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! ATUALIZAÇÃO

!AGENDA ESTADUAL

!ACONTECE

SMP participa de Fórum de defesa profissional 

III Jornada de Oftalmologia Pediátrica 

Organização: SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA

Data: 19 e 20 de novembro de 2010

Local: Auditório 1 - Hospital Mater Dei, Rua Gonçalves Dias 2.700, Belo Horizonte.

Informações e inscrições: Secretaria SMP (31) 3224-0857/ 

Data: de 14 a 18 de novembro de 2010

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte/MG

Informações: www.congressoscipe.com.br

secretaria@smp.org.br

XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica, XIII Congresso Brasileiro de 

Urologia Pediátrica e II Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica 

Vídeoassistida

Paulo Poggiali, presidente que facilitem identificar os paci- o fato de que a má remuneração 

da SMP, participou do IV Fórum entes necessitando pronto do pediatra levou ao fechamen-

de Defesa Profissional da atendimento, impedindo a piora to de vários consultórios, fazen-

Sociedade Mineira de Terapia clínica ou  facilitando sua che- do com que os usuários dos 

Intensiva (Somiti), realizado gada à UTI em condições que planos de saúde, por exemplo, 

durante o VI Congresso Mineiro permitam êxito no atendimen- recorram ao pronto socorro para 

de Clínica Médica, no dia 30 de to”, afirma Paulo Poggiali em serem atendidos em situações 

outubro, no Dayrell Hotel, em sua palestra. corriqueiras. Além disso, ocor-

reu a retirada do pediatra da 

frente de atendimento nos ambu-

latórios da saúde pública, com 

claro prejuízo na prevenção e 

diagnóstico/tratamento precoce 

da criança enferma. “Tais situa-

ções sobrecarregam as unida-

des de pronto socorro na saúde 

suplementar e UPAs, gerando 

um prejuízo na identificação e 

atendimento de casos graves, 

atrasando a chegada de pacien-

tes às unidades de terapia inten-

siva, esclarece. 

De acordo com Rogério de 
Segundo ele, existem dados Belo Horizonte. Na ocasião, 

Castro Pereira, presidente da 
que comprovam que 60% dos representantes de três especia-

Somiti, o objetivo do Fórum não 
pacientes que procuram o pron-lidades, Pediatria, Clínica 

é simplesmente abordar a situa-
to atendimento pediátrico não Médica e Terapia Intensiva, 

ção de urgência e emergência 
deveriam estar lá, mas sim em além de instituições como o de Minas Gerais, mas, principal-
consultórios médicos ou em CRM-MG e FENCOM, puderam mente, colocar em prática pro-

unidades básicas de saúde. No discutir sobre a “evolução e postas que melhorem a assis-

entanto, o fechamento progres-integração da urgência e emer- tência do paciente e a valoriza-

ção profissional. sivo de consultórios é um gran-gência em Minas Gerais”. 

de complicador. “A importância da SMP 

Novamente, o pre-participar de um evento que 

sidente da SMP aborda a integração urgência-

destacou a impor-emergência se resume na ne-

tância da luta da cessidade, hoje imperiosa,de 

Sociedade, desde um melhor atendimento nas 

o começo da atual unidades de  pronto socorro. A 

gestão, pela valori-SMP vê que é preciso otimizar a 

zação profissional.atenção em tais unidades, 

Poggiali cha-inclusive com a utilização ade-

mou atenção para quada de protocolos de triagem 

IV Semana Científica do Hospital Unimed Criança e SMP

A cidade de Governador Unimed Criança. Além de pedia- Filho, diretor de Eventos Cien-

Valadares sediou a IV Semana tras, o evento contou, no seu tíficos da SMP e professor  do 

Científica do Hospital Unimed primeiro dia, com a participação Departamento de Pediatria da 

Criança e da Regional Vale do de outros especialistas como Escola de Medicina da  Univer-

Rio Doce da Sociedade Mineira fonoaudiólogos, psicólogos e sidade Federal de Minas Gerais.  

de Pediatria, que foi realizada nos pedagogos. Os temas, que bus- “Tivemos a oportunidade de 

dias 18 a 22 de outubro. O evento caram o aprimoramento profissi- reciclagem dos profissionais e 

teve como objetivos qualificar e onal no atendimento às crianças, instruções a outras especialida-

atualizar o médico cooperado da foram contemplados com assun- des que também orientam o 

Unimed no município. tos como “Meningite”, “Doença trabalho dos pediatras. As aulas 

Celíaca”, “vacina pneumocócica As palestras, que tinha ministradas foram de altíssimo 

13 valente” e “Infecção Urinária”. também o fim de promover o conteúdo e atualizadas. Es-

aperfeiçoamento contínuo dos Entre os palestrantes, José peramos que nos próximos anos 

pediatras, atraíram cerca de 30 Geraldo Ribeiro (BH), pediatra, possamos manter a atividade 

profissionais por dia nos auditóri- neonatologista e  especialista em com o mesmo padrão”, disse  

os da Casa Unimed e do Hospital vacinas e Luciano Amedée Peret Marilene Siveira Duarte, pedia-

tra cooperada da Unimed. 

O encerramento da IV 

Semana Científica aconteceu na 

Pizzaria Due Sorelli, com um 

jantar de confraternização. Para 

a diretoria da Unimed Gover-

nador Valadares, a iniciativa é 

muito importante porque os 

profissionais são capacitados e 

preparados para o grande fluxo 

no Hospital Unimed Criança, que 

gira em torno de três mil atendi-

mentos por mês.

Jornada de Oncologia Pediátrica em Montes Claros – Errata

Na última edição do Boletim Eletrônico Informativo da Sociedade Mineira de Pediatria foi divulgada 

incorretamente a identificação de Eliana Cavacami e Rodrigo Honorato Marques. Eliana Cavacami, 

coordenadora da Jornada, é Oncologista Pediatra e Rodrigo Honorato é acadêmico de medicina. 

! ERRATA

!AGENDA NACIONAL

20° Congresso Brasileiro de Perinatologia

Data: 21 a 24 de novembro de 2010

Local: Windsor Barra Hotel 

Rio de Janeiro - RJ

Informações: 

Data: 26 a 30 de novembro

Local: Centro de Convenções Ullisses Guimarães

Brasília – Distrito Federal 

Inscrições: 

www.perinato2010.com.br

www.conferenciarehuna2010.com.br

III Conferência Internacional sobre Humanização do Parto e Nascimento

8° Encontro Nacional e 2° Encontro Internacional de Doulas 

20° Congresso Brasileiro de Perinatologia

Data: 21 a 24 de novembro de 2010

Local: Windsor Barra Hotel 

Rio de Janeiro - RJ

Informações: 

Data: 26 a 30 de novembro

Local: Centro de Convenções Ullisses Guimarães

Brasília – Distrito Federal 

Inscrições: 

www.perinato2010.com.br

www.conferenciarehuna2010.com.br

III Conferência Internacional sobre Humanização do Parto e Nascimento

8° Encontro Nacional e 2° Encontro Internacional de Doulas 

A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br

Participantes ouvem atentos as colocações do presidente 
da SMP

Paulo Poggiali, presidente da Sociedade 
Mineira de Pediatria e Rogério de Castro 
Pereira, presidente da Sociedade 
Mineira de Terapia Intensiva

Aproximadamente, 30 pediatras assistiram as palestras no 
Hospital Unimed Criança


