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!HOMENAGEM

!AGENDA ESTADUAL

!ACONTECE

Defesa Profissional: principal meta da SBP e da SMP   

Simpósio Atenção Obstétrica e Neonatal – Baseada em Evidências Científicas 

Data: 7 de dezembro

Local: uditório da UNA – campus Aimorés – Rua Aimorés, 1451 - Belo Horizonte – Minas Gerais

Inscrições gratuitas: 32775053 – comissaoperinatal@pbh.gov.br

Data:  08 e 09 de dezembro de 2010

Local: Faculdade de Medicina/UFMG - sala 022 (08/12) sala 268 (09/12) - Belo Horizonte –      

Minas Gerais

Consulte a programação: 

Inscrições abertas no site da Fundep:  

 

A

Seminário Juventude e Direitos Humanos: Diálogos Entre a Saúde e a Educação 

na Perspectiva do Enfrentamento da Violência 

http://www4.fundep.ufmg.br/cursos/arquivos/ProgramaSeminarioJuventudeDireitosHumanos.pdf

http://www.cursoseeventos.ufmg.br/CAE/DetalharCae.aspx?CAE=4640

A Sociedade Brasileira de ocorrerá  a partir de 06 de de-ações já noticiadas em nossos 

Pediatria e a Sociedade Mineira zembro próximo. boletins, recentes reuniões 

de Pediatria acreditam que o foram realizadas  com represen- A Unimed-BH se comprometeu  

adulto saudável do futuro passa tantes da Unidas e da Abramge. a pagar o exame do olhinho e 

necessariamente pela qualida- Houve, ainda, encontros com rever valores de remuneração.

de no atendimento das crianças neonatologistas do Hospital Dia Como a Sociedade Mineira de 

de hoje e isso só será possível e Maternidade da Unimed-BH e Pediatria vem destacando 

após garantia de uma boa for- com pediatras dos hospitais desde o começo do ano, a luta 

mação médica, ambiente físico Mater Dei e Padre Anchieta. Os pela valorização profissional 

com infraestrutura adequada, resultados começam a surgir. está nas prioridades da atual 

atendimento da criança e do gestão. Na pauta das reuniões No Hospital Mater Dei, por 
adolescente pelo profissional quinzenais da diretoria, a defe-exemplo, oito operadoras  
médico qualificado (pediatra) e sa profissional tem lugar sem-elevaram a consulta feita  no 
remuneração justa. Em função pre garantido e tem-se discutido pronto-socorro para R$80,00;  
desses preceitos, o movimento uma boa  estratégia de comuni-lá também o Saúde Bradesco 
pela Valorização do Pediatra foi cação para divulgar as ações. passou a consul ta  para 
a principal meta das duas direto- Segundo Fernando Luís  R$65,00, antes mesmo que 
rias no ano de 2010. Mendonça, secretário geral da ocorresse uma reunião prevista 

A valorização em Minas SMP, o movimento apenas para negociação. Ainda no 

Em Minas, diversas reuniões começou e em 2011 a mobiliza-Mater Dei operadoras do grupo 

com pediatras, gestores e  repre- ção, participação e enfrenta-Unidas, por não acatarem a 

sentantes de hospitais tiveram mento tendem a ser mais inten-solicitação de reajuste feita 

como objetivo discutir e melhorar sos: “Todos precisam se enga-pelos pediatras, receberam 

as condições de trabalho e de jar, pois a luta vale a pena. comunicado da interrupção de 

remuneração dos profissionais Participe!!!”, incentiva o secretá-atendimento a seus usuários 

rio geral.da especialidade. Além das por guias de convênio, que 

AMM homenageia pediatras 
A Academia Mineira de aos médicos que se destacam Brant Machado Freire, viúva de 

Medicina, em solenidade come- nas áreas científicas, de ensino Lincoln Freire, ex-presidente da 

morativa aos 40 anos da entida- médico e ou setores sociais. Associação Médica de Minas 

de, homenageou no último dia 23 Outro pediatra homenageado, Gerais e das Sociedades 

de novembro o acadêmico,  desta feita com o Mérito Médico,  Brasileira e Mineira de Pediatria. 

p e d i a t r a  e  m e m b r o  d a s  foi Helvécio Henrique Ferreira A entrega foi feita pelo pediatra 

Academias Mineira e Brasileira Borges, membro fundador da Edward Tonelli, que fez os agra-

de Pediatria, Edward Tonelli, que Academia Mineira de Pediatria. decimentos em nome de todos os 

recebeu a Palma Acadêmica, agraciados, lembrando o passa-O  “ M é r i t o  M é d i c o  I n  

maior distinção anual da AMM do honroso de Lincoln. Memorian” foi entregue a Eliane 

SMP participa de Jornada Médica da Santa Casa de Montes Claros
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A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br

Hospital Infantil Padre Anchieta

No ultimo dia 24 de novembro, o cialmente corpo clínico e direto- ta em instituições que já iniciaram 

presidente da SMP, Paulo ria, na busca de caminhos que o movimento de mobilização pela 

Poggiali, o secretário geral, garantam sucesso na luta por defesa do pediatra e dos 

Fernando Mendonça e o diretor melhores condições de trabalho Serviços de Pediatria. 

de Integração das Regionais, e remuneração do pediatra, além A SMP entende que a valoriza-

Mário Lavorato, receberam de sustentabilidade para os ção do pediatra é de fundamen-

diretores e membros do corpo hospitais que dispõem de tal importância não só para o 

clínico do Hospital Infantil Pe. Serviços de Pediatria. Salientou profissional médico, mas para 

Anchieta para discutirem o atual que a valorização do pediatra toda a sociedade civil. Buscar e 

momento de dificuldades e tem sido diuturnamente foco da garantir sustentabilidade aos 

esperanças dos serviços que atual diretoria da SMP e da SBP. Serviços de Pediatria e qualifi-

atendem pediatria. Conquistas têm surgido, tais cação, remuneração e boas 

como a inclusão no rol da ANS do condições de trabalho ao médi-A Valorização do Pediatra mais 

exame do olhinho, consenso de co é o único caminho capaz de uma vez foi a forma apontada de 

acordo com representantes da assegurar aos gestores públi-se conseguir manter funcionando 

Unidas/MG e da Abramge no cos e de operadoras de planos hospitais que ainda atendem a 

tocante às diretrizes assinadas de saúde as condições para o especialidade. Os representan-

pela Unidas Nacional e SBP e a  adequado atendimento à crian-tes do Hospital Pe. Anchieta 

majoração de valores de consul- ça e sua família. enumeraram as várias dificulda-

des na operação do serviço, 

tais como glosas indevidas, 

especialmente as tidas como 

“consulta de retorno”; valores 

com tabelas defasadas, tanto 

nas consultas de pronto-

socorro como para atenção aos 

pacientes internados; e a difi-

culdade em se encontrar profis-

sionais para plantões da urgên-

cia. Mesmo com um cenário 

hoje difícil, acreditam e apos-

tam em mudanças, inclusive 

planejando uma expansão 

física da Instituição.

Paulo Poggiali, presidente da 

SMP, ressaltou a importância 

da participação de todos, espe-

Jornada Médica da Santa Casa de Montes Claros reúne cerca de 500 

participantes

SMP recebe homenagem da Secretaria Municipal de Saúde 

A Sociedade Mineira de infantil no município. A solenidade foi representou a Sociedade na oca-

Pediatria foi homenageada pela realizada no dia 28 de maio, no sião. Marcelo Gouvêa Teixeira, 

Secretaria Municipal de Saúde de auditório do BDMG, com a entrega secretário municipal de saúde e 

Belo Horizonte em função dos  do certificado a José Mariano Sales Sônia Lansky, presidente da 

importantes serviços prestados  para Alves Júnior, presidente do Comitê Comissão Perinatal da Secretaria, 

a redução da mortalidade materna e Científico de Neonatologia, que assinaram o certificado. 

A Santa Casa de Montes Ped ia t r i a ,  G ineco log ia  e  De acordo com Gerson 

Claros, por meio do Centro de Obstetrícia, Clínica Médica e Miranda, coordenador do evento, 

Estudos Doutor Ernane de Souza Cirurgia. “a Santa Casa de Montes Claros 

Pires, promoveu, nos dias 11 e 12 proporcionou aos profissionais Cerca de 500 pessoas partici-

de novembro, a Jornada Médica da região a oportunidade de param do evento, que abordou 

da Santa Casa. Paulo Poggiali, intercâmbio entre especialistas temas já conhecidos e estudados 

presidente da SMP, representou das variadas áreas do conheci-por médicos da região, bem como 

a Sociedade no evento, onde mento médico, gerando oportuni-as novidades, tais como trans-

proferiu palestra sobre “A dades de crescimento do ensino plante de fígado, debates sobre 

Situação Atual da Pediatria no e pesquisa, além de inserir o angioplastia no infarto, além do 

Brasil”.  Hospital e o Norte de Minas no assunto considerado a preocupa-

calendário dos mais importantes Além de fazer um relato da ção do momento: o controle das 

eventos médicos realizados no atual situação do movimento de infecções hospitalares, com foco 

país”.defesa profissional no país e em na superbactéria (KPC).

Minas, Poggiali mobilizou os 

pediatras locais para a importân-

cia de se associarem às 

Sociedades Mineira e Brasileira 

de Pediatria, como forma de 

fortalecer a especialidade. Se-

gundo ele, o saldo foi bastante 

positivo. 

A Jornada foi realizada com o 

objetivo de possibilitar a atualiza-

ção e aquisição de novos conhe-

cimentos aos profissionais da 

área médica e acadêmicos do 

curso de medicina em assuntos 

específicos, relacionados à 

!AMP

Academia Mineira de Pediatria realiza assembleia ordinária 

A Academia Mineira de Rêgo (“Referência Técnica em Neo- homenagem p res tada  ao  

Pediatria (AMP) realizou no dia natologia da Secretaria de Es-tado Acadêmico  C íce ro  P l ín io  

25 de novembro, na Associação da Saúde de Minas Gerais). Bittencourt por Alair Rodrigues, 

Médica de Minas Gerais, Assem- diretor clínico do Hospital São O momento mais emocionan-

bleia Ordinária, que reuniu 34 João de Deus, em Divinópolis.    te da noite ficou por conta da 

participantes, dentre eles o 

Acadêmico Fausto Pacheco, 

presidente da AMP, Acadêmico 

Navantino Alves Filho, secretário 

da AMP e Paulo Poggiali, presi-

dente da Sociedade Mineira de 

Pediatria. 

Além de sugestões de temas 

para o III Fórum da Academia 

mineira de Pediatria, que será 

realizado em maio de 2011, o 

evento contou também com apre-

sentações de Marco Antônio Bra-

gança de Matos (“Programa de 

Qualificação Perinatal em Minas 

Gerais”) e Maria Albertina Santiago 
Marco Antônio Bragança de Melo apresenta palestra sobre Programa de 

Qualificação Perinatal. 

Lançada 2ª edição do livro “Compêndio de Neurologia Infantil”

!ATUALIZAÇÃO

O 15º Encontro Nacional da “Compêndio de Neurologia 

Sociedade Brasileira de Neu- Infantil” reúne  em 1.056 páginas 

rologia Infantil, realizado nos dias pontos relevantes no que diz 

12 e 13 de novembro, em São respeito às crises convulsivas na 

Paulo, foi palco do lançamento da infância, doenças neuromuscula-

2ª edição do livro “Compêndio de res, emergência na neuropedia-

Neurologia Infantil”, dos autores tria, distúrbios neuropsiquiátricos 

L u i z  F e r n a n d o  F o n s e c a ,  e psicopedagógicos, reabilitação 

Christovão de Castro Xavier e em neurologia infantil, entre 

Geraldo Pianetti. outros assuntos.  O livro pode ser 

encontrado na Cooperativa A obra é destinada aos profis-

Médica (Coopemed) e na livraria sionais das áreas de Pediatria, 

Interminas, localizadas  na região Neurologia,  Neurocirurgia,  

hospitalar de Belo Horizonte. O Ortopedia, Terapia Ocupacional, 

valor é  R$450,00. Fisioterapia e Fonoaudiologia. 

Gilmar Ferraz, diretor financeiro e pediatra do Corpo Clínico; Márcio Flávio 

Guimarães Ministério, pediatra do Corpo Clínico; Mário Lavorato; Paulo 

Poggiali; Adalberto Rezende Godinho, pediatra do Corpo Clínico; Fernando 

Mendonça; José Francisco Dornela, diretor administrativo e pediatra do 

Corpo Clínico e Eduardo Magalhães, diretor clínico


