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EDITORIAL
Cristina Targa Ferreira, Presidente da SPRS

Um ano pleno de realizações
Queridos(as) colegas, nesta edição do JSPRS apresentamos algumas das nossas realizações no segundo semestre de 2018. Três grandes eventos científicos movimentaram a pediatria gaúcha neste período.
Em agosto tivemos a Jornada Sul-Rio-Grandense de
Neonatologia, realizada em Santa Maria, novamente com grande sucesso. Este tradicional evento da
SPRS já tornou-se o ponto de encontro dos neonatologistas gaúchos. Parabenizo os colegas Ilson Enk,
Leandro Nunes, Jefferson Filippi de Oliveira e Marinez
Casarotto de Oliveira pela organização desta edição.
No mês de outubro, o Comitê das Ligas de Pediatria
realizou a sua VI Jornada, na PUCRS. Reunindo estudantes e residentes e com a participação de palestrantes da SPRS, foram discutidas as “Doenças
Infecciosas na Infância”. Organizado pelos colegas
Helena Müller e Juarez Cunha, foi um evento produtivo, aproximando a SPRS dos futuros pediatras.
Já em novembro, realizamos o VII Alergoped e o II
Endoped Gaúchos, no Instituto Ling, em Porto Alegre,
evento criado e coordenado pelo Dr. Hélio Simão. Os
encontros reuniram especialistas para debater tópicos da Alergia e Endocrinologia pediátricas, com temas muito atuais e de grande interesse. As novidades
em tratamentos e medicamentos, e também novas
abordagens das doenças alérgicas e do crescimento
e desenvolvimento infantil tornaram o encontro muito
proveitoso. Agradeço também à Dra. Marina Bressani,
presidente do Comitê de Endocrino, que muito colaborou na organização do Endoped.
Outra atividade que realizamos neste segundo semestre foi a homenagem aos “Pediatras Destaque”, que
premiou vinte colegas por seus serviços à Pediatria
e à saúde das crianças gaúchas. Esta ação, idealizada pelo colega Erico Faustini, é sempre um momento
emocionante, de reencontrar amigos e relembrar as
trajetórias profissionais, que comove a todos.
O colega Roberto Mário Issler é o atual Presidente do
Conselho Diretor do IBLCE - International Board of
Lactation Consultant Examiners. Em entrevista, o Dr.

Issler nos atualiza a respeito
do processo de certificação
internacional como Lactation
Consultant, e avalia a situação do aleitamento no país.
Também alinhadas com a
atualização científica para os
sócios, seguem notícias sobre
o EAD da SPRS, organizado pelas Dras. Ana Regina
Ramos e Raquel Borges Pinto, e sobre o curso PALS,
coordenado pelo Dr. Tiago Dalcin. Ainda neste número,
noticiamos a criação do novo Comitê de Toxicologia e
Saúde Ambiental da SPRS, organizado pelo Dr. Carlos
Augusto Mello da Silva.
Projetando as atividades para 2019, teremos dois encontros promovidos em parceria com os Escritórios
Regionais. A 1ª Jornada de Pediatria de Santa Cruz do
Sul será realizada de 26 e 27 de abril, na sede da UNISC;
e a 5ª Jornada Integrada de Pediatria de Pelotas, que
reúne as duas universidades locais, ocorrerá nos dias
6 e 7 de junho, no anfiteatro da UCPel. Nosso agradecimento às comissões organizadoras destes dois
encontros, representadas pelas Dras. Fabiani Renner
(Santa Cruz) e Milene Saalfeld (Pelotas), empenhadas
em realizar eventos de qualidade para o associado.
Por fim, trazemos notícias a respeito do 39° Congresso
Brasileiro de Pediatra que, como já divulgamos, será
realizado aqui em Porto Alegre, de 9 a 12 de outubro,
no Centro FIERGS. Sob a presidência da Profª Themis
Reverbel da Silveira, certamente será um momento
marcante para a pediatria gaúcha, que receberá os colegas de todo o país em nosso maior evento nacional.
Quero agradecer a todos os colegas envolvidos na
realização de cada uma destas atividades, pois seu
trabalho e comprometimento é que fazem destes encontros um sucesso, e fortalecem a nossa SPRS.
A todos os associados, colaboradores, familiares e
parceiros, desejo votos de um Feliz 2019, repleto de
muita saúde e realizações.
Um abraço a todos!

39° Congresso
Brasileiro
de Pediatria
PORTO ALEGRE
9 - 12 Outubro | 2019

Temas inovadores marcarão o evento voltado para o “Pediatra do Futuro”

A

comissão local de organização do 39°
Congresso Brasileiro de Pediatria intensifica os trabalhos para entregar aos pediatras
brasileiros um evento de alta qualidade,
tanto no aspecto científico, como social. A
presidência do evento está a cargo da Profª
Themis Reverbel da Silveira e a Comissão
Científica Local é coordenada pelo Prof.
Jefferson Pedro Piva. Os membros da diretoria da SPRS
trabalham em grupos com atribuições diversas visando
eficiência e eficácia na organização do congresso.
O JSPRS foi acompanhar uma das reuniões da comissão
organizadora local, para conhecer o andamento dos trabalhos e pode confirmar que todos os aspectos que compõem o planejamento e a organização deste grande evento, estão sendo cobertos pela comissão organizadora.
A comercialização dos espaços, um aspecto importante
para a realização de um evento deste porte, está bem encaminhada, explica a presidente da SPRS, Dra. Cristina
Targa Ferreira. “Estamos muito satisfeitos com o andamento no aspecto comercial. Registramos uma grande
procura por parte das empresas patrocinadoras, pelos
espaços da exposição comercial paralela. Isso é muito importante para viabilizar um encontro grandioso como é o
Congresso Brasileiro de Pediatria, um dos maiores eventos de Medicina do país.” – conclui.
O Dr. Ilson Enk comenta que o povo gaúcho alcançou uma
tradição de ser muito hospitaleiro, “e com certeza isso
será confirmado no Congresso. Estamos muito felizes de

trazer a pediatria brasileira para cá.” – comemora Enk, no que é apoiado pelo colega
Silvio Batista, ao afirmar que “Estamos trabalhando intensamente, e esperamos que
nosso esforço possa transmitir o orgulho
que temos de ser pediatras, e a nossa determinação para elevar a Pediatra não só do
Rio Grande do Sul, mas de todo o país.” – diz o Dr. Silvio.
Para a Dra. Celia Magalhães, receber em Porto Alegre os
pediatras de todo o Brasil e também de fora do país, é
motivo de satisfação e leva a comissão organizadora a se
empenhar para que todos possam desfrutar do evento.
“Estamos preparando momentos de convivência, especialmente para os horários de happy-hour, quando teremos atrações especiais para descontração e confraternização entre os congressistas.” – adianta.

Liderança e maturidade científica
O congresso tem sempre dois aspectos a considerar: o
científico e o social – explica o Dr. Matias Epifânio. “Com
certeza vamos desenvolver um congresso que atenda estes dois aspectos, permitindo que o pediatra venha para
se atualizar e também socializar com os colegas.”
Ao resgatar o histórico de quase 10 anos dedicando-se
a trazer o Congresso Brasileiro novamente para o Rio
Grande do Sul, a Dra. Patrícia Lago comemora a realização
do evento maior da Pediatria brasileira em Porto Alegre.
“Depois de muito esforço, conseguimos a oportunidade
de sediar novamente o Congresso Brasileiro. O Rio Grande
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para trazer as suas dificuldades e buscar respostas para
suas dúvidas.” – esclarece o Dr. Jose Vicente Spolidoro,
explicando que ao organizar este evento, que tem uma
abrangência nacional imensa, “os esforços são para que
O Dr. Jefferson Piva lembra que a última vez em que o esta- se tenha uma programação científica que realmente atendo sediou o Congresso Brasileiro foi em 1991, e recebê-lo da a esta expectativa.” A opinião é compartilhada pelo Dr.
novamente é uma aspiração antiga. “Tenho certeza que do Sérgio Amantéa, ao comentar que “o Congresso Brasileiro
de Pediatria é um acontecimento nacional
ponto científico estamos maduros para recepara a categoria, e estamos agradecidos pela
ber novamente o maior evento da Pediatria,
confiança depositada na SPRS. Tenho cere para realizar um encontro à altura da exteza de que faremos um evento à altura das
pectativa de todos.” – garante.
expectativas dos colegas.”
Vamos
Compartilhando a mesma opinião, a Dra.
construir
A presidente do evento, Dra. Themis Reverbel
Denise Chaves esclarece os cuidados da
da Silveira, explica que a equipe organizadora
comissão organizadora com a programaatua de uma forma democrática, e que as reção científica. “Temos uma preocupação
soluções tomadas são sempre compartilhade desenvolver uma programação voltada
o Pediatra
das pelos grupos de trabalho. “Após 28 anos,
do Futuro
para a pediatria do futuro, apresentando não
nós sabemos da responsabilidade de fazer
apenas temas já consagrados e que serão
novamente um grande Congresso, e nossa
atualizados, mas também temas inovadores,
programação focará na preparação do pediavoltados para a formação do profissional do futuro.” Para a
tra
do
futuro.
Um exemplo disso será o Simpósio que traDra. Helena Müller o caráter de inovação na programação
tará,
de
forma
inédita no Brasil, dos cuidados com a criando congresso pode ser demonstrado na realização do 1°
Simpósio de Toxicologia e Saúde Ambiental, que será uma ça transplantada, antes, durante e depois do transplante.
das atividades pré-congresso. “Este é um evento inédito Outro Simpósio tratará da Medicina Fetal, outro tema inédito aqui em nosso meio. Então, como eu gosto de citar a
no país, de um tema recente e muito atual.” – agrega.
mitologia, lembro o Deus Janus, que tem uma cara voltada
para o passado, e outra para o futuro: vamos buscar semOlhando para o futuro
pre a inovação, sem perder o que já foi construído.”
“Sediar o congresso brasileiro é uma responsabilidade
muito grande, pois uma boa parte da pediatria brasilei- O “Brasileirão de Pediatria” de 2019 ocorrerá em Porto
ra tem neste evento uma oportunidade para se atualizar, Alegre, de 9 a 12 de outubro, no Centro FIERGS.
do Sul é uma das lideranças científicas do Brasil, e temos
certeza de que o congresso sob o aspecto científico será
um sucesso,” – afirma, salientando que o estado oferece
ainda uma série de opções para passeios aos visitantes.

SPRS cria Comitê de Toxicologia e Saúde Ambiental

A

SPRS formou um novo comitê científico: o Comitê de
Toxicologia e Saúde Ambiental. A coordenação é do Prof.
Carlos Augusto Mello da Silva, que preside o Dep. Científico
de Toxicologia e Saúde Ambiental da SBP, criado em 2016.
“Nosso objetivo é alertar cada vez mais os pediatras para
que, além do enfrentamento das intoxicações agudas no
nível do atendimento de emergência ou nas UTIPs, é necessário estarmos preparados para prevenir e identificar os
riscos à saúde das crianças e adolescentes decorrentes da
exposição crônica a agentes químicos, naturais (toxinas de
micro-organismos, plantas e animais venenosos), ou sintéticos (pesticidas, metais pesados, entre outros), pela contaminação do ar, solo, água e alimentos (poluentes ambientais).
Os danos produzidos sobre o ser humano em crescimento

e desenvolvimento têm repercussões muitas vezes permanentes para a vida do indivíduo”, comentou o Prof. Mello
da Silva. A equipe que está instalando o novo Comitê de
da SPRS, além do coordenador Carlos Augusto Mello da
Silva, é formada pelos associados Emerson Silva, Rosirene
Dall’Agnese e Luísa Backes, e pelos sócios Residentes
Marcos Vinicius Razera e Raísa Fiorentin.
A SPRS convida a todos associados que tenham linhas
de pesquisa relacionadas a danos à saúde de crianças
e adolescentes por exposição a agentes químicos, naturais ou sintéticos, diretamente (medicamentos, drogas,
toxinas naturais, trabalho infantil) ou através do ar, água,
solo e alimentos (poluentes ambientais), para que entrem em contato para integrar o novo Comitê.

Eventos de 2019 aproximam a SPRS
de seus Escritórios Regionais
Escritórios Centro-Oriental e Sudeste promovem Jornadas em 2019
O próximo ano representará um novo marco para a SPRS.
A Sociedade vai fortalecer a parceria com seus Escritórios
Regionais, através de uma participação mais efetiva nos
eventos organizados fora da capital, uma vez que em 2019
o Congresso Gaúcho de Pediatria não será realizado.
A agenda de caráter nacional que vai movimentar Porto
Alegre no próximo ano será o 39° Congresso Brasileiro de
Pediatria, que acontecerá em outubro, no Centro FIERGS.
A SPRS está encarregada de preparar, junto com a SBP,
este que é o maior encontro da nossa especialidade.

Para a presidente da SPRS, Dra. Cristina Targa Ferreira,
“esta estratégia é muito interessante na medida em
que possibilitará uma aproximação maior com nossos
Escritórios Regionais, e com os nossos associados de todo
o Estado, que sempre prestigiaram o Congresso Gaúcho
de Atualização em Pediatria”.
Dois eventos que receberão um apoio maior da SPRS em
2019 são a 1ª Jornada de Pediatria de Santa Cruz do Sul
(Regional Centro-Oriental), e a 5ª Jornada Integrada de
Pediatria de Pelotas (Regional Sudeste).

26 e 27 de Abril | UNISC | Santa Cruz do Sul RS

Santa Cruz do Sul vai realizar sua 1ª Jornada de Pediatria

de gastroenterologia, cirurgia e dermatologia pediátricas,

nos dias 26 e 27 de abril de 2019. O evento será realizado
no Auditório do Bloco 18 da UNISC.

procurando considerar as ocasiões nas quais deva enca-

A comissão organizadora do evento é composta pelas Dras.
Fabiani Waechter Renner, Tatiana Kurtz, Marilia Dornelles
Bastos, Jaquelini Barboza e pelo Dr. Márcio Abelha.

“Convidamos todos os colegas a prestigiarem a nossa

Segundo a Dra. Fabiani Renner, “a ideia da Jornada é chamar o pediatra geral para discutir situações do cotidiano
do consultório, em que se vê frente à necessidade de encaminhar o paciente ao especialista”.

um sucesso, como foi a Jornada de Neonatologia realizada

Desta forma, a programação científica do encontro estará
focada na visão do Pediatra frente a situações nas áreas

Dra. Fabiani Renner, integrante da Comissão Organizadora

minhar ou solicitar avaliação do especialista.
Jornada, que trará palestrantes convidados muito especiais. Estamos nos empenhando para que o encontro seja
em nossa cidade, há 4 anos atrás. Estão todos convidados
para conhecer nossa região e provar as famosas ‘cucas’,
uma das especialidades da gastronomia local” – salienta a
da 1ª Jornada de Pediatria de Santa Cruz do Sul.
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Jornada de Pelotas discutirá as Urgências em Pediatria
A Jornada Integrada de Pediatria de Pelotas já está em
sua 5ª edição e acontecerá nos dias 6 e 7 de junho do
próximo ano, no Auditório Dom Antônio Zattera, da UCPel.
O evento, promovido pelo Departamento de Pediatria da
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e pelo Núcleo de
Pediatria do Curso de Medicina da Universidade Católica
de Pelotas (UCPel), é realizado a cada dois anos. As edições anteriores tiveram como tema central “Neonatologia”,
“Adolescência”, “Crescimento e Desenvolvimento”, e “Os
primeiros 1000 dias da criança”. Em 2019, o tema será
“Urgências em Pediatria”.
A programação vai abordar tópicos como: asma grave,
queimaduras, o que fazer na primeira crise convulsiva, o
que fazer no RN com febre, na cetoacidose diabética, nas
intoxicações, no abdome agudo, entre outros temas.
O evento tem como público-alvo os acadêmicos de
Medicina, os médicos pediatras e médicos dos Programas
de Residência em Pediatria. Os associados da SPRS terão
desconto para inscrição, assim como médicos residentes

e acadêmicos. Haverá apresentação de trabalhos científicos, e os melhores serão premiados com inscrições para
o Congresso Brasileiro de Pediatria de 2019, em Porto
Alegre.
A Comissão organizadora do evento é formada pelas Dras.
Milene Maria Saalfeld, Luiza Novaes, Regina Silveira, Tanira
Barros, Carolina Lopes e Fernanda Kopereck, e pelos Drs.
Amilcare Vecchi e José Granzotto.
A Dra. Milene Saalfeld explica que a comissão promove
esta jornada “com muito carinho para que nossos pediatras estejam atualizados no melhor cuidado das crianças e
adolescentes, objetivo maior do nosso trabalho”. Ela aproveita para convidar todos os associados da SPRS, pediatras, residentes e acadêmicos de Medicina para participarem, “pois estamos programando um evento de qualidade,
com temas de interesse e com profissionais gabaritados
para a discussão. Além do mais, oferecemos aos visitantes
a linda e histórica cidade de Pelotas, com os doces que já
ganharam fama nacional por sua qualidade.”

Reunião da Comissão Organizadora da 5ª Jornada Integrada de Pediatria de
Pelotas: Drs. Luiza Novaes, Milene Saalfeld, Amilcare Vecchi e Tanira Barros
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Atualização em Neonatologia
SPRS realiza com sucesso a XXII Jornada Sul-Rio-Grandense de Neonatologia e
o VI Encontro Sul-Rio-Grandense de Enfermagem Neonatal, em Santa Maria

A XXII Jornada Sul-Rio-Grandense de Neonatologia e o
VI Encontro Sul-Rio-Grandense de Enfermagem Neonatal,
promovidos pelo Comitê de Neonatologia da SPRS, levou
grande número de profissionais a Santa Maria. O evento,
que já é tradicional no calendário da Pediatria gaúcha,
aconteceu de 23 a 25 de agosto e debateu temas atuais da
área e do interesse dos profissionais que atendem recémnascidos, prematuros ou de termo.

tarem um atendimento de qualidade ao recém-nascido
normal ou de risco, tanto na UTI neonatal e Alojamento
conjunto, quanto no Consultório, após a alta hospitalar.
Profissionais de Enfermagem, Fonoaudiologia, Nutrição
e Fisioterapia estiveram presentes, pois a assistência ao
recém-nascido é sempre multidisciplinar”, afirmou.

A comissão científica da XXII Jornada ficou a cargo dos
Drs. Ilson Enk e Leandro Meirelles Nunes, sendo a comissão local composta pelos Drs. Jeferson Leonel Filippi de
Oliveira e Marinez Josefina Casarotto de Oliveira.
A cerimônia de abertura foi marcada pela apresentação
do Coral Illumina, formado por crianças e adolescentes de
Santa Maria, que emocionou os presentes.
No primeiro dia do encontro, a programação científica tratou de temas como “Surfactante Pulmonar nos cuidados
do recém-nascido prematuro”, “Leite materno e o uso
de fórmulas em alojamento conjunto”, “Icterícia neonatal precoce”, “Resistência bacteriana” e “Desafios para a
nutrição dos prematuros”. Foram realizadas, ainda, aulas
sobre Distúrbios respiratórios, Morbidades e Testagens genéticas, e conferência sobre conhecimentos de Genética
Médica para neonatologistas.
No segundo dia, foram debatidos tópicos de cuidados multidisciplinares, infecção, encefalopatia hipoxico-isquêmica
e hipotermia. De forma paralela, ocorreu conversa informal
com especialistas sobre temas relevantes de Enfermagem
e Fonoaudiologia na Neonatologia, iniciativa também inédita da Jornada, muito elogiada pelos participantes.
Para o presidente do Comitê de Neonatologia da SPRS,
Ilson Enk, os objetivos do evento foram alcançados. “O
auditório sempre lotado e os retornos recebidos atestaram
o sucesso da Jornada. Nesta edição do encontro, foram
abordados temas relevantes para os profissionais pres-

Comissão organizadora e palestrantes da XXII Jornada

Encontro reuniu bom público
em Santa Maria

Dr. Ilson Enk
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PEDIATRAS DESTAQUE 2018

O reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade gaúcha

Homenageados em 2018: Marilena Teresinha Roxo Matusiak, Marilza Cristovam Ferraz, Luiz Eduardo Soares Petrucci,
Gerson Lopes Rodrigues Machado, Maria Eugênia F. C. Thompson Flores, Nara Maria Medina Zimmer, Daniel José Caramori, Vlademir Floriano Pedroso,
João Carlos Serafim, José Carlos Nicoletti, Luiz José Augusto Moschetti, Luiz Carlos Bergoli, Zoffi Roberto Souza Gerber, Délio José Kipper,
Luiz Antônio Costa Guta de Arruda, João Carlos Prataviera, Ari Carlos Fleck, Jaderson Costa da Costa, Cláudio Rocha Urtassum e Rui Locatelli Wolf

Mais uma vez a comunidade pediátrica se emociona com
o reconhecimento aos profissionais que dedicaram sua
vida ao atendimento à saúde das crianças e adolescentes.
A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul realizou
na noite de 6 de dezembro, a já tradicional homenagem
“Pediatras Destaque”, na sede do Conselho Regional de
Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), em Porto Alegre,
reunindo profissionais homenageados, familiares, convidados e a diretoria da SPRS.
A mesa de abertura do evento foi formada pela presidente
Cristina Targa Ferreira, pelos diretores Erico Jose Faustini,
Helena Müller, Marcelo Pavese Porto, Benjamin Roitman,
Maria Antonia Mendonça Soledade e Jose Vicente Noronha
Spolidoro, e pela representante do Cremers, Laís Leboutte.
A apresentação da solenidade ficou a cargo do pediatra
Ilson Enk.
Ao recepcionar os convidados, na abertura dos trabalhos,
a presidente Cristina Targa Ferreira salientou que “a SPRS
sente-se muito honrada em homenagear nossos colegas

pelos serviços prestados à nossa comunidade. Muito obrigado por tudo que fizeram pelas crianças e adolescentes
do nosso Estado. Queremos, também, convidá-los para
aproximarem-se da nossa entidade, para trabalhar conosco pela nossa Pediatria”.
A 1ª Secretária do Conselho Regional de Medicina do Rio
Grande do Sul (Cremers), Laís Leboutte, elogiou a iniciativa
da SPRS, em consonância com os princípios do próprio
Cremers, de reconhecer a importância do conhecimento
acumulado pelos profissionais da Medicina e valorizar o
seu trabalho.
O diretor Erico Jose Faustini foi o idealizador da homenagem “Pediatras Destaque”, iniciada em 2010, e relata sua
satisfação com a continuação da atividade. “Eu acredito
que esta homenagem anual que fazemos aos profissionais,
mais do que justa e devida, é também uma ‘obrigação’ da
Sociedade de Pediatria, de reconhecer a trajetória profissional de cada associado. Por que a SPRS é, na verdade,
um conjunto de pediatras, que através de sua atividade
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diária, representam nossa entidade junto à comunidade.
Eles são a nossa essência, nossa razão de ser, e constituem a força da Pediatria gaúcha”, comentou.
O pediatra e professor de Pediatria há 39 anos, Délio
José Kipper, foi o orador em nome dos homenageados.
Agradecendo à SPRS pela distinção, o Dr. Kipper fez um
balanço das condições atuais da saúde infantil no país.
“Nestes 40 anos que se passaram desde nossa diplomação como pediatras, assistimos e fomos protagonistas de
enormes avanços na Medicina e nas Ciências da Saúde.
Parcela da sociedade se beneficiou destes avanços, mas
grande parte está excluída. O avanço da Ciência só tem
sentido se for em benefício de todos”, salientou. Sobre a
homenagem recebida, afirmou: “Me senti muito gratificado
por esta homenagem da SPRS, e também por reencontrar
uma série de colegas de várias localidades, após tantos
anos, cada um com uma história de vida diversa, e também muito rica”.
Os 20 associados laureados receberam placas de agradecimento das mãos dos diretores da SPRS. A solenidade contou com a execução dos hinos Brasileiro e do Rio
Grande do Sul entoados pela médica Virgínia Fedrizzi,
acompanhada pelo violonista Toneco da Costa. O encontro
foi encerrado com um coquetel oferecido aos participantes, na cobertura da sede do Cremers, onde os convidados
puderam confraternizar com os colegas, diretores, familiares e convidados.

Pediatras laureados:
Ari Carlos Fleck
Cláudio Rocha Urtassum
Daniel José Caramori
Délio José Kipper
Gerson Lopes Rodrigues Machado
Jaderson Costa da Costa
João Carlos Prataviera
João Carlos Serafim
José Carlos Nicoletti
Luiz Antônio Costa Guta de Arruda
Luiz Carlos Bergoli
Luiz Eduardo Soares Petrucci
Luiz José Augusto Moschetti
Maria Eugênia F. C. Thompson Flores
Marilena Teresinha Roxo Matusiak
Marilza Cristovam Ferraz
Nara Maria Medina Zimmer
Rui Locatelli Wolf
Vlademir Floriano Pedroso
Zoffi Roberto Souza Gerber

Presidente da SPRS, Cristina Targa Ferreira, recepcionou os homenageados

Acima e ao lado:
Momento de
execução do hino
nacional
Dr. Ilson Enk
apresentou o evento

Ao lado:
Drs. Erico Faustini,
Délio Kipper e
Jose Vicente Spolidoro
Abaixo:
Coquetel de
confraternização
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Doenças infecciosas na infância é tema de debate
no encontro anual das Ligas de Pediatria

Promoção

Comitê de Ligas
Acadêmicas de Pediatria

Promoção

Comitê de Ligas
Acadêmicas de Pediatria

Dr. Sérgio Amantéa

Estudantes e Residentes acompanharam o evento na PUCRS

O Comitê de Ligas Acadêmicas de Pediatria da SPRS realizou a sua VI Jornada Científica no dia 20 de outubro, na
sede da PUCRS, em Porto Alegre. O dia de atividades teve
como tema central as “Doenças infecciosas na infância”,
contando com discussões de casos clínicos e palestras de
renomados pediatras e especialistas gaúchos. Estudantes
e residentes de Pediatria prestigiaram o encontro anual das
Ligas, mostrando a vitalidade do Comitê que reúne estudantes de onze universidades do estado.

Cosméticos e Medicamentos
Tratamento da Esofagite eosinofílica (budesonida viscosa)
Tratamento da Toxoplasmose (sulfadiazina+pirimetamina+ác. folínico)
PEG 4000 em sachês ou a granel
Solução Joulie (fosfatos)
ENVIAMOS SEDEX PARA TODO O ESTADO

Central telefônica e telentrega: (51) 3013.3930

Rua Mostardeiro, 455 / loja 7 - M. Vento - Porto Alegre - RS
www.quintaessencia.com.br

reginanejedlo@quintaessencia.com.br

Dra. Helena Müller

Nesta edição, a coordenação esteve a cargo dos diretores
Helena Müller e Juarez Cunha, e teve ainda a participação
dos seguintes palestrantes convidados: Ana Regina Ramos,
Camila Wohlgemuth, Ceura Goularte, Claudia Schweiger,
Fabrizio Motta, Jaqueline Lubianca, João Carlos Santana,
João Paulo Weiand, Jose Faibes Lubianca Neto, Leonardo
Araújo Pinto e Sérgio Amantéa.
A comissão de avaliação de Temas Livres foi composta por
Marcelo Porto (coordenador), Célia Magalhães, Cristina
Targa Ferreira, Jose Vicente Spolidoro, Manoel Ribeiro,
Matias Epifanio, Paulo Nader e Silvana Marcantonio.
A representante do Comitê das Ligas Acadêmicas da
SPRS, Dâmaris Mikaela Balin Dorsdt (UFCSPA), comemorou os resultados da edição – “Recebemos ótimos comentários em relação ao evento. A programação desenvolvida
certamente acrescentou muito aos alunos participantes.
Só temos a agradecer a todos que estiveram conosco por
mais este encontro, e esperamos contar com o mesmo interesse para as próximas edições”.
O Comitê de Ligas Acadêmicas de Pediatria da SPRS
foi criado em 2015, e é formado atualmente pelas Ligas
de Pediatria da UFCSPA, UFRGS, PUCRS, UNIVATES,
UCPEL, UNISC, UPF, UFSM, ULBRA, UCS e da FURG.
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Com vagas esgotadas, eventos reúnem especialistas
de Alergia e Endocrinologia em Porto Alegre
A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul realizou
nos dias 9 e 10 de novembro o VII Alergoped e o II Endoped
Gaúchos. O encontro reuniu cerca de 150 especialistas
para discutir temas de Alergia e Endocrinologia pediátricas
nas instalações do Instituto Ling, em Porto Alegre.
Para o coordenador dos eventos, o pediatra com área de
atuação em Alergia e Imunologia, Hélio Simão, o encontro atingiu plenamente seus objetivos. “Trouxemos assunto que estão na pauta das duas especialidades, os novos
avanços no diagnóstico e manejo das doenças relacionadas com estas áreas de atuação, e, principalmente, novos medicamentos para tratamento, proporcionando uma
discussão ampla e a revisão de condutas. As inscrições
esgotaram antecipadamente, mostrando o interesse do
pediatra gaúcho”, salientou.

Simão, Luciane Failace e Marina Bressiani. A realização do
encontro foi da própria SPRS, e contou com apoio da SBP.
A próxima edição do Alergoped Gaúcho está confirmada
para novembro de 2019, na cidade de Passo Fundo.

Dra. Cristina Weber, Dra. Luciane Failace e Dr. Hélio Simão

As atividades contaram com palestrantes locais de destaque nas duas áreas, e também de convidados de fora do
estado, com a participação de Maria das Graças Macias
(SC), Helena Vieira (SC), Tsukiyo Kamoi (PR), Camila Abreu
(SP) e Gil Bardini Alves (SC).
Para a presidente da SPRS, Cristina Targa Ferreira, que
também palestrou sobre os temas “Alergia alimentar” e
“Esofagite eosinofílica”, o encontro representou uma ótima
oportunidade para atualização dos associados. “As palestras apresentaram uma diversidade temática muito destacada, abordando os principais tópicos hoje em discussão
nas áreas de Alergia e Endocrinologia.”

Comissão organizadora do II Endoped (da esq. p/ a dir.): Dras. Marlene
Dockhorn, Leila Cristina Pedroso de Paula, Fabiola Costenaro, Cristiane
Kopacek, Marcia Puñales, Marina Bressiani e Dr. Guilherme Guaragna Filho

O evento contou, ainda, com área de exposição para empresas de destaque da indústria farmacêutica, hospitalar e
de serviços relacionados à Alergia e à Endocrinologia pediátricas.
O VII Alergoped e o II Endoped Gaúchos foram promovidos pelo Comitê de Alergia, Imunologia e Reumatologia e
pelo Comitê de Endocrinologia da Sociedade de Pediatria
do RS, sendo a comissão organizadora formada por Hélio

Público lotou as instalações
do Instituto Ling, em Porto Alegre.
Ao lado: Dra. Cristina Targa Ferreira
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Como habilitar-se para a certificação

Lactation Consultant
O pediatra Roberto Mário Issler, professor de Pediatria na Faculdade de Medicina da
UFRGS, é o atual Presidente do Conselho Diretor do IBLCE - International Board of
Lactation Consultant Examiners, entidade de certificação internacional em aleitamento.
Membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da SBP, o Dr. Issler tem larga experiência nesta área, e desde 1988 possui o certificado de Consultor do IBLCE.
O Jornal SPRS foi conversar com o Dr. Issler a respeito do processo de certificação internacional de Consultor em Aleitamento Materno.

JSPRS: Quem pode se habilitar para a certificação como
Lactation Consultant?
R.M.I.: Existem três caminhos para quem quiser obter a
certificação internacional em aleitamento materno: Rota 1 para Profissionais de Saúde Reconhecidos e Consultores no
Apoio à Amamentação Reconhecidos; Rota 2 - Programas
Acadêmicos Acreditados em Lactação; e Rota 3 - Mentoria
com um IBCLC.
Cada uma dessas rotas tem especificações próprias. Por
exemplo, no caso de um médico pediatra, seria através da
Rota 1, por ser profissional de saúde já com capacitação
profissional em sua formação de tópicos específicos em
Amamentação: anatomia, fisiologia, técnicas, manejo das
dificuldades e problemas mais comuns, drogas e aleitamento materno, etc. Para um pediatra se habilitar para o
exame, deve ter pelo menos 1.000 horas de prática clínica com mães amamentando, seus bebês e suas famílias,
em diversos ambientes (ambulatório, hospital, alojamento
conjunto, UTI neonatal) nos cinco anos anteriores ao exame, e pelo menos 90 horas de formação teórica em amamentação: presença em cursos com créditos de ensino/
educação, autoria de capítulos ou artigos sobre amamentação, dissertações de mestrado ou teses de doutorado,
etc. Maiores informações, inclusive em português, podem
ser obtidas acessando o site do IBLCE (https://iblce.org/
wp-content/uploads/2018/09/Candidate-InformationGuide-portuguese.pdf).
JSPRS: O que é preciso fazer para inscrever-se na prova?
R.M.I.: Além dos critérios de elegibilidade, existem taxas
de inscrição de acordo com cada país, e o preenchimento

de formulário on-line sobre dados pessoais e profissionais.
No Guia do Candidato, no site do IBLCE, existem informações detalhadas sobre todos os passos para inscrição
para a prova.

Dr. Roberto Mário Issler

JSPRS: Como as provas são aplicadas?
R.M.I.: As provas são realizadas duas vezes ao ano. Em
abril apenas no idioma inglês, e em outubro em 17 idiomas
diferentes, incluindo o português. A prova consta de 175
questões, sendo aplicada a mesma prova traduzida para
todos os candidatos. Consta de 75 questões teóricas de
diversos temas relacionados à amamentação, e 100 questões baseadas em figuras, fotos, gráficos e situações práticas, em imagens, sobre amamentação.
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A prova é realizada em centros de computação credenciados, com chave de acesso e diversos códigos de segurança para garantir o sigilo e segurança do processo de
avaliação. Esses centros de computação geralmente estão
localizados na grande maioria das principais cidades brasileiras, não havendo necessidade de longos deslocamentos
para realização do teste. É importante lembrar os prazos
de inscrição.

ras. Temos mais de 300 hospitais certificados na Iniciativa
Hospital Amigo da Criança, que cumprem os “Dez Passos
para o Sucesso do Aleitamento Materno”. O Ministério da
Saúde, as Secretarias Estaduais e muitos municípios brasileiros têm programas de promoção, apoio e proteção ao
aleitamento materno. O Brasil tem a maior rede de bancos
de leite do mundo e exporta tecnologias de baixo custo
nessa área para diversos países.

JSPRS: Existe uma bibliografia indicada?

Atualmente os currículos dos cursos da área de Saúde –
Medicina, Enfermagem e Nutrição, especialmente – têm
muitas horas dedicadas ao aleitamento materno.

R.M.I.: Não existe uma bibliografia específica. Todos os
principais livros textos, nacionais e estrangeiros, podem
ser utilizados para o estudo, além de diversos conteúdos,
imagens e atlas com figuras que podem ser adquiridos ou
consultados na Internet. A lista de conteúdos, inclusive
com os temas e quantidades de perguntas de cada área,
pode ser encontrada no seguinte link: https://iblce.org/wpcontent/uploads/2018/06/detailed-content-outline-portuguese.pdf

Apesar de tudo isso, nossas taxas de amamentação ainda
estão aquém do que preconiza a SBP - aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida, e após, com a introdução da alimentação complementar saudável, manter
a amamentação até dois anos ou mais. Os últimos dados
(2006-2008) mostraram que a mediana de aleitamento materno exclusivo no Brasil estava em 54 dias (bem abaixo
dos desejados 180 dias), e a amamentação geral até cerca
de 11 meses.

JSPRS: Qual a importância para o pediatra buscar esta
certificação em aleitamento materno?
R.M.I.: Esse exame foi criado em 1985. Atualmente existem cerca de 30.000 Consultores Certificados pelo IBLCE,
em 108 países. No Brasil somos cerca de 70 Consultores
Certificados pelo IBLCE.
Os pediatras têm uma boa formação para apoiar e promover a amamentação, porém essa certificação é uma prova
de Excelência e um verdadeiro “Selo de Qualidade” profissional. O fato de preparar-se para o exame já faz necessário um maior estudo e aprofundamento nos principais
temas associados à amamentação.
Por ser um certificado internacional, os profissionais que
possuem essa certificação podem atuar em qualquer país
onde sua atuação seja reconhecida.
Para os pediatras, é uma comprovação de sua excelente
qualificação na prática clínica em Aleitamento Materno. É
um título que pode ser impresso em seu receituário e em
suas publicações, também em mídias digitais, garantindo
para as famílias que o procuram que esse profissional é
totalmente comprometido e qualificado para promover,
proteger e apoiar a amamentação.
JSPRS: Como o senhor vê a situação do aleitamento materno no Brasil?
R.M.I.: O Brasil tem um programa nacional de Apoio e
Promoção ao Aleitamento Materno já há algumas décadas.
Temos uma lei (NBCAL) que protege o público em relação
à comercialização de fórmulas infantis, bicos e mamadei-

Índices brasileiros
de amamentação
estão muito abaixo
do esperado
Ainda temos muito trabalho para melhorar esses índices.
Temos que continuar investindo na formação de recursos
humanos, na melhoria das condições de atendimento e
com informação às mães no pré-natal, na maternidade
e nos ambulatórios de atenção primária, tanto públicos
quanto privados, além de apoiar os grupos de mães que
atuam na comunidade, apoiando as mulheres que amamentam.
Temos que ser otimistas, pois nas últimas décadas houve
um declínio das taxas de mortalidade infantil no Brasil, e ao
mesmo tempo observamos uma melhora, ainda que não
tão grande quando desejada, nas taxas de amamentação,
tanto exclusiva quanto após. Promover a amamentação é
fundamental para que possamos oferecer um início de vida
e uma base saudável para as crianças. Certamente isso
terá impacto a curto, médio e longo prazo para uma população mais saudável e satisfeita.
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Cursos PALS

EAD SPRS
Atualização on-line para o associado

A SPRS retomou o Ensino a Distância em 2018 promovendo três talk shows e quatro aulas sobre temas de interesse e presentes na prática pediátrica.

Novas oportunidades
para a qualificação em 2019
O Pediatric Advanced Life Support (PALS) 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, com base
no conteúdo dos cursos de ressuscitação da American
Heart Association (AHA). Ele é organizado pelo Programa
de Reanimação Pediátrica da SBP, que implantou polos
de treinamento em várias filiadas no país, entre elas, a
Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul.
Há mais de 10 anos a SPRS oferece o curso para os pediatras gaúchos, sempre implementando as atualizações promovidas pela AHA. Com turmas de até 24 alunos, tem duração de 20 horas (dois dias, em regime de “imersão”). As
aulas são aplicadas com a utilização de 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 da formação,
o aluno estará apto para agir frente a situações mais frequentes que envolvem risco de vida em pediatria.
No ano de 2018, a SPRS promoveu o curso PALS em março, em junho, agosto e dezembro. Houve, ainda, o treinamento de novos instrutores nos meses de setembro e outubro. Em 2019, os cursos serão retomados, incluindo as
atualizações da AHA, com as aulas acontecendo na sede
do Centro de Treinamento em Saúde (CETS), em Porto
Alegre. As datas das atividades serão divulgadas através
do site da SPRS (www.sprs.com.br).
A coordenação dos cursos na SPRS está a cargo dos Drs.
Tiago Chagas Dalcin e Paulo Roberto Mousquer Kunde, e
da Dra. Verônica Baecker Dariano. Para maiores informações sobre os cursos, contate a SPRS pelo e-mail: secretaria@sprs.com.br , ou pelo fone (51) 3328.4062.

A primeira atividade do ano foi o talk show “Imunizações
no Adolescente”, com apresentação de Benjamin
Roitman, Juarez Cunha e Lilian Day Hagel, discutindo
questões específicas da vacinação nesta faixa etária,
como a vacina contra o HPV.
“Urticária e Angioedema”, dois tópicos de Alergia e
Imunologia, foram o tema da segunda aula, com apresentação de Hélio Miguel Lopes Simão.
Berenice Lempek dos Santos, nutróloga pediátrica, abordou a alimentação complementar na aula “Alimentação
nos Primeiros Anos de Vida”.
“Sífilis Congênita”, alterações, novidades e controvérsias, e também o novo Protocolo de Investigação do RN
do Ministério da Saúde foram discutidos no talk show
com Manoel Ribeiro, Clarissa Carvalho e Marília Brust.
A gastroenterologista pediátrica Ana Regina Ramos
apresentou a aula “Doença Celíaca”, abordando esta enteropatia crônica muito presente na prática pediátrica.
O talk show “Quando Pensar em Neoplasias”, com
Marcelo Porto, Liane Esteves Daudt e Mariana Michalowski, discutiu a diferenciação das doenças benignas,
muito mais prevalentes, das neoplasias da infância.
Por fim, a neuropediatra Camila Halal apresentou a aula
sobre “Cefaleias na Infância”, com orientações sobre o
processo diagnóstico e orientações no manejo das cefaleias mais comuns em crianças.
A coordenação do EAD-SPRS está a cargo das Dras. Ana
Regina Lima Ramos e Raquel Borges Pinto. Segundo a
Dra. Ana Regina, “em 2019 o EAD procurará manter o
alto padrão científico, aliado com a escolha de temas
presentes na prática pediátrica, preservando sua característica de praticidade para atualização do associado”.
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A nova marca da

Sociedade Brasileira de Pediatria
No mês de dezembro, a SBP lançou a sua nova identidade visual, como um presente
de Fim de Ano para os associados da entidade, que poderão contar com um logo
atualizado e moderno, que reflete o trabalho histórico da pediatria no Brasil.
A nova logomarca desenvolvida pelo designer gráfico Ralf Korbmacher é constituída pela letra “P”
maiúscula, preenchida por inúmeros “Ps” em diversos estilos tipográficos. Cada “P” representa um
dos pediatras espalhados pelo Brasil, em cidades de todos os portes. “São homens e
mulheres, jovens e experientes, com formação generalista ou especializada. Porém,
todos, sem exceção, são caracterizados por um traço comum: a consciência de sua
responsabilidade para com as futuras gerações. Com esse novo logo confirmamos
nosso lema de que juntos fazemos uma Pediatria mais forte!”, destacou a presidente
da SBP, Dra. Luciana Rodrigues Silva. Veja ao lado a nova logomarca da SBP.

Agenda de Eventos 2019
ABRIL 2019

VI Encontro Internacional de Neonatologia / IV Simpósio Interdisciplinar de Atenção ao Prematuro
Data: 11 a 13 de abril de 2019 | Local: Hotel Wish Serrano – Gramado/RS
Inscrições e informações: www.encontrodeneonatologia.com.br
1ª Jornada de Pediatria de Santa Cruz do Sul
Data: 26 e 27 de abril de 2019 | Local: Auditório do bloco 18 da UNISC – Santa Cruz do Sul/RS

JUNHO 2019

5ª Jornada Integrada de Pediatria de Pelotas
Data: 6 e 7 de junho de 2019 | Local: Auditório D. Antônio Záttera/UCPel – Pelotas/RS

OUTUBRO 2019

39° Congresso Brasileiro de Pediatria
Data: 9 a 12 de outubro de 2019 | Local: Centro de Convenções FIERGS – Porto Alegre/RS

JORNAL SPRS

Sociedade de Pediatria
do Rio Grande do Sul
Av. Carlos Gomes, 328 - sala 305
Fones: (51) 3328.4062 | (51) 3328.4062
CEP 90480-000 – Porto Alegre – RS

Editores: Clarissa Gutierrez Carvalho, Silvana P. Marcantonio, Leonardo A. Pinto
Produção editorial: Jorn. Marcos Silva Matte | arte e composição
Fotos desta edição: Marcos Matte, Marcelo Matusiak, Nick Fotografia
e Arquivo SPRS
Comercialização: Marta Eliza Hackbart - sprs@sprs.com.br
Fones: (51) 3328.4062 / 3328.6337

www.sprs.com.br
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