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EDITORIAL

No dia a dia da SPRS nos 
deparamos com uma série de 
desafios que exigem nossa 
atenção e envolvimento. Neste 
jornal, os colegas poderão ver o resultado de duas 
ações que demandaram muito empenho de toda 
a diretoria. Uma delas, que teve início inclusive 
na diretoria anterior à nossa, é a escolha da 
SPRS para organizar a 39ª edição do Congresso 
Brasileiro de Pediatria, que acontecerá em 2019. 
Uma aspiração antiga, que conquistamos agora, 
trará novamente para Porto Alegre o maior evento 
nacional de nossa especialidade, depois de 28 
anos. Muitos de nós éramos ainda estudantes 
quando o último Congresso Brasileiro foi 
realizado em Porto Alegre, no ano de 1991. Nossa 
conquista será uma oportunidade ímpar para os 
médicos pediatras gaúchos, mas também para os 
estudantes e residentes, que poderão acompanhar 
toda a a programação.

Outra ação que mereceu nosso envolvimento e 
planejamento foram as campanhas publicitárias 
destinadas à população. Uma parceria com a 
agência Paim permitiu levar pela segunda vez 
um alerta à comunidade para os cuidados com 
a alimentação infantil através da grande mídia. 
Ações que aproximam a SPRS da sociedade, de 
forma mais ampla.

Aliada às nossas publicações, ao programa 
“Dica do Pediatra” e às nossa participações na 
mídia, estas campanhas cumprem o papel de 
levar a entidade para mais perto da sociedade, 
contribuindo de forma direta para a valorização do 
médico pediatra – que é o nosso propósito maior.

Aproveitamos para desejar a todos um excelente 
final de ano. Que as festas e comemorações criem 
oportunidades de aproximar as pessoas, de pro-
mover a solidariedade e intensificar o afeto.

Um ótimo 2016 para todos!

Patricia Lago, Presidente da SPRS Congresso Brasileiro
de 2019 será no RS

Escolha do RS como sede para 2019 ocorreu no 37° Congresso 
Brasileiro, realizado no Rio. Estiveram presentes membros da 
Diretoria e colegas atuantes na SBP (da esq. p/ direita): Denise 
Chaves, Ricardo Halpern, Patricia Lago, Ilson Enk, Ercio de Oliveira, 
Cristina Targa Ferreira, Marcelo Porto e José Paulo Ferreira

Decisão atende uma antiga aspiração da SPRS
e coloca Porto Alegre no centro das atenções

da Pediatria nacional

A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul 
será a organizadora do 39° Congresso Brasileiro 
de Pediatria, que ocorrerá em 2019. O anúncio, 
comemorado pela entidade, ocorreu durante a 37ª 
edição do congresso, realizado em outubro, no Rio de 
Janeiro. 

Uma aspiração de muitos anos da SPRS, a realização 
do congresso nacional em Porto Alegre foi conquista-
da no final desta gestão e deverá trazer à capital cerca 
de 7 mil pediatras de todo Brasil. O evento, tradicional-
mente realizado no mês de outubro, terá duração de 
cinco dias, período em que se enfatizam discussões 
sobre os principais temas da Pediatria.

Patricia Lago, presidente da SPRS, explica que o Con-
gresso Brasileiro de Pediatria é um dos maiores con-
gressos da América Latina e a realização da edição 
2019 em Porto Alegre dará muita visibilidade para a 
entidade, além de se constituir numa grande oportuni-
dade para os médicos pediatras gaúchos participarem 
do evento. 

“Organizar um evento desta importância engrandece a 
SPRS, além de trazer na maioria das vezes um interes-
sante retorno financeiro. Estes recursos podem auxi-
liar nas gestões futuras e, sem dúvida, acabará sendo 
revertido em prol da qualificação de nosso associado 
e em campanhas sociais visando uma assistência me-
lhor para as crianças” – destaca Patricia Lago.
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Centro de Medicina Fetal e Anomalias Congênitas
do HCSA garante atendimento multidisciplinar

Já está em funcionamento, desde setembro, o 
novo Centro de Medicina Fetal e Anomalias 
Congênitas do Hospital da Criança Santo Antônio, 
equipado com aparelhos especializados e ecogra-
fistas treinados para o diagnóstico de cardiopatias 
congênitas. 

Junto com a nova UTI Pediátrica – inaugurada em 
julho deste ano, ele fornece a estrutura necessária 
para o atendimento à criança com alguma malfor-
mação cardíaca detectada nos exames pré-natais.

A nova estrutura do Centro permite que a criança 
seja tratada imediatamente após o nascimento, po-
dendo inclusive receber uma intervenção cirúrgica 
ou cateterismo já nos primeiros dias de vida, evi-
tando que a criança passe por instabilização – ex-
plica a Dra. Claudia Ricachinevsky, coordenadora 
da UTI pediátrica do HCSA.

Com equipe multidisciplinar para atender também 
outras anomalias, o Centro está apto a realizar 
cirurgia pediátrica, cirurgia torácica e neurocirurgia 
– informa o Dr. Aldemir Nogueira, cirurgião 
cardiovascular e torácico pediátrico do HCSA – 
facilitando assim o atendimento em uma mesma 
instituição; que dispõe também de fisioterapeutas e 

psicólogos, que acompanham as gestantes desde 
o momento em que são informadas da condição 
de seu bebê.

O atendimento não é restrito a pacientes de Porto 
Alegre. Os pacientes de outras cidades mantêm o 
acompanhamento com seus obstetras. Eles ga-
nham um centro de referência para o momento do 
nascimento, uma assessoria para o nascimento 
com malformação e, após o parto e o tratamento 
inicial, continuarão sendo acompanhados pelos 
seus pediatras normalmente. 

A nova UTI pediátrica, inaugurada em julho de 
2015, agregou 10 leitos às instalações do Hospital 
e foi construída a partir de uma campanha de mo-
bilização social liderada por senhoras da sociedade 
gaúcha integrantes do movimento “Voluntárias pela 
Vida”. “Hoje as crianças dispõem de 40 leitos na 
UTI.” – comemora a diretora do HCSA, Dra. Themis 
Reverbel da Silveira.

Na foto, da esq. p/ dir: Dr. Aldemir Nogueira, cirurgião cardiovascular 
e torácico pediátrico; Dra. Claudia Ricachinevsky, pediatra, coordena-
dora da UTI pediátrica do HCSA; e Dr. Marcelo Brandão, cardiologista, 
responsável pela cardiologia fetal



O processo eleitoral de 2015 da Sociedade de Pediatria 
do Rio Grande do Sul apontou o registro de uma única cha-
pa concorrente.  Intitulada “Sempre Pediatras”, a chapa 
encabeçada pela Dra. Cristina Targa Ferreira apresentou a 
assinatura de apoio de 60 colegas, das quais 40 foram va-
lidadas atendendo às exigências estatutárias: sócios com 
título de especialista e quites com a SBP.

Devido ao registro de apenas uma chapa, na Assembleia 
Geral Extraordinária para as eleições, realizada no dia 2 
de dezembro de 2015, a Comissão Eleitoral formada pelos 
Drs. Alfredo Floro Cantalice Neto, Boaventura Antonio dos 
Santos e Manoel Luiz Soares Pitrez Filho, observando o 
previsto no Estatuto da SPRS para os casos de registro de 

Eleita nova diretoria
para o biênio 2016/2017

Chapa Sempre Pediatras é eleita por aclamação

chapa única, decidiu pela eleição por aclamação, sendo 
a chapa “Sempre Pediatras” eleita por unanimidade pelo 
associados presentes.

A possibilidade de eleição por aclamação é resultado da 
modernização do Estatuto da entidade, realizada em 2013. 
O novo regimento prevê que “caso haja a inscrição de ape-
nas uma chapa, o processo eleitoral poderá ser sumário, 
a critério da Comissão Eleitoral”. Desde então, este é o 
segundo pleito em que esta situação ocorre.

Publicamos abaixo a Ata da Comissão Eleitoral relativa ao 
registro de chapas e também a Ata da Assembleia Geral 
das Eleições. Na página ao lado, a nominata da nova dire-
toria da SPRS eleita para o biênio 2016/2017.
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Presidente: Cristina Helena Targa Ferreira

1º Vice-presidente: Marcelo Pavese Porto

2º Vice-presidente: Matias Epifanio 

Secretário Geral: Helena Müller

1º Secretário: Denise Leite Chaves

2 º Secretário: Desiree de Freitas Valle Volkmer

1º Tesoureiro: Benjamin Roitman

2º Tesoureiro: Celia Maria Boff de Magalhães

Diretoria Científica/Coordenação Comitês:
Ilson Enk
José Carloz Diniz Barradas
Paulo Marcio Condessa Pitrez
 
Diretoria de Comunicação e Mídia/EAD:
Lucia Diehl da Silva
Renata Rostirola Guedes
Maria Antonia Mendonça Soledade
Carlos Humberto Bianchi e Silva
Marilia Rosso Ceza

Jornal da SPRS:
Elza Daniel de Mello
Marilia Dornelles Bastos
Melina Utz Melere
Boaventura Antonio dos Santos
 
Editoria Boletim Científico:
Clarissa Gutierrez Carvalho
Marcelo Comerlato Scotta

Diretoria de Defesa Profissional:
Ruy Pezzi de Alencastro
Silvio Baptista

Diretoria de Patrimônio:
Sérgio Luis Amantéa 

Diretoria da SPRS – Biênio 2016-2017

Coordenação Rede Gaúcha de Neonatologia:
Manoel Antonio da Silva Ribeiro 

Assessoria da Presidência:
Themis Reverbel da Silveira
Patricia Miranda do Lago
Renato Soibelmann Procianoy
Ercio Amaro de Oliveira Filho
Jefferson Pedro Piva
Ricardo Halpern

Coordenação dos Escritórios Regionais:
Leonardo Araujo Pinto
Liane Brentano Brackmann Netto

Escritório Regional Noroeste: 
Wania Eloisa Ebert Cechin
Mauricio Bortolini

Diretoria Social:
Rosângela Silveira D’Ávila
Cinara Andreolio
Carolina Albanese Neis

Diretoria de Cursos e Eventos:
Helena Müller
Ana Regina Lima Ramos
Raquel Borges Pinto

Coordenação de Cursos:
Nutrologia Pediátrica: 
Elza Daniel de Mello
Programa de Reanimação Neonatal: 
Marcelo Pavese Porto 
Silvio Baptista
Programa de Reanimação Pediátrica:
Luis Fernando Loch
Daniel Dewes
Paulo Roberto Mousquer Kunde 

Escritório Regional Nordeste: 
Darci Luiz Bortolini
Arthur Alexandre Pretto

Escritório Regional Centro Ocidental:
José Carlos Diniz Barradas
Jeferson Leonel Filippi de Oliveira

Escritório Regional Centro Oriental:
Fabiani Waechter Renner 
João Paulo Weiand 

Escritório Regional Sudoeste:
Fernanda Rostirola Guedes
Adalberto Rosses

Escritório Regional Sudeste: 
Luiza Helena Vinholes Siqueira Novaes
Marilice Magroski Gomes da Costa

Conselho Fiscal:
Erico Jose Faustini
Paulo Roberto Antonacci Carvalho
Leonardo Araujo Pinto

Suplente Conselho Fiscal:
Sérgio Luis Amantéa
Ruy Pezzi de Alencastro
Matias Epifanio

Comissão de Sindicância:
Rita de Cassia Silveira
Carlos Humberto Bianchi e Silva
Juarez Cunha

Suplente Comissão de Sindicância:
Maria Antonia Mendonça Soledade 
Patricia Miranda do Lago
Rosângela Silveira D’Ávila

Mais um ano chega ao final.
Compartilhamos conquistas, 
comemoramos resultados,
confraternizamos com homenageados e
crescemos na valorização do Pediatra.
É tempo de refletir e programar
este novo ano que está chegando.
Que seja um ano de muitas alegrias
e pleno de realizações!   Feliz 2016!
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A campanha “Seu filho é o que você come” é a segunda 

campanha pró-bono desenvolvida pela Agência Paim em 

parceria com a SPRS, com o objetivo de conscientizar a 

população sobre o papel da alimentação saudável, desde 

o período gestacional até os dois anos de vida. Ela dá um 

enfoque especial à alimentação da mãe que amamenta, 

mostrando a importância da nutrição nos primeiros 1000 

dias da vida do bebê.

Também com imagens criativas, a campanha de 2013 

abordou a questão da obesidade infantil e de todos os 

problemas que esta condição pode trazer para a criança e 

o adolescente, com reflexos até a vida adulta. 

Entre os problemas que podem decorrer da obesidade na 

infância estão dificuldade para praticar atividades físicas, 

problemas ortopédicos e distúrbios relacionados com o 

sono, que facilitam o desenvolvimento de doenças como 

hipertensão arterial, diabetes e alteração dos índices de 

colesterol e triglicerídeos. Essas doenças, chamadas crô-

nicas não-transmissíveis, se constituem numa das princi-

pais causas de mortalidade no mundo atual.

Seu filho é o que você come
Campanha da SPRS destaca a importância da alimentação

nos primeiros 1000 dias

O desafio lançado à Paim, parceira da SPRS na campanha 

dirigida à comunidade em 2015, foi cumprido com louvor. 

As peças criadas pela agência foram assunto em matérias 

na mídia de 23 países, abrindo a discussão sobre a impor-

tância da alimentação da mãe para sua própria saúde e 

para a saúde do seu bebê.

Com imagens fortes e impactantes, a campanha conse-

guiu chamar a atenção para este tema, tendo sido finalis-

ta da premiação publicitária El Ojo de Iberoamerica 2015/

Gráfica.

Ambas as campanhas foram coordenadas pela Dra. 

Cristina Targa Ferreira. Ela explica que uma das atribuições 

da SPRS é estar atenta às necessidades das crianças e 

adolescentes como um todo, para além das paredes do 

consultório médico. As campanhas permitem abordar 

alguns temas sérios e muito relevantes para a saúde na 

infância. 

Com isso, a SPRS cumpre mais uma meta, contribuindo 

com a educação da população.

Anúncios são classificados entre os 10 mais populares de 2015
Os anúncios para a campanha “Seu filho é o que você come”, feitos pela Paim para a SPRS, saíram na nova 
edição da Lürzer’s Archive, uma revista reconhecida mundialmente por selecionar os melhores trabalhos de 
design e propaganda. Além disso, foi o único anúncio brasileiro eleito entre os 10 mais populares do ano. Saiba 
mais em http://www.luerzersarchive.com/en/features/campaigns/your-favourite-print-ads-of-2015.html.



Campanha alerta as mães sobre a importância de manter  
uma alimentação saudável nos primeiros 1000 dias de vida do bebê
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Pediatras Destaque 2015
SPRS homenageia sócios que se destacaram no exercício profissional

A sexta edição do evento Pediatras Destaque foi realiza-
da no dia 24 de novembro de 2015, no anfiteatro da sede 
da SPRS. A premiação é um reconhecimento da entidade 
à importância dos profissionais que, com sua dedicação, 
abriram os caminhos para a valorização da especialidade.

Coordenado e apresentado pelo Dr. Erico Faustini, e com a 
participação da presidente Patricia Lago, o evento home-
nageou os médicos Airton Wainstein, Edmundo Figueira 
da Silva Filho, Guacira Gomes Terres, Hélio Carlos Pippi 
de Azambuja, Humberto Antonio Campos Rosa, Jacob 
Gilberto Klein, José Aparecido Granzotto, Josué Leandro 
Scherer, Luiz Carlos Weiler Franczak, Neri Schiller, Odacira 
Knackfuss Pasa, Paulo Roberto Monteiro de Farias San-
tos, Rodney Fonseca de Carvalho e Tania Maria Mylius. 

A presidente Patricia Lago afirmou em seu pronunciamen-
to que é uma honra muito grande para a SPRS poder de-
monstrar de forma pública o agradecimento à dedicação 
que estes colegas médicos deram à Pediatria gaúcha. O 
pediatra Humberto Rosa fez o agradecimento em nome do 
grupo homenageado.

Além da presidente Patricia Lago e do coordenador Erico 
Faustini, participaram também da solenidade as diretoras 
Cristina Targa Ferreira, Célia Maria Boff de Magalhães, Ro-
sângela Silveira D’Ávila e Denise Leite Chaves.

A noite encerrou com um agradável coquetel, quando a 
diretoria e os homenageados puderam confraternizar 
e relembrar histórias marcantes de suas trajetórias 
profissionais.

Convidados e familiares participaram da solenidade no anfiteatro da sede da SPRS

Presidente da SPRS, Patricia Lago, recepcionou os colegas homenageados por sua contribuição à Pediatria
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O Dr. Humberto Antonio Campos Rosa 
fez o agradecimento em nome dos 
colegas homenageados

1. Jacob Klein recebe prêmio da diretora Rosângela D’Ávila;  
2. Diretora Célia Magalhães entrega o prêmio a Hélio Pippi de Azambuja; 
3. Diretora Denise Leite Chaves homenageia Humberto Antonio Campos Rosa; 
4. Presidente Patricia Lago e Edmundo Figueira da Silva Filho; 
5. José Aparecido Granzotto e a vice-presidente Cristina Targa Ferreira;
6. Denise Leite Chaves e Neri Schiller; 
7. Guacira Gomes Terres (esq.) recebe homenagem de Cristina Targa Ferreira; 
8. Célia Magalhães entrega prêmio a Luiz Carlos Weiler Franczak; 
9. Paulo Roberto de Farias Santos e Cristina Targa Ferreira; 
10. Odacira Knackfuss Pasa (esq.) recebe homenagem de Rosângela D’Ávila; 
11. Josué Scherer e presidente Patricia Lago; 
12. Lilian de Carvalho recebeu a homenagem em nome do pai,  

Rodney Fonseca de Carvalho.

O coordenador do evento, Dr. Erico Faustini, 
apresentou os Pediatras Destaque 2015



Depois de lançar em abril deste 
ano o livro “Cuidado Integral do 
Recém-Nascido - Prevenção e 
Condutas Terapêuticas”, organi-
zado pelos pediatras Breno Araújo 
e Silvana Salgado Nader, a SPRS 
lançou agora o livro “Pediatria 
Baseada em Evidências” - obra 
dedicada a discutir as principais 
diretrizes para o manejo das pato-
logias pediátricas mais frequentes, 
sustentadas nas evidências mais 
atualizadas.  O livro foi editado em 
parceria com a Editora Manole e teve como coordenadores 

os pediatras Patricia Miranda do 
Lago, Cristina Targa Ferreira, Elza 
Daniel de Mello, Leonardo Araujo 
Pinto e Matias Epifanio.

Para facilitar o acesso dos 
profissionais e estudantes 
que vão trabalhar com a saúde 
de recém-nascidos, crianças e 
adolescentes, os livros podem ser 
adquiridos através dos sites das 
editoras www.manole.com.br e 
www.rubio.com.br.

Levar informação de saúde infantil para a comunidade 
e trabalhar pela valorização do médico pediatra são os objetivos 
do projeto “Dica do Pediatra”, desenvolvido pela SPRS.
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Novos vídeos no ar

Os vídeos, com 1 minuto de duração, são publicados no canal da SPRS no YouTube. De 
forma clara e objetiva, os pediatras dão dicas de saúde infantil abrangendo temas como 
prevenção da obesidade, amamentação, desenvolvimento infantil, prevenção de aciden-
tes, nutrição, refluxo, e muito outros assuntos frequentes no consultório pediátrico.

No mês de novembro foram realizadas novas gravações, desta vez ao ar livre, no Parque 
Moinhos de Vento, em Porto Alegre. As mensagens abordaram o tema dos “Primeiros 
1000 dias”, destacando a importância do período compreendido entre a gestação e os 
dois primeiros anos de vida, para a saúde futura da criança.

Participaram das gravações a coordenadora do projeto, Dra. Lucia Diehl, e os pediatras 
Cristina Targa Ferreira, Themis Reverbel da Silveira, Matias Epifanio, Denise Leite Chaves, 
Benjamin Roitman, Ilson Enk, Erico Faustini, Simone Sudbrack e Desirée Volkmer, e mais 
as acadêmicas Victória Guimarães e Luciana Beltrão (UFCSPA), Jessica Weber (ULBRA) 
e Camila Almeida (UCS). A atividade contou com a colaboração da equipe técnica da 
MPQuatro Produtora.

Acompanhe os vídeos em   www.youtube.com/user/sociedadepediatriars

Publicações SPRS Educação continuada em Oncologia
Dando sequência ao projeto de educação continuada 
intitulado “Atenção, pode ser câncer!”, o Hospital 
São Vicente de Paulo (HSVP), de Passo Fundo, lança 
o terceiro fascículo da série. O projeto tem como ob-
jetivo estimular a detecção precoce das neoplasias, 
fator determinante no sucesso do tratamento.

No terceiro fascículo o tema abordado é a Leucemia, 
a neoplasia mais comum em pacientes menores de 
15 anos, chegando a 25% dos diagnósticos.

A iniciativa do HSVP conta com o apoio do Comitê de 
Onco-hematologia Pediátrica da SPRS e do Grupo 
Regional de Estudos em Leucemias e Hemopatias da 
Infância.

O novo documento 
foi desenvolvido pela 
Dra. Cecilia Fernandes 
Lorea, professora do 
Departamento Materno-
Infantil da UFPel, 
e está disponível 
no site da SPRS: 
www.sprs.com.br



Av. Carlos Gomes, 328 - sala 305  |  Fone/Fax: (51) 3328.4062
CEP 90480-000  –  Porto Alegre  –  RS

Sociedade de Pediatria 
do Rio Grande do Sul

JORNAL SPRS

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

www.sprs.com.br  |   sprs@sprs.com.br
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Cursos pré-congresso:

Informações e inscrições:

www.gauchopediatria.com.br

• Otoscopia em Pediatria
• Avaliação e distúrbios do desenvolvimento
• Infectologia pediátrica
• Onco-hematologia
• Emergências pediátricas
• Puericultura

TEMAS
Currículo pediátrico global
• Aplicação do currículo pediátrico global no 

Brasil

Coortes de nascimento
• Contribuições das coortes Europeias e de 

Pelotas para Pediatria

Emergência pediátrica
• Lactente com febre sem sinais localizatórios: 

3m - 2 anos
• Campanha surviving sepsis

Neonatologia
• Atualização em Reanimação Neonatal 2015
• A epidemia de sífilis congênita
• CMV congênito: novas perspectivas 

terapêuticas

Desafios da modernidade
• Aplicativos que todo pediatra deve conhecer
• WhatsApp e rede social: como o pediatra deve 

se portar?

Miniconferências
• Microbiota e imunologia na criança
• Pediatria do futuro
• Acidentes e violência

Vacinas
• Calendários vacinais: MS, SBIm, SBP
• Meningites e as novas vacinas

Gastroped e Nutrologia
• Lactente com vômitos: como abordar
• Diagnóstico diferencial de dor abdominal 

recorrente
• Composição das fórmulas infantis: como 

escolher

Controvérsias em Pediatria
• GH na criança com baixa estatura
• Prevalência e tratamento da alergia alimentar 

em Pediatria
• Estatinas em crianças e adolescentes

Ambulatório 
• Fotoproteção e deficiência de Vitamina D na 

infância
• Diagnóstico de farmacodermias versus 

alergias
• Manejo ambulatorial das pneumonias da 

comunidade
• Rotinas no acompanhamento do paciente com 

Síndrome de Down
• Infecção do trato urinário: o que dizem os 

últimos guidelines
• Hipertensão arterial sistêmica: quando tratar e 

quando encaminhar?

Nutrologia
• Evidência de benefícios de nutrientes 

específicos
• Alimentação seletiva: como abordar?
• A epidemia de obesidade

Doenças respiratórias
• Asma tosse variante
• Efeitos da poluição do ar na criança
• Indicações de AA e Timpanostopia em crianças
• Tuberculose latente na criança
• Escores de probabilidade de asma em lactentes 

com sibilância

“Este evento recebeu patrocínio de empresas privadas, em conformidade com a Lei nº 11.265,  de 3 de janeiro de 2006.”


