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2 Continuo convicto de que ser Pedia-

tra, apesar dos tropeços, vale a pena. 

Quando lançamos o desafio de bus-

car a valorização profissional através de 

ações junto à sociedade, sabíamos que 

seria preciso criatividade e ousadia. E 

que o apoio dos colegas pediatras po-

deria fazer a diferença. Depois de quatro 

finais de semana de contato direto com 

as crianças e seus familiares, estamos 

convencidos de que as perspectivas são 

ótimas. A cada final de semana temos 

novos colegas participando do estande 

num dos shoppings da Rede Bourbon. 

Trazemos nesta edição algumas fotos 

das atividades que realizamos em Porto 

Alegre. Na próxima edição, com certe-

za, teremos uma avaliação completa da 

campanha que já é um sucesso desde 

seu nascimento.

Para dar um rumo claro e objetivo 

para as próximas ações da SPRS, deci-

dimos realizar um planejamento estra-

tégico que envolveu toda a diretoria. 

Conseguimos deixar claros a visão, a 

missão e os valores da Sociedade – que 

estão detalhados nesta edição. Apro-

veitamos o planejamento para traçar 

as prioridades para 2010 e 2011 com 

base nas sugestões enviadas por você, 

associado da SPRS.

Outro êxito que temos a alegria de 

compartilhar com você é a medição do 

fator de impacto do Jornal de Pedia-

tria. Depois da indexação no SciELO e 

na Medline, vemos o nosso JPED em 

quarta posição entre todas as publica-

ções médicas brasileiras avaliadas pelo 

JCR. Mais um motivo de orgulho para 

todos os que sempre se envolveram 

com a pesquisa científica. 

Mas nem tudo é alegria, esta edição 

de outubro cumpre também a missão 

de trazer duas notícias muito tristes 

para todos nós, pediatras. A volta do 

Sarampo ao estado – depois de 11 

anos sem registro de caso, também 

nos preocupa e devemos ficar atentos. 

Lamentamos o falecimento prema-

turo do colega Paulo Recena Grassi, 

lembrado aqui pelo Érico Faustini, e 

que merece nossa homenagem pela 

sua dedicação e compromisso com as 

informações em Saúde, um dos pilares 

da pesquisa científica. Sua ausência 

será sentida. 

Esperamos que todos se sintam or-

gulhosos de participar de uma Socie-

dade que luta cada vez mais para con-

solidar uma ideia de que vale a pena 

ser pediatra. 

Um grande abraço!
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defesa profissional

Vamos acabar com a glosa
de consultas. Denuncie!

A denúncia foi acatada pela ANS e o processo está em tramitação, mas cabe salientar que na 

primeira resposta da agência à SPRS há a orientação de que “... eventuais negativas de cobertura 

para reconsulta emitidas por outras operadoras, sob a mesma motivação, poderão ser enviadas 

para apreciação por este Núcleo”.

Ora, não há nada mais comum para o Pediatra do que atender mais de uma vez a mesma 

criança dentro dos intervalos que as operadoras determinam como reconsulta, negando assim o 

pagamento dos nossos honorários ou exigindo justificativas que nos colocam sob risco de estar-

mos cometendo faltas éticas, já que divulgamos sem autorização os diagnósticos ou os motivos 

que levaram o paciente à consulta.

Uma das formas mais imediatas de aumento do ganho nos consultórios pediátricos é acabar a 

glosa de reconsultas. Entretanto, para que isso ocorra é imprescindível que haja muitas denúncias 

por parte de todos nós. A repetição dos processos contra as operadoras vai levar à extinção dessa 

prática abusiva que acontece cotidianamente em nossos consultórios.

Calcule o que você ganharia se recebesse os honorários das consultas 

glosadas e pense se está disposto a continuar sendo explorado dessa 

forma. Não podemos aceitar passivamente que as empresas de pla-

nos de saúde continuem a sugar o nosso trabalho dessa maneira 

tão abusiva. Precisamos ser sujeitos da história e agir em prol dos 

nossos interesses.

A SPRS permanece, em conjunto com a SBP, ativa nessa luta 

pela valorização do trabalho do Pediatra; mas somente com a 

participação de todos, teremos resultados mais concretos e 

rápidos.

Encaminhe para a Diretoria de Defesa Profissional todas 

as glosas de reconsultas que você sofrer, devidamente do-

cumentadas, e nós faremos a denúncia à ANS.

Somente quando adotarmos uma postura mais proa-

tiva é que mudaremos a nossa realidade profissional.

Valorize seu trabalho! Não aceite trabalhar de graça!  

Denuncie o abuso e a exploração!

Marcelo P. Porto
Diretoria de Defesa Profissional

Recentemente, a Diretoria de Defesa Profissional da SPRS encaminhou 
à ANS denúncia de um colega, com comprovação por documentos, de 

diversas glosas de reconsultas por parte da Sul América Saúde.
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Diretoria de Defesa Profissional
abre nova frente de atuação

Atendendo a um dos objetivos considerados prio-

ritários no Plano Estratégico desenvolvido pela SPRS, a 

Diretoria de Defesa Profissional está inaugurando nova 

frente de atuação em busca de melhorias na remunera-

ção do pediatra empreendedor, ou seja, que aposta e 

investe no consultório privado.

Estamos nos engajando 

na Comissão Estadual 

de Honorários Médicos 

(CEHM), organismo atu-

ante que reúne represen-

tantes da Amrigs, do Si-

mers e do Cremers, com 

a finalidade de obter 

valores remuneratórios 

mais dignos. As nossas 

entidades representativas, em conjunto com sociedades 

ou associações de especialidades, estabelecem negocia-

ções com operadoras de planos de saúde, com o IPERGS 

e demais empresas que lidam com o trabalho médico.

Sabemos que o aumento nos honorários médicos só 

se viabilizará com a coesão institucional, o que levou 

a Pediatria a atuar nas mesas de negociações. Acredi-

tamos que esta inserção histórica contribuirá decisiva-

mente para tornar nosso trabalho em consultório mais 

atraente e digno, como merecemos.

PAGAMENTO DIFERENCIADO

No final de agosto, realizamos a primeira reunião, 

na sede da Amrigs. Compareceram os três diretores de 

Defesa Profissional - Ilson Enk, Marcelo Porto e Lúcia 

Diehl - recebidos pelos gestores da CEHM - Carlos Suñol, 

Assessor da Presidência do SIMERS; Jorge Utaliz Guima-

rães Silveira, Diretor de Relações Associativas e Culturais 

da AMRIGS; e Maria da Graça Schneider, Supervisora da 

Central de Convênios Médicos da AMRIGS.

No encontro estabeleceram-se as diretrizes de atu-

ação. Fizemos uma explanação das nossas conquis-

tas junto à Unimed-POA, com ênfase no pagamento 

ambulatorial diferenciado de Puericultura e Procedi-

mentos Padronizados em Pediatria (PPP). Debatemos 

a questão das reconsultas, que não devem constituir 

cortesia por se tratarem de 

trabalho médico, ques-

tão já disciplinada pela 

Agência Nacional de 

Saúde Suplementar 

(ANS). 

Ouvimos dos gesto-

res da CEHN relatos de 

metas e conquistas, al-

gumas com impacto na 

Pediatria, como a implantação da CBHPM no IPERGS, 

que repercutirá em melhor remuneração aos colegas 

credenciados nesta autarquia.

Propusemos - e a matéria já foi encaminhada - que 

a Puericultura e os PPP sejam contemplados no IPERGS 

e encaminhados também na medicina de grupo. 

Em breve, compareceremos na sede do IPERGS para 

postular estas conquistas, e incrementaremos nossas 

relações com o Simers unindo esforços em torno da 

valorização do pediatra em todos os segmentos do 

trabalho médico. 

Estamos otimistas, mas salientamos que é funda-

mental o apoio de todos os colegas em busca de va-

lorização do nobre e desgastante trabalho médico em 

consultório privado.

lson Enk
Diretoria de Defesa Profissional

Maria da Graça Schneider, Jorge Utaliz Guimarães Silveira, Ilson Enk, 
Lúcia Diehl, Marcelo Porto e Carlos Suñol
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Após 11 anos sem incidência de sarampo no Rio Grande 

do Sul, no mês de agosto foram registrados três casos em Por-

to Alegre, já confirmados laboratorialmente. Os dois primeiros 

em meninas de uma mesma família, na faixa etária de 10 e 

11 anos, sem histórico vacinal para sarampo, e que haviam 

viajado a Buenos Aires (Argentina) entre 22 e 28 de julho. Os 

sintomas iniciaram, no primeiro caso, dia 3 de agosto, e no 

segundo caso, dia 11 de agosto.  Já o terceiro caso registrado 

é em uma menina de 9 meses que teve contato com o segundo 

caso na sala de espera da emergência pediátrica do hospital no 

dia 15 de agosto. As manifestações clínicas iniciaram no dia 28 

e o sarampo foi confirmado laboratorialmente pelo Lacen/RS.

Até o momento, foram detectados 59 casos suspeitos de 

sarampo e confirmados sete deles.

É preciso agir rapidamente para interromper a cadeia de 

transmissão. Qualquer caso suspeito deve ser notificado para 

que sejam tomadas as medidas de controle.

A vacinação deve incluir todos os indivíduos na faixa etária 

entre seis meses e 49 anos que tiveram contato no período de 

cinco dias antes até cinco dias depois do início do exantema do 

caso suspeito, observando os seguintes critérios:

• 6 meses a 3 anos: recebe uma dose de vacina tríplice viral 

(TV);

• 4 a 19 anos: duas doses de TV;

• 20 a 49 anos: uma dose de TV.

Para auxiliar no controle de doenças que podem ser pre-

venidas por vacinação, o médico assistente deve verificar se 

as crianças atendidas estão com as vacinas de rotina em dia, 

orientando as mães para a atualização daquelas em atraso.

NOTIFICAR IMEDIATAMENTE QUALQUER CASO 

SUSPEITO, PARA:

• Disque Vigilância, pelo fone 150;

• Secretaria Municipal de Saúde de sua cidade por 

telefone; ou

• Secretaria Estadual de Saúde pelo e-mail 

 notifica@saude.rs.gov.br

A partir da sua notificação, a Secretaria Municipal de 

Saúde fará o bloqueio vacinal de todos os contatos.

COMO AGIR

Toda pessoa que, independente da situação vacinal, 

apresentar febre e exantema maculo-papular, acom-

panhados de um ou mais dos seguintes sintomas:

• tosse,

• coriza,

• conjuntivite.

Devem ser também avaliados com atenção todos 

aqueles que, com algum destes sintomas, tenham 

viajado ao exterior nos últimos 30 dias ou que, nes-

te mesmo período, tenham mantido contato com al-

guém que viajou.

DEFINIÇÃO de
caso suspeito de Sarampo

Alerta: o sarampo está de volta!
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O Jornal de Pediatria vem conquistando nos últimos 

anos um reconhecimento internacional muito significativo. 

Presente no Index Medicus/Medline (compilação 

organizada pela Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA) 

desde 2003, e inserido na base de dados da Thomson 

Reuters (ISI) em 2007, o JPED teve divulgado seu fator de 

impacto pela primeira vez em junho de 2010, alcançando 

a marca de 1.382, que é considerada excelente.

Este resultado coloca o Jornal de Pediatria na 48ª 

posição entre os periódicos pediátricos internacionais, e na 

quarta posição entre os 17 periódicos médicos brasileiros 

avaliados pelo Journal Citation Reports (JCR) - que engloba 

mais de 10 mil publicações científicas e de ciências sociais.

Editor do JPED desde 2002, Renato Procianoy explica 

que o objetivo do jornal é fazer a ponte entre a pesquisa 

básica e a prática clínica na área pediátrica, levando ao 

leitor o que existe de mais atual, e que o compromisso dos 

editores é com a qualidade científica do material aceito 

para publicação.

Procianoy acredita que o primeiro fator de impacto 

do Jornal de Pediatria comprova a excelente qualidade 

dos artigos publicados e mostra a pujança da pesquisa 

pediátrica brasileira. Segundo o editor, uma modificação 

no site do JPED e uma reformulação no processo de 

submissão dos artigos são iniciativas que podem garantir 

novos avanços para o Jornal.

Fator de impacto leva
Jornal de Pediatria ao cenário internacional

O JCR/ISI congrega base de dados 

com informações multidisciplinares 

consultadas diariamente por mais de 

7 milhões de pesquisadores

em cerca de 50 países.

O fator de impacto é a medição da influência das publicações técnicas, calculado a 

partir do número de vezes em que os artigos ali publicados são citados como referência 

em outros artigos científicos. A aferição é feita por um período de dois anos após a pu-

blicação do periódico. O fator de impacto é definido como a razão entre o número de 

citações em um dado ano de artigos publicados em uma revista nos dois anos preceden-

tes e o número total de artigos publicados na mesma revista nestes dois anos.

Como é calculado o fator de impacto
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Planejamento aponta prioridades da SPRS

Tomando por base ações já planejadas 

pela Sociedade de Pediatria do Rio Grande do 

Sul, e conceitos consolidados mas ainda não 

formalizados, a SPRS reuniu toda sua dire-

toria para trabalhar sobre um planejamento 

estratégico para o biênio 2010/2011. O tra-

balho, finalizado em agosto, apontou para a 

necessidade de fortalecimento das ações de 

formação, para a qualificação dos processos 

de comunicação com o associado e com a 

sociedade, e ainda para o desenvolvimento 

de ações de proteção à saúde da criança e 

do adolescente. Considerando um horizonte 

futuro norteado no ano de 2020, a visão da 

SPRS ficou definida como:

“Ser reconhecida como entidade de referência na defesa 

profissional e na promoção da saúde da criança e do adoles-

cente.” 

Partindo da missão da SPRS, que se traduz em “Propiciar 

ao pediatra dignidade profissional e aprimoramento científico 

para desenvolver a pediatria e promover a saúde da criança e 

do adolescente”, a diretoria da Sociedade trabalhou durante 

dois dias na construção do planejamento, que definiu as ações 

estratégicas para os próximos dois anos, seus responsáveis e a 

expectativa de prazos a serem respeitados. 

Os valores institucionais da SPRS também foram formaliza-

dos a partir dos conceitos acumulados ao longo dos anos na 

instituição e das discussões durante o planejamento estratégi-

co, e estão explicitados como:

- Compromisso ético;

- Responsabilidade social;

- Inovação e criatividade;

- Empreendedorismo;

- Integração profissional;

- Trabalho em equipe;

- Gestão democrática, transparente e descentralizada.

O Planejamento da SPRS permitiu a toda a Diretoria expor 
suas expectativas e discutir os objetivos e metas da instituição

O presidente da SPRS, José Paulo Ferreira, justifica a decisão 

de realizar o planejamento estratégico explicando que “o perfil 

de atuação da Sociedade na defesa profissional do pediatra 

encaminhou para uma profissionalização de sua administra-

ção. Com o Planejamento Estratégico procuramos aprimorar 

nossa gestão para poder dispor ao associado uma sociedade 

mais eficiente na defesa profissional e no seu aprimoramento 

científico.”

Propiciar ao pediatra dignidade profissional
e aprimoramento científico

para desenvolver a pediatria e promover
a saúde da criança e do adolescente.

Missão da SPRS

Visão

Ser reconhecida como entidade de referência 
na defesa profissional e na promoção
da saúde da criança e do adolescente.
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Campanha de Valorização do Pediatra 2010

Atendimento no consultório promove a prevenção

Bourbon Country, de 3 a 5 de setembro

Bourbon Ipiranga, de 13 a 15 de agostoOs problemas nutricionais das crianças – desde a ama-

mentação até a puberdade, alergias respiratórias e vacinas 

foram os principais temas das perguntas dirigidas aos pedia-

tras que atenderam no estande da Campanha de Valorização 

lançada pela SPRS. Mães, pais e avós aproveitaram o espaço 

e a presença dos profissionais médicos para conversar demo-

radamente sobre as preocupações que mais os afligem em 

relação à saúde das crianças.

A campanha, que iniciou no dia 13 de agosto, com o es-

tande montado no Bourbon Ipiranga, em Porto Alegre, já 

passou pelos shoppings Bourbon Country e Assis Brasil, com 

grande sucesso de público.

Em São Leopoldo, onde o estande da SPRS e o “Gauchito” 

estiveram de 24 a 26 de setembro, oito pediatras associados 

participaram da campanha, revezando-se no atendimento e 

respondendo às perguntas do público.

Estrutura facilita aproximação do público
O estande montado pela SPRS em parceria com a rede 

Bourbon, nas dependências dos shoppings, facilita o acolhi-

mento à população. As crianças são atraídas pelo “Gauchito”, 

que distribui balões e posa para fotos com os pequenos. Um 

televisor mostra vídeos didáticos sobre temas variados. Pais e 

avós são recebidos pela promotora e têm suas dúvidas escla-

recidas pelos pediatras que participam da campanha. 

Uma série de folhetos produzidos pelos comitês científicos 

da SPRS que abordam os assuntos mais questionados – ama-

mentação, nutrição, asma, alergias respiratórias,... – são dis-

tribuídos aos familiares. O sucesso da campanha levou tam-

bém à produção de panfletos com dicas de segurança para 

crianças e adolescentes. São 10 modelos, divididos por faixa 

etária, com instruções sobre prevenção de acidentes.



valorização

9

outubro 2010

Programação do Gauchito para as próximas semanas:

De 15 a 17 de outubro – Bourbon Novo Hamburgo

De 22 a 24 de outubro – Bourbon Passo Fundo

Divulgue a ação em seu consultório
e participe no estande!

Bourbon Assis Brasil, de 20 a 22 de agosto

Folders com dicas de segurança infantil são distribuídos

Uma campanha estratégica
O contato com os familiares nesta campanha de valoriza-

ção vem permitindo mostrar a importância do atendimento 

em consultório e esclarecer que o pediatra é o médico que 

pode acompanhar o crescimento da criança e do adolescente, 

com o objetivo de garantir um desenvolvimento saudável.

O Presidente da SPRS, José Paulo Ferreira, explica que a 

campanha foi uma aposta da Sociedade no sentido de mos-

trar à população a importância do trabalho do pediatra. “Tí-

nhamos uma certa expectativa para conhecer a resposta do 

público à nossa ação, e foi surpreendente a reação dos visi-

tantes que se aproximavam do nosso estande. Todos tinham 

uma pergunta a fazer. E os materiais informativos foram mui-

to bem aceitos.”

O pediatra Ricardo Sukiennik acompanhou intensamente 

a mobilização até agora e aproveitou a oportunidade para 

conversar com muitos pais e avós. Ele acredita que a cam-

panha adotou uma estratégia certeira na aproximação do 

profissional com seus possíveis clientes. “As portas ficaram 

abertas para retomar um vínculo de confiança entre a famí-

lia e o pediatra como o médico que dá o acompanhamento 

às crianças, desde o nascimento até o final da adolescência, 

não apenas nos momentos da doença, mas sim em todas as 

etapas do seu desenvolvimento. Cabe a nós, juntamente com 

nossa entidade representativa, reforçar os investimentos nes-

te sentido, com o objetivo de valorizar o pediatra.” – comenta 

Sukiennik.
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Porto Alegre reuniu professores, pesquisadores e alunos de pós-graduação além de espe-

cialistas nacionais e internacionais de várias áreas da Pediatria no XIII Congresso de Ensino 

e Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente, realizado de 23 a 25 de setembro 

passado, no Centro de Eventos do Plaza São Rafael. 

Entre os temas discutidos no congresso, a importância da publicação de artigos e pesqui-

sas em periódicos científicos chamou a atenção; tanto pela nova exigência de recertificação 

de titulações de especialização obtidas a partir da 2006, quanto pelo fator de impacto con-

quistado pelo Jornal de Pediatria.

Produziram debates animados, a perspectiva da pediatria para o futuro e as prioridades 

de quem trabalha com pesquisa. Além disto, conforme informa o presidente do Congresso, 

Renato Procianoy, posições importantes da SBP, como “a necessidade de uma formação in-

tegral para o pediatra, adequada aos novos tempos e às novas nosologias, e o aumento do 

tempo da residência para três anos, saíram fortalecidas”.

Em relação às novas tecnologias na área da comunicação, ele explica que a Internet atu-

almente já é uma ferramenta fundamental no processo de informação e no futuro será cada 

vez mais importante. “Devemos estar preparados para uma grande mudança no processo de 

informação que ocorrerá no futuro.” – alerta Procianoy.

XIII Congresso de Ensino e Pesquisa
Pela formação integral e residência de 3 anos

Entre os palestrantes do Congresso estiveram 
os drs. Howard Bauchner, da Faculdade de Medicina da Boston 
University; Jon Vanderhoof, professor emérito da Universidade 
de Nebraska; e Rosemary Higgins, do National Institute of Child 
Health and Human Development Neonatal Research Network e 
também editora-chefe do American Jornal of Perinatology

Renato Procianoy presidiu o XIII Congresso 
realizado no Centro de Eventos Plaza São Rafael, 
em Porto Alegre
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Médicos com especialização
feita a partir de 2006:

é hora de recertificação

A Comissão Nacional de Acreditação (CNA) informa que está chegando ao fim o primeiro ci-

clo obrigatório de recertificação do título de especialista e dos certificados de área de atuação. 

Os primeiros Certificados de Atualização Profissional (CAP) começarão a ser emitidos a partir de 

2011. Entretanto, muitos médicos que obtiveram o documento que comprova a especialização 

a partir de 2006 ainda não se inscreveram no processo obrigatório de atualização. 

Conforme determina a Resolução CFM nº 1.772/2005, os títulos de especialista e os certifi-

cados de área de atuação obtidos a partir de 1º de janeiro de 2006 passam a ter validade de 

5 anos. 

Para os médicos cuja titulação de especialista tenha sido emitida antes desta data pelas So-

ciedades de Especialidade/AMB, CFM/CRM e ainda CNRM/MEC, a participação é opcional. 

 

Cadastro é importante

A AMB recomenda que todos os médicos se cadastrem na CNA, mesmo os que já fizeram 

a prova de especialista há muitos anos. Desta forma, ficará garantida a constante atualização 

dos conhecimentos científicos, fator indispensável para a boa prática da medicina em benefício 

dos pacientes.

Para recertificar-se, o médico deve acumular, em 5 anos, 100 pontos. A pontuação é obtida 

por meio da participação em eventos presenciais, cursos a distância e atividades científicas 

cadastrados e pontuados pela CNA.

As informações necessárias para participar do processo de acreditação podem ser acessadas 

em: http://www.cna-cap.org.br/apresentacao_CNA.pdf
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Muitas crianças, adolescentes e mesmo alguns adultos 

demonstram ter muito pouco conhecimento sobre temas 

como consumo consciente, poupança ou investimentos.

Esse desconhecimento pode ter sérias implicações, tanto 

no presente como no decorrer de toda a sua vida, desde a 

infância até a aposentadoria.

Nunca é cedo para começar a ensinar as 

crianças sobre dinheiro, e essa é uma res-

ponsabilidade dos pais, apesar de mui-

tas escolas já estarem também come-

çando a tratar dessas questões.

Muitas coisas elas já devem sa-

ber, afinal as crianças aprendem 

muito observando, e você a todo 

momento pode estar transmitindo 

lições valiosas para seus filhos.

Quem sabe aproveitamos o mês das 

crianças para implementar alguma coisa 

prática nesse sentido?

Um bom começo para as crianças menores seria pre-

senteá-las com o velho e conhecido cofrinho. Comprar um 

bem colorido pode ser uma ótima maneira de estimular a 

poupança.

Incentivar a criança a guardar parte de sua mesada, bem 

como uma parte de algum dinheiro ganho de presente 

pode ser um importante exercício de disciplina financeira.

Com isso, a criança vai se dar conta de que vale a pena 

guardar um pouquinho todo mês para comprar algo bem 

melhor depois de algum tempo.

Se a criança quiser escolher um presente, estabeleça um 

preço limite e deixa-a participar diretamente da escolha e 

da compra. Visitar várias lojas, comparar produtos simila-

res, pesquisar preços e obter descontos para pagamento à 

vista serão lições importantíssimas para a educação finan-

ceira de seu filho.

Para as crianças um pouco maiores, conhecer e operar 

um caixa eletrônico vai ser uma experiência divertida.

Imprimir um extrato, verificar o saldo e fazer uma reti-

rada vai dar a ideia clara de que esse dinheiro tem limite, 

que ele não vem de uma fonte inesgotável e que seu uso 

precisa ser controlado.

O mesmo vale para os cartões de crédito, que 

devem ser usados de maneira criteriosa, e 

se a criança tiver idade para entender 

como a dívida de um cartão de crédito 

pode crescer, certamente ela vai se 

assustar com as consequências de 

seu mau uso, uma lição clara do pe-

rigo que significa pagar altos juros.

Um próximo passo seria levar seu 

filho para abrir uma caderneta de 

poupança e com o tempo deixá-lo fa-

zer algumas movimentações e através dos 

extratos acompanhar o saldo e os créditos de 

rendimentos.

Mais adiante ele terá ainda que conhecer alguma coisa 

sobre empresas e suas ações na bolsa de valores, uma vez 

que cada vez mais esse tipo de investimento passará a fazer 

parte da vida financeira dos brasileiros.

Essas simples lições da vida real podem ser muito impor-

tantes para seu filho e ajudar na prevenção de futuros pro-

blemas financeiros quando eles estiverem na vida adulta.

As crianças e jovens que entendem bem como o dinheiro 

funciona, certamente terão mais chances de se tornar adul-

tos responsáveis financeiramente, gozando de uma vida 

profissional e pessoal mais tranquila e equilibrada.

Não é isso que você quer para seu filho?

Seu filho já sabe lidar com o dinheiro?

* Educador Financeiro, Membro-Orientador do Instituto Nacional de Investi-
dores e sócio da Valor Ativo Assessoria de Investimentos.

Nilton d’Avila Farinati*

Ensinar as crianças a lidar com o dinheiro nem sempre é uma tarefa fácil,
mas é importante que os pais procurem ter conversas com os seus filhos sobre o assunto.
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Para modernizar seus equipamen-

tos e atender ao projeto do estande da 

campanha de Valorização Profissional, a 

SPRS adquiriu um novo televisor. 

Aproveitamos a oportunidade para 

antecipar as comemorações do Dia da 

Criança, fazendo a doação de dois apa-

relhos antigos para entidades que aten-

dem crianças e adolescentes no bairro 

Partenon, em Porto Alegre. Um apare-

lho foi entregue a um abrigo residencial 

de crianças e adolescentes em situação 

de vulnerabilidade social, e outro à 

Unidade Básica de Saúde, onde mui-

tas crianças esperam diariamente pelo 

atendimento. 

Simpósio de Emergências e
Terapia Intensiva em Santa Maria

Dra. Célia Magalhães na entrega do televisor à UBS do Partenon

O Simpósio de Emergências e Terapia Intensiva Pediátrica, realizado 

em Santa Maria nos dias 10 e 11 de setembro, no Hotel Morotin, reuniu mais 

de 115 residentes e profissionais num fim-de-semana de estudos e aperfei-

çoamento. O evento está inserido no Programa de Educação Continuada 

(PEC) do Departamento de Pediatria da UFSM, em parceria com o Escritório 

Centro-Ocidental da SPRS e com o apoio do Comitê de Terapia Intensiva. 

Diante de uma plateia atenta e participativa, os colegas Pedro Celiny, Pa-

trícia Lago, Helena Muller, Lucinara Enéas, Fernanda Scarpa e Tiago Dalcin 

abordaram com brilhantismo temas relevantes no dia-a-dia do pediatra, en-

focando aspectos teóricos e éticos no atendimento da criança gravemente 

enferma. Foi organizada também uma oficina teórico-prática de ventilação 

mecânica, na qual os participantes puderam manusear e experimentar res-

piradores disponibilizados para a atividade. Além de consolidar o recomeço 

das atividades do PEC, que neste ano envolveu, até o  momento, cerca de 280 

participantes, o su-

cesso deste simpósio 

certamente servirá de 

estímulo para novas 

parcerias entre o Dep. 

de Pediatria da UFSM 

e a SPRS.

Doação de televisores
a entidades

de cunho social
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Durante um evento fora de nosso 

Estado, fui comunicado pelo celular do 

falecimento prematuro do nosso colega 

PAULO RECENA GRASSI. Confesso que 

esta é uma daquelas notícias, que se 

pudesse, protelaria para um momento 

muito distante. Neste momento, como 

um filme, muito rapidamente, quase 

quatro décadas de convivência me vie-

ram à lembrança. Pela minha memória 

via o Grassi pelos corredores e aulas da 

Faculdade de Medicina da UFRGS, pelas 

diferentes áreas de estágio da Residên-

cia em Pediatria na UFRGS e pela Secre-

taria Estadual da Saúde. Lembrei-me do 

Grassi colega de consultório, de torcida 

em jogos do Cruzeiro de Porto Alegre e 

nos churrascos e festas de nossa turma.

Foi a Secretaria da Saúde, mais espe-

cificamente o setor de informação de 

saúde, que Grassi escolheu como seu 

porto seguro profissional e para brilhar 

no que fazia. Lembro de uma oportuni-

dade que reportou a mim: “esta é uma 

área que poucos têm interesse em atuar, 

mas quem opta por ela tem que procu-

rar oferecer a informação mais precisa 

possível”. E poucos, conseguiram ofere-

cer informações tão precisas e preciosas 

quanto o Grassi. 

Iniciou como estagiário na Divisão 

de Estatística da Secretaria Estadual da 

Saúde e, graças à sua dedicação e com-

petência, galgou a chefia do Núcleo de 

Informações em Saúde (NIS) da Secreta-

ria Estadual da Saúde em 1989, cargo Erico José Faustini

Paulo Recena Grassi

O adeus a uma referência na informação em Saúde

que ocupou até o fim da vida. Como co-

ordenador do NIS, gerenciou o Sistema 

de Informação de Mortalidade (SIM) e o 

Sistema de Informação sobre Nascidos 

Vivos (SINASC) de nosso Estado.

A partir de 1989, começou a desta-

car-se nacionalmente ao participar do 

Comitê Nacional para criação do Siste-

ma de Informação sobre Nascidos Vi-

vos, implantado no Rio Grande do Sul 

no início da década de 1990. Viabilizou, 

através da sua ação, que o Rio Grande 

do Sul não precisasse mais utilizar a 

projeção populacional para cálculos de 

cobertura vacinal em menores de um 

ano e do Coeficiente de Mortalidade In-

fantil (CMI), empregando os dados do 

SIM e do SINASC do nosso Estado, pela 

qualidade da informação contida nos 

mesmos.

Nosso Estado tornou-se referência 

nacional na área da informação de saú-

de com qualidade. Isto fez com que o 

Grassi fosse constantemente convidado 

para ministrar, ou no Ministério da Saú-

de ou em Secretarias da Saúde de di-

versos estados brasileiros, cursos sobre 

codificação e causa básica de óbitos do 

CID 10 e de gerenciamento e qualifica-

ção dos sistemas SIM e SINASC. Até sua 

morte, Grassi era Presidente da Asso-

ciação Brasileira de Registro do Câncer 

(ABRC) e assessor do Centro Brasileiro 

de Codificação de Doenças na Universi-

dade de São Paulo (USP). 

Sempre se preocupou que suas in-

formações pudessem oferecer subsídios 

para as ações em prol da sobrevivência 

e da qualidade de vida das crianças gaú-

chas. Colaborou com a SPRS fornecen-

do informações sempre que solicitado 

e participou do Comitê de Cuidados 

Primários. 

Sua morte abre uma lacuna na área 

da informação de saúde. No entanto, 

o grande legado científico que deixou 

ainda será fonte de inúmeras consul-

tas por diferentes profissionais da área 

da saúde e o seu exemplo, com certe-

za, inspirará aqueles que terão a árdua 

tarefa de substituí-lo e manter o pata-

mar de qualidade alcançado nesta área. 

Como profissional e pessoa, deixará 

saudades naqueles que não atuam dire-

tamente nesta área, mas que nela bus-

cavam informações para suas diferentes 

atividades profissionais e que com ele 

conviveram. 
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Confira informações mais detalhadas 
no site da SPRS:
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agenda

 Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica
De 3 a 6 de novembro 2010
Florianópolis, SC
http://www.infectoped2010.com.br/

 Congresso Brasileiro de Perinatologia
De 21 a 24 de novembro 2010
Rio de Janeiro, RJ
http://www.perinato2010.com.br/

Campanha de Valorização
Profissional 2010:
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 II Encontro Científico de Neonatologia do HCPA 
- Do Nascimento ao Seguimento
De 14 a 16 de abril de 2011
Anfiteatro HCPA - Porto Alegre, RS
Informações: HCPA (51) 3359.8090 / 3359.8503
Inscrições pelo site: www.fundacaomedicars.org.br

20112010

 9º Congresso Brasileiro Pediátrico de 
Endocrinologia e Metabologia
De 17 a 20 de abril de 2011
Cto. de Artes e Convenções UFOP - Ouro Preto, MG
Informações: Ekipe de Eventos - (41) 3022.1247

 35º Congresso Brasileiro de Pediatria
 8º Cong. Brasileiro de Reumatologia Pediátrica  

De 07 a 11 de outubro de 2011
Salvador, BA

 Encontro de Perinatologia
11 de dezembro 2010 (sábado)
Tema: Epidemia de Prematuros
Convidado especial: Dr. Cesar Victora
Auditório da SPRS - Porto Alegre, RS
Informações: (51) 3328.4062 / 3328.6337

 IV Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria  
 II Simpósio Sul Americano de Pediatria

De 7 a 9 de julho de 2011
Centro de Eventos da PUCRS - Porto Alegre, RS




