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EDITORIAL

Prezado colega,

Nesta edição do JSPRS estamos 
apresentando a nossa campanha 
de 2015, “Dica do Pediatra”, com 
vídeos que trazem esclarecimen-
tos e orientações sobre as dúvidas 
mais frequentes em Pediatria e Pue-
ricultura. Lançada durante o VIII Congresso Gaúcho, 
a campanha contou com a participação de médicos 
associados à SPRS, que gravaram estas mensagens 
esclarecedoras. A ideia é levar informação de quali-
dade aos pais, aproximando a SPRS ainda mais da 
sociedade, além de trabalhar pela valorização do mé-
dico pediatra. 

Os vídeos podem ser assistidos em nosso canal no 
YouTube (www.youtube.com/users/sociedadepedia-
triars) e também em nossa página no Facebook  
(Pediatria Sprs).

Também noticiamos aqui o VIII Congresso Gaúcho, 
que foi novamente um sucesso de público e contou 
com a presença e o apoio de colegas de todo o país. 
Nosso próximo evento será a Jornada Sul-Rio-Gran-
dense de Neonatologia, que este ano comemora sua 
vigésima edição, voltando à cidade de Pelotas, onde 
teve seu marco inicial, com uma organização impecá-
vel, no distante ano de 1995. O programa da jornada 
contempla os principais temas da neonatologia e con-
taremos com um importante convidado internacional 
do Chile, Dr. Jorge Fabres. Será mais um evento im-
perdível para nosso associado.

Uma das grandes lutas da SBP e da SPRS neste ano 
é a desmistificação do chamado “parto humanizado”, 
que nada mais é que um retrocesso aos tempos de 
atendimento de parto e do recém-nascido sem médi-
cos capacitados com elevada morbimortalidade. Por 
este motivo, consideramos importante reproduzir aqui 
a coluna da jornalista Rosane de Oliveira publicada no 
jornal ZH do dia 14/06, que aborda com muita sabe-
doria o tema através do olhar de uma jornalista, for-
madora de opinião e também mãe.

Aproveitem a leitura, e aproveitamos para  convidar 
você, nosso associado, a nos ajudar em nossa cam-
panha sugerindo novos temas para as Dicas do Pe-
diatra, enviando sugestões para o e-mail sprs@sprs.
com.br.  Você pode ser convidado a fazer sua gra-
vação, dando sua contribuição para o esclarecimento 
dos pais sobre o dia a dia de nossas crianças.

Um grande abraço!

Na casa da minha infância havia uma imagem de Nossa 
Senhora do Bom Parto, rodeada de bebês em seus ber-
cinhos. A ela minha mãe é grata por ter tido cinco filhos 
de parto natural, em casa, com a ajuda de parteiras que 
exerciam o ofício por intuição, com conhecimentos rudi-
mentares de anatomia, transmitidos de geração em gera-
ção. Cortava-se o cordão umbilical com a mesma tesoura 
usada para cortar tecidos, sem esterilização e, na maioria 
das vezes, sem uma gota de álcool para descontaminar.

A fé em Nossa Senhora se justificava: era comum a mu-
lher morrer de parto. Como eram comuns nos cemitérios 
do interior do Rio Grande do Sul os pequenos túmulos de 
crianças que pereciam ao nascer ou antes de completar 
um ano. Boa parte morria de uma doença conhecida como 
“mal dos sete dias” que, hoje se sabe, nada mais era do 
que infecção no umbigo. Com frequência, circulava a no-
tícia de uma mulher que “teve uma recaída” e morreu dias 
depois do parto.

Não era por opção que as mulheres tinham seus bebês em 
casa. Era por falta de médicos e de hospitais. Hoje, como 
diz uma propaganda do Sindicato Médico, não se ouve 
mais falar em “morreu de parto”, mas é crescente o núme-
ro de mulheres que pregam o “parto humanizado”, como 
se ele só fosse possível fora do ambiente hospitalar.

Tenho dois filhos, nascidos do que eu chamaria de “cesá-
reas humanizadas”. O primeiro, hoje com 24 anos, estava 
com o cordão enrolado no pescoço e, com a bolsa rompida 
e a perspectiva de um longo trabalho de parto, meu obste-
tra, Luiz Fernando Dullius, sugeriu a cesárea. Eduardo não 
nasceu ao som de Chopin, mas o dr. Dullius e sua equipe 
no Hospital Mãe de Deus me deram o que mais precisava 
naquele momento: a confiança de que, se alguma coisa 
desse errada, estaríamos em boas mãos.

Quatro anos depois, nasceu a Luiza, em outra cesárea hu-
manizada, dessa vez no Hospital Moinhos de Vento, com o 
dr. Dullius no bisturi e o pediatra Mário Galvão esperando 
para receber a menina de 3,945 kg, enquanto a assistente 
comentava uma crônica da colega Martha Medeiros.

Conto essa experiência preocupada com a glamorização 
do parto em casa e com a disseminação da ideia de que 
o ambiente hospitalar é desumano. Contribuem para esse 
fascínio as histórias de mulheres famosas, como a modelo 
Gisele Bündchen, que teve os dois filhos em casa — mas 
com todas as possibilidades de acesso a uma UTI neo-
natal, se fosse preciso. O que precisamos, especialmente 
no SUS, é de vagas nas maternidades e de relações mais 
humanas entre médicos e pacientes, e não de modismos 
que coloquem em risco a vida de mães e bebês.

Patrícia Lago, Presidente da SPRS Não precisamos de modismos que coloquem 
em risco a vida de mães e bebês
Rosane de Oliveira
Texto publicado no jornal Zero Hora, em 14/06/2015.
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Acadêmicos passam a contar com a estrutura de apoio da entidade

A Sociedade de Pediatria do RS 
oficializou a criação do Comitê 
das Ligas de Pediatria, no dia 
2 de maio, em reunião realizada 
durante o VIII Congresso Gaúcho, 
no Centro de Eventos da PUCRS. 
“A iniciativa tem como objetivo 
dar visibilidade e suporte para o 
trabalho dos acadêmicos, trazendo-
os para mais perto da SPRS, pois 
eles representam o futuro da nossa 
entidade”, comentou a presidente da 
SPRS, Patricia Lago. 

“As ligas são muito bem 
coordenadas individualmente, e a 
partir desse comitê queremos uma 
representatividade maior. A vantagem 
é que esse grupo funcionará como 
um braço da Sociedade de Pediatria 
do Rio Grande do Sul. Todas as 
atividades serão facilitadas por 
estarem inseridas dentro desse 
contexto”, disse a presidente  
da SPRS.

O Jornal SPRS entrevistou a 
presidente do Comitê das Ligas 
Acadêmicas de Pediatria, Victória 
Bernardes Guimarães, estudante 
do sétimo semestre do curso de 
Medicina da UFCSPA.

JSPRS: Como foi a participação 
das Ligas no VIII Congresso 
Gaúcho?

Os membros das Ligas participaram 
do III Encontro das Ligas de Pediatria 
do Rio Grande Sul, uma atividade 
que, desde 2013, ocorre durante o 
congresso. O grande marco dessa 
edição do encontro, que contou com 
a participação de 35 acadêmicos de 
diferentes universidades do estado, 
foi a criação do Comitê das Ligas 

SPRS cria Comitê das Ligas Acadêmicas de Pediatria

Acadêmicas da SPRS, oficializando 
o vínculo entre as Ligas e a 
Sociedade de Pediatria, com o intuito 
de fortalecer ainda mais projetos 
e atividades voltados ao público 
acadêmico e à comunidade em geral.

Além disso, a Liga de Pediatria da 
UFCSPA ministrou um dos cursos 
pré-congresso do evento, sobre 
“Suporte Básico de Vida em Pe-
diatria”, que contou com uma aula 
teórica sobre o assunto, seguida de 
treinamento prático em Reanimação 
Cardiopulmonar Pediátrica, preparan-
do mais um grupo de participantes 
para a prestação de atendimento  
em situações de emergência.

JSPRS: Quais são as próximas 
atividades das Ligas de Pediatria?

A próxima atividade das Ligas será 
a III Jornada Gaúcha das Ligas de 
Pediatria, prevista para novembro 
de 2015. Estamos trabalhando 

desde já para proporcionar aos 
participantes de todo o estado um 
evento diferenciado e, mais uma vez, 
criar uma oportunidade de reencontro 
entre nossos acadêmicos.

JSPRS: Quais Ligas estão 
participando do movimento de 
integração?

Atualmente, temos nove Ligas de 
Pediatria no grupo, das seguintes 
universidades: UFCSPA, UFRGS, 
PUCRS (Porto Alegre), ULBRA 
(Canoas), UCS (Caxias do Sul), FURG 
(Rio Grande), UCPEL (Pelotas), UPF 
(Passo Fundo) e UNISC (Santa Cruz 
do Sul).

Gostaria de deixar registrado também 
nosso sincero agradecimento à 
Diretoria da SPRS, que abriu espaço 
às Ligas, confiando em nosso 
trabalho e nos oferecendo um apoio 
indispensável para a concretização 
de nossos projetos.
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A presidente do novo Comitê das Ligas Acadêmicas de Pediatria, Victória Bernardes Guimarães (à direita)
fala aos colegas em reunião realizada durante e VIII Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria
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A coordenadora da comissão científica, Dra. Themis Reverbel da Silveira,
foi homenageada pela passagem de seu aniversário, no dia 1° de maio

A B
C

D E

1) Lidiane Leitão (POA), Cíntia Wyzykowski (POA) e Magáli Mocelli (POA).  2) Roger Duarte (Ibirama/SC) e Cirlane Hollas (POA).  3) Elizabeth Leal (P. Fundo) e Ricardo Bicca (P. Fundo).   
4) Amanda Sáenz (Caxias) e Rodrigo Prado (Bagé).  5) Ludmila Schatschneider (POA) e Marina Augustini (Antônio Prado).  6) Suelen Borin (P. Fundo) e Andressa Pintos (Osório).   
7) Patrícia Ebone (POA), Rosa Mariani (POA) e Marcus Pavinato (POA).  8) Martina Alves (POA), Valeska Debastiani (POA), Carine Rech (POA) e Gloris Vargas Rengo (Chile).   
9) Sebastião Leme Filho (Foz do Iguaçu/PR) e Letícia Gressler (Foz do Iguaçu/PR).  10) Anderson Monteiro (S. Francisco de Paula), Lucas Martini (Caxias) e Thaisa Schiavo (POA).   
11) Luiza Foschiera, Marco Antonio Nardi, Anadabi Maciel, Adriane Lima, Matheus Barbieri (P. Fundo).    12) Paula Nunes (Sapucaia) e Bruna Lago (POA).  

Momentos de confraternização no VIII Congresso
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A) Drs. Helena Müller, 
Leonardo A. Pinto e 
Patricia Lago.  

B) Dra. Debora Duro (EUA).  
C) Dr. Horacio Gonzalez (Argentina). 
D) Drs. Matias Epifanio,  

Michel Boivin (Canadá) e  
Rita de Cassia Silveira. 

E) Drs. Marcelo Porto, Breno Fauth 
de Araújo e Célia Magalhães no 
lançamento do livro do Comitê  
de Neonatologia da SPRS. 

F) Dr. Eduardo Vaz,  
presidente da SBP. 

G) Palestra surpresa com 
Clóvis de Barros Filho

G

F

13) Bruna de Conto (POA), Cleusa de Conto (NH) e Bruna Pinheiro Machado (POA).  14) Regina da Silveira (Pelotas), Marilisia Baldissera (POA) e Graciela de Oliveira (Bento Gonçalves).   
15) Sheyla Huber (Estrela), Sandra Cecin (POA) e Vera Parzianello (Cascavel/PR).  16) Natalie Rocha, Rolando Andres e Fernanda Wingert (POA).  17) Juliana Seiber, Anasthacia Wiemann, Sintia Listoni e 
Shana Vendruscolo (POA).  18) Adalberto Heinrich e Rogério Vecchi (Tapera).  19) Marcos Razera, Eduardo Martins e Vitor Zinn (POA). 20) Luisa Crivello (Porto Belo/SC), Leonardo Severo (POA), Ana Luiza 
Vasconcellos (Pelotas), Vera Lúcia da Silveira (Pelotas), Rossimari Zander (P. Fundo) e Raquel Navarro (P. Fundo).  21) Camilla Ritter (POA) e Victória Guimarães (POA).  22) Mariana Toni e Cristiani Camargo 
(POA).  23) Valéria Fleck, Silvana Marcantonio, Betusa Oliveira, Rosângela D’Ávila e Henri Scherer (POA).  24) Rosângela Matte, Juliane Seibert e Bianca Zandoná (POA).

Além de atualização científica, o evento anual da SPRS também 
proporcionou momentos de confraternização e encontro entre os pediatras
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Campanha da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul leva informação aos pais
e trabalha pela valorização do médico pediatra

A exemplo do que ocorreu 
em 2014, quando a SPRS
lançou campanha de prevenção 
contra a obesidade na infância, em 
2015 a entidade segue preocupada 
em exercer protagonismo na 
prevenção e educação em saúde 
dirigida à população infantil.

Para este ano, a SPRS criou a 
campanha Dica do Pediatra, 
esclarecendo dúvidas rápidas 
sobre a saúde das crianças 
através de conteúdo produzido 
para a Internet e as mídias sociais.

A coordenadora Lúcia Diehl, explica 
o funcionamento da atividade. 
– Este ano estamos desenvolvendo 
uma ação para a comunidade 
chamada “Dicas do Pediatra”. 
São mensagens breves dirigidas 
aos pais com dicas de pediatria e 
puericultura, esclarecendo dúvidas 
rotineiras no cuidado com os filhos. 
Os vídeos, com duração de 1 minuto, 
foram gravados com médicos 

associados à SPRS, e
estão publicados em nosso 
canal no YouTube e em nossa 
página do Facebook.

Os vídeos, que já somam mais de 
3.700 visualizações, podem ser 
assistidos no Canal da SPRS no 
YouTube, em: www.youtube.com/
user/sociedadepediatriars, ou na 
página da SPRS no Facebook – 
Pediatria Sprs – onde são postadas 
também dicas no formato de cards.

A presidente da SPRS, Patricia Lago, 
destaca a importância da campanha. 
“É uma ação de grande relevância 
para a educação e prevenção em 
saúde que estamos oferecendo 
à sociedade, e ao mesmo tempo 
queremos demonstrar o papel 
fundamental que exerce o médico 
pediatra, que é o profissional 
especializado para acompanhar 
o desenvolvimento saudável 
das nossas crianças, do
nascimento à adolescência”.

Cards são publicados no Facebook da SPRS

Pediatria Sprs

DICAS do PEDIATRA



campanha  //  7

No Canal da SPRS no Youtube e na página do Facebook já estão publicados os seguintes vídeos:

Bebês em ambientes 
com ar-condicionado
Dra. Sheyla Huber
 
Febre no recé m-nascido
Dr. Saulo Bornhost
 
Andador
Dra. Maria Nilce Farias

Exposiç ã o ao sol
Dra. Margareth Salerno

Conhecendo o pediatra
Dra. Maria Léa Poli 

Coto umbilical
Dra. Lisiane Dalle Mulle

Leite materno
Dra. Lia Brasil 

Relaç õ es familiares
Dr. Leonardo Severo

Icterí cia do recé m-nascido
Dr. Breno Fauth de Araújo

Meningite
Dr. Juarez Cunha

Consumo de sucos industrializados 
e dor abdominal
Dra. Marília Dornelles

Higiene dental das crianças
Dr. Gaspar Rocha

Crescimento das crianç as
Dr. Erico Faustini

Uso de telas digitais por crianças
Dra. Clarissa Noer

Vacinaç ã o
Dr. Boaventura do Santos

Pele do bebê 
Dra. Anice Metzdorf

Como escolher um berço para o bebê
Dr. Benjamin Roitman

Causas de acidentes de 6 a 10 anos
Dra. Ana Luiza Vasconcellos

Dúvidas sobre o choro do bebê 
Dr. Renato Coelho

Parto humanizado
Dra. Patricia Lago

Acidentes mais frequentes 
com crianç as de 2 a 5 anos
Dra. Helena Müller

Quando passear 
com o bebê recém-nascido?
Dra. Desirée Volkmer

Transtornos depressivos 
pós-parto
Dr. Ilson Enk

Converse com o seu bebê
Dra. Berenice Ramos

Acompanhamento dos filhos
Dr. Eduardo Vaz

Como evitar acidentes 
no primeiro ano de vida do bebê
Dra. Vera Lúcia Canabarro

Desenvolvimento do bebê
Dr. Sílvio Baptista

Prevenção de acidentes 
na infância
Dr. Marcelo Porto

Dúvidas sobre o teste do pezinho
Dra. Lúcia Diehl

Alta de bebês prematuros
Dr. Ércio Amaro de Oliveira

Principais dúvidas 
sobre amamentação
Dr. Roberto Issler

Institucional da Sociedade 
de Pediatria do RS
Membros da Diretoria da SPRS

Assista aos vídeos em: www.youtube.com/user/sociedadepediatriars /Pediatria Sprs
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O Comitê de Neonatologia da SPRS 
está preparando uma edição especial da 
tradicional Jornada Sul-Rio-Grandense, 
que este ano realiza sua 20ª edição.

O encontro acontecerá de 25 a 27 de junho, 
no Campus da UCPel, em Pelotas, ocupando 
o auditório Dom Antônio Zattera e o auditório da 
Informática. O Encontro Sul-Rio-Grandense de 
Enfermagem Neonatal ocorre paralelamente à 
Jornada, completando sua quarta edição.

Jornada de Neonatologia completa 20 anos

Edição terá como convidado especial o 

Dr. Jorge Fabres,

neonatologista da

Universidade Católica do Chile

Durante a XX Jornada de 
Neonatologia, a SPRS promoverá 
edição especial do Curso de 
Reanimação Neonatal do 
Programa de Reanimação 
Neonatal da SBP.

O curso será oferecido em duas 
modalidades: para Médicos e 

Acadêmicos de Medicina (acadêmicos do último 
semestre, mediante comprovação desta condição); 
e para Profissionais de Saúde (enfermeiros, 

Cursos pré-Jornada

A programação científica segue a estrutura dos 
anos anteriores, sendo a conferência de abertura 
realizada na noite de quinta-feira, reunindo 
médicos e enfermeiros. Durante a sexta-feira, as 
programações estão diferenciadas, com a temática 
da Neonatologia desenvolvida no auditório Dom 
Antônio Zattera, e a temática de Enfermagem 
Neonatal no auditório da Informática. No sábado as 
atividades novamente reúnem os dois públicos no 
auditório Dom Antônio Zattera.

auxiliares ou técnicos em enfermagem, alunos de 
enfermagem, fisioterapeutas e outros profissionais 
que participam da reanimação neonatal).

O curso ocorrerá no dia 25 de junho (quinta-feira), 
no horário das 8h às 18h, no  Campus 1 da UCPel. 
Como esta é uma edição especial do curso, dirigida 
ao público da XX Jornada, é necessário que o 
aluno esteja inscrito na Jornada para participar dos 
cursos. As vagas são limitadas, e as inscrições 
podem ser feitas através do hotsite www.sprs.com.
br/jornadaneo2015.
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JSPRS: Nestes 20 anos, a Jornada acompanhou 
a evolução do atendimento ao recém-nascido. 
O que a Sra. destacaria dos marcos mais 
importantes nesta caminhada? 

A Neonatologia amadureceu, e como tal, alguns temas 

que há vinte anos não faziam parte do programa, nos 

dias de hoje são fundamentais, como a reanimação 

do prematuro, os cuidados para ventilação protetora, 

minimizar a lesão induzida pela ventilação mecânica, 

a nova displasia broncopulmonar, a atenção ao 

prematuro extremo, ou seja, um cuidado diferenciado 

ao prematuro, que sobrevive mais e cada vez com 

menores idades gestacionais. Na atenção ao recém-

nascido de forma geral, faz parte de nosso interesse 

uma série de testes de triagem, os quais não faziam 

parte da atenção ao recém-nascido. Excetuando a 

triagem universal, conhecida como o 

“teste do Pezinho”, que já existia, surgiram como 

parte do screeening usual, vários outros testes: 

da Orelhinha, da Linguinha e do Coraçãozinho.

A coordenadora do Comitê de Neonatologia da SPRS, 
e presidente da XX Jornada, Dra. Rita de Cassia Silveira, 

falou ao Jornal SPRS sobre os preparativos
para esta edição comemorativa.

Promoção: Apoio:

Patrocínio:

As inscrições para a XX Jornada Sul-Rio-Grandense de Neonatologia 
e para o Curso de Reanimação Neonatal podem ser feitas através do hotsite 

www.sprs.com.br/jornadaneo2015, 
onde se encontra a programação completa e mais informações sobre o evento.

JSPRS: Quem é o convidado da Jornada?

Nesta edição comemorativa, teremos a satisfação 

de contar com a presença do Dr. Jorge Fabres, 

professor da Universidade Católica de Chile, 

que atua como coordenador da reanimação 

neonatal naquele país. 

É um profissional muito atualizado 

e costuma trabalhar com diversos temas 

da área da terapia intensiva neonatal, 

principalmente Enterocolite Necrosante, 

outro assunto que será motivo 

de discussão entre os presentes. 

JSPRS: Qual sua expectativa para esta edição 
especial?

Vamos, com certeza, oferecer um encontro de 

atualização de grande qualidade, e também a 

oportunidade para rever amigos, trocar 

experiências e, assim, aprendermos todos juntos.

“Este evento recebeu patrocínio de empresas privadas, em conformidade com a Lei nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006.”
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8:30h Conferência: Enterocolite Necrosante Neonatal –
 nosso eterno pesadelo
 Jorge Fabres (UC Chile)
 Coordenação da mesa: Rita de Cassia Silveira

9:10h Perguntas e debates  

9:30h Painel: Icterícia
 Coordenação: Tanira Pires Barros
9:30h Indicação de Fototerapia no RN Termo - Manoel Ribeiro
9:50h Indicação de Fototerapia no RN Pré-Termo - 
 Marcelo Porto

10:10h Perguntas e debates

10:30h Coffee break

11h Conferência: Asfixia Perinatal
 Renato S. Procianoy
 Coordenação: José Aparecido Granzotto

11:40h Perguntas e debates

12h Almoço

14h Conferência: Follow-up do Prematuro – 
 Neurodesenvolvimento
 Rita de Cassia Silveira
 Coordenação da mesa: Milene S. Oliveira

14:40h Perguntas e debates

15:00h Painel: Sepse neonatal
 Coordenação: Regina B. Silveira
15:00h Diagnóstico - Andrea Corso
15:20h Uso criterioso de antibióticos na UTI neonatal - 
 Ilson Enk

15:40h Perguntas e debates

16h Coffee break

16:30h Painel: Distúrbios Respiratórios
 Coordenação: Amilcare Vecchi
16:30h Indicações de Surfactante na SDR - Paulo Nader
16:50h Novas Estratégias na Prevenção da DBP -
  Clarissa Carvalho
  
17:10h Perguntas e debates

25 DE JUNHO  |  QUINTA-FEIRA

27 DE JUNHO  |  SÁBADO

26 DE JUNHO  |  SEXTA-FEIRA

26 DE JUNHO  |  SEXTA-FEIRA

NEONATOLOGIA E ENFERMAGEM
Local: Campus I – UCPel – Auditório Dom Antônio Zattera

NEONATOLOGIA  E  ENFERMAGEM
Local: Campus I – UCPel – Auditório Dom Antônio Zattera

NEONATOLOGIA
Local: Campus I – UCPel – Auditório Dom Antônio Zattera

ENFERMAGEM
Local: Campus I – UCPel – Audit. da Informática – Sala 425 C

19h Inscrições 

20:00h Conferência: Atualização em Reanimação Neonatal
 Jorge Fabres (UC Chile)
 Coordenação da mesa: Renato S. Procianoy

8:30h Conferência: Desafio de cuidar em neonatologia
 Ivone Evangelista Cabral (RJ)
 Coordenação da mesa: Ana Cláudia Vieira

9:10h Discussão

9:30h Conferência: Epidermólise bolhosa em recém-nascido
 Vânia Declair Cohen (SP)
 Coordenação da mesa: Isabel Arrieira

10:30h Coffee break

10:10h Perguntas e debates

10:30h Coffee break

11h Conferência: Uso do PICC em neonatologia
 Martha Rauber, Clarice Fagundes
 Coordenação da mesa: Milene Vaz

11:40h Discussão

14h Mesa-redonda: O Método Canguru
 como tecnologia de cuidado
 Lisiane Rocha Lenhardt, Elizane Giordani,
 Patrícia Parmegiani Teixeira
 Coordenação da mesa: Evelyn Roballo

15:40h Discussão

16:00h Coffee break

16:30h Mesa-redonda: A enfermagem na avaliação e manejo  
 da dor no RN
 Ana Claudia Vieira
 Coordenação da mesa: Isabel Arrieira

17:10 Discussão

8:30h Hot Topics: Triagem Neonatal
 Coordenação da mesa: Paulo Patriota
 Teste do Pezinho - Tanira Pires Barros
 Teste da Orelhinha - Manuel Rutkkay Pereira
 Teste do Coraçãozinho - José Aparecido Granzotto
 Teste da Linguinha - Desirré Volkmer
 Discussão

9:40h Miniconferência: Como evitar o Crescimento
 Extrauterino Restrito – Márcia Andersson
 Coordenação da mesa: Milene S. Oliveira

10:10h Perguntas e debates

10:30h Coffee break

11h Mesa-redonda: Abordagem e Manejo
 da Dor no Recém-Nascido
 Coordenação: José Aparecido Granzotto
 Médico Neonatologista - Eduardo Jaeger
 Enfermeira Neonatologista - Ana Claudia Vieira
 Discussão

12h Encerramento

Programação Científica
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O curso Suporte Avançado de Vida em Pediatria - PALS 
(Pediatric Advanced Life Support) é um curso teórico-
prático preparado para capacitar médicos e profissionais 
da enfermagem para o atendimento de crianças vítimas 
de trauma ou de situações agudas.

A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul oferece 
este curso há mais de 10 anos, sempre implementando 
as atualizações preconizadas. O curso é monitorado pela 
American Heart Association (AHA), tendo sido aprovado e 
consagrado nos EUA ao longo do tempo.

O curso tem como objetivos principais:

– desenvolver a capacidade de reconhecer as crianças 
em risco de parada cardiorrespiratória;

– sistematizar as condutas médicas necessárias para 
prevenir a parada cardiorrespiratória e o atendimento 
de situações de emergência;

– desenvolver habilidades cognitivas e psicomotoras 
na ressuscitação e estabilização iniciais das crianças 
em falência respiratória, choque e/ou parada 
cardiorrespiratória;

– praticar a atuação em equipe e as habilidades de 
liderança.

Curso Suporte Avançado de Vida em Pediatria

O curso PALS é dirigido a médicos e enfermeiros, e é 
realizado para uma turma de 24 alunos, com duração de 
20 horas (dois dias, em regime de “imersão”). 
São utilizados vídeos ilustrativos e as manobras são 
praticadas em manequins. Os cursos são eminentemente 
práticos, dinâmicos e em ambiente que prioriza a 
sistematização do atendimento e a participação e 
organização em equipe.  Ao término do curso, o aluno 
estará apto para agir frente a situações mais frequentes 
que envolvem risco de vida em pediatria.

INSCRIÇÕES:
CETS - Centro de Treinamento em Saúde

Fone: (51) 3383.0573
E-mail: inscricoes@cets.com.br.

20 e 21 de junho de 2015 
15 e 16 de agosto de 2015 
3 e 4 de outubro de 2015

28 e 29 de novembro de 2015

Previsão para os próximos cursos:

Sociedade de Pediatria do RS
Av. Carlos Gomes, 328 - sala 305

Fone/Fax: (51) 3328.4062
90480-000 – Porto Alegre – RS

www.sprs.com.br  |   sprs@sprs.com.br

JORNAL SPRS
Diretoria de Comunicação da SPRS:
Lúcia Diehl da Silva e Eduardo Montagner Dias
Produção editorial: arte e composição
Comercialização: Marta Eliza Hackbarth - sprs@sprs.com.br
Fones: (51) 3328.4062 / 3328.6337


