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ormalmente, no fim de ano, 

fazemos planos para o ano se-

guinte. Invariavelmente acredi-

tamos que será melhor que o ano vigen-

te, independentemente se este foi bom 

ou não. Somos otimistas de carteirinha. 

Mas, às vezes, não tomamos nenhuma 

medida para que isto se efetive. Espera-

mos de braços cruzados que alguém cui-

de de nosso futuro. 

Nos noticiários só vemos notícias so-

bre crise, a maior desde a depressão de 

1929. Várias pessoas perdendo empregos, 

companhias indo à falência. Se pararmos 

para pensar, o mundo sobreviveu à cri-

se de 29, e certamente sobreviveremos a 

esta e às demais crises que estão por vir. 

Mas, e o Pediatra, onde ele se encai-

xa nisto? De certa maneira temos sorte, 

pois estamos um pouco protegidos des-

ta crise. As pessoas não deixam de ficar 

doentes ou de precisar de supervisão de 

saúde. Os pacientes podem, sim, perder 

seus convênios ou ter dificuldades de 

pagar uma consulta privada. E é aí que 

entra nosso papel. Em tempos de crise 

sobrevive quem consegue mostrar que 

E o ano de 2009 ?

seu produto é essencial. Certamente não 

aprendemos como vender “nosso pro-

duto” na faculdade, pois “trabalho no-

bre e sagrado” não se vende!  Se vende 

sim, e em um mercado médico cada vez 

mais desgastado é nosso papel conquis-

tar nossos clientes. Já faz muito que não 

acreditamos em Papai Noel, então mãos 

à obra!  Estaremos publicando nas 5 edi-

ções do Jornal da SPRS em 2009, dicas de 

como administrar o consultório, que, na 

verdade, é a nossa empresa. 

Falando em empresa, como está o 

maior patrimônio da sua empresa, que 

é você mesmo? Quando foi a última vez 

que você foi ao cinema ou ao teatro, que 

jogou bola com seus filhos, ou que saiu 

para namorar? Lembre-se que de nada 

vale uma empresa rentável com um dire-

tor doente ou rabugento.

Finalmente, com bastante otimismo e 

trabalho previsto para 2009, a SPRS de-

seja a todos um ótimo Natal, e um 2009 

como nós sonhamos, e merecemos!

José Paulo Ferreira
Presidente da SPRS

Em tempos
de crise sobrevive
quem consegue
mostrar que seu
produto é essencial
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mensagem

A SPRS deseja a todos um 2009
com muita saúde, paz e felicidade!

Natal, fim de ano, ano novo,
encontro entre nascer e renascer.

Momento simbólico em que renovamos também
os sonhos de uma vida melhor.
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Olhando para nossas crianças hoje em 

dia, em casa, na escola, nas ruas, no con-

sultório médico, parece estranho pensar 

que até o século XVI elas não eram vistas 

como alguém diferente dos adultos. Pesqui-

sas mostraram que foi lenta a percepção da 

existência de um mundo infantil diferencia-

do do adulto. 

No Brasil, tanto a criação das primeiras 

escolas públicas quanto a privatização da 

vida doméstica, chegaram tardiamente, em 

pleno século XIX. Até então os pequenos vi-

viam em sua maior parte em espaços onde 

se misturavam crianças e adultos, onde a 

idéia de privacidade era bastante diferente 

da que se tem hoje. 

As idiossincrasias, já desde aquele tempo, 

ocorriam em toda a parte. Havia crianças 

que mandavam em adultos, podiam bater e 

gritar com eles. Eram os pequenos proprie-

tários de escravos. 

Estes “ingênuos” ou “infantes”, como 

eram chamados então os pequenos, eram 

senhores também da casa, como contam os 

viajantes. Segundo alguns relatos, as crian-

ças eram cuidadas com tamanho zelo que 

pareciam verdadeiros “reizinhos do lar”. Na 

verdade, estes viajantes que andaram pe-

las terras brasileiras no século XIX, em sua 

maioria europeus, vinham de sociedades 

com formas bem diferentes de conceber a 

criança e a infância. Aqui, crianças alegres e 

traquinas, lhes pareciam verdadeiras pragas. 

Um padre ao observar o filho de uma “mãe 

extremosa” apavorou-se: “o molequinho 

quebra tudo quanto encontra”. Um viajante 

inglês, em 1886, considerou: “uma criança 

brasileira é pior que mosquito hostil (...)”.

Mas não era só de cuidados, mimos e crí-

ticas que vivam os pequenos no nosso pas-

sado recente. As crianças pobres e as escra-

vas viviam, do mesmo modo que hoje, vidas 

precárias, muito cedo trabalhando, muitas 

vezes em fábricas ou jogadas nas ruas. 

Historiadores e arqueólogos vêm se per-

guntando: que vestígios restaram sobre as 

*	 A	autora	é	 coordenadora	de	campo	e	de	 laboratório	do	 “Programa	de	Acompanhamento	e	Salvamento	Arqueológico	
na	Praça	Rui	Barbosa	e	Tamandaré.	Implantação	do	Centro	Popular	de	Compras:	POA,	RS”,	sob	a	coordenação	geral	da	
arqueóloga	Cláudia	Uessler.		E-mail:	deniogni@hotmail.com

crianças brasileiras no passado? Além dos 

documentos produzidos pelos adultos, seria 

possível tomar contato com vestígios dos 

pequenos com menos parcialidade?

A arqueologia tem pesquisado muitos 

vestígios do passado, entre eles louças, vi-

dros, cerâmicas, entre tantos outros objetos 

recuperados em nossos sítios arqueológi-

cos. No entanto, os deixados pelas crianças, 

como brinquedos, roupas, medicamentos, 

entre outros, são um mundo ainda pouco 

explorado. 

Ao pesquisar sobre a infância e a criança 

brasileira no passado, analisando vestígios 

arqueológicos de objetos utilizados pelos 

pequenos no século XIX, deparei-me, entre 

outras informações relevantes, com alguns 

dados interessantes sobre brinquedos e 

brincadeiras infantis.  

Crianças do passado e do presente:

de quem é a brincadeira?
Denise Ognibeni, Historiadora e Arqueóloga*

Brinquedos recuperados
em sítios arqueológicos

nos fazem pensar sobre nossos pequenos 
no passado e no presente.

Menina	e	professora:
rostinhos	iguais	aos	das	
bonecas	de	porcelana	-

jornal	Novo	Correio
da	Moda,	de	1854.

(Fonte:	Biblioteca	Nacional)	



Historiadores
e arqueólogos

vêm se perguntando:
que vestígios restaram

sobre as crianças
brasileiras no passado?
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Fontes:	Del	Priore,	M.	História	da	Criança	no	Brasil.	São	
Paulo:	Contexto,	2007.	Benjamin,	W.	Reflexões	sobre	a	
criança,	o	brinquedo	e	a	educação.	Editora	34,	2007.	

Nos sítios arqueológicos pesquisados em 

Porto Alegre até o momento, encontrou-se 

algumas evidências de brinquedos. São bo-

linhas de gude os mais freqüentes, seguidas 

pelas fichas de jogos, em geral feitas arte-

sanalmente reciclando pedaços de louças e 

vidro. No entanto, nas pesquisas realiza-

das na Praça Rui Barbosa, onde hoje está 

situado o Camelódromo e onde no século 

XIX a área foi utilizada entre outras coi-

sas como local de despejo de lixo, encon-

tramos diversos fragmentos de bonecas de 

porcelana, pratinhos de louça, rodinhas de 

carroças, e as corriqueiras bolinhas de gude 

e fichas de jogos. Estes restos de brinque-

dos, quebrados ou perdidos, provavelmente 

pertenceram às crianças das famílias dos 

grupos médios e de elite. As mais humil-

des deveriam contentar-se com bonecas de 

pano, carrinhos de madeira, entre outros 

objetos com materiais pouco resistentes ao 

tempo e de baixo custo, uma vez que deve-

riam ser de confecção caseira. 

  O pensador Walter Benjamin, ao escre-

ver a respeito do tema fez algumas obser-

vações que nos remetem não só ao passado 

como às nossas próprias crianças de hoje. Ao 

perceber nos rostos das bonecas do passado 

carinhas de adultos, o autor reflete que os 

traços apesar de “realistas” tentavam sugerir, 

dizem respeito ao conforto, e sim às diferen-

tes grifes e à moda do adulto. 

Benjamin observou também que o que 

movia os adultos na hora de produzirem 

brinquedos para o público infantil era me-

nos as próprias crianças do que o quê estes 

adultos gostavam de conceber como brin-

quedo. A necessidade de brinquedos sofisti-

cados seria muito mais dos adultos que dos 

pequenos. O autor procurou mostrar que 

uma criança se diverte tão bem com uma 

pedrinha quanto, considerando-se os dias 

de hoje, com uma Ferrari de controle remo-

to. Só que Benjamin estava pensando estas 

coisas em plenos anos de 1928. Há exatos 

80 anos. Fica a pergunta: quais os desejos 

adultos se escondem por trás dos objetos 

manufaturados para as crianças no passado? 

Fica esta pergunta para nós historiadores e 

arqueólogos buscarmos respostas possíveis. 

Mas, ao que parece, este questionamento 

continua bastante atual.

Brinquedos	do	século	XIX	recuperados	no	sítio	arqueológico	Praça	Rui	Barbosa	(foto:	Cláudio	Fachel)

ao contrário, um bebê, uma vez que, segun-

do ele, “demorou muito tempo até que se 

dessem conta (os adultos) que as crianças 

não são homens ou mulheres em dimensões 

reduzidas”. O mesmo se deu em relação às 

vestimentas infantis. Olhando as crianças de 

hoje, no entanto, cada vez menos as meni-

nas querem os bonecos “bebês” em detri-

mento das “Barbies e Pollys”, e as roupas que 

vestimos em nossos filhos cada vez menos 

Porto	Alegre	em	1897	–		o	Mercado	Público	e	o	cais	do	porto

Carinhas	de	bonecas	de	porcelana	do	século	XIX
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ccampanha

Uma nova ferramenta para o pediatra gaúcho

A  campanha “Crescer com Saúde” foi lançada no dia 23 de outubro, 
no auditório da sede da SPRS. O projeto é coordenado pelos Drs. Ilson 
Enk (à esq.), José Paulo Ferreira (presidente da SPRS) e Patrícia Miranda 
do Lago.

A realidade do pediatra não é diferente da maioria dos profis-

sionais da medicina na atualidade: a rotina de uma agenda pesada, 

consultas muitas vezes apressadas e também freqüentes telefonemas 

de pais a respeito de orientações para os pacientes.

Procurando auxiliar o pediatra para responder a esta realidade, e 

reconhecendo a importância da prevenção e da educação em saúde 

como fundamentais na contribuição deste profissional ao meio social 

em que atua, a SPRS desenvolveu a ação “Crescer com Saúde”.

Seguindo uma tendência mundial, como as ações promovidas pela 

Academia Americana de Pediatria (AAP), pelos CDC (Centers for Dise-

ase Control and Prevention) e pelo Projeto Brigth Futures, os Comitês 

Científicos da SPRS produziram inicialmente 15 folders com orienta-

ções sobre as patologias mais freqüentes dentro de cada especialida-

de, para os sócios distribuírem aos seus pacientes.

Os documentos foram redigidos em linguagem leiga, acessível, 

para que os pais se apropriem das informações sobre a saúde das 

crianças e adolescentes, com foco na prevenção.

A SPRS procurou desenvolver um produto prático, simples e de 

custo baixo. Assim, foram criados folders eletrônicos, no tamanho A4, 

frente e verso, que estão disponíveis aos associados no site da SPRS 

(www.sprs.com.br). Os arquivos estão no formato PDF. Para abri-los 

é necessário ter instalado no computador o Adobe Reader®, um sof-

tware freeware – distribuído gratuitamente pela Internet. O pediatra 

poderá acessar o site da Sociedade durante a consulta e imprimir o 

folder para entregá-lo para os pais, podendo optar pela impressão 

colorida ou mais econômica, em p&b. Se preferir, também poderá 

fazer o download do documento e enviá-lo por e-mail. Uma outra 

possibilidade é a impressão na forma de cartelas, com plastificação 

rígida e resistente, para exposição em salas de espera de clínicas e 

consultórios. O associado poderá informar-se na Secretaria da SPRS 

sobre parceria estabelecida para impressão das cartelas com preço 

especial para os associados.

Os folders têm ainda um espaço reservado para o pediatra perso-

nalizá-los com etiqueta adesiva, ou mesmo com carimbo.

Na primeira série de folders, participaram os comitês científicos de 

Aleitamento Materno, Cardiologia, Cuidados Primários, Neonatologia, 

Otorrinolaringologia, Pneumologia e de Terapia Intensiva.

O Comitê de Aleitamento Materno tratou sobre o preparo para a 

amamentação no pré-natal, salientando as vantagens da prática do 

aleitamento materno e os cuidados da futura mãe no pré-natal, além 

de enfatizar que ela pode esclarecer com o pediatra na consulta pré-

natal as dúvidas comuns que surgem neste período.

O sopro inocente é o tema do folder do Comitê de Cardiologia, 

abordando sua definição, os exames complementares, quando neces-

sários, e os cuidados com a criança diagnosticada.

O folder do Comitê de Cuidados Primários trata sobre a vacina 

contra a gripe (Influenza) na infância, suas indicações, doses, via de 

aplicação, esquema, reações adversas e contra-indicações.

A prevenção da morte súbita do lactente, tema seguidamente 

abordado na mídia e que desperta muita preocupação, é o primeiro 

tema desenvolvido pelo Comitê de Neonatologia, abordando os fato-

res de risco e prevenção. No segundo folder, o comitê trata da triagem 

neonatal, com os testes do pezinho, da orelhinha e do olhinho.

O Comitê de Otorrinolaringologia produziu três documentos, que 

abordam as amigdalites agudas (infecção por vírus x bactérias, e os 
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como você pode utilizar:

enviando por e-mail (PDF no site);

imprimindo em p&b (baixo custo);

imprimindo em cores;

usando as cartelas plastificadas 
para salas de espera. www.sprs.com.br

cor

p&b

cartelas

cuidados com o Estreptococo do grupo A), a otite média aguda (viral 

ou bacteriana, otoscopia, prevenção), e a rinossinusite na infância 

(viral x bacteriana, sintomas, diagnóstico e tratamento). 

Quatro folders foram redigidos pelo Comitê de Pneumologia, tra-

tando das patologias mais freqüentes da especialidade: asma, bron-

quiolite e pneumonia. Pela extensão do tema, a asma foi desdobrada 

em dois documentos, com o segundo focando o tratamento.

Já o Comitê de Terapia Intensiva, em seus três documentos, tratou 

de afogamentos, intoxicações agudas e queimaduras.

Com esta ação, a SPRS disponibiliza uma importante ferramenta 

para o pediatra, que poderá enviar informações sobre saúde infantil 

para as famílias, seja por meio de folder impresso ou mesmo pela 

Internet.  Ela está colocando o associado em dia com a visão moderna 

do papel do pediatra como educador em saúde, fonte de informação 

e de orientação, promovendo a ação preventiva no desenvolvimento 

saudável de crianças e adolescentes.

Visite o site da Sociedade (www.sprs.com.br), acesse o link “Crescer 

com Saúde”, e veja os documentos desenvolvidos pelos comitês cien-

tíficos. Mais do que isso, utilize-os na sua prática diária. Eles foram 

feitos especialmente para você, associado da SPRS!

7 
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Otorrinolaringologia

Otorrinolaringologia Pneumologia



Um sopro de informação

Muitas vezes, o diagnóstico de sopro car-

díaco na criança assusta os pais na hora da 

consulta. O folder produzido pelo Comitê de 

Cardiologia serve de fonte de apoio e in-

formação, ajudando a tranqüilizá-los e ao 

mesmo tempo orientá-los. Os pais levarão 

para casa um documento com todas as 

informações sobre a patologia, quais os 

exames que devem ser realizados, quan-

do houver necessidade de investigação, 

e a recomendação de que a criança com o diag-

nóstico de sopro inocente leve uma vida normal, apenas observando os cuidados 

que qualquer criança precisa – alimentação saudável, esporte, lazer e educação ade-

quados, manutenção da saúde oral, prevenção ao tabagismo e ao uso de drogas – e 

também muito amor e carinho!

Cardiologia

8
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COORDENAÇÃO: 
José Paulo Ferreira
Ilson Enk
Patrícia Miranda do Lago

• Preparando-se para a amamentação 
 no pré-natal

Silvana Salgado Nader
Sônia Maria Pimentel Oppermann
Ângela Maria Polgati Diehl
Dora Maria Ferrari da Silva

• Sopro inocente
Sílvia Casonato
Cora Maria Firpo
Lúcia Campos Pellanda

• Vacina contra a gripe na infância
Juarez Cunha
Rosângela Maria Gonçalves Panta

• Prevenção da morte súbita do lactente
Alberto Magno Vieira Sanseverino
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Equipe de produção dos folders
dos comitês científicos da SPRS

Pneumologia

Pneumologia Terapia Intensiva

Terapia Intensiva
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O Comitê de Defesa Profissional da SPRS tem promovido ações que visam 

a valorizar o Pediatra em áreas diversas do seu campo de atuação.

Em setembro, foi enviada carta à Agência Nacional de Saúde (ANS) mostrando que, segundo 

nossa interpretação, a exigência por parte de vários convênios de justificativa de segunda con-

sulta do mesmo paciente em qualquer período é ilegal, já que fere as normas estabelecidas na 

lei de Regulamentação dos Planos de Saúde. Especialmente, porque é facultado ao beneficiário 

do plano consultar quantas vezes necessitar, ou quiser, com seu médico. Portanto, não se aceita 

que ao Pediatra seja transferido o ônus de limitar o acesso do paciente ao seu consultório, ou 

pior, trabalhar de graça. Outro ponto levantado na mesma carta se refere ao fato de que, ao 

justificar a consulta, o Pediatra está cometendo uma falta ética, já que em boa parte das vezes 

precisa revelar o diagnóstico, sem o devido consentimento do paciente. Estamos aguardando a 

resposta da ANS para definir o próximo passo em relação a esse assunto de suma importância 

no dia-a-dia do Pediatra em seu consultório.

Outra ação direta na valorização do Pediatra aconteceu no mês de novembro, quando, 

motivado por uma consulta feita por colega de Carazinho, o Comitê e a Diretoria da SPRS 

cobraram do Diretor Técnico do Hospital a contratação de Pediatras para plantão no local e a 

remuneração adequada aos Pediatras que fazem plantão de sobreaviso.

São duas ações que defendem diretamente os interesses dos Pediatras e que buscam melho-

rar suas condições de trabalho, com menos desgaste, melhor remuneração e maior segurança 

profissional.

Marcelo P. Porto
Presidente	do	Comitê	de	Defesa	Profissional

Editor

Atuando na
valorização do Pediatra

Foi instalado, no último dia 27 de novembro, o Comitê Técnico de Pediatria 
da Unimed Porto Alegre, na sede da Cooperativa. Estiveram presentes na reunião 

inicial os pediatras indicados pela SPRS,  Carlos Nery Paes, Ignozy Jornada Jr., Ruy 

Pezzy de Alencastro e Ilson Enk, escolhido Coordenador do Comitê. Pela Unimed, 

participaram os Drs. Carlos F. C. Rizzon, Diretor de Relações com o Cooperado, Re-

nato Martinez Rebellato, Coordenador do Núcleo de Relações com o Cooperado, e 

Tzvi Bacaltchuck, colega pediatra e representante da Unimed no Comitê.

Instalado oficialmente o Comitê Técnico, foram debatidos preliminarmente te-

mas de interesse específico dos pediatras, visando valorizar mais a especialidade 

e encontrar alternativas, nos limites da viabilidade, que possam concorrer para 

aumentar os ganhos dos pediatras cooperados da Unimed Porto Alegre.

A próxima reunião ocorrerá em 22 de janeiro de 2009. A SPRS está aberta a 

receber sugestões e reivindicações de seus associados, através do e-mail sprs@
sprs.com.br , direcionados ao “Comitê Técnico de Pediatria da Unimed”.  Suas 

sugestões serão muito bem-vindas!

Comitê Técnico de Pediatria da Unimed
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eeventos

Há quase duas décadas, o Comitê de 

Neonatologia da SPRS idealizou a Jornada 

Sul-Rio-Grandense de Neonatologia, com 

o objetivo de interiorizar as suas 

atividades, através da divulgação 

de conhecimentos e experiências 

dos grandes centros universitá-

rios, e possibilitar o reencontro 

com colegas da região. Desde 

1995 este evento é realizado 

anualmente em uma cidade do 

interior do estado, sendo orga-

nizado pelo Comitê de Neonato-

logia juntamente com o serviço 

de neonatologia da faculdade de 

medicina local. A escolha do lo-

cal da jornada se dá sob a forma de rodízio 

entre as cidades que possuem uma faculda-

de de medicina. Os temas, por sua vez, são 

escolhidos pelos representantes locais, uma 

vez que se busca respeitar os interesses e ne-

cessidades de cada região do estado.

Neste ano, a Jornada Sul-Rio-Grandense 

de Neonatologia atingiu sua 14ª edição, e 

foi realizada pela quarta vez na cidade de 

Caxias do Sul, nos dias 16, 17 e 18 de outu-

bro passado. Esse tradicional evento contou 

com a participação de aproximadamente 

100 pediatras. Vinte e dois membros do Co-

mitê de Neonatologia se apresentaram nesse 

encontro científico.

Especial destaque foi a presença da Dra. 

Lílian dos Santos Sadeck (USP), convidada 

de honra da jornada, a qual proferiu duas 

conferências sobre assuntos importantes 

e instigantes da Neonatologia. A primeira 

abrangeu, de forma muito clara, os confli-

tos éticos neonatais. Em sua segunda apre-

sentação, a Dra. Lílian mostrou os concei-

tos atualizados de ventilação mecânica em 

recém-nascidos prematuros, enfatizando os 

procedimentos para minimizar a lesão pul-

monar nesta população.

A grande novidade deste evento foi o 

apoio e a participação do CREMERS, com 

uma sessão organizada e coordenada por 

quatro conselheiros: Dr. Antônio Celso Ayub, 

Dr. Ênio Rotta, Dr. Régis Porto e Dr. Ércio 

Amaro Filho. Nesta sessão realizou-se uma 

simulação de um julgamento ético-profis-

sional, com a participação ativa da platéia. 

Foi uma experiência muito elogiada, pois, 

ao possibilitar a participação dos médicos, 

mostrou o funcionamento de um júri nas 

situações de conflitos. 

Muitos outros elogios também foram di-

recionados para a qualidade dos assuntos ali 

desenvolvidos. As palestras abrangeram si-

tuações variadas da Neonatologia e a ênfase 

destas foi para o manejo atual das diversas 

situações comuns e importantes, enfocan-

do temas de atualização no atendimento ao 

recém-nascido normal, como as indicações 

do uso de antibiótico no recém-nascido em 

casos de bolsa rota, no manejo de patologias 

observadas em UTI neonatal (enterocolite 

necrosante, asfixia neonatal e septicemia 

por Cândida), a indicação e os riscos do uso 

do oxigênio, o grande desafio da doença 

estreptocócica, as condutas em situações 

específicas do prematuros (tra-

tamento do Ductus arteriosus 

patente, da hipotensão arterial 

e da displasia broncopulmonar), 

esclarecimentos sobre o segui-

mento do prematuro no consul-

tório pediátrico (alimentação, 

avaliação do crescimento e de-

senvolvimento, imunizações), 

discussões sobre o papel da Rede 

Gaúcha de Neonatologia e, prin-

cipalmente, do pediatra, na re-

dução da mortalidade neonatal.

Buscando a valorização do pediatra, con-

seguimos reduzir os valores para os sócios 

da SPRS através da otimização e redução de 

custos, e efetivação de parcerias, incluindo 

um grandioso jantar após a solenidade de 

abertura.

Pelo sucesso do evento, o Comitê de Ne-

onatologia da SPRS agradece e parabeniza 

a comissão organizadora local: Drs. Breno 

Araújo, Helen Zatti, Nicole Zaparoli, Maria 

Ignez Bertelli, Cláudia Oliveira e Iristina Flo-

res.  No mesmo momento da organização 

deste evento, o Comitê de Neonatologia 

também foi convidado a elaborar o próximo 

Boletim Científico, abordando temas co-

muns da prática diária pediátrica.

Convidamos todos a participarem da XIV 

Jornada Sul-Rio-Grandense de Neonatolo-

gia a ser realizada em Santa Maria, nos dias 

10 a 12 de setembro de 2009. Agende-se! 

Muitas novidades estão sendo programadas 

para comemorar o debut deste encontro.

Jornada Sul-Rio-Grandense de Neonatologia
Uma tradição sempre em renovação

Manoel Antonio da Silva Ribeiro
Presidente	do	Comitê	de	Neonatologia
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Mesa de abertura da XIV Jornada, da esquerda para a direita: Drs. Alexandre Ernesto 
Gobatto, José Paulo Ferreira (presidente da SPRS), Breno Fauth Araújo,  Manoel 
Antonio da Silva Ribeiro e João Luis Krás Borges
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Os convidados internacionais, Dra. Ann 

Thompson e Dr. Ricardo Ronco, nos brinda-

ram com seu carisma e brilhantismo pesso-

ais. Os convidados nacionais, Drs. Eduardo 

Troster, Arnaldo Baptista, Werther Carvalho 

e Paulo Ramos de David trouxeram parte 

de suas produções atuais, atualização em 

dengue, monitoração hemodinâmica, ter-

minalidade, trauma, ventilação e cirurgia 

cardíaca. 

Foi um momento para rever os ex-resi-

dentes, de confraternizar com antigos co-

legas espalhados pelo interior, de rir com 

fotos mostrando penteados e figurinos 

“desatualizados”, trocar experiências, rever 

alguns conceitos e inteirar-se de algumas 

novidades clínicas. 

Sucesso no Simpósio 30 anos
de Terapia Intensiva no Rio Grande do Sul

Nos dias 7 e 8 de novembro, realizou-se, 

na AMRIGS, o Simpósio 30 anos de UTIPed 

no RS. O evento contou com cerca de 150 

inscritos, entre intensivistas pediátricos do 

RS, de São Paulo e do Paraná. Um público 

significativo, considerando que a Terapia 

Intensiva Pediátrica é uma especialidade 

relativamente nova (o título foi instituído 

em 1990), e que são formados ao redor de 

dez profissionais por ano, no estado. O mo-

mento era festivo (foi emocionante o vídeo 

preparado pelo nosso Presidente de Honra, 

Dr. Pedro Celiny), mas também de recomeço, 

visto que há quatro anos não era realizado  

evento da especialidade em Porto Alegre, o 

que é incompatível com a produção científi-

ca e massa crítica do estado nesta área. 

Na sexta-feira, dia 7, jantamos juntos em 

noite agradável e divertida, com participa-

ção significativa dos congressistas.

O saldo final, além de muito positivo 

para cada um dos pediatras participantes, 

foi muito importante para a TIPed do RS e 

para a SPRS, que mostrou maturidade para 

organizar evento totalmente subsidiado, 

trazer novos e antigos sócios novamente 

para a atividade, e crescer cientificamente 

– que é o objetivo maior do nosso Comitê e 

da Diretoria da SPRS.

O comentário final era a indagação de 

“quando será o próximo”? Esperamos que 

em breve; curiosidade e entusiasmo não 

faltam, é uma idéia. Tomara que possamos 

novamente agregar enfermeiros e fisiotera-

peutas, pois informação nunca é demais, e 

esse é o ideal do pediatra: atender a criança 

com integralidade e segurança, dentro de 

uma equipe multidisciplinar.

Um abraço a todos, nosso obrigado pela 

adesão, e, quem sabe... até 2010!

Claudia Pires Ricachinevsky
Presidente do Comitê de TIP da SPRS

Patrícia Lago
Vice-presidente do Comitê de TIP da SPRS

Cínara Andreolio
Secretária do Comitê de TIP da SPRSDa esquerda para a direita: Drs. Jefferson Piva, Pedro Celiny Garcia (presidente de Honra do Simpósio), 

Arnaldo Baptista, Eduardo Troster, Eliana Trotta e Luiz Fernando Loch
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Durante o XI Congresso Brasileiro de Oncologia Pediátrica, que 

ocorreu em Gramado, nos dias 9 a 12 de novembro, aconteceu o Cur-

so de Oncologia para Pediatras. O evento decorreu de uma parceria 

entre a SPRS e a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SO-

BOPE) com o intuito de prestar informações sobre as doenças onco-

lógicas mais prevalentes e o seu manejo adequado pelo pediatra em 

ambulatório.

O Curso de Oncologia para Pediatras foi um grande sucesso, com 

a participação de 120 profissionais, entre pediatras, oncologistas e 

enfermeiras pediátricas.

Segundo o presidente do Congresso, Dr. Cláudio Galvão de Castro 

Júnior, o curso superou todas as expectativas, tanto na qualidade das 

palestras como no número de inscritos. Os principais tópicos discuti-

dos foram leucemias, linfomas, sarcomas, manejo inicial do paciente 

na UTIP e vacinas nos pacientes oncológicos, com palestrantes do Rio 

Grande do Sul e também de outros estados como Paraná, Santa Ca-

tarina e São Paulo.

Com o êxito de mais este projeto da SPRS, e devido à grande pro-

cura de inscrições, o vice-presidente da Sociedade de Oncologia Pe-

diátrica, Dr. Cláudio de Castro Junior, juntamente com os coordena-

dores científicos da SPRS, Dra. Patrícia Lago e Dr. Ilson Enk, já estão 

programando a inclusão de 

um curso de oncologia no 

calendário da nossa Socie-

dade para o próximo ano.  

A Rede Gaúcha de Neonatologia, que desde 2001 coleta 

dados e estuda a morbimortalidade dos recém-nascidos de muito 

baixo peso no estado, realizou no dia 15 de novembro, na sede da 

SPRS, o seu VIII Workshop. O evento contou com a presença dos 

Pesquisadores: Carlos Humberto B. e Silva (Hosp. Mãe de Deus), 

Celia Magalhães (Ir. Santa Casa de Porto Alegre), Breno Fauth de 

Araújo (Hosp. Geral de Caxias do Sul), Marizete Molon (Hosp. do 

Círculo de Caxias do Sul), Beatriz Porto (Hosp. Universitário de San-

ta Maria), Renata Freitas (Hosp. Escola UFPel e Hosp. Universitário 

São Francisco de Paula – Pelotas), Milene Costa (Hosp. Miguel Riet 

Correa Jr. - Rio Grande), Clarissa Carvalho (Hosp. Luterano da Ul-

bra), Denise Cruz Senna e Ivana Varella (Hosp. da Criança Concei-

ção), Denise Fronza e Angela Consoli (Hosp. São Vicente de Paulo 

- Passo Fundo), Manoel Ribeiro (Hosp. Fêmina), Jorge Luz (Hosp. 

São Lucas PUCRS), Helen Zatti (Hosp. Nossa Senhora da Pompéia e 

Hosp. Saúde – Caxias do Sul), Cledinara Salazar (Santa Casa de Ca-

ridade de Bagé), Leandro Nunes (Fundação Hosp. de Clínicas Cen-

tenário – São Leopoldo) e Cristina Medina de Melo (Hosp. Divina 

Providência – Porto Alegre).  Como representante da nova Unidade 

da RGN, o Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, compare-

ceu a Dra. Mary Stella Borges.

No evento, foram apresentados aos colegas a Análise e o Rela-

tório do ano de 2006 de cada Unidade, comparados aos da RGN. 

Também foram avaliadas as modificações sugeridas no último 

workshop para a Ficha de coleta de dados e seu Manual, que após 

pequenas correções, serão disponibilizados em versão atualizada 

no site da RGN.

Foi apresentado, ainda, o Controle de Qualidade de 2007, e dis-

cutido o planejamento para o ano de 2009, com a sugestão de 

aquisição de computador exclusivo para o banco de dados da RGN. 

Para o próximo ano ficaram agendados encontros da rede nos me-

ses de maio e novembro.

VIII Workshop da
Rede Gaúcha de Neonatologia

Curso de Oncologia
Pediátrica em Gramado

eeventos

Equipe de Pesquisadores da RGN reuniu-se na sede da SPRS

Dr. Cláudio de Castro Júnior,
presidente do Congresso

Curso reuniu cerca de 120 profissionais na Serra gaúcha
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Curso de Reanimação
Neonatal em Porto Alegre

• II Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria
 Encontro Anual da SPRS 

De 2 a 4 de julho de 2009
Centro de Eventos da PUCRS - Porto Alegre/RS

• 66° Edição do Curso Nestlé de Atualização em Pediatria  
De 3 a 6 de março de 2009
Transamérica Expo Center
São Paulo/SP

• Encontro dos Ex-Residentes de Pediatria HCPA
 Encontro Científico de Neonatologia
 Seguimento do Prematuro

6 e 7 de março 2009
Anfiteatro Carlos César de Albuquerque
Hospital de Clínicas de Porto Alegre – Porto Alegre/RS
Site: www.fundacaomedicars.org.br

• Congresso Brasileiro de Nefrologia Pediátrica 
30 de abril a 2 de maio de 2009  
Hotel Sheraton – Porto Alegre/RS 
Informações: CCM Eventos - fone: (51) 3028.3878 
Site: www.eventosecongressos.com.br/nefrologia 

Uma nova edição do Curso de Reanimação Neona-

tal foi realizada no dia 6 de dezembro, nas dependências 

do City Hotel, em Porto Alegre, fruto do convênio entre a 

SPRS e a Secretaria Estadual da Saúde.

O curso foi coordenado pelo Dr. Eduardo Jaeger, con-

tando com a colaboração dos instrutores Drs. Ilson Enk, 

Helen Zatti e Manoel Antônio da Silva Ribeiro. Os alunos 

participantes demonstraram excelente rendimento, com 

aprovação dos 27 inscritos.

A próxima edição, prevista para o final de março de 

2009, será aberta a todos os residentes do primeiro ano 

de Pediatria.

O curso capacita médicos pediatras para todas as situações 
que possam ocorrer durante o nascimento do bebê, propi-
ciando um ótimo atendimento em sala de parto

e v en t o s  2009
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investimentos

do tempo,  a lei da acumulação também vai 

passar a trabalhar a seu favor.

Estabelecida a meta e quanto aplicar, só 

falta estipular o prazo para atingir o obje-

tivo.

Você vai perceber que, com um pouco de 

disciplina, concretizar seus projetos pode ser 

mais simples do que você pensa.

Por exemplo, quanto devemos investir 

mensalmente para comprar à vista um carro 

de R$ 50.000,00 em cinco anos? Conside-

rando um investimento que renda 1%  ao 

mês, o valor a ser aplicado todo mês é de 

R$ 600,00.

Quem comprar esse mesmo carro toman-

do um financiamento para pagar em cinco 

anos, pagará uma prestação de mais de R$ 

1.400,00.

Portanto, não se trata de deixar de lado 

uma vida boa. O objetivo é usar o planeja-

mento financeiro para conseguir manter 

essa qualidade de vida, e, sem grandes sacri-

fícios, projetar um futuro ainda melhor.

Lembre que toda caminhada, por mais 

longa que seja, começa sempre com um pri-

meiro passo. 

E quanto mais cedo você aprender a 

controlar suas finanças, mais rápido irá au-

mentar seu patrimônio e conquistar sua in-

dependência financeira.

Muita saúde e prosperidade em 2009!

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

Nilton d’Avila Farinati*

Você já fez sua lista de prioridades 

para 2009? 

Então, aproveite que estamos próximos 

do novo ano para pensar em tudo aquilo 

que você deseja realizar: pode ser a compra 

de um imóvel, a troca de carro, uma viagem 

dos sonhos, um plano para garantir a edu-

cação dos filhos ou iniciar um fundo para 

garantir sua aposentadoria.

Decidido o objetivo a ser alcançado, é 

hora de relacionar as despesas e receitas da 

família.

Um planejamento financeiro simples, 

mas bem organizado, é o primeiro passo 

para a realização de seus projetos. Contas de 

água, luz, telefone, condomínio, cartão de 

crédito e até as pequenas despesas diárias 

devem constar de sua planilha.

Provavelmente você vai ficar surpreso ao 

saber como e onde está gastando o seu pre-

cioso dinheiro.

A partir dessas informações, além de 

ter um controle maior sobre suas despesas 

– o que permite, inclusive, identificar gastos 

desnecessários que podem ser cortados -, 

você fica sabendo quanto, exatamente, vai 

poder poupar e investir a cada mês. 

Pense em consumir de maneira mais 

consciente, estabeleça prioridades, evite de 

todas as maneiras pagar juros e multas, não 

faça financiamentos, apenas gaste um pou-

co menos todo mês e invista a diferença.

Estipular um valor fixo a ser poupado e 

investido mensalmente vai ativar a energia 

da lei da atração, que vai garantir que você 

consiga esse valor todo mês,  e com o passar 
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Projetos de Ano Novo
Com disciplina e economia fica muito mais fácil 
investir e conquistar objetivos

Seja qual for
o seu

projeto de vida,
o importante
é estabelecer

suas prioridades,
planejar,
poupar

e investir.
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O imposto sobre serviço de qualquer 

natureza (ISS), de acordo com o art. 9º, do 

Decreto-lei nº 406/68, tem como base de 

preço do serviço. Ou seja, em regra, paga-se 

uma alíquota, de acordo com cada Municí-

pio, sobre o faturamento mensal.

 Entretanto, nos termos § 1º, do referi-

do art. 9º, quando se trata da prestação de 

serviço sob a forma de trabalho pessoal do 

próprio contribuinte, o valor do imposto é 

estabelecido em quantia fixa, levando-se em 

conta outros fatos, entre os quais não está o 

preço do serviço. 

Submetem-se a esse regime especial de 

tributação pelo ISS os denominados pro-

fissionais liberais, autônomos, tais como os 

médicos, dentistas, advogados, contadores, 

engenheiros, entre outros. 

E nos termos do art. 9º, § 3º, do citado 

Decreto-lei nº 406/68, mesmo quando tais 

serviços profissionais são prestados através 

de sociedades, estas ficam sujeitas ao im-

posto no critério idêntico ao adotado para 

o profissional autônomo, calculado em rela-

ção a cada profissional habilitado que pres-

te serviços em nome da sociedade, embora 

assumindo responsabilidade pessoal nos 

termos da lei que regula o exercício da pro-

fissão respectiva. 

Com o advento da Lei Complementar nº 

116, de 31 de julho de 2003, já alguns Mu-

nicípios doutrinam a cobrança de ISS das 

sociedades de profissionais com base nos 

honorários por estas recebidos, desprezando 

a fórmula do art. 9º, § 3º, do Decreto-lei nº 

406/68, que afirmam haver sido revogado 

pela citada Lei Complementar. Isto porque 

o pagamento por profissional no regime 

especial é bem mais vantajoso para o con-

tribuinte. 

Entretanto, cumpre salientar que per-

manece em vigor a forma especial de de-

terminação do valor do ISS devido pelos 

trabalhadores autônomos e pelas sociedades 

de profissionais estabelecida anteriormente, 

uma vez que os dispositivos não foram revo-

gados pela Lei Nova.

Eis o entendimento da Corte gaúcha a 

respeito:

Apelação cível. Direito Tributário. ISS. 

Repetição do Indébito. Prescrição. Lança-

mento por Homologação. Prazo. 2. Socieda-

de de profissionais liberais. Médicos. Base 

de cálculo. 1. Nos termos do art. 146, inc. 

III, alínea “a”, da Constituição da República, 

cabe à lei complementar editada pela União 

definir os fatos geradores, as bases de cál-

culo e os contribuintes dos impostos na-

Liane O. Garcia*

quela discriminados. Nesse passo, não obs-

tante o ISS seja um imposto de competência 

municipal, a lei ordinária do município não 

pode estabelecer base de cálculo distinta 

da prevista na referida lei complementar. 

Com efeito, a tributação dos serviços pres-

tados por sociedade de profissionais deve 

seguir os ditames do art. 9º, §§ 1º e 3º, do 

Decreto-Lei nº 406/68, o qual não foi revo-

gado pela Lei Complementar nº 116/03. 2. 

É de cinco anos o prazo para a repetição 

do indébito, a partir da homologação tácita 

do lançamento, que ocorre após cinco anos 

do fato gerador respectivo, equivalendo, 

na verdade, ao prazo de 10 anos. Apelação 

Desprovida. (Apelação e Reexame Necessá-

rio Nº 70022142939, Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Arno 

Werlang, Julgado em 24/09/2008).

Nestes termos, sendo um direito do con-

tribuinte previsto em lei, caso não resguar-

dado há necessidade de propositura de me-

dida judicial para fazer valer o pagamento 

em regime especial, bem como com possibi-

lidade de recuperação do que foi indevida-

mente recolhido. 

O pagamento de Imposto Sobre Serviços
pelos profissionais liberais – Regime Especial

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