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Mauro Silva de Athayde Bohrer
Presidente 2006/2007

Íntegra do discurso de posse:

Vivo, hoje, uma situação Marta e a Betina, ou com a Betina e a 
peculiar... Há três anos, nem me Marta, essa dupla dinâmica de 
imaginava possível candidato a um sustentação administrativa, foi o 
cargo eletivo na nossa Sociedade, ombro a ombro prazeroso com todos 
dado que estava ao lado de meu pai e os membros da Diretoria a quem 
sua doença. Pois foi quando o Ércio e o nomeio: Ércio, Nader, José Paulo, 
Nader me procuraram e sopraram o Ignozy, Maria Teresa, Paulo Carvalho, 
borralho que cobria as brasas, das Jaqueline, Carlos Humberto, Ilson, 
quais não pensava eu, pudessem Célia, Betânia, Rita e seus comitês 
surgir chamas que reacendessem ressuscitados e funcionantes, Loch,  
minha movimentação político e mestre da temperança, Fleck,  mestre 
administrativa. da conciliação, das tantas reuniões em 

Eis que, estimuladas as torno das panquecas, saladas e 
brasas, incendiei-me e me vi candi- pastelões da Roseli...
dato. Fui muito apoiado pela diretoria Mais que tudo isso, que já 
presidida pelo Ércio. Formamos uma seria suficiente, melhor do que tudo, 
bela equipe e, logo, me vi ativo, agitado viagens, reuniões longuíssimas, 
e combativo como não suspeitava que cansaço das discussões, sempre 
ainda fosse possível. proveitosas, destemor do desgaste 

No discurso de posse, mais dos embates políticos,  esses que mais 
me justifiquei como que precisasse me reativam o vigor, foi a possibilidade de 
convencer de que não tinha sido participar, ajustar e estreitar o vínculo 
convidado por acaso e precisasse com a administração central da 
provar que podia desempenhar a Sociedade Brasileira de Pediatria, com 
tarefa destinada pela eleição. Quase a qual vivemos dois anos de perfeita 
tanto como as justificativas que sintonia, unindo este povo Gaúcho, 
apresentei, f iz homenagens e cujo conceito vem antes do de nação, 
agradecimentos... E, com a ajuda com nossa bravura, fortaleza e 
prestimosa desta equipe maravilhosa, belicosidade, temperadas nas lutas 
que formamos, provamos que, sim, eu históricas pela manutenção de nossas 
era capaz e ela, competente. fronteiras e implantação do regime 

Tornamo-nos parte de um republicano no nosso país, com esta 
processo evolutivo em que, além da engenhosa cr iatura, misto de 
administração de serviços para os admirável político e eloqüente orador, 
quais se destina uma associação, que é o nosso Presidente Dioclécio, 
otimizamos o orçamento, transforma- sempre apoiado por seu fiel escudeiro 
mos o nosso Jornal de deficitário para Eduardo, que de colegas de diretoria e 
superavitário, aumentamos suas parceiros de reuniões tornaram-se 
edições, bem como as do Boletim nossos amigos e gaúchos honorários 
Científico, aperfeiçoamos o programa por seus fatos e feitos.
de educação médica que, de Assim estivemos, lado a lado, 
continuado, passou a permanente, sob sua direção, nas lutas:

pela aprovação da Lei do Ato Médico; introduzimos o Pré-TEN e consegui-
pela implantação, plena, da CBHPM; mos patrocínio através de uma 
pela campanha, permanente, de parceria ética e proveitosa com a 
incentivo ao aleitamento materno; pela Nestlé do Brasil, empresa que 
prática esportiva adequada e dirigida, homenageio, como pedra fundamental 
nas escolas brasileiras; pela inserção do funcionamento da nossa associa-
do Ped ia t ra  nas  equ ipes  de  ção, tanto a nível regional, como 
atendimento da saúde da família; pelo nacional, nas pessoas do Roberto 
estreitamento das relações internacio-Sato, Ricardo Moreira e sua equipe: 

Rosana, Luciano, Cláudio e sua nais, com a aproximação de países do 
recente aquisição, Cristian, sempre ao velho Continente e do Cone Sul, do 
nosso lado e oferecendo todo o apoio que, inclusive, fui testemunha e 
necessário. protagonista, em Florianópolis, duran-

Mas, mais que o convívio, te memorável reunião de trabalho, em 
quase diário e permanente com a parceria com a Organização Pan- 

RS SP



EDITORIAL

a m e r i c a n a  d e  S a ú d e ,  c o m  Budianski, históricos da nossa cardiologista, às vezes pediátrico, 
representantes da Argentina, Pediatria e, até poucos anos, com o u t r a s  n ã o ,  s u a  p e l e  p e l o  
Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile. José Cândido Rosa, Antônio e Maria dermatologista, pediátrico ou não, 
Pela confirmação de uma Doutrina Spolidoro. seu esquema vacinal pela enfermeira 
Pediátrica. Que convivo com Raul do posto, seus distúrbios evolutivos 

Mas, além de tudo isso e Seibel, Rubião Hoefel, que, por seu normais, de comportamento, pelo 
transcendendo sua importância, foi a silencioso e discreto exemplo, foi psiquiatra infantil, seus intestinos 
constatação do consenso, agora, grande inspirador de minha vocação pelo gastrenterologista pediátrico.
nacional da progressiva desvalori- Pediátrica. Ronald Souza, Ênio  e Ora, como vamos juntar os 
zação profissional, econômica e Newra Rotta, Ércio Amaro de seus pedaços que sofreram esquar-
política do Pediatra Brasileiro, que Oliveira, Silvio Drebes, José Luiz tejamento orquestrado por este 
iludido e inebriado pelo prazer do Bohrer Pitrez, Nilo Galvão, Décio sistema distorcido e mau, mas, às 
fazer bem feito seu trabalho pelas Martins Costa Júnior, Paulo Berch e vezes, com nossa conivência passiva 
crianças e adolescentes, pensando Gentil Bonetti. e complacente.
ser recompensado apenas por seus Que aprendi crescimento e Está na hora da nossa reden-
resultados, esqueceu-se e não desenvolvimento com Ênio Pilla e ção, e desta idade e experiência, 
cuidou de si, e jaz, agora, enganado alimentação com Hebe Tourinho e quando ao mesmo tempo sou filho, 
pelo sistema Público e Privado, Rita Coutinho. Que freqüentei a irmão, pai, avô, amado e amante, 
responsáveis pela saúde e doenças cozinha experimental da enfermaria ouso lhes dizer:
do nosso povo. 34, na antiga e genuína Santa Casa É necessário reabilitar o 

Estou em uma fase admirá- de Misericórdia. Pediatra Integral e a Doutrina de sua 
vel de minha vida, na qual posso dar Que, enfim, vivi como pro- Ciência do Crescimento e Desen-
testemunho sobre os tempos em que tagonista a época áurea da Pediatria, volvimento.
vivi, de quando o Pediatra era o que aliava humanização com saber Esta bandeira, atualmente 
Médico das famílias e orientador da científico... Presencio a degradação empunhada por nosso Presidente 
alimentação e nutrição, organizador progressiva da Pediatria, nos últimos Dioclécio, que nos honra hoje com 
do esquema de imunizações, anos, uma parte pela política de sua presença ilustre, também, temos 
controlador do crescimento e do saúde, e outra, importante, por nossa defendido, por palavras e atos, até 
desenvolvimento; que convivi com responsabilidade, ao abrirmos mão judiciais.
Luiz Torres Barbosa e o nascimento inocentemente de diversas tarefas da E, neste momento em que 
da Neonatologia no Brasil, com nossa competência, a profissionais iniciamos este novo mandato, 
Magalhães de Carvalho, seu soro e não médicos ou especialistas confirmado, por expressiva votação, 
sua fórmula, inovadores e engenho- acionados leviana e precocemente, em eleição em que o voto não era 
sos, hoje substituídos, a peso de talvez por comodismo, antes de obrigatório, nos propomos a lutar 
ouro, por fórmulas comerciais, com termos esgotadas todas as nossas com o suor do nosso trabalho, o brilho 
os mais diverso nomes de fantasia. capacidades. do nosso saber, as lágrimas das 
Com Eduardo Marcondes, Júlio Situação que denunciei já na mães e nossas crianças e adolesc-
Dickstein, Afrânio Garcia e outros primeira reunião a que compareci do entes, suas dores, secreções, vindas 
tantos mestres que traziam em si a nosso Conselho Superior, logo no de onde vierem, para reconstruir este 
memória de Moncorvo Filho, Pedro início de nossa gestão, e que atinge, Pediatra Integral à imagem e 
de Alcântara e César Perneta, hoje em dia, esta realidade perversa semelhança dos nossos Sagrados 
alicerces fundamentais da verda- e trágica das consultas que culminam Ancestrais.  
deira Pediatria. com o encaminhamento ao..., ao..., 

Que também, em nosso ao..., que leva nossas crianças e Prometo!
meio, convivi com Maria Clara adolescentes a ter: seus pulmões 
Mariano da Rocha, remanescente, atendidos pelo pneumologista 
na época, da estirpe de Raul Moreira, pediátrico, seus rins pelo nefrologista 
Décio Mart ins Costa, Estela pediátr ico, seu coração pelo 



Congresso Gaúcho de Cuidados Intensivos 
em Neonatologia e Pediatria  

EDUCAÇÃO CONTINUADA

A SPRS tem se entre outros. O evento 
destacado, ao longo de seus contará com a presença dos 
70 anos, oferecendo muitas convidados internacionais: 
oportunidades de atualização Dra. Cleide Suguiahara (EUA) 
científica aos seus associa- e Dr. Julio Farias (Argentina), 
dos, nos vários segmentos de e os convidados nacionais: 
atuação da pediatria. Segun- Werther Brunow de Carvalho 
do o Dr. Ércio Amaro de (SP), Eduardo Juan Troster 
Oliveira Filho, Presidente do (SP), bem como todos os inte-
Congresso, neste ano de grantes do Departamento 
comemorações, foi preparado Científico de Neonatologia da 
um encontro especial, na Sociedade Brasileira de Pe-
medida em que buscou-se diatria: Paulo de Jesus Har-
atender as sol ici tações tmann Nader (RS), Eduardo 
constantes a respeito do Carlos Tavares  (MG), Jucille 
tema: Neonatologia e Terapia do Amaral Meneses (PE), Ân-
Intensiva Pediátrica. Este gela Sara Jamusse de Brito  
Congresso, a realizar-se nos (PR), José Roberto de Mo-
dias 21, 22 e 23 de junho raes Ramos (RJ), Antônio 
próximo, visa reunir a classe  Carlos de Almeida Melo (RJ), 
pediátrica da Região Sul do Renato Soibelmann Procia-
país, no Hotel Plaza São noy (RS), Maria Fernanda 
Rafael, em Porto Alegre, para Branco de Almeida (SP), 
atualizar e produzir conhe- Helenilce de Paula Fiod Costa  
cimentos. (SP), Ruth Guinsburg  (SP), 

Os convidados e a Carmen Silvia Martimbianco 
programação foram escolhi- de Figueiredo (MS), Ana Pau-
dos pela comissão científica la Bomfim de Borborema Alfa-
criteriosamente, em vista de ia (AM). Todos os comitês 
fazermos deste Congresso científicos da SPRS estarão 
um evento da mais suma presentes também.
relevência para o segmento 
da Pediatria, ainda mais no Atrativos não faltam, 
momento em que nossa So- por isso esperamos contar 
ciedade comemora 70 anos.  com a presença maciça dos 
Vão ser abordados  temas co- nossos associados para 
mo “Choque e PCR em UTIP”, prestigiar este evento que 
“Prematuridade Extrema”, certamente será de grande 
“Controvérsias em Terapia i m p o r t â n c i a  p a r a  o  
Intensiva”, “Sedação e anal- desenvolvimento de nossa 
gesia no recém-nascido”, atividade.



EDUCAÇÃO CONTINUADA

Confira a programação completa: 



Cerimônia de Posse da Diretoria 2006/2007
marca alinhamento total com a SBP 

Em seu discurso, o Materno, entre tantas outras. 
Presidente re-eleito desta- Luta que continua e se 
cou as evoluções alcança- reforça, já que a parceria 
das na gestão anterior, nos com a SBP torna-se ainda 
âmbitos administrat ivo, mais intensa e próxima, fato 
científico e de comunicação. destacado também pelo Dr. 
Citou como exemplo esta Dioclécio Campos, em suas 
publicação, o Jornal da p a l a v r a s  d e  a p o i o  e  
SPRS, que teve o número de homenagem ao Presidente 
edições anuais ampliado e re-eleito da SPRS. 
tornou-se auto-sustentável. 
O Boletim Científico também 
teve aumentado o seu nú-
mero de edições. Foi criado o 
Pré-TEN, e viabilizado atra-
vés de uma sólida e ética 
parceria com a área de 
nutrição infantil da Nestlé.

A SBP como con-
gregadora das regionais, e 
estas, atuantes, participa-
tivas e fomentadoras de 
questões importantes como 

As lutas político- a reabilitação do “Pediatra 
sociais, ao lado da SBP, Integral” e a Doutrina de sua 
também foram vitoriosas: a Ciência do Crescimento e 
confirmação da Doutrina Desenvolvimento. 
Pediátrica, a aprovação da 
Lei do Ato Médico, a Após a cerimônia, os 
implantação definitiva da presentes participaram de 
CBHPM,  a campanha um coquetel comemorativo e 
permanente do aleitamento de confraternização.

No dia 9 de março, 
ocorreu no auditório da 
SPRS, a Solenidade de 
Posse da Diretoria eleita para 
o  b i ê n i o  2 0 0 6 - 2 0 0 7 .  
Estiveram presentes mais de 
150 pediatras e convidados, 
q u e  p r e s e n c i a r a m  u m  
discurso emocionado do 
Presidente re-eleito, Dr. 
Mauro Silva de Athayde 
Bohrer.

No início da sessão, 
após a execução do Hino 
Nacional, o Dr. Mauro Bohrer 
convidou as seguintes perso-
nalidades para a mesa(na 
foto, da esquerda para a 
direita): Dr. Fábio da Silva 
Gatti, Diretor do Sindicato 
Médico do Rio Grande do Sul; 
Dr.  Mauro  Bohrer,  Dr.  
D ioc léc io  Campos  J r. ,  
Presidente da Sociedade 
Brasileira de Pediatria; Dr. 
Newton Barros, Presidente da 
Associação Médica do Rio 
Grande do Sul; Dr. Ercio 
A m a r o  d e  O l i v e i r a ,  
Representante do Secretário 
Municipal de Saúde.

SOCIEDADE
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SPRS prepara Comemoração dos 70 anos
à altura desse marco histórico

A Diretoria da SPRS está de Pediatria, que acontece também calendário comemorativo será a 
preparando a comemoração do 70º neste ano. Convidamos, então, todos “Corrida pelo Pediatra”. Com o slogan 
Aniversário com o estilo  que uma data os pediatras a participarem desta im- “Médico de criança e adolescente é o 
como essa merece. A SPRS tem uma portante atividade em prol do desen- Pediatra”, a corrida também acontece 
história de dedicação e luta. Seu volvimento do conhecimento da Clas- no dia 17 de junho. Com partida e 
desenvolvimento se deve ao espírito se Pediátrica ouvindo e debatendo, chegada no mesmo local da feira, essa 
de seus idealizadores, mantido, aprendendo e ensinando. Ressalta- rústica é um projeto audacioso. 
através dos tempos, pela colaboração mos que neste Congresso teremos a Pretendemos reunir pelo menos 500 
de inúmeros pediatras que, com participação de todos os Comitês pediatras para participar de uma 
dedicação e entusiasmo trabalham em Científicos da SPRS. corrida pelas ruas de Porto Alegre, em 
prol do crescimento e da valorização um percurso de 7.000 metros. As 
do seu quadro social, bem como da informações mais completas, assim 
especialidade em geral. que disponíveis, serão encaminhadas 

a todos os associados.
Chegamos aos 70 anos com 

quase 2.000 sócios e um histórico E, para festejar o importante 
importante de participação nos avan- aniversário da SPRS, no dia 23 de 
ços da ciência médica. Intensificando junho, às 21h, acontece, na Sociedade 
o estudo e a discussão de assuntos de Libanesa, o Baile dos 70 anos. A SPRS 
Pediatria, incrementando a realização estará subsidiando uma parte deste 
de pesquisas, promovendo palestras, evento e conta com a sua participação. 
cursos, congressos e debates abertos, Segundo a coordenadora da festa, Dra. 
fomentando o desenvolvimento do Jacqueline Lenzi Gatti Elbern, essa 
pediatra. Por tudo isso, por essa con- noite será repleta de surpresas e 
quista de um espaço representativo, atrações e embalada pelo DJ Léo 
tanto na classe médica como na Kurylo. O Coquetel e o jantar à 
sociedade em geral, este é um marco francesa estarão ao encargo do Chef 
que não pode passar sem a exata Cláudio Solano, então prepare-se para 
referência. Dentro da perspectiva comu- as delícias.

nitária, estaremos promovendo, em 
No decorrer do mês de junho, junho, um evento intitulado “Feira da Comemorar 70 anos de 

realizaremos uma série de atividades Saúde da Criança e do Adolescente”, dedicação à criança e ao adolescente, 
comemorativas. A parte científica será que está sendo organizado pelos bem como a atuação continuada do 
coroada com o CONGRESSO GAÚ- Comitês Científicos. A Feira será Pediatra  em prol do avanço da Ciência 
CHO DE CUIDADOS INTENSIVOS realizada, provavelmente, em um Médica e de participação constante no 
EM NEONATOLOGIA E PEDIATRIA, Shopping Center de Porto Alegre, on- desenvolvimento da sociedade, é 
de 21 a 23 de junho próximo, aqui em de várias especialidades, dentro da comemorar uma história de sucesso. E 
Porto Alegre. Conforme o Dr. Ércio pediatria, terão um espaço para passar ter a certeza de que o espírito jovem e 
Amaro de Oliveira Filho, Presidente do informações prioritárias ao público em empreendedor das pessoas que por 
Congresso, nesta oportunidade, o foco geral, de forma voluntária. Prestar um aqui passam garante energia de 
principal será em duas áreas: serviço à sociedade, promover a saú- criança e fôlego de adolescente à essa 
Neonatologia e Terapia Instensiva de, mostrar a cara da SPRS, são fatos nossa jovem setentona.
Pediátrica. São temas instigantes, que justificam com clareza esse even-
prevalentes na nossa atividade diária, to. A participação de todos é funda- Participe de todos os nossos 
como tantos outros, mas oportunos, mental. eventos, afinal fazemos parte dessa 
tendo em vista o Congresso Brasileiro Outra atração incluída no história.
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Comitê de Alergia, Imunologia e 
Reumatologia organiza X Congresso

i n t e r n a c i o n a l ,  e  9  especialmente Pediátrica, 
convidados estrangeiros já por se tratar de um evento 
estão confirmados, entre direcionado não só aos 
eles nomes relevantes especialistas, mas com 
como o  Dr. John Warner t ó p i c o s  b a s t a n t e  
(ING), uma das autoridades a b r a n g e n t e s  e  d e  
mundias de asma em aproveitamento na clínica 
criança; o Dr. Arnie Host geral.
(Dinamarca) autoridade 
e u r o p é i a  e m  a l e r g i a  Este congresso acontece 
alimentar;  Dr. James Kemp de 3 em 3 anos e, por isso, 
(EUA) alergista pediátrico provavelmente em não 
da Universidade do Sul da menos do que 15 anos 
Califórnia; e o Dr. Ricardo U. voltará a ser realizado no 
S o r e n s e n  ( E U A ) ,  Rio Grande do Sul. Trata-se 
imunologista pediátrico, de uma oportunidade única 
chairman do Departamento de especialização.
de Pediatria da Louisianne 
State University, sendo uma O Presidente do Comitê e  
das maiores autoridades do Congresso, Dr. Arnaldo 
em imunodef ic iênc ias Porto manda um recado 
primárias, prestador de um para a classe: “esperamos a 
serviço de referência, participação maciça dos 
procurado por pacientes de pediatras nesse evento e 
todo o mundo. aproveitamos para lembrar 

que o Comitê de Alergia, 
V á r i a s  a u t o r i d a d e s  Imunologia e Reumatologia 
nacionais nos segmentos está aberto a participação 
de alergia, imunologia e dos associados da SPRS. 
reumato log ia  es ta rão  Para fazer parte, basta ter 
presentes também para interesse e solicitar o seu 
abrilhantar ainda mais este i n g r e s s o ” .  M a i o r e s  
Congresso, que pretende informações na secretaria 
congregar a Classe Médica, da SPRS.

O Comitê Científico de 
A l e r g i a ,  I m u n o l o g i a  e  
Reumatologia foi fundado em 
21 de junho de 2002, por 
Annelise Hoffmann,  Ilóite 
Scheibel e Arnaldo Porto Neto 
com o objetivo de estudar e 
divulgar doenças alérgicas e 
seus tratamentos  no meio 
p e d i á t r i c o .  E m  2 0 0 3 ,  
incorporaram-se ao grupo o 
Dr. Hélio Miguel Simão, a Dra. 
Luciane Hoff Failace e a Dra 
Regina DiGesu. 

Segundo o Dr. Arnaldo 
Porto Neto, Presidente do 
Comitê, o grupo reúne-se  
mensalmente desde a sua 
criação e nesse tempo, 
diversos trabalhos foram 
realizados, entre eles a edição 
do primeiro Boletim Científico 
de 2004 e várias aulas do 
curso Pré-TEP. O trabalho 
mais forte realizado até agora 

terá seu ápice este ano, com o 
X Congresso Brasileiro e VI 
Latino-americano de Alergia 
e Imunologia em Pediatria e 
o I Simpósio Internacional 
sobre o Lactente Sibilante 
que se realizarão na cidade de 
Porto Alegre, Rio Grande do 
Sul entre os dias 27 e 30 de 
maio de 2006.

Em 2003, durante o IX 
Congresso Brasileiro de 
Pediatria, o Rio Grande do Sul  
foi escolhido por unanimidade 
para sediar esses eventos e, 
desde então, o Comitê de 
A l e r g i a ,  I m u n o l o g i a  e  
R e u m a t o l o g i a  v e m  
trabalhando arduamente na 
organização e na elaboração 
do programa cientifico .

Estes eventos que 
acontecem pela primeira vez 
no estado, tem caráter 
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Licença-maternidade de 6 meses 
tem novas adesões

Com  ma is  de  200  m i l  nascimento de Júlia para os próximos que é o tempo médio de trabalho da 
assinaturas de apoio, a Sociedade dias. “Tive que me afastar da minha mulher, uma ausência de dois, quatro ou 
Brasileira de Pediatria (SBP), a OAB e primeira filha com quatro meses e me seis meses é muito pequena, embora 
a Frente Parlamentar de Defesa da senti muito mal”, diz, consciente da extremamente relevante na vida 
Criança e do Adolescente estão em importância do contato entre mãe e filha pessoal”, enfatiza. 
campanha para que os cuidados com as para a saúde da criança. Em  São  Pau lo ,  Car los  
crianças e com a maternidade tenham o O texto do PL que tramita no Alexandre Ramos (PT), vereador de 
suporte social que merecem. Na quarta- Congresso e a lei já vigente em Beberibe Jaú, informa que apresentará o projeto 
feira, dia 15 de março, às 10hs, o se referem ao “êxito do crescimento e do de lei ainda neste semestre. “Estamos 
Senado Federal faz a primeira desenvolvimento da criança” e sua pensando em uma opção, pois o 
audiência pública para apreciar o relação com a “criação do vínculo afetivo município não tem previdência própria. 
projeto de lei 281/2005 da senadora adequado com a mãe, o pai e demais Mas já coloquei o assunto em discussão 
Pa t r í c i a  Saboya  (PSB-CE)  –  membros do grupo social da família que na cidade. Vi pelos estudos científicos 
apresentado com base em texto a acolhe”, lembra a importância do da SBP o quanto é importante o leite 
redigido pelo presidente da SBP, dr. aleitamento materno exclusivo durante materno e a relação afetiva da mãe com 
Dioclécio Campos Jr. Como trata-se de os seis primeiros meses, mas deixa o filho para a saúde na idade adulta”, 
matéria terminativa, o PL será votado claro que a extensão, assim como a assinala o também professor de 
apenas na Comissão de Direitos p r ó p r i a  l i c e n ç a  e s t a b e l e c i d a  filosofia. Em Minas Gerais, o vereador 
Humanos e Legislação Participativa, constitucionalmente, deve ser dada a de Teófilo Otoni Rômulo Barreiros (PSB) 
seguindo depois para a Câmara. todas as mulheres que desejarem, apresentou dois projetos, tendo como 

Pela proposta, os quatro mesmo as que por algum motivo não base o idealizado pela Sociedade. Um é 
m e s e s  e s t a b e l e c i d o s  p e l a  estiverem amamentando, de maneira a direcionado às servidoras públicas 
Consti tuição  bras i le i ra  serão  propiciar “os demais estímulos municipais e o outro às trabalhadoras 
acrescidos de mais sessenta dias, em essenciais” nessa fase da vida do bebê. das empresas privadas. 
troca de incentivos fiscais. De acordo A adesão dos municípios Dados
com o PL, fica instituído o Programa 

Em Vitória (ES), a iniciativa foi De acordo com estudos do Empresa Cidadã, que permite à 
do vereador José Carlos Lyrio Rocha gabinete da senadora Patrícia Saboya, trabalhadora receber seu salário 
(PSDB), que apresentou o projeto na se todas as empresas do País integralmente, assim como estabelece 
Câmara Municipal e mereceu elogios da aderissem ao projeto, isso acarretaria que a empresa pode deduzir 100% 
p r e s i d e n t e  d a  S o c i e d a d e  um custo de 500 milhões de reais em desse gasto extra do Imposto de Renda. 
Espiritossantense de Pediatria, dra. Ana renúncia fiscal (não se trata da A adesão de ambas – empresa e 
Maria Ramos: “Acho a atitude ótima. Previdência, mas do Imposto de funcionária – é “voluntária” e a 
Sem dúvida, um resultado da campanha Renda). O investimento “é pequeno, não argumentação do projeto é explícita 
em nível nacional e também do nosso apenas do ponto de vista de sua sobre “a lógica do convencimento e não 
movimento estado”. Para o vereador, a importância social, mas também se a da imposição”, assinala o dr. Dioclécio. 
idéia de conceder mais dois meses de lembrarmos que o SUS gasta, apenas 

Enquanto isso, a campanha já licença-maternidade às funcionárias é com internação por pneumonia no 
comemora o fato de que começa nos consistente e simples de ser posta em primeiro ano de vida, cerca de 300 
municípios um movimento para levar o prática: “Acabei de ser avô, minha neta milhões de reais e, evidentemente, este 
benefício também às funcionárias está com seis meses e senti na pele, valor deverá ser muito reduzido se 
públicas. Desde dezembro – aprovado dentro da família, a dor da separação houver a prorrogação da licença e o 
pela Câmara e sancionado pelo prefeito prematura entre minha filha e Carolina. c o n s e q ü e n t e  a u m e n t o  d a  
– o aumento da licença é realidade em Pela minha formação de economista, amamentação que, como sabemos, 
Beberibe, no interior do Ceará, onde a posso afirmar que o impacto não é tão previne também a diarréia, só para 
previsão que é esse ano 17 funcionárias forte. Atualmente, as famílias não são citarmos doenças ainda de grande 
e suas crianças sejam beneficiadas. A mais tão numerosas. Se a lei for impacto na mortalidade das crianças”, 
primeira, a socióloga Soraia Colaço, aos colocada em prática, devemos pensar finaliza  o Dr. Dioclécio. 
nove meses de gravidez, aguarda o 

(matéria extraída do site www.sbp.com.br)que num período de cerca de 30 anos, 



Coluna dos
Presidentes SPRS, entidade participativa

desde a fundação
A Sociedade de Pediatria gaúchos. A luta desse novo grupo 

do Rio Grande do Sul surgiu num foi plenamente recompensada. Dos 
tempo em que havia somente a primeiros anos de vida associativa 
Faculdade de Medicina de Porto aos dias atuais, inúmeros pediatras 
Alegre, hoje UFRGS, e um único colaboraram com dedicação e 
hospital - a Santa Casa. Foi entusiasmo pelo crescimento e 
fundada em 25 de junho de 1936 valorização do seu quadro social e 
com o nome de Sociedade de dos pediatras em geral.  A 
Pediatria e Puericultura do Rio lembrança, sempre presente, dos 
Grande do Sul, pelo Prof. Raul sócios fundadores, primeiros 
Moreira e um grupo de médicos presidentes e colaboradores 
precursores da formação pediátrica incansáveis Raul Moreira, Florêncio 
no Estado. Ygartua, Mário Assis Brasil, Carlos 

Há 70 anos atrás, mesmo Hofmeister, Décio Martins Costa, 
tendo sido reconhecida em 1903 Maria Clara Mariano da Rocha, 
como especialidade, a Pediatria Talaia Moura, Leopoldina Cabral, 
dava seus primeiros passos como Estela Budianski, Osmar Pilla, 
ciência. Os trabalhos científicos da Pedro Pereira, Rebelo Horta, 
época, bem como as políticas de Marajó de Barros, Felicissimo Difini, 
saúde voltadas para o atendimento Rui Rosário, Caio Coelho, José 
da população infantil, eram quase Fernandes  Barbosa,  Hé l io  
inexistentes. Medeiros, Piaguassu Correia, entre 

A SPRS cresceu e se outros, mostra a grandeza da sua 
desenvolveu com o espírito de seus representatividade. 
idealizadores que, preocupados Este texto reproduz a 
com os avanços da área médica e página inicial do Livro dos 60 anos 
da própria especialidade,uniram da SPRS. Já se vão 10 anos de seu 
esforços na construção de uma lançamento, período de rica e 
entidade que congregasse os intensa transformação no mundo, e 
colegas que, ano a ano, se a SPRS continua cada vez mais 
multiplicavam no atendimento firme, forte, engajada, solícita, par-
específico da população infantil. Os ticipativa e atuante. A SPRS é feita 
primeiros tempos foram difíceis. por pediatras para pediatras, com o 
Passada a fase da euforia, a objetivo de fornecer mecanismos e 
entidade permaneceu um longo condições de aperfeiçoamento e 
período desativada, caindo no crescimento profissional, para que 
descaso. Foi  novamente a nossa missão, de “cuidar” da saúde 
liderança do Prof. Raul Moreira que e do bem estar de crianças e 
a ressuscitou, dez anos depois, em adolescentes, seja alcançada em 
1946, com a adesão de um grupo sua mais ampla dimensão. A partir 
maior de colegas. Somados aos de agora, neste jornal, esta seção 
primeiros sócios fundadores, eles de história será uma constante, pois 
trabalharam muito num esforço é através da histór ia  que 
comum de promoção dos pediatras alcançamos o futuro.

HISTÓRIA

O  P r o f .   
José Cândido da 
S i l v e i r a  R o s a  
( 1 9 3 9  - 1 9 9 3 )  
presidiu a SPRS no 
biênio 1981-1982.  
Afável, generoso, 
ativo e lutador, 
José Cândido fez 
jus ao nome. Com 
i n c r í v e l  
tenacidade,  na 

falta do pai, dedicou-se à mãe e às irmãs, 
cuidando do lado afetivo e das terras que lhe 
haviam tocado por herança. Dos sobrinhos, 
cuidava como filhos e com a numerosa família da 
esposa sempre manteve uma relação muito 
calorosa. 

A Faculdade cursou com excelente 
aproveitamento. Fazia amigos entre os 
professores de cada disciplina que passava e 
entre os colegas foi muito estimado. Vice-
Presidente do Centro Acadêmico Sarmento Leite, 
durante uma gestão, embora pertencesse a uma 
definida corrente política, colaborou, irrestri-
tamente, com "correligionários" e "adversários", 
quando o projeto merecia seu apoio, sabendo 
diferenciar a disputa política do respeito à 
inteligência dos opositores.

Foi Chefe de Disciplina por vários anos e 
Chefe do Departamento de Pediatria por dois 
mandatos. Nestas posições conseguiu a façanha 
da unanimidade, isto é, recebia o apoio de todos 
os membros do Departamento. Na Chefia da 
Unidade de Adolescentes do Serviço de Pediatria 
do Hospital de Clínicas, criado em 1988, teve a 
oportunidade de exercer mais um de seus 
talentos, conviver com pacientes jovens e lidar  
com os jovens membros do corpo clínico, 
constituindo uma numerosa e eficiente equipe 
multidisciplinar.

Foi também presidente da AMA - 
Associação dos Médicos Assistentes do HCPA e 
um dos idealizadores da Fundação Médica de 
Porto Alegre.

Como Presidente da Sociedade de 
Pediatria do Rio Grande do Sul complementou o 
trabalho de seu antecessor, Genes Paulo Berch, 
na integração dos pediatras gaúchos, que 
realmente  teve enorme progresso nas últimas 
décadas e onde, graças a estes colegas, 
estabeleceu-se uma competição fértil e sadia, 
com grande respeito e consideração entre os 
profissionais, diferentemente das gerações que 
nos antecederam.

Após o término de seu mandato, 
continuou o trabalho na Sociedade de Pediatria 
do Rio Grande do Sul presidindo o Comitê de 
Adolescência.

“Rosão”, como era chamado, era uma 
pessoa fora de série, tanto no âmbito familiar, 
como no profissional. Mostrava-se um ser 
paciencioso, com o dom da “Ausculta”, pois sabia 
ouvir a todos com o mesmo interesse. Certamente 
deixou muita saudade.

Colaboraram nesta matéria o Dr.  Ronald 
Pagnoncelli de Souza e a Dra. Themis Rosa. 

Ex-presidente sugere a 
criação de um memorial

O Dr. Enio Pilla, ex-
presidente da SPRS, tem feito um 
importante trabalho no sentido de 
revisar a História da SPRS. Sua 
recente descoberta  tem relação 
com a data de fundação da 
Sociedade. Em algum momento, 
sem que se percebesse, passou a 
figurar na logotipia da SPRS um 

dado incorreto. A data certa de 
nossa fundação é dia 25 de junho 
de 1936. Obrigado, já começamos 
o processo de correção em nossos 
materiais.  

O Dr. Enio Pilla defende 
vigorosamente a idéia da criação 
de um memorial da SPRS. É de se 
pensar seriamente.



III ENCONTRO GAÚCHO 
DE DERMATOLOGIA 

PEDIÁTRICA

21 de abril de de 2006

Informações e Inscrições:

www.sbdrs.org.br

IX SIMPÓSIO INTERATIVO 
DE RINITE, RINOSSINUSITE 

E ASMA

28 e 29 de abril de 2006, Porto Alegre

Informações e Inscrições:

Telefone: (51) 3226.3111
www.doencasdeinverno.com.br

XXVI CURSO DE 
INVERNO DO INSTITUTO 

DE CARDIOLOGIA

15 de julho de 2006, Porto Alegre

Informações e Inscrições:

Telefone: (51) 3311.8969
plenar@terra.com.br

XIII CURSO TEÓRICO-
PRÁTICO DE PNEUMOLOGIA 

PEDIÁTRICA

10 a 12 de agosto de 2006, Porto Alegre

Informações e Inscrições:

Telefone: (51) 3335.1788
cursopneumoped@terra.com.br

VII JORNADA DE 
PEDIATRIA DE IJUÍ 

5 e 6 de maio de 2006, Ijuí, RS

Informações e Inscrições:

Telefone: (55) 3332.7600
www.sprs.com.br

CURSO TEÓRICO-PRÁTICO 
DE OTOSCOPIA PARA 

PEDIATRAS
14 e 15 de julho de 2006, SPRS, P. Alegre

Informações e Inscrições:

Telefone: (51) 3328.6337
www.sprs.com.br

XII JORNADA SUL 
RIOGRANDENSE DE 

NEONATOLOGIA
07 a 09 de setembro de 2006, 

FURG, Rio Grande

Informações e Inscrições:

Telefone: (51) 3328.6337
www.sprs.com.br

CURSO PALS
Pediatric Advanced Life 

Support
10 e 11 de junho de 2006

Porto Alegre

Informações e Inscrições:

Telefone: (51) 3328.6337
www.sprs.com.br

AGENDA DO PEDIATRA

Foi realizado no dia 11 de 
março do corrente, na sede da SPRS, 
o III Workshop da RGN contando com 
a presença dos pediatras das 
unidades participantes, com o objetivo 
de padronizar a coleta de dados sobre 
o perfil da RGN, e informar sobre a 
situação atual da base de dados que 
está sendo revisada, sob consultoria 
do Prof. Dr. Mário Wagner, pHD em 
Epidemiologia. 

A partir do próximo semestre 
a digitação das informações de cada 
unidade será realizada via on-line a 

partir da página da SPRS, no ícone da 
RGN, permitindo agilidade, qualidade 
e incremento nas ações de vigilância 
epidemiológica da Rede Gaúcha de 
Neonatologia. Agradecemos a pre-
sença dos participantes e o empenho 
para o desenvolvimento deste projeto.

Aguardamos a presença de 
todos os colegas pediatras e neona-
tologistas no Congresso Gaúcho de 
Cuidado Intensivo em Neonatologia e 
Pediatria, comemorativo aos 70 anos 
da SPRS, quando serão divulgados 
os dados da RGN.

Dra. Hebe Tourinho
 partiu deixando um

 grande legado

III Workshop da Rede Gaúcha 
de Neonatologia (RGN)

Faleceu no dia 17 de abril de 2006 a 
Professora Dra Hebe Tourinho que participou da 
formação de várias gerações de médicos e 
especialmente de Pediatras no Rio Grande do Sul 
e do Brasil. A Dra Hebe Tourinho foi uma Mestra na 
acepção da palavra, tendo marcado todos os seus 
alunos com suas sábias e inovadoras idéias em 
relação à saúde infantil, à sua ética, ao seu senso 
de justiça e de solidariedade.

 Já na década de70, Dra Hebe lutava pela 
inclusão da Atenção Primária nos nos currículos 
das faculdades de medicina e no redimensio-
namento do sistema de sáude. Visão essa da 
indissolubidade do binômio ensino/assistência, 
atualmente considerado inovador e tão almejado 
na formação dos profissionais de saúde. Ao longo 
de sua vida foi professora dos Departamentos de 
Pediatia das Faculdades de Medicina da UFRGS e 
PUCRS, do Curso de Nutrição da UNISINOS, 
Chefe da Divisão Materno-Infantil da Secretaria 
Municipal de Saúde de Porto Alegre, Coorde-
nadora da Política de Atenção à Saúde da Criança 
da Secretaria Estadual da Saúde do RS, 
Consultora do Ministério da Saúde/OPAS/UNicef, 
Presidente do Comitê de Cuidados Primários da 
SPRS e Diretora do Hospital da Criança do GHC.

A Professora Dra Hebe Tourinho 
pemanecerá sempre presente no coração e na 
vida de seus ex-alunos, colegas de trabalho e na 
memória da Pediatria do Rio Grande do Sul e do 
Brasil. 




