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EDUCAR É...CIDADANIA*

Sobre a campanha da RBS “Educar é tudo”, a Sociedade de Pediatria do Rio
Grande do Sul, que congrega mais de mil e quinhentos pediatras, especialistas em
cuidar de crianças e adolescentes, lembrou que deveria, também, participar propondo
uma nova frase:

Educar é... ensinar e exigir cidadania ( de cidadão – no Novo Dicionário da
Língua Portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira – s.m. 1. Indivíduo no
gozo dos seus direitos civis e políticos de um Estado ou no desempenho de seus
deveres para com este ).

Um dos avanços sociais de maior significado para a evolução da Sociedade
Humana, no século XX, foi a formulação dos direitos básicos da criança e do adoles-
cente, que se apresenta como o reconhecimento da complexa especificidade do ser
humano no período da vida que vai desde a concepção até o final da adolescência,
marcado pelos fenômenos de crescimento e desenvolvimento.

Esta nova visão, fundamentada em evidências científicas, permitiu a elaboração
da Doutrina Jurídica que confere à criança e ao adolescente o estatuto de Cidadão. E o
Brasil tornou-se signatário dessas decisões, oriundas da Convenção da Nações Unidas,
no primeiro artigo do Estatuto da Criança e  Adolescente que consagra o Princípio da
Proteção Integral, do que decorre a consideração de que são sujeitos de direito.

Vale dizer que as políticas públicas, medidas legais e atos legislativos que tenham
a ver com a população infanto-juvenil devem atender sua condição, de pessoa em
desenvolvimento.

Cidadania, então, deve ser ensinada como seu direito:
· Ao atendimento adequado de sua saúde, desde a concepção até a idade adulta,
· De atendimento, intra-uterino, pelo médico melhor preparado para isso que é o

obstetra, no pré-natal,
· De nascer em hospital com instalações adequadas, pelas mãos do obstetra e de

ser atendida pelos cuidados de um pediatra treinado em ressuscitação neonatal,
· De ter o controle de seu crescimento e desenvolvimento pelo médico treinado

para essa tarefa, que é o pediatra,
· De, ao adoecer, ter acesso a um pediatra.
No entanto, políticas públicas de atendimento à saúde têm, erroneamente, afas-

tado as crianças e adolescentes de seu médico, com o alijamento do pediatra das
equipes do Programa de Saúde da Família,  base do projeto assistencial oferecido ao
Povo Brasileiro, na atualidade, através do médico geral e comunitário, que não possui
a preparação adequada para atender essa população em efervescentes mudanças em
seu crescimento, desenvolvimento e comportamento.

A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, seguindo a orientação da Socie-
dade Brasileira de Pediatria, afirma, pois que:

Além de respeitar, elogiar, fazer rir, desafiar, amar, cuidar, aprender, perguntar,
estimular, confiar, dividir, ser gentil, dizer talvez, contar histórias, esperar resultados,
dar exemplo, ouvir, brincar, sonhar, ter paciência, abraçar e sorrir, Educar é,

também... ensinar cidadania,
dar o exemplo de cidadania,
ter coragem de exigir cidadania,
respeitar nossas crianças e adolescentes
pleitear que elas tenham o direito de acesso ao seu médico, que se chama

Pediatra.
Dr. Mauro Silva de Athayde Bohrer
*Artigo Publicado na edição de 24 de maio do jornal Zero Hora.

“Parabéns pelo excelente artigo. Gostei imensamente. Estamos
afinadíssimos nos princípios que fundamentam os direitos, aos quais deu ênfa-
se com muita propriedade. Na verdade, em seu artigo, você revelou - o que
para mim não é novidade alguma - ter coragem de exigir cidadania para nos-
sas crianças e adolescentes. Poder contar com esse seu espírito guerreiro,
comprometido com as grandes causas em que convergimos, reforça minha
motivação de luta à frente de nossa entidade.”
(Dr. Dioclécio Campos Júnior, Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria)
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Educação Continuada

Congresso Nacional de Pediatria/
Região Sul ganhará sua oitava edição

Preocupada em discutir e divulgar os
importantes avanços obtidos nas áreas da
Gastroenterologia nos últimos anos, a So-
ciedade Brasileira de Pediatria (SBP) reali-
zará, de 5 a 9 de novembro, em Gramado,
o XII Congresso Brasileiro de
Gastroenterologia Pediátrica e II Congres-
so Brasileiro de Hepatologia Pediátrica. O
tema deste ano será a “Promoção de Saú-
de e Prevenção das doenças digestivas da
criança e do adolescente brasileiro”.

Houve, nos últimos anos, importan-
tes avanços nas diversas áreas da
gastroenterologia com impacto no diagnós-

tico e tratamento de doenças digestivas e
suas complicações. Devido a este panora-
ma, surge a necessidade da discussão e
divulgação permanentes para a atualização
sobre estes novos conhecimentos. Com
este objetivo, a comissão organizadora do
congresso está elaborando uma programa-
ção científica que deverá abordar os prin-
cipais temas desta especialidades Pediátrica.

Buscando a interação efetiva dos par-
ticipantes com a programação do evento,
a metodologia utilizada na idealização das
atividades contará com sessões interativas
para discussão de casos da prática

pediátrica. Os mais diversos temas
hepatológicos e gastroenterológicos serão
abordados por convidados nacionais e in-
ternacionais escolhidos pela organização
através de conferências, mesas-redondas
e simpósios.

“Nosso desejo é que pediatras,
gastroenterologistas, hepatologistas,
nutrólogos e endoscopistas não deixem
passar esta oportunidade de compartilhar
momentos de atualização científica e re-
ver os companheiros”, afirma o Dra.
Themis Reverbel da Silveira, presidente
do congresso.

Gramado recebe o XII Congresso Brasileiro de
Gastroenterologia Pediátrica e II Congresso

Brasileiro de Hepatologia Pediátrica

Florianópolis será sede, em junho, da
8ª edição do Congresso Nacional de Pediatria
- Região Sul, organizado pela Sociedade Bra-
sileira de Pediatria em parceria com a Socie-
dade Catarinense de Pediatria. Sob o tema
“Atenção Integral à Criança e ao Adolescente
com Ênfase na Educação e na Humaniza-
ção”, a programação do evento visa a atuali-
zação científica dos profissionais frente à
constante velocidade em que se renovam os
conhecimentos produzidos pela ciência.

Manter-se ciente sobre os novos con-
ceitos que envolvem a área é requisito funda-
mental para o exercício qualificado da pedia-
tria. Com este objetivo, o temário constituído
pelo Congresso Nacional - Região Sul abor-
dará assuntos relacionados ao amplo cotidia-
no do pediatra, debatendo ainda os aspectos
mais específicos da epidemiologia regional.
A defesa profissional ganhará destaque entre

as atividades do congresso, permitindo a dis-
cussão sobre o ato médico, a CBHPM e o
PPP, legendas cada vez mais presentes na
pauta da pediatria no Brasil.

“As atividades do pediatra exigem um
processo de educação permanente, desde a
atualização em suas práticas assistenciais,
passando pelos aspectos preventivos e edu-
cativos, e avançando nas questões da aten-
ção humanizada às crianças e adolescentes,
e suas famílias”, ressalta o presidente do con-

gresso, Dr. Maurício Laerte Silva. Ainda se-
gundo o presidente, além da participação efe-
tiva em todas as atividades, o especialista
em pediatria tem a função de contribuir ao
evento com sua experiência e conhecimen-
tos por meio dos temas livres.

O 8º Congresso Nacional de Pediatria -
Região Sul coincide com as atividades come-
morativas aos 25 anos do hospital Infantil Jo-
ana de Gusmão, em homenagem à contribui-
ção que a instituição vem prestando à assistên-
cia pediátrica em Santa Catarina. “Sua históri-
ca parceria com a Sociedade Catarinense de
Pediatria vem, neste momento, fortalecer e
contribuir para a qualidade do congresso”, afir-
ma a Dra. Leila Denise Pereira, presidente da
Sociedade Catarinense. O espaço para a pro-
dução científica dos pediatras brasileiros terá
assegurado um espaço especial ao evento, que
acontece de 8 a 11 de junho de 2005.

Dr. Maurício
Laerte Silva

presidente do
Congresso em
Florianópolis
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Educação Continuada

O Comitê de Neonatologia da So-
ciedade de Pediatria do Rio Grande do
Sul promove, nos dias 16 a 18 de junho,
a XI Jornada Sul-Riograndense de
Neonatologia. O evento acontecerá no
Park Hotel Morotin, em Santa Maria, e
contará com a presença do Dr.
Dioclécio Campos Júnior, Presidente da
Sociedade Brasileira de Pediatria, den-
tre outros profissionais da área.

“Certos de que nossa Jornada irá
proporcionar uma excelente revisão em
conteúdos de Neonatologia, contamos
com a presença de todos para um agra-
dável convívio na bela cidade do cora-
ção do Rio Grande do Sul”, convida a
Dra. Célia Magalhães, Presidente e
painelista do evento.

A conferência de abertura será
ministrada pelo Dr. Dioclécio Campos
Júnior, presidente da SBP. Outra pre-
sença importante será a do Dr. Fran-
cisco Martinez, professor da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto, que
abordará diver-
sos aspectos
da nutrição do
recém nascido.

Maiores
informações
na Sociedade
de Pediatria do
Rio Grande do
Sul pelo telefo-
ne (51) 3328-
4062 ou na
UFSM, telefo-
ne (55) 3220-
8520.

XI Jornada Sul-Riograndense
de Neonatologia

16.06.2005 (quinta-feira)
20h00 -Abertura da Jornada
20h30 - Conferência - Dioclécio Campos

Júnior - Presidente da Sociedade
Brasileira de Pediatria

21h00 -Coquetel

17.06.2005 (sexta-feira)
08h00 -Mesa Redonda:

Ventilação Mecânica no Período
Neonatal
Coordenadora: Beatriz Silvana Silveira
Porto
Conceitos em Ventilação Mecânica de
Alta Freqüência – Ercio Amaro de
Oliveira Filho
Como Otimizar a Ventilação
Convencional – Sérgio Travi
Displasia Broncopulmonar: Novo
Conceito e Abordagem – Eduardo
Jaeger

09h45 - Intervalo
10h10 -Conferência:

Icterícia – Nova Abordagem no Trata-
mento do RN Saudável
Paulo de Jesus Hartmann Nader
Apresentadora: Roseli Henn

11h10 - Painel:
Rede Gaúcha de Neonatologia
Celia Magalhães
Coordenadora: Ângela Weinmann
Comentadores: Francisco Martinez e
Renato Procianoy (Rede Brasileira de
Pesquisas Neonatais)

12h30 - Simpósio Satélite:
Vírus Sincicial Respiratório com lanche-
box patrocinado pelos Laboratórios
Abbott

14h00 -Mesa Redonda:
Infecção em UTI Neonatal
Coordenador: Jean Paraboni Ilha
Uso Racional de Antimicrobianos –

Dra. Célia preside a
Jornada e realiza
painel

Confira abaixo a programação da XI
Jornada Sul-Riograndense de

Neonatologia:
Ilson Enk
Abordagem das Infecções Fúngicas –
Renato Procianoy
Métodos Complementares no Diagnós-
tico de Septicemia – Rita Silveira

15h45 - Intervalo
16h00 -Conferência:

Necessidades Nutricionais e Alimenta-
ção no RN de Muito Baixo Peso
Francisco Martinez
Apresentadora: Ângela Weinmann

17h00 -Mesa Redonda:
Conduta Adotada
Coordenador: Ivo Dornelles Prolla
Na Apnéia Neonatal – Desirré de Freitas
Valle Volkmer
Na Hipoglicemia Neonatal – Alberto
Magno Vieira Sanseverino
Na Doença Metabólica Óssea no
Período Neonatal – Clóvis Weissheimer

18.06.2005 (sábado) - 08h00 - Mesa Redonda:
Tópicos Atuais em Neonatologia
Coordenadora: Paulo Aita
Abordagem Atual na Persistência do
Canal Arterial – Ignozy Dorneles Jr.
Uso de Óxido Nítrico no RN Pré-termo –
Manoel Antônio da Silva Ribeiro
Existe Indicação para o Uso de
Corticoesteróide no Período Neonatal –
Breno Fauth de Araújo

09h45 - Intervalo
10h00 -Conferência:

A Visão Atual da Nutrição Parenteral no
Período Neonatal - Francisco Martinez
Apresentadora: Tânia Denise Resener

11h00 -Conferência:
Em UTI Neonatal: Tratamento Intensivo
e Prognóstico Sombrio
Mauro Silva de Athayde Bohrer
Apresentadora: Leris Bonfantti Haeffner

12h00 -Encerramento
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Educação Continuada

Foi realizada no dia 17 de maio,
reunião online do Comitê de
Infectologia da Sociedade de Pediatria
do Rio Grande do Sul sobre o tema
“Febre Periódica no Lactente”. Esta
foi a primeira reunião de um comitê de
especialidade transmitida ao vivo pela
Internet. A sugestão partiu da Dra.
Rita de Cássia Silveira, Coordenadora
dos Comitês da entidade, para que os
sócios do interior do Estado, ou os só-
cios que estivessem impossibilitados de
comparecer ao encontro, pudessem
assistir e opinar sobre o tema. Segun-
do o Dr. Vúlpius Ferrari Horta, presi-
dente do Comitê de Infectologia, a ex-
periência teve grande valor devido à
interatividade possibilitada pelo uso da
Internet. A tendência é de que novas
reuniões sejam realizadas através dos
recursos da web.

Sociedade de Pediatria do RS
realiza 1º reunião de Comitês

via web

O curso preparatório para o títu-
lo de Especialista em Neonatologia
(Pré-TEN) começou na primeira se-
mana de junho. Segundo a cordenação
da Educação Continuada da SPRS, o
curso preparatório para a prova do

Pré-TEN começa em junho
TEN abordará todo programa de
Neonatologia em quatro aulas por se-
mana nos meses de junho, julho e agos-
to. A expectativa da organização do
curso é que a prova seja realizada no
final do mês de agosto.

Reunião online do
comitê de infectologia
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Parceria

Com o objetivo de lutar pela defesa
dos direitos das crianças e dos adolescen-
tes, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)
e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
firmaram uma parceria no dia 30 de março,
oficializada durante sessão plenária do Con-
selho Federal da Ordem, em Brasília.  A
materialização desta aliança já pode ser per-
cebida na criação de uma campanha em fa-
vor do aumento do tempo da licença-mater-
nidade, cujas bases foram lançadas no dia
das mães deste ano.

A Campanha que pretende sensibilizar
os legisladores Federais da necessidade de
aumentar-se a licença-maternidade iniciou
com a redação de um projeto de lei que pre-
vê o aumento do período da licença de qua-
tro para seis meses. O texto do projeto dis-
põe sobre a criação do Programa Empresa
Cidadã que favorece, através de incentivo

fiscal, as empresas que ade-
rirem ao Programa estenden-
do a licença-maternidade em
mais 60 dias, após o perío-
do de 120 garantidos pela
Constituição Federal.

Justificando a campa-
nha, Dr. Dioclécio Campos
Jr., presidente da SBP, afir-
mou que “o êxito do cresci-
mento e desenvolvimento da
criança, desde a vida intra-
uterina, depende de nume-
rosos fatores do meio am-
biente em que se passa sua
existência, mas fundamen-
talmente, da criação de vínculo afetivo ade-
quado com a mãe, o pai e demais membros
do grupo social da família que a acolhe. Por
outro lado, os laços fortes desse apego mãe-

Lançada campanha para
ampliação da licença

maternidade

Grupos de
pessoas envolvi-
das na campanha
e membros da so-
ciedade civil orga-
nizada estão se
reunindo para ge-
rir e fiscalizar a
c a m p a n h a .
“Como a SBP é
essencialmente o
conjunto de suas
filiadas, a campanha somente será vito-
riosa se puder contar com o compro-
misso e a participação decisiva dos co-
legas pediatras de todo País”, concla-
ma Dr. Dioclécio. Segundo ele, caberá
à diretoria das sociedades afiliadas a
tarefa de sensibilizar e mobilizar pedia-
tras, advogados integrantes das regio-
nais da OAB em cada estado, secreta-
rias de políticas setoriais, organizações
não-governamentais e lideranças da so-
ciedade civil organizada para a compo-
sição de núcleos encarregados de via-
bilizar as ações da campanha.

Em reunião dos membros da dire-
toria da SBP com as Dras. Eliane Ce-
sário e Mariângela Barbosa, coordena-

NUCCAs vão fiscalizar a campanha
doras de campa-
nhas, foi sugerida
a denominação de
Núcleo de Cam-
panhas em Defe-
sa da Criança e do
A d o l e s c e n t e
(NUCCA) para
os grupos respon-
sáveis pela cam-
panha em cada
estado.

No Rio Grande do Sul, o NUCCA
já teve sua primeira reunião, realizada
no dia quatro de maio. Comandam o
NUCCA gaúcho os membros da SPRS
Dr. Mauro Bohrer, Dr. Ercio Amaro de
Oliveira Filho e Dra. Betânia Bohrer.
Além dos responsáveis pelo núcleo, par-
ticiparam também da primeira reunião
os chefes dos Comitês de Amamenta-
ção, Dra. Maria Emilia de Mattos Soa-
res; da Segurança da Criança, Dra. Jo-
elza Mesquita de Andrade Pires; de
Cuidados Primérios, Dr. Luis Alberto
Piccoli; do Desenvolvimento Compor-
tamental, Dr. Ricardo Halpern; e ainda
a consultora jurídica da SPRS, Bacha-
rel Samanta Bertei.

filho, filho-mãe, mãe-filho-pai-família,
construído no primeiro ano de vida, e parti-
cularmente nos seis primeiros meses de vida,
são indispensáveis ao surgimento da crian-
ça sadia, do adolescente saudável e do adul-
to solidário-emocionalmente equilibrado –
alicerces seguros de uma sociedade pacífi-
ca, justa e produtiva”.

Segundo Dr. Mauro Bohrer, presiden-
te da Sociedade de Pediatria do Rio Grande
do Sul (SPRS), após a adesão das empre-
sas teremos um bom exemplo de “parceria-
público-privada” para a saúde das crianças.
“A campanha Como é bom ser uma Empre-
sa Cidadã vai beneficiar muito a mãe e a
criança que terá um desenvolvimento me-
lhor, amamentando mais e adoecendo mui-
to menos. Mas também beneficiará as em-
presas que terão isenção de impostos no
período da licença”, afirma.

O projeto de lei prevê a dedução inte-
gral no cálculo do imposto de renda de pes-
soa jurídica, do valor correspondente aos
salários pagos a título de prorrogação da li-
cença-maternidade, além da isenção da Con-
tribuição para o Programa de Integração So-
cial (PIS).

A Campanha está sendo levada à fren-
te pelas duas entidades. Os responsáveis pela
campanha estão circulando em todo o País
um abaixo-assinado para ser entregue ao Pre-
sidente do Congresso Nacional em um ato
simbólico no dia das crianças. Espera-se a
assinatura de um milhão de pessoas.

Dr. Dioclécio Campos Jr. em
reunião da OAB

Colega pediatra, você estará recebendo có-
pia do abaixo-assinado encartado nesta edi-
ção. Queira por favor assiná-lo e enviá-lo
para a sede da SPRS.

Primeira reunião do NUCCA gaúcho
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História

O Jornal da Sociedade de Pedia-
tria do Rio Grande do Sul destaca nesta
edição, na coluna que remonta a histó-
ria da direção da entidade através dos
perfis dos Presidentes, o Dr. Mário
Dantas que esteve no cargo em 1961 e
1962.

A convite da Dra. Maria Clara
Mariano da Rocha, Dr. Mário Dantas
ingressou como membro da Sociedade
de Pediatria do Rio Grande do Sul em
11 de novembro de 1948. Em 28 de de-
zembro de 1960, doze anos depois, foi
eleito presidente da entidade, suceden-
do a própria Dra. Maria Clara. Ficou à
frente da Sociedade durante os anos de
1961 e 1962. Após seu mandato, Dra.
Maria Clara reassumiu a presidência por
mais dois anos.

Em 1965, tornou-se conselheiro da
extinta Comissão Interinstitucional Muni-
cipal da Saúde, atual Conselho Municipal

Coluna dos
Presidentes

Criado no intuito de valorizar a pes-
quisa e o desenvolvimento da medicina
no Brasil e também destacar o papel da
imprensa na divulgação de assuntos re-
lacionados à saúde, o “Prêmio Abramge
de Medicina e de Jornalismo” completa
dez anos de existência enfocando neste
ano o tema “Diabetes Mellitus –
Prevalência. Diagnóstico. Tratamento.
Complicações”. Preocupada com o cres-

da Saúde. Ocupou o cargo por 20 anos.
Fez parte da Legião Brasileira de

Assistência (LBA), antigo órgão do Mi-
nistério da Saúde responsável pelas
ações de assistência social no Brasil.
Nos anos 70, através da implantação
do Programa Nacional de Voluntariado
(PRONAV), a LBA foi responsável
pelo crescimento da atuação de enti-
dades filantrópicas, ONGs e empresas
na área social do País.

Prêmio Abramge de Medicina
e de Jornalismo 2005 aborda

diabetes como tema
cimento da incidência desta doença e
sua alta prevalência na população, a
Abramge convida médicos e jornalistas
a exporem artigos e matérias relaciona-
das ao tema. O Prêmio oferece a cada
vencedor o valor de R$ 7 mil, além de
troféu e diploma. Informações sobre
prazo para inscrição e divulgação dos
resultados no site www.abramge.com.br
ou pelo telefone (11) 3289-7511.

A Sociedade de Pediatria do RS pro-
move, nos dias 22 e 23 de julho, o Curso de
Otoscopia ministrado pelo Dr. Moacyr
Saffer, Presidente do Departamento Otorri-
no da Sociedade Brasileira de Pediatria. As
aulas serão realizadas na sede da entidade e
abordarão, através de metodologia teórica
e prática, os diversos aspectos clínicos das
otites, discutindo técnicas de atendimento,
escolha e utilização de instrumentos e con-
dutas terapeuticas.

 Numa época de grande resistência
bacteriana a antibióticos, o curso ministra-
do pelo Dr. Moacyr Saffer se propõe a dar
maior embasamento a pediatras referente ao
diagnóstico e tratamento da otite, uma do-
ença social que acaba por afetar toda uma
família. A parte pratica do curso compreen-
de o exame de pacientes que serão atendi-
dos e examinados sob visão otoscopica com
projeção em tela  sendo assim acompanha-
dos pelos participantes.  “A idéia é que os
medicos  presenciem, ao vivo e à cores re-
conhecendo nos pacientes as doenças
explicadas de forma descritiva para posteri-
ormente  utilizar na sua pratica diaria”, expli-
ca o Dr. Saffer. Ao final do curso  serão tam-
bém apresentadas “fitas-teste” para medir
o aproveitamento das aulas.

 Já conhecido e ministrado dentro e
fora do Brasil, o Curso de Otoscopia agrega
ao pediatra segurança ao avaliar casos,
abrindo uma porta para a absorção de no-
vos conhecimentos, alem de permitir formar
seu julgamento próprio sobre condutas
médico-cirúrgicas quando isso for desejá-
vel.

Curso de
otoscopia em

julho

Investimento: Sócios: R$ 80,00 / Não
Sócios: R$ 130,00
Maiores informações na Sociedade de
Pediatria do RS, fone: 3328 4062 ou
sprs@sprs.com.br
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Literatura

Em coquetel realizado na noite de 29 de abril, a Socie-
dade de Pediatria do Rio Grande do Sul lançou o livro “Pe-
diatria: Diagnóstico e Tratamento”, obra que reúne, através
da colaboração de mais de 100 médicos, os mais variados
assuntos relacionados ao dia-a-dia do especialista. Organi-
zado pelo Dr. José Paulo Ferreira, a publicação foi idealiza-
da no intuito de suprir a carência de um título abrangente e
originalmente brasileiro sobre a área nos últimos anos.

Desenvolvido inicialmente de forma artesanal, o an-
tigo “Manual Preparatório do Especialista” (documento di-
rigido a médicos em formação na pediatria) começou a
ganhar conteúdo, o que fez a Sociedade de Pediatria do
Rio Grande do Sul acreditar em sua publicação. “A partir
daí, nos aventuramos numa tentativa de fazer um livro texto
de grande porte através da participação de profissionais
qualificados e reconhecidos. A idéia é poder mostrar que
profissionais e professores da área no estado têm condi-
ções de produzir um bom material, adaptado à nossa rea-
lidade e com a mesma qualidade dos livros estrangeiros”,

define o Dr. José Paulo Ferreira.
“Com esta iniciativa a sociedade cumpre seu papel

como difusora do conhecimento pediátrico”, afirma o pre-
sidente da SPRS, Dr. Mauro Bohrer. De linguagem sim-
ples, mas eficiente, “Pediatria: Diagnóstico e Tratamen-
to” é dirigido não apenas aos profissionais que já exercem
a especialidade. Estudantes de todo o País encontrarão
na obra subsídios para o esclarecimento de suas dúvidas
relacionadas à pediatria, servindo como um rico material
de consulta.

É consenso entre os colaboradores presentes ao co-
quetel sobre a diversidade de conteúdo e pioneirismo que
este projeto representa para o mercado editorial especi-
alizado, não apenas em nível estadual, mas em todo o país.
“É um livro abrangente, que enfoca quase todos os assun-
tos ligados à pediatria, concretizado através da eficiente
coordenação do Dr. José Paulo Ferreira”, resume o Dr.
Alfredo Cantalice, um dos colaboradores da obra.

Enfático, o Dr. Érico José Faustini, que também tem
material publicado na obra, afirma que o livro reúne a ex-
periência de profissionais que já vinham expondo os as-
suntos das suas especialidades através dos cursos de pre-
paração para o título de especialista em pediatria. “Unir a
preparação dessas aulas que vêm sendo dadas nesses anos
foi uma grande iniciativa da SPRS”, conclui.

A publicação, lançada sob o selo da Editora Artmed,
já  se encontra nas livrarias.

Um livro para saber
mais sobre pediatria

Este é o panorama de �Pediatria: Diag-
nóstico e Tratamento�, novo livro da Socie-
dade de Pediatria do Rio Grande do Sul

A Associação Médica
do Rio Grande do Sul,
AMRIGS, está promovendo
até o final de junho o “Ciclo
de Palestras sobre o Exercí-
cio Profissional Médico”. São
cinco encontros que estão
debatendo o atual panorama
vivido pela medicina, bem
como os temas que hoje pre-
ocupam seus profissionais.
Dentre os principais assuntos,
a Sociedade de Pediatria do
Rio Grande do Sul destaca a
palestra sobre as “Formas de
Organização Societária em Medicina”, onde o presidente da
entidade, Dr. Mauro Bohrer, discutirá sobre as “Cooperati-
vas de Serviços”. O encontro ocorrerá em 25 de junho no
Centro de Eventos AMRIGS (Av. Ipiranga, 5311), às 10h.

Dr. José Paulo com sua filha no lançamento do livro

Ciclo de Palestras
AMRIGS

Dr. Mauro Bohrer participará
no dia 25 de junho
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Agenda do Pediatra

CURSO DE EXTENSÃO EM NEONATOLOGIA
ATUALIZAÇÃO PARA PEDIATRAS E
PREPARAÇÃO PARA O TEN
Onde: Serviço de Neonatologia do Hospital São
Lucas da Pucrs
Quando: Março a dezembro de 2005
Informações: E-mail utineo@pucrs.br  ou telefone
(51) 3315-4188

XI JORNADA SUL-RIOGRANDENSE DE
NEONATOLOGIA
Onde: Park Hotel Morotin - Santa Maria/RS
Quando: 16 a 18 de junho
Informações: SPRS - fone (51) 3328-4062 /
UFSM - fone: (55) 3220-8520

CICLO DE PALESTRAS AMRIGS
Onde: Centro de Eventos AMRIGS
Quando:
02 de junho, 20h - “Regulamentação da Profissão
Estado Atual (Lei do Ato Médico)”;
16 de junho, 20h - “Contratualização com Planos
de Saúde”;
25 de junho, 10h - Formas de Organização Solitária
em Medicina (Vantagens e Desvantagens).
Inscrições e informações: (51) 3339-2899 -
www.amrigs.com.br
Inscrições Gratuitas

CURSO DE OTOSCOPIA
Onde: Sede da SPRS
Quando: 22 e 23 de julho de 2005
Informações e reservas: (51) 3328-4062 / 3328-
6337
E-mail: sprs@sprs.com.br  ; pals@sprs.com.br
VAGAS LIMITADAS - Preços: Sócio R$ 80,00 -
Não sócio R$ 130,00

MITOS E VERDADES EM TRANSPLANTE DE
MEDULA ÓSSEA
Onde: Anfiteatro do HCPA - Rua Ramiro Barcelos,
2350 - 2º andar
Quando: 24 e 25 de junho de 2005
Informações/Inscrições - Fone: (51) 2101-8090

II° WORKSHOP EM GASTRO PEDIATRIA DO
INSTITUTO DO APARELHO DIGESTIVO - IAD
CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM
GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA
Onde: IAD (Instituto do Aparelho Digestivo) - Rua

Schiller, 139 - Porto Alegre/RS
Quando: 15 e 16 de julho de 2005
Informações: (51) 3388-6666 / 3028-1020

CURSO TEÓRICO PRÁTICO DE
PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA
Quando: 16 a 20 de agosto 2005
Informações: cursopneumoped@terra.com.br
 / Fone (51) 3330-6558
Convidado: Professor Javier Mallol  -  Chile -
Coordenador do estudos ISAAC na América Latina
DESCONTO PARA ASSOCIADOS DA SPRS

XII JORNADA DE URGÊNCIAS PEDIÁTRICAS,
O IX ENCONTRO DE PEDIATRAS E IV
ENCONTRO DE ENFERMAGEM PEDIÁTRICA
DA REGIÃO NORDESTE.
Onde: Plantão da Criança - Caxias do Sul/RS
Quando: 25, 26 e 27 de Agosto de 2005
Informações: (54) 221-2256

EVENTOS NACIONAIS

VII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE VACINAS
Onde: Hotel Sagres - Belém - Pará
Quando: 23 a 25 de junho de 2005
Informações: Fone: (91) 230-1622 - E-mail:
atualeventos@veloxmail.com.br

IV FÓRUM: AS TRANSFORMAÇÕES DA
FAMÍLIA E DA SOCIEDADE E SEU IMPACTO
NA INFÂNCIA E NA JUVENTUDE
Onde: Vitória/ES
Quando: 05 e 06 de agosto
Informações: SBP (21) 2548-1999

CURSO NESTLÉ DE ATUALIZAÇÃO EM
PEDIATRIA - NESTLÉ NUTRIÇÃO
Onde: 07 a 12 de agosto
Quando: Vitória/ES

X CONGRESSO BRASILEIRO DE
GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA
Onde: Gramado/RS
Quando: 5 a 9 de novembro
Realização SBP/ Sociedade de Pediatria do Rio
Grande do Sul
Informações: FSBP (11) 3068-8595 / SPRS (51)
3328-4062
Presidente: Dra. Themis Reverbel da Silveira




