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A JANELA DOS 1000 DIAS
SPRS lança nova campanha
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comitês

Estamos reorganizando nossa 
participação nas mídias sociais.

Curta a nova fan page da SPRS
no Facebook:

https://www.facebook.com/sociedade.pediatriars

noVA PÁGinA no FACeBooK

Comitê de Adolescência comemora 30 anos

A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul celebrou 
com seus associados as três décadas de atividades do 
Comitê de Adolescência, em cerimônia realizada no dia 14 
de abril, no auditório da sede, em Porto Alegre.

A programação iniciou com palestras da presidente do Co-
mitê, Dra. Lilian Day Hagel, e da Dra. Lina Aparecida Zar-
do, que comentaram as “histórias e estórias dos 30 anos 
do Comitê de Adolescência da SPRS”. Na sequência da 
programação, a Dra. Susana Graciela Estefenon abordou o 
tema “O Pediatra e o Adolescente nas últimas décadas”.

A SPRS homenageou os pioneiros do Comitê de Adoles-
cência, Drs. Ronald Pagnoncelli de Souza e Lina Aparecida 
Zardo, com placas de condecoração entregues pelos cole-
gas da atual gestão.

A noite encerrou com um coquetel, quando os presentes 
puderam confraternizar, trocar lembranças e abraçar os 
colegas.

Nesta edição do Jornal SPRS estamos divulgando duas 
importantes ações que dão continuidade ao cumprimento 
das metas definidas em nosso planejamento estratégico, 
que são o apoio às Ligas Acadêmicas de Pediatria, e a 
promoção da campanha de responsabilidade social.

A SPRS tem apoiado as Ligas abrindo espaço para parti-
cipação efetiva em suas atividades científicas, e também 
colaborando nos eventos promovidos pelos acadêmicos. 
Exemplos disso são o curso de SBV em Pediatria minis-
trado pela Liga da UFCSPA no VII Congresso Gaúcho, e 
nossa colaboração com a II Jornada Gaúcha das Ligas de 
Pediatria, que ocorrerá em setembro, na PUCRS.

A responsabilidade social é outra meta importante para 
a SPRS. Estamos trabalhando intensamente na campa-
nha de 2014, intitulada “A janela dos 1000 dias”, na qual 
mostraremos a relevância do período que compreende a 
gestação até os dois anos de vida da criança como uma 
“janela de oportunidades” para atuar preventivamente, e 
evitar doenças futuras.

Lembrando a passagem do Dia do Pediatra, em 27 de ju-
lho, quero levar um abraço a todos os colegas e reafirmar 
nosso compromisso de seguir buscando de todas as for-
mas a justa valorização do trabalho do pediatra gaúcho.

Foto 1: Dras. Lilian Day Hagel (à esq.) e Susana Estefenon
entregam homenagem ao Dr. Ronald Pagnoncelli de Souza.

Foto 2: Dra. Lina Zardo recebe homenagem da SPRS
das mãos do Dr. Leonardo Severo
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Patrícia Lago, Presidente da SPRS
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Choque séptico
Dra. Cinara Andreolio

Diabetes tipo 1 - manejo e tratamento
Dra. Márcia Puñales

Atendimento ao paciente 
grande queimado

Dra. Ana Paula Pereira da Silva

Hérnias da parede abdominal
Dr. Gastão Mello Coelho e Silva

Mononucleose infecciosa
Dr. Fabrizio Motta

Puberdade precoce
Dra. Marlene Dockhorn

Dengue
Dr. Fabrizio Motta

Doença celíaca – tratamento
Dra. Ana Luiza Guedes Pires

Criptorquia, hidrocele, hipospádia 
e fimose - Partes 1 e 2

Dr. Nicolino César Rosito

Hiperplasia adrenal congênita - HAC
Dra. Cristiane Kopacek

Infecção urinária - Partes 1 e 2
Dra. Clotilde Druck Garcia

Intoxicação exógena
Dra. Luciana Gil Barcelos

Investigação e manejo 
da baixa estatura

Dra. Leila Pedroso de Paula

Avaliação de comportamento 
de risco na adolescência

Dr. Ricardo Becker Feijó

Acidentes na infância -  Partes 1 e 2
Dr. Danilo Blank

Pré-TEP Pré-TEN

Golden hour
Dra. Betânia Bohrer

Displasia broncopulmonar
Dr. Renato S. Procianoy

Sepse neonatal
Dra. Rita de Cássia Silveira

Situações especiais na reanimação 
neonatal

Dr. Marcelo Pavese Porto

Infecções congênitas perinatais - Parte 1
Dr. Manoel Antônio da Silva Ribeiro

Infecções congênitas - Parte 2
Dra. Clarissa Gutierrez Carvalho

Hérnias da parede abdominal
Dr. Gastão Mello Coelho e Silva

Manejo da dor no RN
Dra. Silvia Raquel Milman Magdaleno

Sepse tardia: manejo antimicrobiano - 
Partes 1 e 2

Dr. Ilson Enk

Métodos de ventilação protetora 
no prematuro

Dra. Clarissa Gutierrez Carvalho

Infecções fúngicas
Dr. Renato S. Procianoy

Síndrome do desconforto respiratório
Dra. Rita de Cássia Silveira

Enterocolite necrosante
Dr. Ilson Enk

Neuroscreening cerebral e cerebelar 
do prematuro

Dr. Eduardo Jaeger

Diretrizes para assistência ao RN 
na sala de parto

Dr. Marcelo Pavese Porto

noVo eAd dA sPRs

50 Videoaulas
graVadas em noVo formato

JÁ estão disPoníVeis no site.
confira em:

www.sprs.com.br

HIV em pediatria
Dr. Marcelo Comerlato Scottá

Vacinas
Dr. Juarez Cunha

Púrpura de Henoch
Dra. Sandra Helena Machado

Doenças exantemáticas
Dr. Marcelo Comerlato Scottá

Artrite idiopática juvenil
Dra. Ilóite Scheibel

Vitamina D: quando dosar 
e quando prescrever

Dra. Claudia Gazal

A consulta do adolescente
Dra. Lilian Day Hagel

Dor músculo esquelética 
não inflamatória

Dra. Sandra Helena Machado

APLV (Alergia à proteína 
do leite de vaca)

Dr. José Vicente Spolidoro

Dermatite atópica
Dra. Ana Elisa Kiszewski Bau

Desenvolvimento infantil
Dr. Renato Santos Coelho

Refluxo gastroesofágico
Dra. Cristina Targa Ferreira

Obstruções de VAS
Dra. Claudia Schweiger

Obesidade infantil
Dra. Elza Daniel de Mello

Cardiopatias congênitas 
cianóticas - Partes 1 e 2

Dra. Lisiane Dalle Mulle
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Em maio deste ano, a SPRS convidou a Liga de Pediatria 
da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre (UFCSPA) para ministrar um curso prático de 
Suporte Básico de Vida em Pediatria no seu principal 
evento anual – o Congresso Gaúcho de Atualização em 
Pediatria, realizado no Centro de Eventos da PUCRS. O 
curso, direcionado ao público acadêmico, foi oferecido 
como atividade pré-congresso.

Victória Bernardes Guimarães, acadêmica da Liga de Pe-
diatria da UFCSPA, comenta esta experiência: “A oportu-
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Ligas de Pediatria: o futuro da SPRS

nidade proporcionada pela SPRS de realizarmos o curso 
durante o congresso foi muito gratificante, representando 
o crescimento de uma atividade que já já vinha sendo feita, 
mas agora inserida no Congresso Gaúcho de Atualização 
em Pediatria e celebrando o apoio essencial da SPRS ao 
trabalho das Ligas. Na prática, o resultado mais importan-
te da atividade é termos mais um grupo de jovens acadê-
micos capacitados para prestar o primeiro atendimento a 
crianças em situações de parada cardiorrespiratória e de 
engasgo”, salienta Victória.

Valorizar as ligas acadêmicas de Pediatria é cuidar do futuro da esPecialidade. 

é inVestir naqueles que Poderão leVar a entidade adiante nas Próximas gerações. 

com este Pensamento a sPrs tem Procurado leVar seu aPoio 

às ações desenVolVidas Pelas ligas de Pediatria no estado.
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ATRAVÉS DAS LIGAS 
OS ACADÊMICOS VIVENCIAM

SUAS PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS 
COMO PEDIATRA, O QUE INCENTIVA

E VALORIZA A ESCOLHA

PELA ESPECIALIDADE.

PATRÍCIA LAGO

Congresso Gaúcho acolhe reunião das Ligas

Outra importante atividade das Ligas também foi realizada 
durante o VII Congresso Gaúcho. No dia 16 de maio os 
acadêmicos organizaram o II Encontro Anual das Ligas de 
Pediatria do RS, evento que marcou o início das tratativas 
e o planejamento da segunda edição da Jornada Gaúcha 
das Ligas de Pediatria, que acontece em setembro deste 
ano, na PUCRS (veja o programa na pág. 6).

A presidente da SPRS, Patrícia Lago, afirma que o desen-
volvimento das Ligas Acadêmicas de Pediatria é uma das 
prioridades da atual gestão: “A SPRS tem incentivado a 
criação das Ligas de Pediatria em todos serviços universi-
tários gaúchos por acreditar ser a semente da vida asso-
ciativa. Através das ligas os acadêmicos vivenciam suas 
primeiras experiências como pediatra, o que incentiva e 
valoriza a escolha pela especialidade.”

UFCSPA
Presidente: Camila Vieira Bellettini

Coordenador: Dr. Ricardo Sukiennik

Ligas de Pediatria do RS - Presidentes acadêmicos e professores coordenadores

PUCRS
Presidente: Patrícia Tubino Couto

Coordenador: Dr. João Carlos Santana

ULBRA
Presidente: Luísa Backes

Coordenador: Dr. Paulo de Jesus H. Nader

UCS
Presidente: Ana Paula Martinez Jacobs

Coordenador: Dr. Emerson Rodrigues da Silva

UPF
Presidente: Gabriel Gonçalves Ferreira

Coordenadora: Dra. Liege Mozzatto

UNISC
Presidente: Alice Hoerbe

Coordenadoras: Dra. Marília Dornelles Bastos
e Dra. Tatiana Kurtz

UCPEL
Presidente: Augusto Natorf Gotuzzo

Coordenador: Dr. Paulo Patriota
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No dia 6 de setembro de 2014, os acadêmicos de Pediatria 
do estado estarão reunidos na II Jornada Gaúcha das 
Ligas de Pediatria. O evento ocorrerá no anfiteatro 
Irmão José Otão do Hospital São Lucas da PUCRS, em 
Porto Alegre. A promoção é das Ligas de Pediatria da 
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre  
(UFCSPA), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul  (PUCRS), Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), 
Universidade Católica de Pelotas (UCPel), Universidade 
de Caxias do Sul (UCS) e Universidade de Passo 
Fundo (UPF).

Dirigida a acadêmicos de todas as áreas da saúde, a Jor-
nada debaterá sobre “Os primeiros 1000 dias”, assunto 
alinhado com a campanha da SPRS de 2014. 

Victória Bernardes Guimarães, acadêmica da Liga da 
UFCSPA, comenta a escolha do tema central. “O objetivo 

foi incluir na formação dos futuros profissionais o debate 
sobre esse assunto bastante pertinente à prática pediá-
trica atual. Além disso, a temática permite associarmos a 
Jornada à nova campanha da SPRS, auxiliando em sua 
divulgação junto ao público acadêmico e aumentando sua 
abrangência”, afirma.

SIMPÓSIO SATÉLITE

O destaque da programação científica será o simpósio sa-
télite que acontece ao meio dia, debatendo “A Pediatria do 
novo milênio”, atividade que conta com o apoio da SPRS e 
da Danone Early Life Nutrition.

As inscrições para a II Jornada podem ser feitas através 
do site: http://bit.ly/1txFg05. O valor da inscrição é de 
R$ 10,00, que deverá ser pago na entrada do evento.

Acompanhe, abaixo, a programação completa.



Nestes tempos de vaias fáceis me lembrei da vez em que 

assisti a “Sagração da Primavera” de Igor Stravinsky na 

Royal Opera House, em Londres, no centésimo aniversário 

da obra. A ROH fica ali em Covent Garden, no coração de 

Londres, numa área cercada de teatros e pubs. Confesso 

que não estava preparado para a in-

tensa modernidade da peça, mesmo 

depois de ter feito um prévio aqueci-

mento no O’Neill`s, ali pertinho. Ator-

doado pelo espetáculo, me contive 

no meu espanto: não vaiei e muito 

menos mandei tomates maduros do-

ces ao palco; segui apenas os aplau-

sos da plateia embevecida.

Em 1913, na primeira apresentação 

da Sagração em Paris, porém a coi-

sa foi bem diferente. O jovem Igor 

sentado na plateia sabia que o tem-

po poderia ficar, digamos, no míni-

mo “quente”. Nijinsky produziu uma 

coreografia fora da casinha para a época, e os sons dis-

sonantes tomaram conta do modernoso Teatro Champs 

Élysées logo após a execução de uma obra de Chopin. 

Marcelo Z. Goldani

Stravinsky
Pura provocação. Não demorou muito e a audiência enlou-

quecida produziu um dos maiores escândalos da história 

das artes. A quebradeira foi total, a polícia foi chamada, e a 

peça terminou com meia dúzia de sobreviventes, Gertrude 

Stein entre eles.  

Esta obra marcou definitivamente a his-

tória da música. Tal qual Paul Cézanne e 

Marcel Proust na pintura e na literatura, 

Stravinsky redefiniu os rumos da música 

no século XX, construindo a ponte para 

a modernidade. Entre eles, algo em co-

mum, a necessidade de uma  ruptura 

radical com passado e a força de uma 

outra perspectiva estética na qual fazer 

sentir era mais importante do que com-

preender.

Na vida como nas artes, de tempos em 

tempos, estranhamentos ocorrem, ge-

ralmente quando um grande espetácu-

lo encontra uma audiência desavisada 

de sua grandeza. Entretanto, no final, a história trata de 

colocar as coisas e as pessoas em seus devidos lugares.  

Basta esperar.

A noite em
que vaiaram

música  // 7
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Ainda comemorando o sucesso da campanha de preven-
ção à obesidade infantil, lançada em 2013, a SPRS pro-
move este ano uma nova ação de responsabilidade social, 
intitulada “Janela dos 1000 dias”. O objetivo é conscien-
tizar a comunidade para a importância da fase que vai da 
gestação aos dois primeiros anos de vida da criança. Este 
período constitui-se numa janela de oportunidade para in-
tervenção na formação de um indivíduo saudável, e para 
atuar na prevenção de doenças crônicas, não transmissí-
veis, que poderão manifestar-se na vida adulta.

O lançamento ocorreu no VII Congresso Gaúcho de Pe-
diatria, no mês de maio, no centro de eventos da PUCRS. 
Para marcar o início da campanha, a SPRS promoveu um 
flash mob no intervalo das atividades do congresso. O flash 
mob é uma atividade repentina realizada por um grupo de 
pessoas reunidas para fazer uma ação previamente combi-
nada, e que se dispersam tão rapidamente quanto se reu-
niram. A SPRS contratou a empresa Macarenando Dance 
Concept, que levou uma equipe de dançarinos infiltrados à 
multidão, e que no intervalo do evento fizeram os pediatras 
dançar ao som da música Macarena. A atividade surpresa 
chamou a atenção de todos, alegrando e descontraindo o 

ambiente. O vídeo está disponível no youtube, e o link está 
publicado no site da sprs (www.sprs.com.br).

A exemplo de como ocorreu em 2013, esta campanha está 
negociando parcerias com agência de publicidade e a mí-
dia do estado para a divulgação.

A coordenadora, Dra. Cristina Targa Ferreira, nos fala um 
pouco sobre os objetivos da nova campanha da SPRS.

“Os 1000 dias constituem o período mais importante na 
vida das crianças, em termos de crescimento e desenvol-
vimento. É o período compreendido entre a gestação e os 
dois primeiros anos de vida. É nessa fase que a criança 
está em formação, e é quando podemos interferir, e fazer 
a diferença. A educação, no mais amplo sentido (nutrição, 
costumes, tipo de vida) é fundamental nesta etapa, pois ela 
pode dirigir a vida da criança e trazer consequências bené-
ficas para sua saúde em toda sua existência. A prevenção 
de algumas doenças, como por exemplo, a obesidade, já 
pode ser iniciada durante a gestação, com a adequação 
da dieta e dos hábitos da mãe. De acordo com o conceito 
de programação metabólica, um agravo em fases críticas 
do desenvolvimento, alterando a estrutura ou o desenvolvi-

A JAnelA dos 1000 diAs

1000 DIAS
para fazer a diferença



campanha  //  9

mento do organismo, traz consequências em longo prazo.

Há evidências científicas demonstrando que os nutrientes 
recebidos pelo feto e pelo bebê em formação influenciam 
o seu crescimento global e o desenvolvimento de doenças 
futuras, como as doenças cardiovasculares, obesidade, 
diabetes, síndrome metabólica, hipertensão – as chama-
das doenças crônicas, não-transmissíveis, do adulto.

Então, esses primeiros 1000 dias modulam o aparecimento 
dessas doenças e, portanto, essa é uma ‘janela de opor-
tunidades’, oportunidade de prevenir e evitar as doenças 
crônicas do adulto.”

Cristina Targa Ferreira salienta também a importância do 
papel do pediatra e das famílias na educação, na detecção 
e na prevenção de inadequações nessa fase da vida da 
criança: “A adequação da alimentação, como o aleitamen-

flash moB: atiVidade surPresa lançou, de forma descontraída,
a noVa camPanha “a Janela dos 1000 dias”.

to materno exclusivo até os 6 meses de idade; o início da 
alimentação complementar adequada; a indicação de fór-
mulas alimentares infantis apropriadas para a idade, sem 
uso do leite de vaca no primeiro ano de vida; assim como 
medidas de orientação sobre a relação mãe-bebê e dinâmi-
ca familiar; evitar o uso excessivo de computador e incen-
tivar a prática de exercícios físicos são algumas medidas e 
orientações importantes nessa fase, e que podem interferir 
muito e mudar a vida da criança”, salienta Cristina.

Para a presidente da Sociedade de Pediatria do RS, Patrícia 
Lago, a entidade segue afirmando seu compromisso com 
a responsabilidade social: “Com mais esta campanha, a 
SPRS busca conscientizar a comunidade para a importân-
cia da atenção à saúde na fase inicial da vida das crianças, 
e assim colaborar para a construção de uma sociedade 
mais saudável e com melhor qualidade de vida”, afirma.

os 1000 dias constituem

o Período mais imPortante

na Vida das crianças...
... é nessa fase que Podemos 

interferir, e fazer a diferença.

cristina targa ferreira

A JAnelA dos 1000 diAs
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VII Congresso Gaúcho
momentos de encontro 

dos Profissionais e qualidade 

da Programação científica 

marcaram a sétima edição 

do congresso gaúcho de

atualização em Pediatria, 

em Porto alegre,  

de 15 a 17 de maio.
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1. Betusa Kramer, Margareth Salerno e Luciana Machado (Porto Alegre).   
2. Angelica Rueda (Cúcuta/Colômbia), Caroline Abuda (Porto Alegre), Bianca 
Favero (Guaíba) e Suelen Goecks (Porto Alegre).  3. Liana Andres e Cristina 
Vives (Porto Alegre).  4. Karla Mazzarino (Porto Alegre), Luciana Tumelero 
(Porto Alegre) e Gabriela Ravache (Toledo/PR).  5. Izabella Obando (Porto 
Alegre), Libriane Castro (Esteio) e Valene Teixeira (Pelotas). 6. Gabriela 
Pereira (Porto Alegre)  e Carmem Pereia (Montenegro).  
7. Wilson Francisco (União da Vitória/PR) e Jorge Coelho 
(Porto União/SC).  8. Ana Paula Cavalin e Antônio Leal 
Neto (Irati/PR).  9. Luana Gafforelli e Emerson Canelo 
(Canoas).  10. Márcia Fagundez (Pelotas), Vera Lúcia 
Meister (Pelotas) e Vera Levien (São Lourenço).   
11. Luciana Xavier e Maria Paula Mangiafico (Jaraguá do 
Sul/SC). 12. Manuela Nervis (Chapecó/SC) e Mariana 
Rigo (Santa Cruz/RS). 13. Gabriela Dotta e Maximiliano 
Deves (Porto Alegre). 14. Helena Müller, Gauchito, 
Patrícia Lago e Matias Epifanio (SPRS-Porto Alegre). 
15. Lisete Führ e Fernanda Polking (Montenegro).  
16. Gauchito, Maria Antonia Soledade, Cristina Targa 
Ferreira e Heitor-HCSA (Porto Alegre).  
17. Paola Abreu e Karina Abreu (Santa Cruz/RS).  
18. Cristie Cichelero e Fernanda Silveira de 
Nogueira (Rio Grande/RS). 19. Marcia Fagundez 
(Pelotas) e Carmen Flach (Três de Maio/RS). 20. Claudia 
Schüür e Roiter Furtado (Pelotas).  21. Maria Izabel Almeida 
e José Carlos Almeida (São Mateus/ES). 22. Carla Franco 
(Nova Prata/RS) e Silvana Marcantonio (Porto Alegre).  
23. Rogério Magalhães dos Santos (São Paulo/SP). 
24. Kátia Marques e Silvano Marques (S. Antônio da 
Patrulha/RS). 25. Daniela Panzieira (Uruguaiana), Mariana 
Montagner (Ajuricaba) e Fernanda Oriengo 
(Erechim). 26. Leila Mara Lucio 
(Criciuma/SC). 27. Ana Lia Benini e 
Adriana Muro (Santa Maria). 28. Luiz 
Augusto T. Bramante (São Paulo/SP).  
29. Júlia Martins (Bento Gonçalves), 
Carolina Ostermann (Pelotas) e Débora 
Motta (Porto Alegre).
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Se vocês ainda não perceberam, 

a gente adora um lugar, digamos, 

diferente.  E pode escrever: 

este país vai surpreender você.

Eslovênia

Lago de Bled

Castelo de Predjama

Dragão, símbolo de Ljubljana

Um país que vai surpreender vocêUm país que vai surpreender você

Blog: http://andarilhosdomundo.com.br



Apesar de ser perto de pontos turísticos muito famosos (pra-
ticamente do lado de Veneza, sabiam?), a Eslovênia parece 
um lugar distante e exótico. Mas na verdade, é a região mais 
moderna e desenvolvida daquilo que um dia foi a Iugoslávia, 
um antigo país comunista.

Eslovênia, um país jovem, uma nação antiga

Vamos falar um pouco então de história primeiro. Todo mun-
do se lembra da queda do muro de Berlim e da desintegração 
do bloco comunista que existia na antiga Europa Oriental, não 
é mesmo?

A Iugoslávia, uma república dominada pelos sérvios, acabou 
se desmembrando em seis repúblicas menores: Eslovênia, 
Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro e Macedônia (tem aí 
também um tal de Kosovo, mas há controvérsias se ele é in-
dependente mesmo ou não).

De todos estes, a Eslovênia foi a primeira a se juntar à União 
Europeia e a adotar o Euro como moeda. Tudo isso graças à 
sua proximidade com o mundo ocidental. E isso é palpável 
quando se percorre as estradas do país.

A paisagem da Eslovênia

Nós entramos no país vindos da Croácia, de carro alugado. 
E ao atravessar a fronteira notamos a diferença na paisagem. 
A parte litorânea da Croácia se espreme entre o mar e uma 
montanha, estreita e levemente árida, pedregosa. Quando va-
mos para o interior começam a aparecer vales, rios e zonas 
férteis.

Mas nada se compara com a beleza bucólica das colinas 
eslovenas. Sabe aquela cena do tipo “alpes suíços” de va-
quinhas pastando em meio a riachos, bosques e flores do 
campo? Então! É bem assim!

Você dirige por estradas modernas, sinalização de nível ale-
mão, placas bilíngues, autopistas impecáveis enquanto as-
siste a uma paisagem camponesa pela janelinha. Sempre tem 
alguma parte dos Alpes nevados por perto para embelezar 
ainda mais a cena. Fantástico!

E para entrar e circular no país? Como é?

Como a Croácia ainda não implementou o Espaço Schengen, 
ao atravessar a fronteira terrestre para a Eslovênia prepare-se 
para passar pela Imigração e ganhar um carimbo no passa-
porte. É o mesmo procedimento que passamos ao chegar na 
Itália, ou na Alemanha, por exemplo.

Logo na saída da aduana, atenção. Você vai ver um trailer 
vendendo o selinho do pedágio – o vignette. Pare imediata-
mente e compre o seu!!!

A gente acabou pagando uma multa muito cara por dirigir no 
país sem o selinho apropriado, achando que o vignette que já 
estava pregado no nosso para-brisas era válido.

Caso você se descuide e esqueça de comprar o seu, fique 
tranquilo. Nas praças de pedágio eles têm filas separadas 
para quem já tem o vignette e para quem prefere pagar o pe-
dágio em dinheiro vivo, na hora. É uma outra opção.

Fica então a dica: para as estradas pedagiadas (autopistas) 
da Eslovênia (e também da Áustria e da Suíça) compre o seu 
vignette antes de sair andando por aí, principalmente se está 
com um carro alugado em outro país. 

E os lugares mais legais para conhecer?

Apesar do país ser muito pequeno, tem um monte de lugar le-
gal para visitar. A sugestão é hospedar-se na capital Ljubljana 
(leia cada “j” como se fosse “i” e você acerta!). Como fica bem 
no centro, qualquer ponto turístico que você escolher ficará a 
menos de 200 km de distância!

Então dá para sair cedo, conhecer as atrações selecionadas 
e depois voltar para dormir na capital, onde a vida noturna é 
uma delícia. Isso vale para aqueles que estão de carro pró-
prio, mas também para aqueles que vão contratar excursão. 
Prepare-se para babar com a estrutura turística que o país 
oferece.

Mas vamos à lista dos lugares mais imperdíveis:

a) Castelo, Lago e cidadezinha de Bled: direto ao ponto, ao 
lugar mais fantástico e mais inesquecível do país (foto maior). 
Fica ao norte, a meros 56 km da capital, e vai te deixar com-
pletamente apaixonado pelo país. Torça só para o dia estar 
bonito e suas fotos vão parecer aquelas de revista!

b) Cavernas de Postojna: 52 km ao sul da capital, é o maior 
complexo de cavernas visitáveis da Europa, com uma orga-
nização e estrutura que dariam inveja a qualquer germânico. 
Apesar de parecer um lugar para aventureiros, a mordomia 
de um trenzinho que te leva até o coração da terra deixa o 
passeio fácil e adorável até para crianças. 

c) Castelo de Predjama: do ladinho de Postojna, dá para 
acreditar que eles construíram uma coisa imensa dessas en-
cravada na rocha? Para quem gosta de castelos como nós, 
uma atração imperdível. Para quem não gosta tanto, vale para 
admirar a engenharia medieval por trás de uma obra como 
aquela. 

d) Castelo de Otocec: este é pequeno, e conhecemos só 
de passagem. Fica nas margens da autopista que conecta 
Zagreb e Ljubljana, ou seja, no seu caminho. Fica numa ilhota 
entre dois braços de rio que mais parecem fossos medievais. 
Paisagem de contos de fadas e o mais inusitado, você pode 
dormir lá, porque é um hotel! 

e) Ljubljana, a capital: muito mais charmosa e agradável que 
a capital croata. Um lugar cheio de gente bonita, alegre e que 
gosta de curtir um programa ao ar livre às margens do rio Lu-
bljanica. No símbolo da cidade, um dragão verde, que pode 
ser visto em esculturas e souvenirs. Não é demais?

Há outros lugares legais, mas com o tempo escasso que tí-
nhamos (três dias), só conhecemos esses lugares. Acho que 
foi bom para ter uma noção geral da ex-república iugoslava 
que hoje já é uma potência do turismo da Europa Central.
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Gleiber Oliveira Rodrigues
Intensivista Pediátrico
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Sylvia Orthof nasceu em 3 de setembro de 1932, no Rio de Janeiro, em uma família liga-
da às artes. Filha de um casal austríaco, o pintor Gerhard Orthof, e a pintora e ceramista 
Gertrud Alice Goldberg, foi também sobrinha do compositor Arnold Schönberg, criador 
do Dodecafonismo. Sua formação incluiu cursos de mímica, desenho, pintura, arte dra-
mática e teatro. Na área de dramaturgia infantil, trabalhou como autora de texto, diretora, 
pesquisadora e professora. Estudou a arte da Mímica, em Paris, com Marcel Marceau.

Publicou seu primeiro livro infantil em 1981, escrevendo, a partir de então, cerca de 120 
títulos para crianças e jovens, entre contos, peças teatrais e poesias.

Em 1983, recebeu o Prêmio Jabuti de literatura Infantil pelo livro “A vaca mimosa e a 
mosca Zenildo”, e também o prêmio de melhor livro infantil pela Associação Paulista de 
Críticos de Arte pelo livro “Os bichos que eu tive”.

Seus livros mais famosos são: 
- Chora não,
- O sapato que miava,
- Uxa, ora fada, ora bruxa,
- A rainha rabiscada,
- Avoada, a sereia voadora,
- História enroscada.

Sylvia foi dona de um texto ágil, repleto de criatividade, utilizando com naturalidade pala-
vras muito comuns no vocabulário infantil. Textos curtos e poéticos, de riso contagiante 
exploram as ironias, comparações e principalmente o humor e fazem também reflexões 
profundas sobre a vida. Sylvia Orthof faleceu em 1997.

A Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul lamenta 
com profundo pesar o falecimento da Dra. Eliana de An-
drade Trotta, Professora da Faculdade de Medicina da 
UFRGS e Chefe da UTI Pediátrica do HCPA, ocorrido no 
dia 30 de julho, vítima de morte súbita.
A colega Eliana participou e foi grande colaboradora na 
diretoria da SPRS nas gestões dos presidentes Antônio 
Spolidoro, Paulo Carvalho e Luiz Fernando Loch. Foi Chefe 
da UTI Pediátrica do HCPA por mais de 20 anos, por duas 
vezes exerceu a Chefia do Departamento de Pediatria, e foi 
Coordenadora da Comissão de Graduação da Faculdade de 
Medicina da UFRGS.
O Dr. Paulo Carvalho, ex-presidente da SPRS e Professor 
da UTI Pediátrica, conviveu com Eliana por mais de 35 anos 
no HCPA e na Faculdade de Medicina, e lembra da colega 

literatura infantil

Sylvia Orthof

como uma pessoa que contribuiu so-
bremaneira para o desenvolvimento 
da Pediatria Gaúcha. “A Eliana foi 
uma verdadeira parceira, extrema-
mente laborosa e dedicada nas ati-
vidades que assumia. A Pediatria 
Gaúcha deve muito ao seu trabalho, 
especialmente na docência. Era mui-
to querida pelos alunos da Medici-
na, e frequentemente era escolhida 

como professora homenageada pelos formandos. Trata-se 
de uma perda insubstituível, que deixará muita saudade”, 
afirma Paulo Carvalho.
Eliana Trotta deixa marido, Maximiniano, e duas filhas, Ma-
riana e Vanessa.

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

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

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

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

Programação completa, informações e inscrições:

www.sprs.com.br

18° Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica
Data: 15 a 18 de outubro de 2014
Local: Hotel Serrano - Gramado, RS
Promoção: Sociedade Brasileira de Pediatria
Realização: Sociedade de Pediatria do RS
Informações e inscrições: www.infectoped2014.com.br

70° Curso Nestlé de Atualização em Pediatria
Data: 2 a 5 de setembro de 2014
Local: Centro de Convenções - Fortaleza, CE
Informações e inscrições: www.cnap2014.com.br

3ª Jornada Integrada de Pediatria - Pelotas
Tema: ADOLESCÊNCIA
Data: 18, 19 e 20 de setembro de 2014
Local: Auditório Dom Antônio Zattera – UCPel – 
Pelotas, RS
Promoção: UFPel / UCPel
Apoio: SPRS
Informações e inscrições: npc@heufpel.com.br
Trabalhos científicos com temática Adolescência: 
enviar até 05/09/2014 para o e-mail: npc@heufpel.com.br

Convidado Especial:  Dr. Celso Rebello Neonatologista do Hospital Albert Einstein (SP)




