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EDITORIAL

Cristina Targa Ferreira, Presidente da SPRS

Prezado colega,

Nesta edição do Jornal SPRS 

levamos a você os preparativos 

para mais uma edição do nos-

so já consagrado Congresso 
Gaúcho de Atualização em 
Pediatria. Em sua nona edição,

o evento já se constitui no maior encontro 

regional e no terceiro maior evento nacional da 

especialidade.

Esse sucesso é resultado do esforço e da dedicação 

de um grande número de colegas que vêm reunindo 

esforços nas últimas gestões da SPRS para 

construir um evento que traga atualização científica 

da melhor qualidade para o nosso associado.

Dar continuidade a essa história de sucesso é sem-

pre um desafio, mas ao mesmo tempo é extrema-

mente gratificante, em especial pela satisfação dos 

pediatras do estado e pela qualidade do trabalho 

dos colegas envolvidos na sua execução.

Queremos tornar inesquecível esta IX edição do 

congresso gaúcho para os participantes. A progra-

mação foi criteriosamente elaborada para trazer te-

mas atuais e sempre presentes na prática diária do 

consultório pediátrico.

Como convidados internacionais, teremos a honra 

de contar com a presença do Dr. Hazen Ham, dos 

EUA, e da Dra. Henriette Smit, da Holanda.

O Dr. Hazen Ham é Secretário Executivo do Con-

sórcio Global de Educação Pediátrica (GPEC, da 

sigla em inglês), uma instituição internacional que 

representa mais de 50 países, e que trabalha por 

uma reformulação da educação dos profissionais 

de saúde para qualificar e partilhar os avanços cien-

tíficos no mundo globalizado. A SBP tem sido pro-

tagonista no movimento pela adoção do Currículo 

Pediátrico Global, e o presidente Eduardo Vaz tam-

bém estará presente mostrando a aplicação desse 

currículo em nosso país.

Já a Dra. Henriette Smit é professora de Saúde 

Pública, com uma carreira de investigação em 

doenças respiratórias e cardiovasculares desde 

a gestação até a vida adulta, e concentra suas 

pesquisas na prevenção e detecção precoce dessas 

doenças. Na sua participação, a Dra. Smit abordará 

os temas: Principais contribuições das coortes 

europeias para pediatria e Escores de probabilidade 

de asma em lactentes com sibilância.

Uma grande variedade de temas, todos de extrema 

atualidade, como microcefalia e infecção por Zika 

vírus, Influenza, obesidade na infância, prevenção 

de doenças crônicas, asma e doenças respiratórias, 

desafios da modernidade como Internet, aplicativos 

e redes sociais, entre outros, farão parte da 

programação.

Gostaria, então, de deixar aqui o convite, em nome 

da diretoria da SPRS, para que você participe deste 

grande momento da Pediatria Brasileira. Venha 

estar conosco, de 1° a 4 de junho, no IX Congresso 
Gaúcho de Atualização em Pediatria, no Centro 

de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre.

Estamos aguardando você com carinho!

Faça sua inscrição pelo site 1° a 4 de Junho de 2016
Centro de Eventos PUCRS

Porto Alegre  RSwww.gauchopediatria.com.br
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a cidade e o centro de eventos 

têm boa infraestrutura de espaço 

e serviços.

Assim como os eventos anterio-

res, o Congresso Gaúcho de Pe-

diatria 2016 pertence a todos os 

pediatras gaúchos e vem cres-

cendo cada vez mais em direção 

a um evento de porte nacional, já com algumas carac-

terísticas de congresso internacional. A programação 

científica será de alto nível, focada em temas do dia 

a dia do pediatra e das diversas áreas de atuação da 

pediatria. Os palestrantes apresentarão as novas aqui-

sições de conhecimento e também as rotinas embasa-

das em evidências científicas.

É com expectativa que aguardamos você, colega pe-

diatra, para compartilhar experiências e conhecimento 

em mais uma edição do nosso Congresso. Até lá !
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Pediatra, esse Congresso é seu!

Leonardo Araujo Pinto
Presidente do IX Congresso Gaúcho  

de Atualização em Pediatria

É com satisfação que estamos preparando o IX 
Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria, que 

será realizado em Porto Alegre, no período de 1° a 4 de 

junho de 2016. O Congresso Gaúcho de Atualização 

em Pediatria é um dos eventos mais esperados pelos 

pediatras do RS e do Brasil e reúne em cada edição 

mais de 1.000 participantes.

O sucesso de mais esta edição do Congresso está 

intimamente relacionado à presença e participação 

dinâmica dos nossos parceiros. Uma parceria ética 

com as empresas, universidades e serviços de 

pediatria potencializa nossa capacidade de realização 

e cria novas oportunidades para nossa Sociedade. Em 

2016, estamos estreitando a parceria e colaboração 

dos serviços e universidades por todo estado, seja na 

capital ou no interior.

Dessa forma, sejam todos bem-vindos a Porto Alegre. 

Lembramos que POA tem sediado inúmeros eventos 

científicos e o congresso gaúcho há vários anos, com 

sucesso. As facilidades e oportunidades da capital 

do RS vão facilitar o nosso congresso, uma vez que 

IX Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatra
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Professora de Saúde Pública, a Dra. Henriette Smit é 

pesquisadora na área de doenças respiratórias e car-

diovasculares, da gestação até a velhice. Seus estudos 

concentram-se na prevenção e detecção precoce, tendo 

participado como principal pesquisadora em projetos de 

estudos de coorte de base populacional de longa dura-

ção sobre doenças crônicas ao longo da vida em adultos 

(estudo MORGEN-EPIC em 25.000 adultos; Doetinchem 

Cohort Study em 5.000 adultos). 

Em 1995, desenvolveu o desenho do estudo de coorte de 

nascimentos do PIAMA (Prevention of Asthma and Mite 

Allergy), que em 1996 iniciou o acompanhamento de mais 

de 4.000 crianças a partir dos 3 meses de idade gesta-

cional. O estudo foi desenvolvido em colaboração com 

uma equipe multidisciplinar de pediatras, imunologistas 

e epidemiologistas em três Centros Médicos Acadêmicos 

da Holanda, e ainda está em curso, com o seguimento 

de 75% das crianças, que hoje têm idade em torno de 

20 anos.

Desde 1993, é diretora de Serviços de Saúde Pública 

no Instituto Nacional de Saúde Pública e Meio Ambien-

te (RIVM) e da University Medical Center Utrecht (Julius 

Center for Health Sciences and Primary Car).

A Dra. Henriette Smit, como representante do estudo 

PIAMA, participa ativamente em diversos projetos com 

os principais estudos de coortes de doenças respiratórias 

da Europa. Desde 2015, é  investigadora principal do 

Dutch Lung Foundation, no estudo que visa identificar 

janelas de tempo de exposição a estilos de vida e fatores 

ambientais durante a infância e a possível associação 

com o desenvolvimento de doença respiratória na 

adolescência.

Hazen P. Ham é Secretário Executivo do Consórcio Global 

de Educação Pediátrica (Global Pediatric Education Con-

sortium - GPEC), uma instituição internacional que traba-

lha por uma reformulação da educação dos profissionais 

de saúde usufruindo da interdependência produzida pela 

globalização.

Essa comissão exorta os educadores a se envolverem em 

uma reformulação completa da educação dos profissio-

nais de saúde, aproveitando a interdependência produzi-

da pela globalização a fim de transformar: (1) Educação 

isolada em educação harmonizada; (2) Instituições iso-

ladas em redes, alianças e consórcios; (3) Preocupação 

institucional introspectiva em aproveitamento dos fluxos 

globais de conteúdo educacional, ensinando recursos e 

inovações. Os esforços do GPEC para essa conquista re-

sultaram na elaboração do Currículo Pediátrico Global.

Na nova formação em Pediatria, mais abrangente e atu-

alizada, a saúde mental passa a ser conteúdo explícito 

e obrigatório, a adolescência tem sua carga horária mui-

to ampliada, as doenças crônicas são incluídas também 

obrigatoriamente. Treinamentos como em neonatologia 

também ganham mais tempo. Estão presentes questões 

como a violência, os cuidados paliativos, a medicina do 

esporte. A puericultura é aprofundada, com ênfase na in-

fluência do meio ambiente no crescimento e no desenvol-

vimento. A formulação abrange a atenção primária, se-

cundária e terciária à saúde da criança e do adolescente, 

enfatizando questões preventivas e educativas.

O GPEC é uma aliança integrada por quase 50 entidades 

de vários países, como China, Japão, Alemanha, as Aca-

demias Americana, Europeia, a Associação Internacional 

de Pediatria, dentre outras organizações, como a Socie-

dade Brasileira de Pediatria.

Henriette Smit  |  Holanda Hazen Ham  |  EUA

convidados internacionais

Estudos de coortes europeias e currículo pediátrico global
serão os temas abordados pelos



constantes dos pacientes? O que 

é ético, e como lidar com esta nova 

maneira de se comunicar com o seu 

médico? Também teremos uma mesa 

para tratar deste assunto.

Procuramos estar sempre atentos ao 

que está acontecendo, para  atender 

às demandas da Pediatria moderna, pois a produção de 

informações é intensa, as solicitações da nossa socieda-

de são dinâmicas, e as exigências aumentam. 

Nos esforçamos para montar uma programação com 

convidados qualificados e assuntos interessantes e 

atuais. Queremos que todos os pediatras participem do 

Congresso, pois, além da oportunidade para atualização 

profissional, também será um momento para reencontro 

e confraternização.

Benjamin Roitman
Presidente da Comissão Científica 

do IX Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

congresso gaúcho  //  5

Uma programação atualizada e abrangente

No dia 1° de junho começará mais um Congresso Gaúcho 

de Atualização em Pediatria, evento tradicional da SPRS. 

Como sempre, procuramos estar atentos às novidades e 

assuntos relevantes e atuais no mundo pediátrico.

Um dos nossos convidados internacionais, Dr. Hazen 

Ham, vai comentar sobre a Pediatria do Futuro e o novo 

Currículo Pediátrico Global, num momento em que a 

instituição de 3 anos de Residência em Pediatria vem se 

consolidando no país.

Numa época em que se fala tanto de prevenção, com o 

pediatra como agente fundamental nesse processo junto 

ao seu pequeno paciente, conhecer as coortes europeias, 

que a convidada internacional Dra. Henriette Smith vai 

apresentar, é fundamental para entender o processo 

saúde-doença.

A Zika e a Dengue são assuntos do momento, e os 

pediatras devem se atualizar sobre um tema que ainda 

tem poucos estudos, a relação entre Zika e microcefalia. 

E o dia a dia dos pediatras? Quem não se incomoda com 

as consultas por telefone, as mensagens e whattsapp 

08:00 - 18:00 CURSO 1:  Avaliação e Distúrbios do Desenvolvimento
 Coordenação: Ricardo Halpern (RS)

 Palestrantes: Renato Santos Coelho (RS) | Ricardo Sukiennik (RS) | 
 José Paulo Vasconcelos Ferreira (RS) | Clarissa Noer (RS)

08:00 - 08:15 O olhar da pediatria sobre a saúde mental da criança no Brasil
08:15 - 08:45 Fatores de risco e proteção
08:45 - 09:45 Intervenção precoce

09:45 - 10:00 Intervalo

10:00 - 10:30 Vigilância e triagem palestrante
10:30 - 11:00 Semiologia do desenvolvimento
11:00 - 11:30 Uso de instrumentos
11:30 - 12:00 Farmacoterapia em desenvolvimento e comportamento
14:00 - 18:00 Casos clínicos mais frequentes

1° de junho de 2016  |  Quarta-feira

Cursos Pré-Congresso IX
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08:00 - 12:00 CURSO 5:  Otoscopia
 Coordenação: Berenice Ramos (RS)
 Palestrantes: Berenice Dias Ramos (RS) | Denise Rotta Ruttkay Pereira (RS) | 
 José Faibes Lubianca Neto (RS) | Juliana Souza (RS) | Maria Beatriz Rotta Pereira (RS)

 Princípios de uma boa otoscopia: material e métodos 
 Otite externa
 Otite média aguda
 Otite média com efusão
 Otite média crônica
 Correlacionando a otoscopia com a avaliação audiológica
 Praticando a otoscopia

08:30 - 18:00 CURSO 2:  Puericultura - Padrões de Puericultura para o Pediatra (PPP) 
 Coordenação: Erico Jose Faustini (RS)

08:30 - 08:45 Apresentação e pré-teste
08:45 - 09:30 Uma nova Puericultura? - Erico Jose Faustini (RS)
09:30 - 11:00 Atividade em grupo: Identificando risco, avaliando o crescimento e o 
 desenvolvimento nas consultas de Puericultura no primeiro ano de vida
 Coordenadores: Erico Jose Faustini (RS) | Rosângela Panta (RS) | Margareth R. Salerno (RS)
11:00 - 12:00 Padrões de Puericultura nas consultas do primeiro ano de vida - Rosângela Panta (RS)
12:00 - 13:00 Intervalo
13:00 - 17:00 Atividade em grupo: promovendo a saúde da criança nas consultas de puericultura 
 no primeiro ano de vida.
 Coordenadores: Erico Jose Faustini (RS) | Rosângela Panta (RS) | 
 Margareth Rodrigues Salerno (RS) | Ilson Enk (RS)
17:00 - 17:30 Pós-teste e avaliação

08:00 - 12:00 CURSO 3:  Emergências
 Coordenação: Helena Müller (RS)

08:00 - 08:30 TCE na sala de emergência - Luciana Barcellos (RS)
08:30 - 09:00  Asma e Bronquiolite graves - Sérgio Luis Amantéa (RS)
09:00 - 09:30  Manejo inicial do choque - João Carlos Batista Santana (RS)
09:30 - 10:00 Dor é uma emergência - Patrícia Miranda do Lago (RS)
10:00 - 10:30 Intervalo
10:30 - 11:00 Atualização em Reanimação Cardiorrespiratória - Ana Paula Pereira da Silva (RS)
11:00 - 11:30  VNI e Alto Fluxo na sala de emergência - Francisco Bruno (RS)
11:30 - 12:00  Tratamento atual da Cetoacidose Diabética - Rosângela Silveira D´Avila (RS) 

14:00 - 18:00 CURSO 4:  Infectologia 
 Coordenação: Marcelo Comerlato Scotta (RS)

14:00-14:45 Infecções respiratórias - Marcelo Comerlato Scotta (RS)
14:45-15:00 Perguntas/Discussão
15:00-15:30 Infecção do trato urinário - Clotilde Druck Garcia (RS)
15:25-15:45 Perguntas/Discussão
15:45-16:15 Infecções de partes moles e osteoarticulares - Marilia Comissoli Brust (RS)
16:15-16:30 Perguntas/Discussão
16:30-17:00 Infecções intra-abdominais - Maria Clara da Silva Valadão (RS)
17:00-17:15 Perguntas/Discussão
17:15-17:45 Infecções do sistema nervoso central - Luis Carlos Ribeiro (RS)
17:45-18:00 Perguntas/Discussão

Obs.: para um melhor 
aproveitamento do curso, 
solicita-se que os alunos 
levem o seu otoscópio, 

com pilhas novas. 

1° de junho de 2016  |  Quarta-feira
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14:00 - 18:00 CURSO 6:  Onco-Hematologia
 Coordenação: Mariana Bohns Michalowski (RS)

 Discussão de tópicos em Onco-Hematologia pediátrica baseada em casos clínicos
 Diagnóstico diferencial das anemias – Cecília Fernandes Lorea (RS) | 
 Adriano Nori Rodrigues Taniguchi (RS) | Matheus Napoleão Barcelos (RS)
 Sinais de leucemia: no laboratório e na prática diária – Fernanda Fetter Scherer (RS) | 
 Pablo Santiago (RS) | Meriene Viquetti de Souza (RS)
 Quando uma adenopatia não é reacional – Mariana Bohns Michalowski (RS) | 
 Ângela Rech Cagol (RS) | Fernanda Dreher (RS)
 Diagnóstico precoce das complicações tardias no consultório pediátrico – 
 Liane Esteves Daudt (RS) | Mariana Bohns Michalowski (RS) | Klerize Anecely de Souza Silva (RS)

08:15 - 18:00 CURSO 7:  Endocrinologia Pediátrica
 Coordenação: Fabiola Costenaro (RS)
08:15 - 08:30 Abertura
08:30 - 10:25 Mesa-redonda e caso clínico: complicações endócrinas e metabólicas da obesidade na infância
08:30 - 08:45 Caso clínico - Marlene da Silva Mello Dockhorn (RS)
08:45 - 09:05 Síndrome metabólica e diabetes - 
09:05 - 09:25 Esteatose hepática - Raquel Borges Pinto (RS)
09:25 - 09:45 Manejo da hipertensão e dislipidemia em crianças obesas - Fabiola Costenaro (RS)
09:45 - 10:05 Manejo nutricional da obesidade - Marcia Andrea de Oliveira Schneider (RS)
10:05 - 10:25 Atividade física na criança obesa: da prescrição à realidade - Rosemary Petkowicz (RS)
10:50 - 11:20 Miniconferência: Atualização em pubarca precoce - Fabiola Satler (RS)
11:20 - 11:50 Miniconferência: Avaliação de imagem na precocidade sexual - Iara Regina S. Lucena (RS)
13:30 - 14:00 Miniconferência: Fisiologia endócrina da criança saudável: do RN ao adolescente - Leila de Paula (RS)
14:00 - 15:00 Conferência: Saúde óssea na infância - Luiz Cláudio Gonçalves de Castro (DF)
15:00 - 16:00 Mesa-redonda e caso clínico: Testes de triagem neonatal (Teste do pezinho)
15:00 - 15:20 Hipotireoidismo congênito - Paula Vargas (RS)
15:20 - 15:40 17OHP no teste do Pezinho - Cristiane Kopacek (RS)
15:40 - 16:00 Doenças genéticas - Carolina Fischinger Moura de Souza (RS)
16:30 - 17:50 Discussão de casos da Prática Clínica  |  Coordenadora: Fabiola Costenaro (RS)
 - Caso Clínico 1 - César Geremia (RS)
 - Caso Clínico 2 - Marina Bressiani (RS)
 - Caso Clínico 3 - Cristiane Kopacek (RS)
 - Caso Clínico 4 - Leila Cristina Pedroso de Paula (RS)
17:50 - 18:00 Encerramento - Fabiola Costenaro (RS)

14:00 - 18:00 CURSO 8:  Cardiologia Pediátrica*
 Comitê de Ligas Acadêmicas de Pediatria SPRS | Coordenação: Victória B. Guimarães (RS)
14:00 - 14:20 Abertura: Do feto ao neonato – entendendo a circulação transicional - 
 Luis Henrique Nicoloso (RS)
 Painel: Cardiopatias Congênitas
14:20 - 14:40 Diagnóstico pré-natal e planejamento do parto - Marcelo Brandão (RS)
14:40 - 15:00 Diagnóstico pós-natal: a importância do teste do coraçãozinho - Aline Botta (RS)
15:00 - 15:20 Manejo: intervenção ou acompanhamento? - Carlo Pilla (RS)
15:20 - 15:40 Peculiaridades de criança cardiopata na puericultura - Vivien Yi Jong Wu (RS)
16:00 - 16:20 A criança hipertensa: diagnóstico e manejo - Clotilde Druck Garcia (RS)
16:20 - 16:40 A criança obesa - Lucia Campos Pellanda (RS)
16:40 - 17:10 Urgências em Cardiologia Pediátrica - Cláudia Ricachinevsky (RS)
17:10 - 18:00 Discussão de casos clínicos

(*) Curso exclusivo para Acadêmicos inscritos no Congresso.

1° de junho de 2016  |  Quarta-feira
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08:00 - 08:30 Sessão de ABERTURA

 MINICONFERÊNCIAS  |  Coordenação: Cristina Targa Ferreira (RS)

08:30 - 08:50 Currículo Pediátrico Global
 Hazen P. Ham (EUA)
08:50 - 09:10 Aplicação do Currículo Pediátrico Global no Brasil
 Eduardo da Silva Vaz (RJ)
 Sessão Especial: COORTES DE NASCIMENTO
 Coordenação: Leonardo Araujo Pinto (RS)
09:10 - 09:40 Principais contribuições das coortes europeias para a Pediatria
 Henriette Smit (HOLANDA)
09:40 - 10:10 Principais contribuições das coortes de Pelotas para a Pediatria
 Iná da Silva dos Santos (RS)
10:10 - 10:20 Perguntas / Discussão

10:20 - 10:50 Intervalo

 Mesa-Redonda: NOVAS EPIDEMIAS / INFECTOLOGIA  |  Coordenação: Marcelo Scotta (RS)

10:50 - 11:10 A epidemia de Zikavirus e sua repercussão
 Maria Ângela W. Rocha (PE)
11:10 - 11:30 Zikavírus e microcefalia: como desvendar essa associação?
 Maria Teresa Sanseverino (RS)
11:30 - 11:50 Manejo das febres hemorrágicas por vírus
 Carolina Amoretti (BA)
11:50 - 12:00 Perguntas

12:00 - 12:15 Temas Livres

12:30 - 13:30 Simpósio Satélite DANONE 

 Mesa-Redonda: NEONATOLOGIA  |  Coordenação: Manoel Antonio S. Ribeiro (RS)

14:10 - 14:30 Atualização em Reanimação Neonatal 2015
 Marcelo Pavese Porto (RS)
14:30 - 14:50 CMV congênito: novas perspectivas terapêuticas
 Aparecida Y. Yamamoto (SP)
14:50 - 15:00 Perguntas / Discussão

15:00 - 16:15 Simpósio Satélite NESTLÉ

16:15 - 16:45 Intervalo

 Mesa-Redonda: DESAFIOS DA MODERNIDADE  |  Coordenação: Benjamin Roitman (RS)

16:45 - 17:05 Aplicativos que todo pediatra deve conhecer
 Cristian Tedesco Tonial (RS)
17:05 - 17:15 Perguntas / Discussão
17:15 - 17:45 Whatsapp e rede social: como o pediatra deve se portar?
 Daniel Branco (RS)
17:45 - 18:00 Perguntas / Discussão

2 de junho de 2016  |  Quinta-feira
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07:00 - 08:00 Café com Especialista - EMS
 
 Mesa-Redonda: AMBULATÓRIO 1  |  Coordenação: Denise Leite Chaves (RS)

08:00 - 08:20 Fotoproteção e deficiência de vitamina D na infância
 Ana Elisa Kiszewski Bau (RS)
08:20 - 08:40 Diagnóstico de farmacodermias versus alergias
 Ana Paula Manzoni (RS)
08:40 - 09:00 Manejo ambulatorial das infecções respiratórias da comunidade
 Leonardo Araujo Pinto (RS)
09:00 - 09:15 Perguntas / Discussão

 CONFERÊNCIA ESPECIAL  |  Coordenação: Helena Müller

09:15 - 10:00 Escores de probabilidade de asma em lactentes com sibilância
 Henriette Smit (HOLANDA)

10:00 - 10:30 Intervalo

10:30 - 10:50 Minissimpósio Alexion

 Mesa-Redonda: AMBULATÓRIO 2  |  Coordenação: Emerson Rodrigues da Silva (RS)

10:50 - 11:10 Rotinas no acompanhamento do paciente com Síndrome de Down
 Carolina Fischinger M. de Souza (RS)
11:10 - 11:30 Infecção do trato urinário: o que dizem os últimos guidelines
 Vandrea Carla de Souza (RS)
11:30 - 11:45 Perguntas / Discussão

11:45 - 12:15 Talkshow: Influenza em Pediatria
 Benjamin Roitmann (RS), Juarez Cunha (RS), Marcelo Scotta (RS)

12:30 - 13:30 Simpósio Satélite JOHNSON

 MINICONFERÊNCIAS  |  Coordenação: Rosângela S. D’Ávila (RS)
14:00 - 14:30 Prevenção das doenças crônicas não transmissíveis
 Lúcia Pelanda (RS)
14:30 - 15:00 Pediatria do futuro
 Hazen P. Ham (EUA)
15:00 - 15:20 Acidentes e violência
 Danilo Blank (RS)

15:20 - 15:45 Intervalo

15:45 - 17:00 Simpósio Satélite DANONE

 Mesa-Redonda: NUTROLOGIA  |  Coordenação: Márcia Schneider (RS)
17:00 - 17:20 Evidência de benefícios de nutrientes específicos
 Cláudia Gazal (RS)
17:20 - 17:40 Alimentação seletiva: como abordar?
 Mário C. Vieira (PR)
17:40 - 18:00 A epidemia de obesidade
 Matias Epifanio (RS)
18:00 - 18:30 Perguntas / Discussão
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07:30 - 08:30 Café com Especialista - AMGEN

 Mesa-Redonda: GASTROPED E NUTROLOGIA  |  Coordenação: Raquel Borges Pinto (RS)

08:30 - 08:50 Lactente com vômitos: como abordar
 Mário C. Vieira (PR)
08:50 - 09:10 Diagnóstico diferencial de dor abdominal recorrente
 Marília Dornelles Bastos (RS)
09:10 - 09:30 Composição das fórmulas infantis: como escolher 
 José Vicente Spolidoro (RS)
09:30 - 09:45 Perguntas / Discussão

09:45 - 10:00 Intervalo

09:45 - 10:00 Mesa-Redonda: CONTROVÉRSIAS EM PEDIATRIA  |  Coordenação: Lucia Diehl da Silva (RS)

10:00 - 10:20 GH na criança com baixa estatura
 Leila Cristina P. de Paula (RS)
10:20 - 10:40 Prevalência e tratamento da alergia alimentar em Pediatria
 Hélio Miguel Lopes Simão (RS)
10:40 - 11:00 Estatinas em crianças e adolescentes
 Elza Daniel de Mello (RS)
11:00 - 11:15 Perguntas / Discussão

 CONFERÊNCIA ESPECIAL  |  Coordenação: Marcelo Comerlato Scotta (RS)

11:15 - 11:45 Tuberculose latente na criança
 Andréa Maciel O. Rossoni  (PR)

12:30 - 13:30 Simpósio Satélite GSK

 Mesa-Redonda: DOENÇAS RESPIRATÓRIAS  |  Coordenação: Paulo Pitrez (RS)

13:30 - 13:50 Asma tosse variante
 Cássio da Cunha Ibiapina (MG)
13:50 - 14:10 Efeitos da poluição do ar na criança
 Emerson Rodrigues da Silva (RS)
14:10 - 14:30 Indicações de AA e timpanostopia em crianças
 Rita Carolina P. Krumenauer (RS)
14:30 - 14:45 Perguntas / Discussão

 Mesa-Redonda: VACINAS  |  Coordenação: Clarissa Carvalho (RS)

14:50 - 15:10 Comparando os calendários vacinais
 Isabella Ballalai (RJ)
15:10 - 15:30 Meningites e as novas vacinas
 Juarez Cunha (RS)
15:30 - 16:00 Perguntas / Discussão

congresso gaúcho  //  10

4 de junho de 2016  |  Sábado

IX



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

Comunicação /JSPRS: Lúcia Diehl da Silva e Elza Daniel de Mello
Produção editorial: Jorn. Marcos Silva Matte | arte e composição
Comercialização: Marta Eliza Hackbart - sprs@sprs.com.br
Fones: (51) 3328.4062 / 3328.6337

www.sprs.com.br   |                                 |

agenda  //  11

23º  Congresso Brasileiro de Perinatologia
Data: 14 a 17 de setembro de 2016

Local: ExpoGramado - Gramado, RS

Promoção: Sociedade Brasileira de Pediatria

Curso de Aprimoramento em 
Nutrologia Pediátrica

Publicações SPRS

Data: 08 e 09 de julho de 2016 

Local: Sede da SPRS
 Av. Carlos Gomes, 328 - conj. 305 - Porto Alegre, RS

Horário: 08/07 (sexta-feira) –  início às 17h, término às 22h20
 09/07 (sábado) –  início às 8h30, término às 16h20

Informações e inscrições: 
(51) 3328.6337  –  E-mail: secretaria@sprs.com.br

www.perinato2016.com.br

Informações e inscrições: 

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

Vagas limitadas!

Pediatria Baseada em Evidências
Editora Manole
Coordenadores: Patricia Lago, 
Cristina Targa Ferreira, Elza Daniel 
de Mello, Leonardo Araujo Pinto e 
Matias Epifanio.

Discute as principais diretrizes para o manejo 
das patologias pediátricas mais frequentes, 
tendo como base as evidências mais 
atualizadas.

Cuidado Integral do Recém-Nascido
Editora Rubio
Organização: Breno Fauth de Araújo 
e Silvana Salgado Nader

O livro abrange desde o papel do 
pediatra como educador/puericultor nos 
períodos pré e pós-natal, até as condutas 
preventivas e terapêuticas para as 
principais afecções que acometem o RN 
no período neonatal.

À venda pelo site:  www.rubio.com.br À venda pelo site:  www.manole.com.br
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Assista no canal oficial da SPRS:

Vídeos de 1 minuto sobre dúvidas rotineiras
nos cuidados com as crianças

Informação para os pais e valorização do médico pediatra.

@pediatriars


