universidades públicas, os 

quatro anos de residência e a necessidade de atualiza-

ção permanente, precisará atender 36 clientes todos os 

dias, de segunda a sexta-feira. Ou seja, a média de 4,5 

pacientes consultados por hora, num dia de oito horas 

ininterruptas.

Por isso, os usuários dos planos de saúde se quei-

xam: “Os médicos não examinam mais a gente”; “O 

médico nem olhou a minha cara, ficou de cabeça baixa 

preenchendo o pedido de exames enquanto eu falava”; 

“Minha consulta durou cinco minutos”. É possível exer-

cer a profissão com competência nessa velocidade?

Com a experiência de quem atende doentes há 

quase 40 anos, posso garantir-lhes que não é. O bom 

exercício da medicina exige, além do exame físico cui-

dadoso, observação acurada, atenção à história da mo-

léstia, à descrição dos sintomas, aos fatores de melhora 

e piora, uma análise, ainda que sumária, das condições 

de vida e da personalidade do paciente. Levando em 

conta, ainda, que os seres humanos costumam ser pou-

co objetivos ao relatar seus males, cabe ao profissional 

(*) DRAUZIO VARELLA é médico cancerologista, formado pela USP. Durante 20 anos, dirigiu o serviço de Imunologia do Hospital do Câncer (SP) 
e, de 1990 a 1992, o serviço de Câncer no Hospital do Ipiranga, na época pertencente ao INAMPS. Foi um dos pioneiros no tratamento da AIDS, es-
pecialmente do sarcoma de Kaposi, no Brasil. Em 1986, iniciou campanhas que visavam ao esclarecimento da população sobre a prevenção à AIDS, 
em emissoras de rádio paulistas. Na Rede Globo, participou de séries sobre medicina e saúde, exibidas no programa Fantástico. Em 1989, iniciou 
um trabalho de pesquisa sobre a prevalência do vírus HIV na população carcerária da Casa de Detenção do Carandiru. Desse ano, até a desativação 
do presídio, em set/2002, trabalhou como médico voluntário. Atualmente, faz o mesmo trabalho na Penitenciária Feminina de São Paulo.  Escritor 
com 11 livros lançados, foi vencedor do Prêmio Jabuti, no ano de 2000, com a obra “Estação Carandiru”.  Fonte: www.drauziovarella.com.br

valorização

PARA REFLETIR: reproduzimos a seguir artigo de autoria 
do Dr. Drauzio Varella, que de forma brilhante expõe a difícil 

realidade do médico brasileiro. O texto apresenta situações que a 
SBP e a SPRS vêm combatendo de todas as formas 

com suas campanhas de valorização e defesa profissional. Confira.



orientá-los a fazê-lo com mais precisão para não omitir 

detalhes fundamentais. A probabilidade de cometer er-

ros graves aumenta perigosamente quando avaliamos 

quadros clínicos complexos entre 10 e 15 minutos.

O que os empresários dos planos de saúde parecem 

não enxergar é que, embora consigam mão-de-obra ba-

rata – graças à proliferação de faculdades de medicina 

que privilegiou números em detrimento da qualidade –, 

acabam perdendo dinheiro ao pagar honorários tão 

insignificantes: médicos que não dispõem de tempo a 

“perder” com as queixas e o exame físico dos pacientes, 

pedem exames desnecessários.

Tossiu? Raios X de tórax. O resultado veio normal? 

Tomografia computadorizada. É mais rápido do que 

considerar as características do quadro, dar explicações 

detalhadas e observar a evolução. E tem boa chance de 

deixar o doente com a impressão de que está sendo cui-

dado. A economia no preço da consulta resulta em con-

tas astronômicas pagas aos hospitais, onde vão parar os 

pacientes por falta de diagnóstico precoce, aos labora-

tórios e serviços de radiologia, cujas redes se expandem 

a olhos vistos pelas cidades brasileiras. Por essa razão, 

os concursos para residência de especialidades que re-

alizam procedimentos e exames subsidiários estão cada 

vez mais concorridos, enquanto os de clínica e cirurgia 

são desprestigiados.

Aos médicos, que atendem a troco de tão pouco, só 

resta a alternativa de explicar à população que é tarefa 

impossível trabalhar nessas condições e pedir descre-

denciamento em massa dos planos que oferecem remu-

neração vil. É mais respeitoso com a medicina procurar 

outros meios de ganhar a vida do que universalizar o 

cinismo injustificável do “eles fingem que pagam, a gen-

te finge que atende”.

O usuário, ao contratar um plano de saúde, deve sem-

pre perguntar quanto receberão por consulta os profis-

sionais cujos nomes constam da lista de conveniados. 

Longe de mim desmerecer qualquer tipo de trabalho, 

mas eu teria medo de ser atendido por um médico que 

vai receber bem menos do que um encanador cobra para 

desentupir o banheiro da minha casa. Sinceramente.

Dráuzio Varella.
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SPRS presente e atuante
na luta nacional pela 

valorização do Pediatra

Foi realizado no dia 30 de abril, no Rio de Janeiro, 

em evento que antecedeu a posse da nova Diretoria 

da Sociedade Brasileira de Pediatria e contou com a 

presença de diversos Presidentes e Diretores de Defesa 

Profissional das afiliadas por todo Brasil, o Fórum 

Nacional de Valorização do Pediatra. Na ocasião a SPRS 

foi representada pelo seu Presidente, José Paulo Ferreira e 

pelo Diretor de Defesa Profissional, Marcelo P. Porto.

Inicialmente, Milton Macedo, Presidente do 

Departamento Científico de Defesa Profissional da SBP, 

fez um relato da situação de cada estado a respeito da 

organização e da mobilização da pediatria em torno da 

pauta nacional unificada.

Dentre as principais informações prestadas, as mais 

destacadas foram a aprovação pela Câmara Técnica 

da CBHPM em 26 de fevereiro de 2010 e consequente 

inclusão na CBHPM, da consulta de Puericultura, com porte 

3B (valor de R$ 112,00) e do teste do reflexo vermelho, 

porte 1C (R$ 30,00). O teste do olhinho já foi incluído no 

rol da ANS e, portanto, deve obrigatoriamente ser pago 

pelas operadoras de saúde ao Pediatra que o realizar, já a 

partir de 7 de junho de 2010. Já a consulta de Puericultura, 

que foi incluída na CBHPM conforme o proposto pela 

SBP e constante no projeto da Senadora Patrícia Sabóia, 

necessita ainda ser incluída no rol da ANS para ser paga 

sem questionamento pelas operadoras.

Entretanto, embora ainda não faça parte do rol 

de procedimentos da ANS, a inclusão da consulta de 

Puericultura na CBHPM se constitui em um instrumento 

político importante para que os Pediatras pressionem 

os diversos convênios a pagarem desde já, de forma 

diferenciada, o atendimento de Puericultura. Mas para 

que isso ocorra, é imprescindível o engajamento e 

mobilização de todos os Pediatras em seus estados. Nós 

no RS, não estamos parados, mas precisamos aumentar a 

nossa mobilização e pressionar as operadoras de planos de 

saúde para podermos conquistar logo esse que é um direito 

nosso e das crianças e adolescentes por nós atendidos. É 

importante frisar que o pagamento diferenciado da consulta 

de Puericultura pode repercutir em um aumento de 70% 

no rendimento dos consultórios, sem aumentar o número 

de pacientes atendidos, já que é um dos principais tipos de 

consulta que atendemos.

Outro aspecto abordado no Fórum disse respeito à glosa 

de reconsulta, luta iniciada pelo Comitê de Defesa Profissional 

da SPRS em 2008 e que hoje ganhou importância nacional. 

Novamente salientamos que para terminar de vez com essa 

exploração repetitiva do nosso trabalho é indispensável que 

os colegas encaminhem suas denúncias, com os extratos 

mostrando as glosas, à Diretoria de Defesa Profissional da 

SPRS, que juntará os documentos de todos e encaminhará 

à ANS, que por sua vez, aplicará as sanções devidas às 

operadoras que tiverem cometido o delito (sim, é um delito!), 

tantas vezes quantas forem necessárias, até que essa prática 

nefasta termine. Também salientamos que os colegas não 

precisam temer represálias às suas denúncias por parte das 

operadoras, pois não há base legal para isso.

Durante todas as discussões ocorridas no Fórum, a postura 

atuante e, em algumas situações agressiva, da SPRS, foi 

reconhecida e elogiada, servindo como modelo às outras 

filiadas pelo país.

Na ocasião, o presidente do Departamento Científico, 

Milton Macedo, apresentou, dentre várias informações, um 

relato da situação de cada estado a respeito da organização 

e da mobilização da pediatria em torno da pauta nacional 

unificada. Foram discutidas as dificuldades a serem superadas 

e propostas de ação. Dentre as decisões, a “Carta do Rio de 

Janeiro”, destinada ao conjunto dos pediatras.
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30 de abril de 2010

Colegas,

Dando sequência ao Movimento de Mobilização Nacional da Pediatria, a SBP realizou 

mais um Fórum de Defesa Profissional na cidade do Rio de Janeiro, em 30 de abril de 

2010. A Pediatria vive um momento de muita visibilidade no cenário médico do País.

As ações de Defesa Profissional da SBP, ao longo dos últimos anos, ganharam grande 

impulso, especialmente a partir de julho de 2009, com um programa consistente de 

valorização da pediatria e do pediatra. Começaram a surgir os primeiros resultados sig-

nificativos do Movimento que, aos poucos, passa a ser citado como exemplo por outras 

especialidades médicas no País.

O acordo SBP/Unidas, com o apoio da ANS, é um marco histórico que reflete o grande 

potencial do movimento associativo dos pediatras na retomada do respeito e da remune-

ração digna do seu exercício profissional. Não podemos perder esse bom momento em 

que oportunidades favoráveis à pediatria se multiplicam em todo o território nacional. 

Os avanços projetados só dependem de nós e das ações efetivas das Filiadas Estaduais.

Os participantes do Fórum de Defesa Profissional do Rio de Janeiro – lideranças pe-

diátricas de todo o país – avaliaram positivamente os resultados obtidos até agora e 

assumiram o compromisso de estimular ainda mais a adesão dos colegas, protagonistas 

insubstituíveis para o alcance das conquistas desejadas.

Mediante a atuação firme das Filiadas e a participação efetiva dos Associados, tendo 

por referência as diretrizes da SBP, ganharemos todos: as crianças, os adolescentes, os 

pediatras e a sociedade. 

“Sua adesão à Mobilização Nacional dos Pediatras é indispensável para as con-

quistas que esperamos alcançar. Sem você fica difícil avançarmos”. 

Dioclécio Campos Júnior

MOBILIZAÇÃO NACIONAL DOS PEDIATRAS

Carta do Rio de Janeiro
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Caros colegas,

O Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria foi 
criado em 2008 com o objetivo de reunir pediatras de todo 
Rio Grande do Sul, com um programa visando à atualização 
sobre temas do dia-a-dia de consultórios, ambulatórios e 
emergências pediátricas. A ideia foi um grande sucesso que se 
repetiu em 2009, no centro de eventos da PUCRS, com cerca 
de 850 inscritos.

Este ano fomos mais ambiciosos e convidamos para 
participar deste encontro, lideranças na área da Pediatria 
da América Latina. A fórmula será a mesma, sala única, com 
palestras e discussões sobre temas abrangentes da prática 
diária do pediatra, porém com a participação de convidados 
estrangeiros, trazendo a sua experiência.

Esperamos que o congresso gaúcho passe a ser um evento 
obrigatório na agenda da especialidade em todo Brasil. E 
acreditamos que os pediatras gaúchos não podem deixar de 
participar desta grande “festa” de nossa especialidade.

Esperamos todos na PUCRS!

Um grande abraço da Diretoria da SPRS.

Conheça maiores 
detalhes da programação
do evento, incluindo os cursos 
pré-congresso do dia 30/06, 
no site:
www.ccmeventos.com.br/pediatria2010
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01/07/2010 – Quinta-feira

junho 2010

Tarde

8h-8h30 Inscrições e material 

8h30-9h Sessão de Abertura 

9h-9h45 Mesa redonda: Desafios da Pediatria
 Coordenador: José Paulo Ferreira

 • Valorização do Pediatra
  Eduardo Vaz (RJ)
 • A Pediatria na Argentina
  Margarita Ramonet (ARG)
 • Pesquisa durante a residência 
  de Pediatria
  Fernando Ferrero (ARG) 

9h45-10h15 Pergunte ao Professor 

10h15-10h45 Intervalo 

10h45-11h30 Mesa redonda: Otorrinolaringologia
 Coordenador: Otávio Piltcher

 • Otite de repetição – Quando 
encaminhar ao otorrino?

  Berenice Dias Ramos
 • O respirador bucal e a apneia do sono
  Jose Faibes Lubianca Neto
 • Sinusite na infância, como 

diagnosticar?
  Maria Beatriz Rotta Pereira 

11h30-12h Pergunte ao Professor 

12h-13h30  Simpósio Satélite Mantecorp

Manhã

14h Palestra: A influência dos fatores
   precoces sobre a saúde de 
 adolescentes e adultos
 Palestrante: César Victora 
 Presidente: Patrícia Lago 

14h45-15h30 Mesa redonda: Cirurgia 
 Coordenador: Carlos Peterson

 • Abdome agudo na criança
  Lionel Leitzel
 • Cirurgia videolaparoscópica na 

criança: quando está indicada?
  Gastão Coelho Silva
 • Fimose – Nicolino César Rosito 

15h30-16h Pergunte ao Professor 

16h-16h30  Intervalo 

16h30-17h30 Simpósio Satélite Abbott 

17h30 Mesa Redonda: Nutrologia
 Coordenação: Karen Boianovsky

 • Alimentação no 1º ano de vida: 
atualização – Elza Mello

 • Alimentação X Doenças da vida 
adulta – Cláudia Gazal

 • Obesidade: como prevenir?
  Márcia Schneider 

18h30  Pergunte ao Professor

Veja alguns dos nossos convidados para esta edição:

• Fernando Ferrero
Pneumopediatra, Consultor da OMS e Professor de Pediatria da Universidade de Buenos Aires

• Margarita Ramonet
Presidente da Sociedade Argentina de Pediatria, Professora de Pediatria da Universidade de Buenos Aires

• Osvaldo Bello
Chefe da Disciplina de Emergência Pediátrica do Hospital Universitário de Montevideo

• Eduardo Vaz
Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria

• César Victora
Pesquisador, Pediatra, Epidemiologista e Consultor da OMS

• Vera Lúcia Sdepaniam
Presidente do Departamento de Gastropediatria da SBP 

Os trabalhos selecionados ficarão expostos 
durante todo evento, e serão avaliados por 
professores convidados, em grupos de 10, 
durante os intervalos da programação. Os 
três melhores temas livres apresentados 
receberão como prêmio da SBP/SPRS 
inscrição e diária em Gramado, durante o 
Congresso Brasileiro de Vacinas, que será 
realizado também em julho de 2010. 

Temas Livres

Evento pontuado pela CNA
Especialidade Pediatria: 15 pontos
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02/07/2010 – Sexta-feira

Tarde

8h-8h45 Palestra internacional: 
 A Hepatite A na Argentina pós-  
 vacinação em massa
 Palestrante: Margarita Ramonet (ARG)
 Presidente: Cristina Targa Ferreira

8h45-9h30 Mesa redonda: Gastroenterologia
 Coordenador: Alfredo Cantalice

 • DRGE: Quando e como tratar?
  Matias Epifânio 
 • Dores abdominais recorrentes na 

infância – José Vicente Spolidoro
 • Doença colestática: sinal de alerta
  Themis Reverbel da Silveira 

9h30-10h  Pergunte ao Professor 

10h-11h Simpósio Satélite MSD 

10h30-11h30 Mesa redonda: Pediatria Ambulatorial  
 Coordenador: Roseli Kripka

 • Quando pensar em doença 
inflamatória intestinal

  Vera Lúcia Sdepanian (SBP)
 • Doença celíaca: quando suspeitar
  Sandra Vieira 
 • Rotavirus: O que mudou após vacina
  Juarez Cunha 

11h30-12h Pergunte ao Professor 

12h30-14h Simpósio Satélite Support 

Manhã

14h Palestra internacional: 
 Como diferenciar pneumonia  
 bacteriana de viral?
 Palestrante: Fernando Ferrero (ARG)
 Presidente: Eduardo Jaeger 

14h45-15h30  Mesa redonda: Asma
 Coordenador: Claudio Ricachinevsky 
 • Lactente sibilante: tratamento e 

prevenção das crises – Renato Stein
 • Asma aguda grave na sala de 

emergência – Jefferson Piva
 • Empiemas: aspectos clínicos e 

tratamento 
  Sérgio Amantea e José Carlos Fraga 

15h30-16h Pergunte ao Professor 

16h-16h30 Intervalo 

16h30-17h30 Simpósio Satélite Schering Plough 

17h30 Mesa Redonda: Endocrinologia
  Coordenadora: Cristiane Kopacek

 • Síndrome metabólica 
  Cesar Geremia 
 • Diagnóstico precoce da Diabetes 

Tipo I – Ticiana Rodrigues
 • Diagnóstico e tratamento da baixa 

estatura – Leila de Paula 

18h30 Pergunte ao Professor 

eventos

03/07/2010 – Sábado

Tarde

8h-8h45 Palestra internacional:
 Desidratação e choque hipovolêmico 
 na Sala de Emergência
 Palestrante: Osvaldo Bello (URU) 
 Presidente: Rita de Cássia Silveira 

8h45-9h30 Mesa redonda: Infectologia
 Coordenador: Marília C. Brust 

 • H1N1 Atualização – Marcelo Scotta
 • Aspectos atuais do pneumococo: resis- 

tência e imunizações – Fabrizio Motta
 • Calendário Vacinal brasileiro
  Boaventura dos Santos 

9h30-10h Pergunte ao Professor 

10h-11h Simpósio Satélite Wyeth 

11h30-12h15 Mesa redonda: Segurança
 Coordenadora: Jaqueline Elbern 

 • Maltrato físico: manejo inicial e 
tratamento na SE – Osvaldo Bello (URU)

 • Sinais e sintomas do abuso sexual na 
criança e adolescente  – Joelza Pires

 • Aspectos legais da violência contra 
as criança - Denise Villela (Promotora da 

Infância) 

12h15-13h  Pergunte ao Professor 

13h-14h Simpósio Satélite Nestlé 

Manhã

14h45-15h30 Mesa redonda: Neurologia
 Coordenador: Cleber Ribeiro A. da Silva 

 • Transtorno déficit de atenção e 
Hiperativade (TDAH): Quando 
diagnosticar? – Newra Rotta 

 • Autismo – Rudimar dos Santos Riesgo 
 • Manejo da cefaléia
  Magda Lahorgue Nunes 

15h30-16h Pergunte ao Professor 

16h-16h30 Intervalo 

16h30-17h15 Mesa Redonda: Alergias
 Coordenadora: Juliana Eloi 

 • LV na prevenção de alergia. Verdade 
ou mito? – Helio Lopes Simão

 • Alergia alimentar mediada por IgE
  Arnaldo Porto
 • Alergia alimentar: visão do gastro-

enterologista – Cristina Targa Ferreira

17h15 -17h45 Pergunte ao Professor 

17h45 Encerramento: Apresentação do
 Relatório do Fórum de Valorização 
 do Pediatra – Marcelo Porto 
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Caro Colega Pediatra,

Tradicionalmente, o Comitê de Neonatologia da 

Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul realiza 

uma Jornada no interior do estado (esta próxima 

será a XVI), tendo como sedes, que se sucedem 

a cada ano, os pólos universitários: Caxias, Passo 

Fundo, Santa Maria e Pelotas/Rio Grande, sempre 

tendo como alvo o Pediatra Geral e os Residentes 

de Pediatria, abordando temas que os interessam, 

deixando de lado os assuntos super especializados 

da Neonatologia Intensiva. 

Neste ano o local será Pelotas, e a época 10 a 12 de 

junho (quinta à noite, sexta todo o dia e sábado pela 

manhã), coincidindo com a Fenadoce (uma atração 

a mais). 

Sempre convidamos um professor de fora do 

nosso estado, e neste ano já temos confirmada a 

presença do Dr. Néstor Vain, docente e pesquisador 

argentino, com vários trabalhos publicados na 

literatura pediátrica, que ocupa o cargo de Professor 

de Pediatria e Neonatologia na Faculdade de 

Medicina da Universidade de Buenos Aires. 

10, 11 e 12 de junho de 2010 – PELOTAS, RS
Auditório Dom Antonio Zattera - UCPEL (Rua Félix da Cunha, 408 - Centro)

XVI JORNADA  SUL-RIO-GRANDENSE  DE  NEONATOLOGIA

O Dr. Vain proferirá duas palestras, uma na 

abertura, versando sobre “Morte súbita do 

lactente, chupetas e amamentação”, e outra na 

sexta de manhã, com o tema “Atualização no 

atendimento do recém-nascido banhado em 

líquido amniótico com mecônio”. 

Os demais assuntos propostos pelo pessoal 

de Pelotas e Rio Grande: Infecções no recém-

nascido, Problemas respiratórios agudos e 

crônicos, Organização do atendimento neonatal, 

Ambulatório de seguimento do prematuro, 

Humanização do atendimento neonatal, Dor no 

recém-nascido, Rede Gaúcha de Neonatologia 

(dados de morbidade e mortalidade, curvas de 

crescimento de prematuros, vacinas especiais 

para o prematuro) serão abordados por membros 

do nosso Comitê, como é da nossa rotina. 

Agende-se e venha conviver conosco e aproveitar 

da ciência prática e dos doces de Pelotas. 

Contamos com tua presença!
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Trabalho infantil atinge

quase 1 milhão
de crianças brasileiras

 pesar de a legislação brasileira ser precisa e proibir o trabalho de crian-

ças com menos de 14 anos, o IBGE registrou 993 mil crianças entre 5 e 13 anos 

trabalhando (dados da PNAD de 2008).  Se ampliarmos esta faixa até os 17 anos, 

teremos então 4,5 milhões de crianças e jovens nesta condição, o que corresponde 

a 10% da população com esta faixa etária.

A maior parte destas crianças (51%) trabalha em atividades domésticas. A se-

gunda maior incidência (35%) trabalha em atividades agrícolas. A média salarial é 

de R$ 269,00 mensais.

Segundo a Constituição Brasileira, criança menor de 14 anos não pode trabalhar.  

Dos 14 aos 16, só se estiver inserida no sistema de aprendizado (menor aprendiz). 

Entre 17 e 18 anos, é possível trabalhar, desde que a função não seja noturna ou 

insalubre. Apesar disso, o que se vê são crianças e adolescentes envolvidos com 

tarefas insalubres e perigosas para sua idade e nível de desenvolvimento.



pelo Trensurb, está levando 

para as estações do trem 

da Grande Porto Alegre, de 

7 a 12 de junho, ações que 

envolvem a comunidade 

usuária. 

O Departamento de Educação 

e Desenvolvimento Social da 

UFRGS, em parceria com o Fórum Estadual de Prevenção 

e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho 

Adolescente/RS também promoveram o “Seminário Cultura 

da Proteção” para discutir esta temática, realizado em Porto 

Alegre, no auditório Dante Barone da Assembléia Legislativa, 

no dia 25 de maio. 

trabalho infantil
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A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que em todo o mundo estejam 

trabalhando 352 milhões de crianças menores de 17 anos e salienta para a importância 

das políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente contra o trabalho infantil.  

No mundo do trabalho, as crianças têm risco maior do que os adultos de desenvolver 

doenças ocupacionais, tanto de forma mais rápida quanto com maior gravidade. 

A criança que trabalha sofre ainda com a marginalização, pois fica privada de viver a 

infância estudando e brincando. Está sujeita a maior risco de doenças e acidentes, 

se comparada aos adultos, resultando na desestruturação da personalidade e 

inadequada inserção social.

O trabalho infantil vai reproduzir um modelo de vida sem direitos de cidadania, 

perpetuando o ciclo da miséria e da baixa instrução.

Por sua história em defesa da qualidade 

de vida das crianças e adolescentes, a SPRS 

é radicalmente contra o trabalho infantil 

e apoia a sensibilização de todos para 

este problema. Precisamos de políticas 

públicas que criem mecanismos de 

proteção à infância e à juventude.

O Rio Grande do Sul está mobilizado para a campanha 

de conscientização contra esta agressão à infância, com 

diversas atividades que buscam intensificar as discussões 

alertando para o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil 

– marcado para 12 de junho. O tema da campanha deste 

ano é “Com Educação Nossas Crianças Aprendem a 

Escrever um Novo Presente Sem Trabalho Infantil”.

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, 

junto com o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação 

do Trabalho Infantil, está promovendo o 4º Seminário 

Educação para erradicar o trabalho infantil - Gênero: 

Igualdade e Equidade, neste dia 10 de junho, propondo 

uma ampla discussão sobre a situação das crianças e 

adolescentes.  Já a Semana de Mobilização, promovida 

Campanha sensibiliza contra o trabalho infantil

Quem ama protege!
Diga não ao trabalho infantil

Uma das ações da Campanha 
de Combate ao Trabalho 

Infantil 2010, da Unicef, OIT/
Brasil e Fórum Nacional será 
a distribuição de tabelas da 

Copa do Mundo 2010 com a 
mensagem “Cartão vermelho 

ao trabalho infantil”.
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Com mais de 120 participantes, foi um sucesso absoluto 
o Simpósio de Alergia realizado nos dias 28 e 29 de maio, 
em Santa Maria, dentro do Programa de Educação Continuada 
(PEC) do Departamento de Pediatria da UFSM, em parceria 
com o Escritório Centro-Ocidental da SPRS. 

O evento, de altíssimo nível científico, abordou as 
principais manifestações de alergia, além de aspectos atuais da 
terapêutica, contando com a participação dos colegas Arnaldo 
Porto Neto, José Vicente Spolidoro, José Lubianca Neto e 
Gilberto Fischer, além de uma platéia atenta e participativa.

Representando a Diretoria da SPRS, o Diretor de Defesa 
Profissional, Marcelo P. Porto, abriu o encontro, pontuando a 
importância da atualização científica do pediatra como pré-
requisito indispensável à sua valorização profissional.

O simpósio, que marca o recomeço do PEC, assinala 
também o início auspicioso de uma associação, de longa data 
desejada, entre os eventos do Departamento de Pediatria da 
UFSM, chefiado por Larry Argenta, e do Escritório Centro-
Ocidental da SPRS, hoje coordenado pelos colegas José Carlos 
Barradas e Beatriz Porto.

Simpósio de Alergia em Santa Maria



		

Agenda
SPRS

Confira informações mais detalhadas 
no site da SPRS:

www.sprs.com.br

 Simpósio Brasileiro de Vacinas 
De 15 a 17 de julho
Gramado, RS – Hotel Serra Azul
Informações:  www.vacinas2010.com.br

2010

 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/

 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 Congresso Gaúcho 
 de Atualização em Pediatria
 Simpósio Latino-Americano de Pediatria 

De 01 a 03 de julho de 2010
Porto Alegre – Centro de Eventos da PUC
Informações: (51) 3328.4062 / 3328.6337 
www.ccmeventos.com.br/pediatria2010
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 Reunião Cientifica: Avaliação da Função Renal em 
Pacientes Internados em CTI Neonatal
9 de junho de 2010 - 12h30min
Porto Alegre, RS
Universidade Corporativa Mãe de Deus - Sala 1
Público-alvo: Pediatras
Palestrante: Dra. Clotilde Druck Garcia
Inscrições: universidade.corporativa@maededeus.com.br

 Encontro do Departamento de  
Otorrinolaringologia da SPRS 
Atualização Científica
12 de junho de 2010
Hotel Personal Royal  – Caxias do Sul, RS

 XVI Jornada Sul-Rio-Grandense de Neonatologia 
De 10 a 12 de junho de 2010 
Pelotas, RS
Informações: (51) 3328.4062
 E-mail: sprs@sprs.com.br
 www.sprs.com.br/jornadaneo

 XVII Curso de Pneumologia Pediátrica 
 do Hospital da Criança Santo Antônio   

De 21 a 25 de julho de 2010
Convidados: Alejandro Colom (ARG)
 Luis Vicente Ferrreira Filho (SP)
Informações e inscrições: pneumped@santacasa.tche.br
 Fone: (51) 3214.8646

 Fórum Pediátrico de Morte Encefálica e Doação de 
Órgãos – Você tem segurança em diagnosticar Morte 
Encefálica?  Venha debater suas dúvidas.
11 de junho de 2010
Porto Alegre, RS – Anfiteatro do CREMERS
Horário: 14h às 20h
Apoio: Comitê de Terapia Intensiva do SPRS e CREMERS
Inscrições antecipadas e gratuitas
  Telefone: (51) 3219.7544
  Fax: (51) 3217.1968
  E-mail: cremers@cremers.org.br

 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 Organização 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




