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EDITORIAL Patricia Lago, Presidente da SPRS

Encerrarmos o nosso segundo man-

dato à frente da SPRS com um ba-

lanço bastante positivo das ações 

desenvolvidas pela entidade neste 

período. Atentos às premissas de 

valorização e qualificação do médico 

pediatra e na defesa da saúde da criança, encerramos 

uma gestão que se mostrou comprometida com os prin-

cípios da nossa Sociedade.

É inerente ao profissional da Pediatria trabalhar com o 

futuro, com as novas gerações. Com este espírito, acre-

dito que fizemos a diferença quando iniciamos o diálogo 

com as ligas de pediatria e criamos o Comitê das Ligas 

de Pediatria, abrindo as portas da SPRS para os estu-

dantes começarem a participar da vida associativa.

Também não esquecemos aquele que é um dos prin-

cipais objetivos da SPRS: promover o aprimoramento 

profissional dos associados. As ações neste sentido fo-

ram inúmeras. A qualificação do programa de EAD, o 

Boletim Científico de Pediatria, os cursos, as jornadas 

e congressos realizados alcançaram os profissionais de 

todo o estado. Graças à dedicação da Diretoria e das 

Comissões, o Congresso gaúcho se tornou o maior 

evento regional da especialidade, em todo o país.

Na área de defesa profissional, podemos salientar duas 

conquistas importantes: a remuneração diferenciada 

para as Consultas de Puericultura e o pagamento da 

assistência ao trabalho de parto.

Um dos nossos desafios nesta segunda gestão era dar 

continuidade às ações de compromisso social da SPRS. 

Além dos eventos públicos, decidimos investir nas novas 

tecnologias. Os vídeos com as “Dicas do Pediatra” 

envolveram um grande grupo de colegas, e foram 

publicados no YouTube, registrando um bom número 

de acessos. Criamos uma nova página no Facebook e 

produzimos a campanha “Seu filho é o que você come”, 

com imagens impactantes, que chamou a atenção para 

a questão da importância da alimentação da gestante, 

da nutriz e seu reflexo no aleitamento materno. Esta 

campanha recebeu prêmios internacionais e está tendo 

uma grande repercussão. Todas são ações que refletem 

a preocupação social da entidade e a busca de interação 

com a comunidade, que por consequência trabalham 

também pela visibilidade e pela valorização do médico 

pediatra. 

Conquistamos, ainda, um aumento no número de 

associados adimplentes, e com uma gestão austera 

e transparente encerramos o período com um saldo 

financeiro positivo, que foi auditado durante os 4 anos 

de trabalho.

Tudo isso só foi possível porque contamos com o apoio 

irrestrito de todos. Por isso, quero deixar aqui um agra-

decimento a toda a equipe da diretoria, aos funcionários 

e aos associados que se envolveram nas atividades, 

contribuindo decisivamente para o sucesso desta ges-

tão.  Um grande abraço a todos !

A importância de participar das eleições
CONSELHOS DA UNIMED PORTO ALEGRE

A Sociedade de Pediatria do RS destaca a importância da 
participação dos Pediatras na administração da UNIMED 
POA, lembrando que as eleições para os Conselhos Fiscal  
e de Administração da cooperativa ocorrerão nos dias 30 

Ilson Enk
Conselho de AdministraçãoConselho Fiscal

N° 108

Manoel Pitrez Filho
Conselho de Administração

N° 115

José Paulo Ferreira
Conselho de Administração

N° 112

e 31 de março de 2016. Veja abaixo a relação dos colegas 
associados que concorrem a vagas nos Conselhos. 
Faça sua parte votando nas eleições e contribua para o 
fortalecimento e valorização do médico Pediatra !

Edmundo Zagoury

N° 205

Lúcia Diehl da Silva
Conselho de Administração

N° 113
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“Seu filho é o que você come” chama a atenção para tema determinante na vida dos bebês

Campanha vence prêmios 
importantes de propaganda

Imagens da campanha são veiculadas nas ruas da capital e em sites na web

Atenta para a importância da alimentação dos bebês 
nos seus primeiros 1000 dias de vida, a SPRS lançou 
uma campanha publicitária para alertar as mães quanto 
à qualidade da sua própria alimentação na gestação e no 
período de aleitamento. “Seu filho é o que você come” 
foi desenvolvida pela Agência Paim em parceria com a 
SPRS e gerou grande repercussão em vários países.

As peças, com imagens criativas e impactantes, foram as-
sunto em matérias na mídia de 23 países, abrindo a discus-
são sobre a importância da alimentação da mãe para sua 
própria saúde e para a saúde do seu bebê. A campanha 
desenvolvida pela Agência Paim foi selecionada como fi-
nalista da premiação publicitária gráfica “El Ojo de Iberoa-
merica 2015”. Os anúncios saíram também na nova edição 
da Lürzer’s Archive (foto ao lado), uma revista reconhecida 
mundialmente por selecionar os melhores trabalhos de de-
sign e propaganda. Além disso, foi o único anúncio brasi-
leiro eleito entre os 10 mais populares do ano.

A divulgação da campanha no RS busca alcançar a popu-
lação independente de sua classe social ou nível cultural.  
Além da exposição em outdoors, estão sendo utilizadas 
também mídias alternativas e modernas como busdoors, 
displays em bancas de revistas e também em banners ele-
trônicos em sites na Internet.

Coordenadora da campanha, a Dra. Cristina Targa Ferreira 
avalia que a SPRS abordou de forma incisiva um tema 
muito relevante para a saúde na infância, cumprindo assim 
com um dos seus 
principais objetivos. 

A campanha terá 
sequência em 2016 
com exposição das 
peças em diversas 
mídias e em espa-
ços da Internet.



Momentos de confraternização e qualificação
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Agenda de encontros e troca de experiências facilitam a participação do associado na SPRS

VIII Congresso Gaúcho  |  2015 VII Congresso Gaúcho  |  2014

Dra. Debora Duro (EUA), e Drs. Horacio Gonzalez (Argentina) e Michel Boivin 
(Canadá) foram os convidados internacionais do VIII Congresso Gaúcho de 
Atualização em Pediatria, em 2015. Na foto acima, O palestrante convidado, 
Clóvis de Barros Filho, apresentou o tema “A vida que vale a pena ser vivida”

XIX Jornada Sul-Rio-Grandense de Neonatologia ocorreu em 2014, 
em Santa Cruz do Sul (acima).  Em 2015, foi realizada a vigésima 
edição do evento, na cidade de Pelotas, com participação do convidado 
internacional, o chileno Dr. Jorge Fabres (abaixo, no detalhe)

CURSOS  |  Nas gestões de 
2012 a 2015, o Programa 
de Reanimação Neonatal 

realizou 85 cursos,
treinando 998 alunos. 
Neste período, foram 

realizadas 7 edições de 
cursos CANP e 18 edições 

do curso PALS.

Curso de Atualização 
em Assistência 
Neonatal foi realizado 
em setembro de 
2015. Dr. Manoel 
Ribeiro apresentou 
os dados da RGN aos 
participantes (foto)

Anna Nowak Wegrzyn (EUA) foi a convidada 
internacional em 2014. Abaixo, “flashmob” que marcou 

o lançamento da campanha “Janela dos 1000 dias”



A Diretoria de Defesa Profissional da SPRS desenvolveu 
intensa atividade no biênio de 2014/2015. Atuando junto 
aos planos de saúde, entidades de classe e órgãos de re-
gulação do setor, buscou constantemente a valorização do 
médico Pediatra. Entre as principais realizações desta Di-
retoria neste período, podemos destacar:

– a inclusão da Consulta de Puericultura no rol da 
ANS, com obrigatoriedade dos convênios de pagar 
esta consulta de modo diferenciado da consulta nor-
mal;

– a imediata aceitação e pagamento da UNIMED-Por-
to Alegre, e posteriormente das demais UNIMEDs 
da Consulta de Puericultura;

– participação do Comitê de Honorários Médicos da 
SPRS junto à AMRIGS - Associação Médica do RGS, 
ao CREMERS - Conselho Regional de Medicina do 
RS e ao SIMERS - Sindicato Médico do Estado do 
Rio Grande do Sul  para valorização dos valores pagos 
pelos convênios aos médicos;

Ações de valorização do médico Pediatra

– eleição de pediatras com atuação na Sociedade 
de Pediatria para os Conselhos Fiscais e de 
Administração da UNIMED-Porto Alegre;

– valorização do Pediatra como médico destacado para 
atendimento em emergências de crianças, com re-
muneração mais adequada;

– remuneração valorizada em todas as áreas da 
Pediatria;

– pagamento da assistência ao trabalho de parto (por 
hora), além da assistência ao RN em sala de parto e 
visitas em berçário.

Estas realizações são resultado dos esforços de toda a 
diretoria, que assumiu com uma proposta de investir na 
valorização do médico pediatra e na formação e qualificação 
profissional.  Se podemos já computar resultados tão 
palpáveis, significa que tivemos o envolvimento e o 
comprometimento de muitos profissionais que dão sua 
contribuição para o fortalecimento e o reconhecimento da 
nossa SPRS.

Benjamin Roitman
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Pediatras Destaque 2014

Comitê de Adolescência celebrou 30 anos de atividade, em março de 2014

Pediatras Destaque 2015

O novo Comitê das Ligas de Pediatria realizou Jornada em outubro de 2015



Levando informação ao associado e à comunidade
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A Diretoria de Comunicação e Mídia e Ensino 

a Distância priorizou nesta gestão contribuir 

com a formação profissional, ao mesmo 

tempo em que investiu esforços significativos 

no fortalecimento dos canais de comunicação 

com o associado e com a sociedade, levando 

informações sobre saúde infantil à população 

e interagindo com a Mídia.

Ensino a Distância
O programa de Ensino a Distância da SPRS cumpre uma 
das principais metas da Sociedade, que é promover a 
atualização científica do seu associado. 

A partir de 2014, novos investimentos trouxeram melhorias 
ao programa de EAD. As videoaulas ganharam um novo 
formato, mais enxuto e dinâmico, mantendo a excelência de 
conteúdo. A contratação da produtora de vídeo MPQuatro 
possibilitou a utilização de recursos de pós-edição e 
computação gráfica, além da captação de imagens em alta 
definição. Em 2014, o Pré-TEN publicou 41 aulas, e o Pré-
TEP teve 17 aulas registradas com este novo padrão.

Já em 2015, o programa de EAD trouxe como novidade as 
videoaulas no formato de “Talk shows”, com a presença 
de um moderador e dois convidados especialistas nos 
assuntos abordados. Os temas escolhidos para as 
primeiras gravações neste novo formato foram Asma, 
Meningites, Otite Média Aguda e Desenvolvimento Infantil. 
As aulas estão disponíveis na área do associado no site 
www.sprs.com.br.

Nova página no Facebook
Valorizando a participação nas mídias sociais, a SPRS 
também criou uma nova página no Facebook. Com um 
visual atrativo, a página já tem mais de 7 mil fãs que 
acompanham as novidades da SPRS e as dicas de saúde 
infantil postadas diariamente em www.facebook.com/
pediatriars.

Formato de “Talkshow” foi a novidade das videoaulas do Programa de EAD em 2015

Lucia Diehl
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Dica do Pediatra
Lançado no último congresso gaúcho, o programa 
Dica do Pediatra é um sucesso. Seguindo o padrão das 
campanhas de alcance social da SPRS, o programa 
consiste em mensagens curtas em vídeos dirigidas aos 
pais, esclarecendo dúvidas rotineiras de Pediatria e no 
cuidado com os filhos. Os vídeos gravados com médicos 
associados têm duração média de 1 minuto, e estão 
publicados no canal da SPRS no YouTube.

Até agora já foram publicados 76 vídeos de temas 
diversos, alcançando mais de 14.500 visualizações. Os 
vídeos das Dicas do Pediatra podem ser conferidos em:  
www.youtube.com/user/sociedadepediatriars.

SPRS e a Mídia
Como entidade representante da classe pediátrica, a 
Sociedade de Pediatria é frequentemente solicitada pela 
Mídia para esclarecimentos sobre assuntos relacionados à 
saúde infantil. A SPRS conta com a assessoria de imprensa 
da agência PlayPress, que gerencia este contato com os 
órgãos da imprensa e também gera conteúdo específico 
da SPRS. Uma news eletrônica com as notícias produzidas 
e o registro das publicações é enviada semanalmente aos 
associados.

A Diretoria de Comunicação e Mídia e Ensino a Distância da 
SPRS agradece à colaboração dos associados envolvidos 
nas gravações das videoaulas, das Dicas do Pediatra e 
também no atendimento às solicitações da Mídia, por sua 
importante contribuição no fortalecimento do vínculo com 
a comunidade e, consequentemente, na valorização do 
médico Pediatra.

Em todas as oportunidades de ir à imprensa, associados esclarecem dúvidas 
sobre saúde infantil.
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Comitês Científicos:
a Pediatria em constante atualização

O biênio de 2014 e 2015 foi marcado por maior 
preocupação em aproximar os comitês à Diretoria, com 
a proposta de que cada presidente participasse de uma 
reunião de sexta-feira, conforme escala pré-definida, 
abrindo maior espaço aos Comitês. Houve participação na 
elaboração de frases para a página de Facebook da SPRS, 
publicações no Boletim Científico de Pediatria, elaboração 
de folders informativos, aulas para o EAD, Pré-TEP, Pré-
TEN, capítulos de livro e apresentações em congressos. 

A seguir, algumas atividades realizadas pelos comitês, 
lembrando que os mesmos estão abertos permanentemente 
para inclusão de novos associados.

Comitê de Nutrologia 

No Comitê de Nutrologia, o período foi caracterizado pela 
realização de atividades muito interessantes em conjunto 
com outros comitês, como as discussões “Adolescência 
e Doença de Crohn”, com o comitê de Adolescência; 
“Síndrome Metabólica”, com o comitê de Endócrino; 
“Terapia Nutricional do Desnutrido Grave”, com o comitê 
de Gastro; e curso intensivo de “Disfagia e Distúrbio 
da Deglutição”, com participação de fonoaudióloga 
especialista no tema. 

Comitê de Oncologia e Hematologia
O Comitê de Oncologia e Hematologia realizou inúmeros 
encontros, especialmente nas cidades de Passo Fundo 
e Porto Alegre, com aulas como “Funcionamento e 
indicações de PET-SCAN” e “Cardiotoxicidade ligada aos 
quimioterápicos”. Além disso, trabalhou na criação de 
um manual de oncologia pediátrica que foi divulgado no 
interior do estado, com o apoio da SPRS. 

Comitê de Infectologia
O Comitê de Infectologia foi acionado periodicamente 
para responder a demanda de surtos, novas vacinas e 
polêmicas relacionadas à área, além de questionamentos 
de associados. Em 2015 o comitê começou a trabalhar 

conjuntamente com o Programa Estadual de Tuberculose, 
em virtude do manejo frequentemente inadequado dos 
contatos pediátricos de pacientes bacilíferos. Os Comitês 
de Infectologia e de Pneumologia participarão da próxima 
capacitação estadual, em data a combinar. Uma das metas 
do próximo biênio é ampliar o número de associados, 
apostando também na interiorização. 

Comitê de Pneumopediatria
O Comitê de Pneumopediatria realizou reuniões periódicas 
de discussão de casos clínicos organizadas com Serviços 
de Pneumologia Pediátrica, além de programa de atividades 
teóricas (três vêzes ao mês) integrando os residentes 
dos três serviços com residência/especialização em 
Pneumopediatria (HCSA, HSL/PUCRS e HCPA). Em 2015, 
os comitês de Pneumopediatria da SPRS e da SPTRS 
organizaram, de forma unificada, o “I Congresso Gaúcho 
de Pneumologia Pediátrica”, realizado junto ao “Congresso 
Gaúcho de Pneumologia da SPTRS”.

Comitê de Alergia e Imunologia
Entre as principais atividades realizadas pelo Comitê 
de Alergia e Imunologia podemos citar a elaboração de 
aulas on-line no “Dia de Alerta para Imunodeficiências 
Primárias”, e a realização do evento “Alergoped”, em 
novembro de 2014 e 2015, com temas relevantes da área 
de atuação, com inscrição gratuita. Também contribuiu com 
artigos e capítulos para veículos da SBP, com participação 
no Simpósio de Alergia Alimentar do Planalto Médio, 
promovido pela UPF; e em cursos itinerantes promovidos 
pela SBP em Aracaju, Campo Grande, Teresina e Porto 
Velho.

Comitê de Pediatria do Desenvolvimento e 
Comportamento
O Comitê de Pediatria do Desenvolvimento e 
Comportamento foi acionado diversas vezes para responder 
à imprensa sobre questões relacionadas à área. Reuniu-se 

Clarissa Carvalho e Ilson Enk



para discussão de casos, e organizou e realizou “Curso 
de Desenvolvimento Infantil” no “Congresso Gaúcho de 
Atualização em Pediatria” e no “Congresso Brasileiro de 
Pediatria”. Houve participação em discussões conjuntas 
com o Comitê de Pediatria Ambulatorial sobre os temas 
“O uso do bico-chupeta: contra ou a favor?” e “Cólicas 
do bebê”. 

Comitê de Gastropediatria
O Comitê de Gastropediatria auxiliou na elaboração 
de Protocolo de Alergia à Proteína do Leite de Vaca 
para dispensação de fórmulas pelo Estado do RS, com 
informações utilizadas para o Formulário vigente, além de 
diversas aulas e eventos. Um dos mais marcantes foi a 
palestra aberta para associados “A saúde está mudando. 
Qual o papel dos Pediatras e Especialistas Pediátricos 
nessa mudança? Como construir o futuro que queremos?”. 
Houve participação especial de outras especialidades 
como Radiologia e Genética em algumas discussões, 
e também os eventos realizado conjuntamente com o 
Comitê de Nutrologia. 

Comitê de Neonatologia
No Comitê de Neonatologia, o 
biênio foi marcado pelos eventos 
“XIX Jornada Sul-Rio-Grandense de 
Neonatologia”, em agosto de 2014, 
em Santa Cruz do Sul, e  “XX Jornada 
Sul-Rio-Grandense de Neonatologia”, 
em junho de 2015, em Pelotas, ambos 
com grande público. Nas reuniões 
mensais houve uma participação 
da SES/RS quanto à reorganização 
da assistência perinatal no Estado, 
aulas diversas com convidados e 
palestras sobre temas polêmicos 
da atualidade, como “Humanização 
ao parto - erros e acertos” e “Plano 
de parto: nós pediatras, devemos 
aceitar todas as vontades da mãe a despeito dos riscos 
ao seu bebê?”. Houve ainda participação e organização 
de evento da SES/SPRS para pediatras do estado, no 
auditório da SPRS, em setembro de 2015.

Comitê de Adolescência
O Comitê de Adolescência realizou evento comemorativo 
de seus 30 anos em março de 2014, com grande público. 
Os membros participaram e apresentaram aulas em 
diversos congressos e eventos regionais, nacionais 
e internacionais, como no “Simpósio de Medicina do 
Adolescente”, em outubro de 2015, no Rio de Janeiro, e 

no “XXX Congresso Uruguayo de Pediatria – I Congresso 
Integrado de Adolescência – VIII Jornadas del Pediatra 
Joven del Conosur”, em setembro de 2015, em Montevidéu, 
no Uruguai. As participações envolveram abordagem de 
diversas temáticas da adolescência normal e também a 
doença crônica.

Comitê de Endocrinologia Pediátrica
O Comitê de Endocrinologia Pediátrica promoveu reuniões 
frequentes durante o período, colaborando com os demais 
comitês em temas da área, além de participar com aulas 
no programa de EAD da SPRS. Em abril de 2015 organizou 
curso pré-congresso de Endocrinologia para Pediatras, 
com grande público, durante o “VIII Congresso Gaúcho 
de Atualização em Pediatria”.

Comitê de Pediatria Ambulatorial e Aleitamento 
Materno
O Comitê de Pediatria Ambulatorial e Aleitamento 
Materno organizou as discussões já supracitadas 
junto com o Comitê de Pediatria do Desenvolvimento e 

Comportamento, além de discussões 
sobre “Asma”, “Fornecimento de 
atestado para prática de esportes” 
e “Dor nos membros inferiores”. 
Outras atividades do período foram 
a participação no “Dia do bebê”, em 
novembro de 2014, e a atualização do 
folder de Brinquedos e Brincadeiras.

Comitê de Cirurgia Pediátrica
O Comitê de Cirurgia Pediátrica 
promoveu reuniões periódicas entre 
seus membros e participou com aulas 
no programa de Ensino a Distância, 
da SPRS. Também teve participação 

na organização de três eventos da área: “XI Congresso de 
Cirurgia Pediátrica do Cone Sul da América / CIPESUR”, 
“XXXIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica”, e “V 
Jornada Brasileira de Residentes de Cirurgia Pediátrica”.

A Diretoria Científica e Coordenação de Comitês colhe 
a oportunidade para valorizar e agradecer a intensa 
participação dos Comitês Científicos da SPRS ao longo 
da gestão que finda. A comunidade pediátrica do nosso 
estado foi brindada com constante atualização nos mais 
variados temas da nossa especialidade.
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4. Publicação de textos completos com 
resumos em português e inglês.

5. Priorização de artigos de revisão de 
aplicação na prática pediátrica, fre-
quentemente associados a relatos de 
caso e artigos originais.

6.  Publicação dos resumos do Congresso 
Gaúcho de Atualização em Pediatria e 
do Simpósio Sul-Americano de Pedia-
tria.

7. Aumento significativo das submissões, 
incluindo autores de fora do RS.

Mesmo com todas estas relevantes con-
quistas, o BCPed pode ir muito além. É 
importante manter este trabalho e evoluir 
para indexações em bases de dados que 
possam aumentar a visibilidade e o impac-
to deste periódico promissor.

bcped  //  10
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Publicação da SPRS se consolida como periódico científico local

Nestes últimos quatro anos o Boletim 

Científico de Pediatria, editado pela 

SPRS, evoluiu e se tornou um periódico 

científico local reconhecido. A seguir 

enumeramos algumas conquistas que 

fazem parte da história recente do 

BCPed.

1. Indexação no IBICT em 2012, obtendo 
o ISSN (International Standard Serial 
Number).

2. Publicação trimestral regular desde 
2012 nas versões impressa e digital.

3. Disponibilização da publicação impres-
sa aos sócios e da versão digital aos 
interessados através do site www.sprs.
com.br.

Leonardo Araujo Pinto
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Ainda com o foco na formação profissional do médico pediatra, a SPRS 
publicou dois livros de caráter técnico no ano de 2015. 

Em abril lançamos através da editora Rubio o livro “Cuidado Integral do 
Recém-Nascido”, organizado pelos pediatras Breno Araújo e Silvana Na-
der, que 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.

No final do ano foi a vez do livro “Pediatria Baseada em Evidências” - que 
discute as principais diretrizes para o manejo das patologias pediátricas 
mais frequentes, tendo como base as evidências mais atualizadas. O livro 
foi editado em parceria com a Editora Manole e teve como coordenadores 
os pediatras Patricia Lago, Cristina Targa Ferreira, Elza Daniel de Mello, 
Leonardo Araujo Pinto e Matias Epifanio.

Boletim Científico de Pediatria - BCPed

Livros que abordam as condutas pediátricas
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Cursos pré-congresso:

Informações e inscrições:

www.gauchopediatria.com.br

•	 Desenvolvimento
•	 Otoscopia	em	Pediatria
•	 Endocrinologia	para	o	pediatra
•	 Infectologia	pediátrica
•	 Onco-hematologia
•	 Emergências	pediátricas
•	 Puericultura	-	Padrões	de	Puericultura	 
 para o Pediatra (PPP)

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

Doenças respiratórias
•	 Asma	tosse	variante
•	 Efeitos	da	poluição	do	ar	na	criança
•	 Indicações	de	AA	e	Timpanostopia	em	

crianças

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

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

recorrente
•	 Composição	das	fórmulas	infantis:	como	

escolher

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

TRABALHOS CIENTÍFICOS
Data Limite p/ envio: 10 de março


