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Caros colegas,

 Já estamos em abril de 2009 e 

acho que vale a pena olhar um pouco 

para trás para ver o caminho que trilha-

mos nesta parceria. Num momento em 

que se diz não se saber onde está a luz 

do fim do túnel, é sempre bom refletir 

para ver se estamos “cavando” na dire-

ção certa. Nossa proposta principal era a 

valorização do Pediatra, e para isto con-

seguimos criar um Congresso Gaúcho 

voltado para o pediatra geral. Grande 

sucesso no primeiro ano, encontra-se  já 

totalmente pronto na sua segunda edi-

ção, esperando por vocês. Conseguimos 

interiorizar os comitês com muitas ativi-

dades nos diversos pólos do RS. Fizemos 

uma campanha junto com uma empre-

sa de vacinas, em todo o estado, em 

jornais, outdoors e emissoras de rádio, 

com a mensagem: “O médico da criança 

é o Pediatra, procure o seu!”. Criamos os 

folders de orientação para os pediatras 

distribuírem para seus pacientes, dis-

poníveis no site da SPRS. Mantivemos a 

nossa tradicional Educação Continuada, 

ainda mais modernizada. Conseguimos 

alguns avanços de melhor remuneração 

em algumas Unimeds do interior, méri-

to dos colegas lá sediados. Estamos em 

avançadas negociações para conseguir-

mos estes mesmos benefícios na Uni-

med Porto Alegre. Lembramos que só 

é possível representar bem os pediatras 

gaúchos se pudermos ouvir os seus an-

seios. Para isto, estamos em constante 

comunicação com os escritórios regio-

nais, aqui representados por Arnaldo 

Carlos Porto Neto e Oromar Vasconcelos 

Suertegaray na Regional Noroeste; Bre-

no Fauth de Araújo e Darci Luiz Bortolini 

na Regional Nordeste; José Carlos Diniz 

Barradas e Beatriz Silvana da Silveira Por-

to na Regional Centro Ocidental; Fabiani 

Waechter Renner e Miriam Neves Eidt 

na Regional Centro Oriental; Adalberto 

Rosses e Ana Maria Schmitt de Clausell 

na Regional Sudoeste; e Denise Marques 

Mota e Marilice Magroski Gomes da 

Costa na Regional Sudeste. Sempre que 

necessitarem, podem se dirigir a eles 

para que possamos estar mais perto de 

vocês. Estamos preparando uma grande 

atividade de valorização do Pediatra em 

todo o estado, na qual esclareceremos 

à população nossa importância na cons-

trução de um adulto mais saudável. Par-

ticipe, envie suas sugestões, solicite os 

cursos itinerantes na sua região, entre 

em contato conosco. Para que possa-

mos sempre dizer: COM ORGULHO DE 

SER PEDIATRA!

Um abraço!

http://www.sprs.com.br
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editorial

Marcelo P. Porto, Editor

E começa o ano

E eis que finalmente iniciamos 2009!

Casualmente, no dia 08 de abril, dia do meu aniversário, consegui fechar, 

com atraso gritante, a primeira edição do ano de 2009. Talvez por coincidência, 

talvez como presente acidental de aniversário, recebi nesse dia 08, um texto 

escrito pelo Dr. Ricardo Halpern, sobre meu pai – publicado na página 4 desta 

edição –, o Dr. Sergio O. Porto, falecido há 21 anos, mas tão importante para a 

Pediatria que ainda merece lembrança, depois de tanto tempo.

Não somente por ter sido um dos precursores mundiais da fototerapia, por 

ter sido o iniciante da nutrição parenteral em neonatos no RS (ou no Brasil), 

por ter sido o idealizador do Hospital da Criança Conceição e por ter formado 

inúmeros Pediatras em todo o Estado do RS, mas, principalmente, por acreditar 

que a Pediatria era a principal especialidade da Medicina, aquela em que o mé-

dico precisa do mais amplo conhecimento, pois trata de doenças que existem 

tanto em adultos como em crianças, além daquelas que somente existem na 

infância. Por fazer da Pediatria a sua razão de viver, meu Pai realmente merece 

todo o reconhecimento e a gratidão de todos os Pediatras.

Não se escreve Pediatra e Pediatria com letra maiúscula de graça. A gente 

escreve assim porque estamos falando de um grupo de médicos especiais, que 

têm na sua mão a responsabilidade pelo futuro de uma criança, por muito do 

que ela vai ser como adulto, e muito da felicidade de uma família. E isso não é 

pouco. Aliás, pelo contrário, é tudo!

Proponho que se busque em exemplos como o do meu Pai (e eu tenho 

outros inspiradores também, mas ele acima de todos) a procura no interior 

de cada um de nós pela valorização da nossa especialidade, tão sofrida nos 

últimos tempos. Quando nós tivermos a real dimensão de quem somos, certa-

mente a Pediatria vai ser valorizada por todos, e melhor remunerada.

O Pediatra é o médico da criança e do adolescente, e essa é a base do adulto 

saudável. Alguém é mais?

Venha conosco! A SPRS sozinha não faz nada, mas com todos juntos, é uma 

força imbatível!
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memória

Ricardo Halpern, Assessor da Presidência da SPRS

Dr. Sergio Ortiz Porto

Conheci o Dr. Sergio Ortiz Porto 

quando iniciei meu estágio de Pedia-

tria em 1978, egresso de uma univer-

sidade do interior, em um grande hos-

pital da capital, o Hospital da Criança 

Conceição.

Como todo projeto de médico, encon-

trava-me orgulhoso por etapas vencidas, 

mas ansioso por poder postular vaga 

em reconhecido e disputado programa 

de Residência Médica de Pediatria. Além 

destes grandes desafios profissionais, 

havia a expectativa de poder partilhar o 

convívio de um dos grandes nomes da 

pediatria brasileira, na ocasião, precep-

tor e chefe da residência que escolhera 

como objeto de minha formação. 

Durante tal período de estágio, os 

encontros com Dr. Sergio foram ocasio-

nais e reservados às reuniões clínicas. A 

distância, com muita admiração, acom-

panhava suas observações e interven-

ções que, na maioria das vezes, trazia 

luz à resolução dos casos discutidos. 

Um modelo de formação, um incentivo 

à diferenciação e à busca pelo conhe-

cimento, atributos silenciosos daqueles 

que tem o dom de ensinar.

O apreço e o interesse que obtive 

pela Pediatria, muito influenciado pe-

los meus professores, me conduziram 

a dois anos iniciais de formação no re-

ferido programa de Residência Médica. 

Numa época de democracia insipiente, 

ocupei o cargo de “chefe dos residen-

tes”, e tive a rara oportunidade de con-

viver e acompanhar com proximidade 

o cotidiano assistencial do Dr. Sergio 

Porto. O que mais me fascinava eram as 

esperadas “reflexões à beira do leito”, 

após ouvir o “relato do caso”. Naqueles 

momentos silenciosos, observava o seu 

exame com detalhamento. Extrema sua-

vidade que contrastava com seu espírito 

inquieto. Era capaz de explorar o corpo 

do pequeno paciente, com  precisão e 

objetividade de movimentos. Era capaz 

de extrair informações deste “ritual”, 

invisíveis à vista dos menos treinados e 

menos habilidosos.

Polêmico, controverso, algumas ve-

zes contestado. Tantas vezes brilhante! 

Indiscutivelmente reconhecido! Numa 

época em que o estado da arte da Me-

dicina era quase que exclusivamente 

determinado pelo brilho individual de 

umas poucas mentes privilegiadas, sou-

be, como ninguém, trazer a luz àqueles 

em formação. Defendia com intensida-

de e argumentos suas convicções clíni-

cas. Refutava com crítica impiedosa a 

pseudociência, exigindo de seus alunos 

exatidão de condutas e profundidade 

de conhecimento. Trazia um anseio pela 

evidência, e traçava uma contínua busca 

pelo uso de ferramentas que servissem 

de apoio para os problemas que assola-

vam a saúde de nossas crianças. 

Em uma época onde o acesso a peri-

ódicos científicos era limitado, recebía-

mos dele quase que semanalmente um 

artigo (em inglês, para o nosso desespe-

ro) com um up to date de algum assun-

to que estivesse sendo acompanhado 

pelos residentes.

Para quem teve o privilégio desse 

convívio, fica a lembrança de um gran-

de mestre que, enquanto esteve conos-

co, na sua melhor forma, nos nutriu 

cientificamente.

Se o destino não tivesse sido tão 

cruel, talvez estivéssemos ainda convi-

vendo com o que Dr. Sergio tinha de 

melhor: o amor pela ciência. Tenho cer-

teza de que, por várias razões e moti-

vos, a Academia de Pediatria perdeu um 

grande professor.

(51) 3328.4062 • 3328.6337
E-mail: sprs@sprs.com.br

Anuncie aqui!

e fale diretamente para mais
de 1.800 pediatras gaúchos!



Há vinte anos, na redação de um grande jornal brasileiro, 

presenciei um editor bradar: “morto sempre vai no título!”. Ao 

noticiar um acidente de trânsito, o novato redator havia come-

tido a grave falta de omitir, na manchete, o elemento mais im-

portante: uma vítima fatal. Até hoje, vez por outra penso nes-

sa máxima, e me divido entre duas interpretações: na primeira, 

complacente, vejo a técnica jornalística, em sua tarefa de hie-

rarquizar os fatos, concedendo, virtuosamente, à vida humana 

sua posição de ápice da pirâmide. Na segunda, o apelo às 

emoções mais primárias (talvez, por isso, menos nobres) 

de um público de massa cobra seu lugar, e o retorno 

comercial reaparece como critério básico das esco-

lhas de uma empresa de comunicação.

Não pretendo, aqui, repisar o dilema entre 

os interesses corporativos (privados) da “mídia” 

– termo que, aliás, se consagrou em discursos 

surrados de demonização – e a sua tarefa (pú-

blica) de garantir à sociedade a “informação” 

– sacralizada como direito fundamental. Evitando 

as tentações do maniqueísmo, quero apenas compar-

tilhar, registrando-a, minha perplexidade e meu desconfor-

to frente a um fenômeno bem preciso: a silenciosa e implacável 

marcha da “emoção” no telejornalismo. 

Se a informação é direito mas é também business, assume-

se que a sociedade será dela abastecida por intermédio de um 

arranjo em que impera a concorrência corporativa. O ofertante 

mais eficaz é o que chega mais perto do que o “consumidor”, 

supostamente, “deseja”. Mais do que isso: como em qualquer 

ramo dos negócios, é preciso saber criar necessidades e desejos. 

Os “acertos”, nesse mercado, consagram padrões de eficiência 

– mais ou menos duráveis – que se universalizam, por imitação, e 

desmentem, cruelmente, uma das promessas da concorrência: a 

de que, a uma pluralidade de competidores, corresponderia uma 

crescente diversidade de opções. Qual nada! O design dos auto-

móveis torna-os indiscerníveis; todos os sapatos masculinos têm 

“gominhos”; a rúcula e o tomate seco alastram-se nos cardápios; 

nos telejornais... chora-se! 

Em algum momento, nas últimas décadas, o low way – como 

é evocado, em estudos sobre economia, o rebaixamento de pa-

drões competitivos – mostrou sua força e sacudiu, com suas 

vísceras e lágrimas expostas, as audiências televisivas. Grada-

tivamente, a manifesta repulsa a esse filão cedeu lugar a uma 

seletiva (porém contínua) incorporação de seus “achados” por 

concorrentes até então fiéis a padrões estéticos e a valores mais 

assépticos. O “mondo cane”, em diferentes graus e com variadas 

espessuras de verniz, invadiu nosso cotidiano. E parece ter vindo 

para ficar.

Até onde o zapping alcança, não há mais, na TV brasileira, 

matéria jornalística sobre qualquer tragédia humana que se sa-

tisfaça sem extrair lágrimas de algum informante. O recurso, até 

pouco tempo impensável, de impor câmera e microfone à mais 

recente viúva ou ao mais recente órfão, é, hoje, tão imperio-

so, nas redações, quanto, vinte anos atrás, descobri ser o 

“morto no título”. Esteticamente, e isso não é banal, há 

também uma progressão rápida do que seria aceitável 

– e desejável! – transmitir: crises de nervos e gritos 

desesperados sucedem-se bloco a bloco e bana-

lizam-se como acompanhamento dos prosaicos 

momentos em que os telespectadores se põem, 

por intermédio do televisor, diante do mundo, 

para, a cada vez, reconcebê-lo. 

Sim, porque, não é demais lembrar, as esco-

lhas editoriais de duração, ordenamento e conteú-

do das matérias organiza, frente aos telespectadores, 

a realidade. E o telejornal é, em termos de massa, o veículo 

por excelência dessa ingente missão. A prioridade ao trágico pas-

teurizado tem nos acostumado a assistir a metade de uma edi-

ção com plantões ao vivo – que nada têm a acrescentar – sobre 

algum “caso” que a imprensa decidiu ser, naquele momento, a 

prioridade máxima da nação. O garçom de um bar não revelou, 

recentemente, frente as câmeras, o que costumava pedir a meni-

na cujo assassinato a todos comoveu?

Em toda essa “mudança de paradigma” do trabalho jornalísti-

co, o componente mais perturbador talvez seja a assunção, pelo 

“comum das gentes”, do imperativo de chorar, quando diante de 

uma equipe de TV. Fornecer a matéria-prima de que a imprensa 

passou a necessitar, a lágrima, é a senha de ingresso para ter a 

própria imagem transmitida – sedução que sobrepuja mesmo a 

dor, em tempos de espetacularização. A evidente precariedade da 

técnica interpretativa de nosso povo se faz sentir a todo instante, 

aborrecendo os telespectadores mais exigentes. Afora essa con-

trariedade estética, passível de ser considerada elitista (e cínica), 

talvez seja interessante se pensar – nesse caso, seriamente – no 

que essas tendências midiáticas expressam – e produzem –, do 

ponto de vista dos códigos culturais em sua dimensão mais pro-

funda, subjetiva e moral. 

* Sociólogo, Doutor em Sociologia.

Guilherme G. de F. Xavier Sobrinho*

Fornecer a matéria-prima de que a imprensa passou a necessitar,
a lágrima, é a senha de ingresso para ter a própria imagem transmitida... 

CHORE!   Você está sendo filmado

cultura
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reconhecimento

reunião ordinária das quintas-feiras, por tratar-se de enfoque 

relevante de tema pouco abordado publicamente, em veículo 

de grande circulação.

A partir das questões debatidas, o Dr. Ilson Enk, diretor 

científico e coordenador dos comitês da SPRS, foi incumbido 

de redigir um posicionamento sobre o tema, aprovado pela 

diretoria, enviado à jornalista Tanise Dvoskin e publicado em 

seu blog Nave Mãe.

Transcrevemos a seguir o texto enviado e lembramos que a 

diretoria da SPRS está sempre receptiva para receber posicio-

namentos de seus associados. 

jornalista Tanise Dvoskin publicou na Zero Hora, 

edição de 12 de janeiro último, artigo em seu espaço “Nave 

Mãe” (Caderno Meu Filho) sob o título “A escolha do pedia-

tra”. Na matéria, a conhecida jornalista, que reside em São 

Paulo, enfatiza a importância da escolha do pediatra, “tão im-

portante quanto escolher a babá”. 

Tanise selecionou a pediatra que atende Sofia, sua filha, a 

partir da indicação de duas amigas. Recebeu a informação de 

que a profissional, além de excelente médica, “atende o celu-

lar 24 horas por dia e, nos fins de semana, recebe os pacientes 

em casa, se necessário”.

No texto, a jornalista confirma sua plena satisfação com 

a disponibilidade e paciência da Dra. Clarice, pediatra de So-

fia. A matéria mereceu apreciação da diretoria da SPRS, em Marcelo P. Porto, Editor

jornal sprs
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reconhecimento

Ao procurarmos um profissional de qualquer 

área, é legítimo que tenhamos expectativas e, até, 

exigências, sobretudo quando nos é concedida a li-

berdade de escolha. Tratando-se de médicos, as exi-

gências e expectativas usualmente se potencializam, 

seja por lidarmos com doenças, seja por enfrentar-

mos o grande desafio de criar um filho, situação que 

nos expõe, muitas vezes, a sentimentos de insegu-

rança e vulnerabilidade. Os pais, especialmente em 

sua primeira experiência, carecem de suporte e, na 

matriz de apoio que se cria, desponta a figura do 

pediatra.

A Tanise Dvoskin publicou belo depoimento, com-

partilhando sua experiência de escolha do pediatra 

da sua filha Sofia. A Sociedade de Pediatria do Rio 

Grande do Sul sensibilizou-se com a matéria contida 

em ZH (12/01/09). Ao cumprimentarmos Tanise, re-

conhecemos que os predicados de consultório limpo 

e agradável, bem localizado, e profissional atualiza-

do, resolutivo, empático e permanentemente dispo-

nível representa o modelo idealizado de Pediatra por 

grande parte das famílias.  

A construção desse modelo, no entanto, impõe 

uma trajetória árdua de formação profissional. Gra-

duação, residência médica, cursos, congressos, li-

vros, atualizações de toda ordem geram custos, não 

apenas financeiros. Os pediatras também são pais, 

mães, filhos, e curtem vida familiar e social. Muitos 

trabalham tanto que mal acompanham o desenvol-

vimento dos próprios filhos. A valorização desta de-

dicação não é absolutamente proporcional às renún-

cias impostas. 

Para nós, Tanise, é gratificante testemunhar al-

guém representativo e formador de opinião, como 

tu, expressar de público o teu reconhecimento à 

dedicação e competência da pediatra da pequena 

Sofia. Quem sabe assim se tenta reverter a triste rea-

lidade da especialidade médica que cuida das nossas 

crianças e adolescentes, progressivamente rejeitada 

por estudantes de Medicina. A gigantesca evasão de 

escolhas por Pediatria dimensiona bem a busca dos 

futuros médicos por especialidades com menor volu-

me de trabalho e solicitações permanentes, e ainda 

contempladas com melhor remuneração. 

Assim, Tanise, te felicitamos pela escolha. São pou-

cas, infelizmente, as mães de nosso país que podem 

escolher e se vincular aos seus pediatras. Tememos, 

no entanto, que seja cada vez mais difícil encontrar 

pediatras “on line”, permanentemente disponíveis. 

Finalizando, lembramos que estar sempre ao al-

cance do telefone é tarefa nem sempre viável, e que 

qualificação profissional é credencial imprescindível. 

Parabéns por valorizares a tua Clarice, pediatra 

da Sofia!

Ilson Enk, Diretor Científico da SPRS

Pediatra 24h

Os pediatras também são pais, 
mães, filhos, e curtem
vida familiar e social.



jornal sprs

8

Os colegas Carlos Nery Paes, Ignozy 

Dorneles Jornada Jr., Ruy Pezzi de Alen-

castro, juntamente com o coordenador 

deste comitê de especialidade, Ilson 

Enk, estão sistematicamente discutindo 

questões de atendimentos pediátricos 

que devem receber contrapartida mais 

adequada, sobretudo considerando que 

o atendimento de crianças e adolescen-

tes se inclui entre os que menos geram 

custos à cooperativa.

Existe um consenso, admitido pelos 

representantes da UNIMED Porto Alegre, 

de que o pediatra trabalha muito e não 

é remunerado na mesma proporção de 

seu volume de produção, especialmente 

quando se compara com a valorização 

conquistada por outras especialidades.

De outra parte, está claro que a 

maioria dos pediatras poderia alcançar 

melhor remuneração se utilizasse cor-

retamente prerrogativas pouco conhe-

Comitê Técnico de Pediatria – Unimed

cidas ou insuficientemente utilizadas 

nas cobranças. Um exemplo são os Pro-

cedimentos Padronizados em Pediatria 

(PPP), implantados em junho de 2003. 

O formulário a ser utilizado é o de SP/

SADT (padrão TISS), havendo 19 pro-

cedimentos contemplados. São situa-

ções de atendimento ambulatorial que 

demandam revisões em curto prazo no 

consultório, interessantes para a UNI-

MED por evitarem hospitalizações. São 

incluídos transtornos que raramente 

indicariam internações, como Urticária, 

Laringite e Otite Média Aguda. O código 

PED 19 traduz “outras solicitações não-

especificadas”, a ser utilizado em casos 

justificados de necessidade de reavalia-

ções clínicas de curto prazo. A Auditoria 

Médica examina a procedência dos ca-

sos, e as solicitações de PPP devem ser 

feitas via Call Center (0800 51 04646). 

No “cooperado on-line” constam infor-

mações sobre os PPP e a lista de proce-

dimentos contemplados.

Sobre atendimentos de sala de par-

to, o código 1.01.03.03-1 (porte 5B) 

vale para prematuridade, necessidade 

de reanimação, RN com alguma doen-

ça, enfim, qualquer situação que não 

se enquadre em “RN a termo absoluta-

mente normal em peso e estado clínico” 

(código 1.01.03.02-3, porte 4C).

Outras cobranças previstas: intuba-

ção traqueal (por exemplo, para ad-

ministrar surfactante), punção vesical, 

cateterismo umbilical, atendimento 

pediátrico à gestante e atendimento ao 

familiar do adolescente.

Está em análise a valorização diferen-

ciada para consultas de Puericultura.

Ao surgirem novidades neste proces-

so, a SPRS divulgará aos sócios, que tam-

bém podem participar com sugestões 

através do e-mail: sprs@sprs.com.br.

Representantes da SPRS 
têm participado ativamente 
de reuniões na UNIMED Por-
to Alegre, com o objetivo de 
buscar alternativas para a va-
lorização da especialidade. 

comitês
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Em outubro de 2008, os Pediatras 

de Caxias, após diversas reuniões com 

a Unimed local, obtiveram conquistas 

significativas que melhoram a remu-

neração em suas diferentes atividades. 

Mais importante ainda, mostraram que 

a especialidade precisa ser melhor va-

lorizada, e que os Pediatras unidos são 

fortes e obtêm avanços concretos.

Vejamos algumas das conquistas ob-

tidas em Caxias:

• criação de uma ala materno-infantil 

no Hospital da Unimed;

• pagamento de consultas de Puericul-

tura nas épocas estabelecidas pela 

Sociedade de Pediatria;

• estímulo ao atendimento em con-

sultórios para redução de consultas 

eletivas em pronto-atendimentos;

• equiparação das avaliações das es-

pecialidades pediátricas ao valor das 

demais especialidades médicas em 

pronto-socorro; 

• adicional de 30% no valor das con-

sultas após as 19 horas nos dias de 

semana, e durante todo o dia em sá-

bados, domingos e feriados.

A SPRS, em Porto Alegre, vem man-

tendo reuniões periódicas com a Di-

reção da Unimed da capital buscando 

adequar a remuneração do Pediatra em 

áreas diferentes, como:

Marcelo P. Porto, Presidente do Comitê de Defesa Profissional da SPRS

• remuneração do tempo de espera do 

Pediatra durante o trabalho de parto;

• remuneração diferenciada para con-

sultas de Puericultura;

• pagamento de valores maiores para 

consultas realizadas em consultório 

após as 19h;

• ampliação dos PPPs, ou definição cla-

ra das regras de utilização e as ex-

plicações veiculadas de forma mais 

ampla e abrangente.

Alguns avanços já foram obtidos, 

inclusive com a sensibilização de mem-

bros importantes do Conselho de Admi-

nistração da Unimed. Entretanto, essas 

conquistas somente se concretizarão 

com a união dos Pediatras e com apoio 

das ações da Sociedade de Pediatria do 

Rio Grande do Sul.

Vamos juntos buscar a valorização 

do Pediatra, que não se faz somente 

com palavras, e, sim, com ações concre-

tas de todos!  

Da esquerda para direita: Ivan Reni Denardi, 
Mario Roberto Pereira Gehlen, Lionel Leitzke, 
Ilson Enk, Gastão Mello Coelho Silva, Elinês 
Oliva Maciel e Rafael Trindade Deyl

Desde o dia 03 de abril de 2009, a SPRS 

conta com mais um comitê de especialidade. Foi 

implantado, nesta data, o COMITÊ DE CIRURGIA 

PEDIÁTRICA. O ato de inauguração ocorreu na 

sede da Sociedade, onde o Diretor Científico e 

Coordenador dos Comitês, Ilson Enk, recebeu o 

grupo que dará início às atividades, formado pelos 

colegas Elinês Oliva Maciel, Gastão Mello Coelho 

Silva, Ivan Reni Denardi, Lionel Leitzke, Mario 

Roberto Pereira Gehlen e Rafael Trindade Deyl.

A SPRS comemora a criação deste novo Comitê, 

destinado a colaborar expressivamente com os pe-

diatras gaúchos.

Comitê de  Cirurgia Pediátrica
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Liane O. Garcia*

A conduta médica esperada e devida

* Advogada - OAB/RS 47.974
 OG&M Advogados Associados

O ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente – considera a violência 

contra crianças e adolescentes como 

problema de saúde pública, e como tal 

torna obrigatória a comunicação de tais 

ocorrências (suspeita ou confirmação de 

maus-tratos) à autoridade competente. 

Embora prevenir a ameaça ou viola-

ção dos direitos infanto-juvenis seja de-

ver de cada um e da sociedade de modo 

geral, a posição ocupada por algumas 

categorias profissionais, tais como os 

médicos, em razão da sua proximidade, 

é elemento facilitador na identificação 

das diversas modalidades de atos vio-

lentos praticados, o que levou o legis-

lador a prever expressamente condutas 

obrigatórias em situações específicas.

Quando a lei dispõe que a conduta é 

obrigatória, logicamente, há penalida-

de em caso de abstenção. 

No entanto, o desconhecimento dos 

objetivos perseguidos pelo legislador ao 

criar as regras dos artigos 13 e 245 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, 

comumente, tem levado à interpreta-

ções equivocadas sobre as consequên-

cias, em caso de ação ou omissão, para 

os profissionais da área de saúde, o que 

acaba por torná-los inseguros quanto 

à sua atuação, principal motivador da 

pouca efetividade destas comunica-

ções. Eis: 

Art. 13. Os casos de suspeita ou con-

firmação de maus-tratos contra criança 

ou adolescente serão obrigatoriamente 

comunicados ao Conselho Tutelar da 

respectiva localidade, sem prejuízo de 

outras providências legais.

Art. 245. Deixar o médico, professor 

ou responsável por estabelecimento de 

atenção à saúde e de ensino fundamen-

tal, pré-escola ou creche, de comunicar 

à autoridade competente os casos de 

que tenha conhecimento, envolvendo 

suspeita ou confirmação de maus-tra-

tos contra criança ou adolescente:

Pena - multa de três a vinte salários 

de referência, aplicando-se o dobro em 

caso de reincidência.

Inúmeras são as dúvidas conceituais, 

as incertezas quanto à oportunidade e 

forma de agir, bem como sobre os efei-

tos da ação ou omissão do profissional.

Ocorre que é imperioso saber que 

consoante determina a lei, a simples sus-

peita de maus-tratos contra menor de 

18 anos, e não a caracterização do cri-

me propriamente dito, obriga o respon-

sável pelo atendimento a dar ciência do 

ocorrido à autoridade competente que, 

em tais casos, é o Conselho Tutelar exis-

tente no município e, somente na sua 

falta, ao juiz da infância e juventude.

Também não há necessidade de im-

putar a autoria da conduta delituosa a 

ninguém, vez que se exige apenas e tão 

somente a comunicação de suspeitas ou 

confirmações de maus-tratos à criança 

e adolescente, e, assim, nenhum risco 

corre o notificante em relação a explo-

ração do caso pela imprensa, de reação 

dos eventuais responsáveis pelas agres-

sões, ou mesmo de possíveis de ações 

criminais por crimes contra a honra 

(calúnia e injúria), bem como cíveis, de 

indenização por danos morais.

Desta forma, diante das evidências, 

sejam elas representadas por agressão 

física, emocional, sexual ou até mesmo 

negligência, o profissional de saúde 

está não apenas autorizado, mas antes, 

obrigado, a comunicar sua suspeita ao 

Conselho Tutelar, órgão esse encarrega-

do do atendimento de crianças e ado-

lescentes que tenham quaisquer de seus 

direitos ameaçados ou violados.

Outrossim, a atuação e as atribuições 

do Conselho Tutelar diante de tais ocor-

rências está disposta no art. 131 da Lei 

n.º 8069/90: “Art. 131. O Conselho Tu-

telar é órgão permanente e autônomo, 

não jurisdicional, encarregado pela so-

ciedade de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente, 

definidos nesta Lei.”

Desta forma, como é dever do mé-

dico é obrigação do Conselho prestar 

contas de sua atuação.

Ainda, cumpre esclarecer aos profis-

sionais da saúde que zelar pela infância 

também é responsabilidade do Minis-

tério Público, através da Promotoria da 

Infância e da Juventude, assim como da 

Polícia Civil e do próprio Poder Judici-

ário, podendo estes serem a qualquer 

tempo acionados, inclusive, para verifi-

cação da conduta do Conselho.

assessoria jurídica
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Administração financeira do consultório
José Paulo Ferreira, Presidente da SPRS

atentos também ao custo fixo (CF), e custo 

variável (CV). Estes nos dão condições de cal-

cular quanto ganhamos por consulta, e como 

podemos fazer para melhorar nossos ganhos. 

Por custo fixo entendemos toda despesa 

que, independente do movimento do consul-

tório, é sempre a mesma: locação, condomí-

nio, salário da secretária, contador, taxas anu-

ais (CRM, SBP, sindicato, AMB, IPTU, ISSQN, 

seguro).

Por custo variável, estão relacionadas as despesas que au-

mentam proporcionalmente com o aumento de movimento. As 

contas de luz, água, telefone, gastos com materiais de consu-

mo, comissões da secretária,...). De posse destes dois dados é 

possível calcular o ponto de equilíbrio (PE), que é o faturamento 

que permitirá igualar despesas com receitas. A partir daí, é que 

virá o lucro!

CÁLCULO DO PONTO DE EQUILÍBRIO

 Outras atividades que não podem ser esquecidas: controle 

de estoque e controle dos convênios (glosas e pagamentos a 

menos). Uma secretária bem treinada pode exercer esta função 

muito bem. Não devemos esquecer, também, de outros pontos 

importantes, como:

• questionário de satisfação do cliente;

• como realimentar seu consultório (partos, indicações, propa-

ganda);

• investimentos em atualizações;

• como otimizar custos;

• necessidade de informatização do consultório (TISS- troca de 

informação em saúde suplementar, e CNES - cadastro nacional 

de estabelecimentos de saúde);

• custos de ter uma empresa ou declarar como pessoa física 

(livro caixa?);

• manter a organização (tudo anotado).

Mas, afinal, o que é ser profissional liberal? Que custo tem? 

Quais as vantagens e desvantagens? Caso queiram discu-

tir estes assuntos em profundidade, mandem sugestões para 

sprs@sprs.com.br que estaremos conversando sobre isto nas 

próximas edições.  

Se depois de todas estas reflexões, ainda sobrar energia para 

abrir ou participar de um consultório, você está pronto para o 

sucesso. Parabéns, e vá em frente!

PE  =   CF : 1 – CV / EN

Certamente este assunto parece bastante 

diferente dos temas abordados normalmen-

te, mas talvez seja de suma importância para 

alguns colegas que, como eu, vivem exclu-

sivamente do consultório. Na universidade 

aprendemos sobre doenças, supervisão de 

saúde, como trabalhar em emergências, fazer 

plantões, mas muito pouco sobre como dirigir 

nosso próprio negócio. Isto mesmo, o consul-

tório é uma empresa que, se não for bem ad-

ministrada, pode nos trazer mais dores de cabeça do que lucro. 

Normalmente os pediatras têm vínculos empregatícios com mu-

nicípios, estado, hospitais, policlínicas e “também” atendem no 

consultório. Devemos lembrar que estamos formando cada vez 

menos pediatras gerais, mais especialistas, e menos crianças “no 

mercado”, com o envelhecimento da população e a diminuição 

da taxa de natalidade. Cada vez mais ouvimos que não vale a 

pena ter consultório, pois não dá dinheiro. Infelizmente, como 

qualquer outro negócio, isto pode ser verdade.

Perguntas que faço frequentemente aos colegas: “quanto ga-

nhas com o consultório? Quanto gastas por mês? Qual o seu 

custo por paciente?”. A maioria das vezes a resposta é: “não sei 

bem”!

Como as realidades de nosso Brasil são muito diferentes, vou 

descrever os princípios de uma administração eficiente de alguns 

modelos de consultório de pediatria.

No início, quando não temos muito volume de consultas, su-

gerimos a sublocação de espaço ou a cooperativa de consultório 

(divisão de despesas ou percentagem sobre faturamento). À me-

dida que aumenta o volume, pode-se pensar em um consultório 

próprio, com suas características pessoais.

A atividade no consultório pediátrico tem um aspecto pecu-

liar, trabalha-se quase que exclusivamente com consultas, não 

temos procedimentos.  Para sua administração financeira é preci-

so entender o mínimo sobre finanças e gastos. Existem algumas 

planilhas de gastos em diversos sites na Internet, mas você pode 

montar uma personalizada em planilha Excel.

Alguns pontos para rápida reflexão que poderão ser melhor 

discutidos futuramente. Qual o investimento inicial para ter um 

consultório, como calcular a depreciação deste dinheiro? Para 

ter sucesso no meu negócio: análise do negócio – o que quero? 

Pontos fortes? Pontos fracos? Oportunidades? Ameaças?  Fato-

res de sucesso, etc.

Destacaremos aqui o fluxo de caixa, onde devem ser anotadas 

todas as entradas (EN), que são os ganhos do consultório, e as 

saídas, que são todos os gastos do consultório. Devemos estar 
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pender do perfil de cada um, da idade atual e dos objetivos 

que pretende alcançar. Essa atitute depende menos do quanto 

ganhamos, e mais da nossa iniciativa e displina.

Podemos poupar e investir sem abrir mão da boa vida que 

levamos no presente, tudo é questão de 

planejamento. Infelizmente ainda tem 

muitas pessoas que pensam: “não sei nem 

o que vai acontecer amanhã, não devo me 

preocupar com daqui a 20 anos.”

A quem não tomar uma atitude com 

antecedência não restará muita alterna-

tiva: terá que continuar trabalhando en-

quanto tiver saúde para isso, enquanto 

lhe restarem forças para ser produtivo. E 

depois? Depender de filhos, parentes ou 

instituições de caridade? Será que hoje não conhecemos pes-

soas aposentadas que enfrentam situações desse tipo?

Diante das incertezas de um sistema público de previdência 

que ruma para o colapso, da vida moderna que exige cada vez 

mais recursos e da longevidade crescente, certamente vale a 

pena pensar com carinho sobre esse tema.

Ficam aqui algumas dicas que podem ajudar a atingir uma 

vida financeira saudável na terceira idade:

• faça um orçamento mensal, relacione suas receitas e 

despesas;

• determine um percentual da renda mensal a ser poupado e 

investido;

• estabeleça um valor máximo para gastar sem comprometer 

seu orçamento e gerar endividamento;

• pesquise muito antes de comprar, procure produtos em 

promoção;

• negocie descontos para pagar à vista, cuidado com cheques 

pré-datados e cartões de crédito;

• evite pagar juros, e se tiver que parcelar, compare taxas de 

juro e prazos;

• só assuma compromissos que possa pagar em dia, não 

pague multas e juros.

* Consultor de Finanças Pessoais e Investimentos. Membro-Orientador do INI – 
Inst. Nacional de Investidores. Sócio da Valor Ativo Assessoria de Investimentos.

Nilton d’Avila Farinati*

Aquela imagem do idoso de pijama, sempre em casa ven-

do televisão já está totalmente ultrapassada. As pessoas da 

terceira idade estão cada vez mais ativas, praticando ativida-

des físicas, viajando, estudando línguas, ou até mesmo cur-

sando uma nova faculdade.

Porém, para conseguir ter toda essa ati-

vidade com a renda de aposentado é ne-

cessário um bom planejamento financeiro, 

para que as despesas básicas possam ser 

pagas com tranquilidade e ainda sobrar 

o suficiente para o lazer. Planejar-se para 

uma vida financeira equilibrada depois da 

aposentadoria, e mantê-la saudável du-

rante toda a terceira idade, tem sido um 

dos grandes desafios dos tempos atuais.

Para quem ainda está longe da aposentadoria é importante 

planejar agora o seu futuro e preparar-se para a vida de apo-

sentado, que está cada vez mais longa, e que, portanto, vai 

exigir mais recursos financeiros para que possa ser vivida da 

maneira que todos desejamos.

Muitos têm a ilusão de que na terceira idade as despesas 

serão menores, mas nessa fase vamos gastar mais com medi-

camentos, o plano de saúde vai ser mais caro, precisaremos 

de alimentação especial, que geralmente tem um custo maior, 

e para aproveitar bem o tempo livre que teremos, vamos pre-

cisar de mais recursos financeiros.

Algumas questões devem ser tema de reflexão quando se 

pensa na aposentadoria: que padrão de vida quero ter quan-

do aposentado? Qual terá que ser minha renda mensal? Vou 

poder contar só com o INSS para ter esse padrão? De onde 

virão os recursos para complementar minha renda na aposen-

tadoria? Será que posso contar que o governo vai cuidar de 

mim durante a velhice?

Quem ainda tem tempo deveria começar imediatamente 

a montar um fundo próprio para complementar sua aposen-

tadoria, ou seja, poupar e investir determinada quantia todo 

mês e formar uma reserva que lhe garanta a segurança de 

ter uma aposentadoria livre de preocupações financeiras, com 

aquela qualidade de vida que todos merecemos.

Existem muitas alternativas disponíveis, a escolha vai de-

Finanças na Terceira Idade

A expectativa de vida do brasileiro vem aumentando, e há uma questão que deve 
ser considerada desde o início da idade adulta: o que farei quando me aposentar?

investimentos
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nesta instituição desde os primórdios (1953), 

em uma época de epidemias (poliomielite, 

difteria, sarampo, tuberculose, meningite me-

ningocócica), escassez de recursos, atendendo 

quase que exclusivamente pacientes desassis-

tidos (chamados, à época, de indigentes, por 

não terem direito ao atual SUS). Dificuldades e 

desafios não faltavam, portanto.

Entre 1978 e 1996 convivi diariamente com 

o Dr. Seibel e seu destacado grupo de pedia-

tras no HCSA. Testemunhei histórias belíssimas 

na luta diária para viabilizar o seu sonho e sua 

causa comum. Lutavam por tudo: financiamen-

to para ampliação de um lactário, verba de indústrias para 

ampliar uma unidade de internação, doações de um senador 

para reformar as caldeiras, doações para criar a UTIP, e, em 

épocas mais difíceis, verba para comprar alimentos para seus 

doentes. Centenas de pacientes eram atendidos diariamente 

por um pequeno grupo de pediatras e professores. Nem va-

mos comentar sobre a remuneração destes professores e pe-

diatras... Mas, o que sempre me chamava a atenção era o en-

tusiasmo que todos tinham em trabalhar naquela instituição, 

mesmo frente a tantos problemas. Quanto mais dificuldades, 

mais se agigantava a figura do Dr. Seibel. Sua fonte de ener-

gia e vitalidade parecia ser inesgotável. Não havia como ficar 

inerte frente a tanta luta e obstinação. Nós, seus liderados e 

contribuidores, resultávamos aliciados, contaminados e ener-

gizados por toda essa obstinação.

Os tempos mudaram, o HCSA cresceu, consolidou-se, tor-

nou-se um hospital pediátrico modelo em nosso país. Mas, 

cada vez que passo em frente ao Hospital da Criança Santo 

Antônio, além de lembrar-me de todas estas histórias, sinto 

de forma muito nítida a presença de um de seus gigantes, o 

Professor Dr. Raul Gastão Seibel.

Jefferson Pedro Piva, ex-Presidente da SPRS

São poucos aqueles que chegam ao final 

da vida reverenciados como vitoriosos em sua 

trajetória profissional (evito a palavra suces-

so, que tem outras conotações). Entre esses, 

existem pelo menos três categorias distintas: 

aqueles aos quais o êxito se deveu a uma carac-

terística, virtude ou habilidade específica que 

os destacaram da média; aqueles que por suas 

múltiplas qualidades e aptidões acabam desta-

cando-se em várias atividades (“virtuosos”); e 

um restrito grupo que coloca obstinadamente 

suas múltiplas virtudes a serviço de uma cau-

sa. Estas pessoas, quanto mais dificuldades 

enfrentam, mais crescem e se fortalecem. Aos 

nossos olhos tornam-se gigantes em sua luta diária. Sua traje-

tória acaba se confundindo com seu projeto que, finalmente, 

torna-se independente e muito maior que seu criador. Mas, 

sempre que olharmos para essa obra, vislumbramos nitida-

mente a sua presença.

Neste feriado de Páscoa, a Medicina e a Pediatria gaúcha 

perderam um de seus gigantes, o Prof. Dr. RAUL GASTÃO SEI-

BEL. Como estava aposentado desde 1995, e sua obra tomou 

vida própria, é possível que as novas gerações não saibam re-

conhecê-lo em seu grande legado. 

Foi um dos primeiros pediatras a completar sua formação 

fora do país. Por sua competência e postura carismática, tinha 

um movimento invejável em sua clínica privada. Foi profes-

sor e chefe dos departamentos de Pediatria das Faculdades de 

Medicina da UFRGS e FFFCMPA, em uma época em que cada 

instituição tinha uma constelação de estrelas (Ércio, Ronald, 

Fiori, Drebs, Pitrez, entre outros, na UFRGS; Décio, Gentil, Fa-

rinatti, Rubião, Gastaldo, Bersch, Sovieiro, e tantos outros, na 

FFFCMPA). Isto gerava uma salutar rivalidade e competição 

entre estas duas instituições, resultando em um fantástico 

crescimento da Pediatria gaúcha. Mas o Dr. Raul Seibel tinha 

energia e vitalidade para muito mais: dedicou sua vida pro-

fissional ao Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA). Atuou 

Dr. Raul Gastão Seibel,
um gigante na Medicina e na Pediatria gaúcha

A Pediatria gaúcha perdeu, no último dia 10 de abril, 
aos 86 anos, uma de suas figuras mais ilustres:

homenagem
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• Curso de Psicopatologia do Bebê & Estratégias Terapêuticas
De março a novembro de 2009 - nos terceiros fins-de-semana de 
cada mês - sextas e sábados
Porto Alegre, RS – Instituto Leo Kanner
Informações: (51) 3222.9291 ou pelo e-mail: sahc@terra.com.br

• V Curso de Atualização em Neonatologia
De abril a novembro de 2009 - nas manhãs e tardes de sábados
Porto Alegre, RS – UTI Neonatal Hosp. São Lucas PUCRS - 5º and.
Informações: (51) 3315.4188 ou pelo e-mail: utineo@pucrs.br

• Congresso Brasileiro de Nefrologia Pediátrica
30 de abril a 2 de maio de 2009 
Porto Alegre, RS – Hotel Sheraton
Informações: Fone: (51) 3028.3878 / Fax: (51) 3028.3879
 E-mail: contato@ccmeventos.com.br

• Consoperj - IX Cong. de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro
14 a 16 de maio de 2009
Rio de Janeiro, RS – Centro de Convenções da Cidade Nova
Informações: www.consoperj.com.br

• VII Encontro dos Ex-Residentes
 III Jornada da Criança em Enfermagem
 I Encontro Multidisciplinar do Hospital da Criança Conceição

14, 15 e 16 de maio de 2009 
Porto Alegre, RS – SESC Campestre (Av. Protásio Alves, 6220)
Informações:  Fone: (51) 3357.2118

• II Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica
14 e 16 de maio de 2009 
São Paulo, SP - Fecomércio
Informações: www.nutroped2009.com.br

• Doenças de Inverno
 XII Simpósio Rinite, Rinossinusite e Asma

15 e 16 de maio 2009 
Porto Alegre, RS – Hotel Sheraton
Informações: www.doencasdeinverno.com.br

2009

• Jornada Integrada de Pediatria
De 04 a 06 de junho de 2009
Pelotas, RS – Auditório Dom Antônio Záttera - UCPel
Informações: www.fau.com.br/jornadaped
Inscrições: Em Pelotas, na Biblioteca do Hospital São Francisco
 de Paula (Mar. Deodoro, 1123), e na Fau Projetos 
 (Prof. Araújo, 473/102).
 Em Porto Alegre, na SPRS - fone: (51) 3328.4062

• XII Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica
 12° Jornada Brasileira de Fibrose Cística
 4° Jornada Brasileira de Fisioterapia Respiratória em Pediatria

De 10 a 13 de junho de 2009
São Paulo, SP – Grand Hyatt
Informações: www.pneumoped2009.com.br

Mais de 3.000 pediatras participaram do 66° Curso Nestlé 

de Atualização em Pediatria, realizado entre os dias 4 a 6 de 

março, em São Paulo. Professores do Rio Grande do Sul repre-

sentaram a SPRS, além de José Paulo Ferreira, Ércio Amaro de 

Oliveira Filho e Paulo de Jesus H. Nader, membros da Diretoria. 

Voltado para médicos e sextanistas de medicina, o evento, 

fruto da parceria entre Nestlé e a SBP, é um dos mais tradicionais 

da pediatria brasileira. Foram discutidos temas relacionados à 

importância da alimentação no primeiro ano de vida, saúde au-

ditiva, dengue e febre-amarela, emergências, nutrição infantil, 

distúrbios gastrointestinais, imunização, neonatologia, alergia, 

infecções, o sono da criança e do adolescente, entre outros.
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• II Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria
De 02 a 04 de julho 
Evento anual da SPRS
Porto Alegre, RS – Centro de Eventos da PUCRS
Informações: www.ccmeventos.com.br/pediatria2009

• V Advanced Course on Diagnosis and Treatment of  
Metabolic Diseases
De 18 a 23 de julho de 2009 
Porto Alegre, RS – Mercure Manhattan Hotel
Informações: (51) 2101.8011
 E-mail: lkoester@hcpa.ufrgs.br

• III Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal
De 27 a 29 de agosto de 2009
Rio de Janeiro, RJ – Hotel Windsor
Informações: www.simposioreanimacao2009.com.br

• XXXIV Congresso Brasileiro de Pediatria
De 08 a 12 de outubro 2009 
Brasília – Centro de Convenções Ulysses Guimarães
Informações: www.cbpediatria2009.com.br

Curso Nestlé
de Atualização

Confira informações mais detalhadas no site da SPRS:
www.sprs.com.br

eventos
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De 02 a 04 de julho de 2009, a segunda edição

do Congresso Gaúcho de
Atualização em Pediatria lhe espera!

Vagas
limitadas!

Haverá premiação para os 3 melhores trabalhos.

Colega Pediatra,

O II Congresso de Atualização em Pediatria da SPRS foi organizado 
com especial preocupação em contemplar temas do interesse do Pediatra 
gaúcho, abrangendo tópicos selecionados a partir do resultado de pesquisa 
de opinião entre os associados. Serão temas práticos, relevantes e neces-
sários ao Pediatra Geral, que atende em hospitais, clínicas, consultórios e 
pronto-atendimentos, desde o recém-nascido ao adolescente. 

Não deixe de participar! Será uma oportunidade de reencontrar amigos, 
antigos colegas e reforçar o aprendizado. Contamos com a sua presença! 

Rita C. Silveira, Presidente do Congresso

Para informações e inscrições, acesse:
www.ccmeventos.com.br/pediatria2009

TEMAS LIVRES: o prazo limite para 
submissão de resumos é  04/05/2009.

Agende-se:
congresso




