
Reunião cientifica - “Segmento Longitudinal do Prematuro”

Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica

Simpósio de Cuidados Primários e Urgência Pediátrica

XII Congresso Mineiro de Terapia Intensiva

Promoção: Comitê de Saúde Escolar e Saúde Mental da SMP

Data: 27 de abril - 19h30

Local: Associação Médica de Minas Gerais

Programação:

1. Atualizações nos cuidados do prematuro - Amarilis Batista – neonatologista

2. Segmento neurológico do prematuro - Marli Marra – neuropediatra

3. Prematuro na idade escolar - Cláudia Machado Siqueira – neuropediatra

Evento aberto a profissionais de saúde em geral

Inscrições no local

Promoção: Sociedade Brasileira de Pediatria

Data: 6 e 7 de maio de 2011

Local: Associação Médica de Minas Gerais

Informações: Sociedade Mineira de Pediatria (Evelyn e Janete)

Tel.: (31) 3224-0857

Email:  / 

Data: 20 e 21 de maio de 2011

Local: Teatro Izabella Hendrix – Rua da Bahia, 2010 – Lourdes

Belo Horizonte – Minas Gerais

Informações/Inscrições: 

Telefone: (31)3330-3615

Local: Auditório do UNI-BH

Data: 27 e 28/5/2011

Informações e inscrições (vagas limitadas): Sociedade Mineira de Pediatria (Evelyn e Janete)

Tel.: (31) 3224-0857

Email: smp@smp.org.br / 

Data e local: 08 a 11/6/2011 – Ouro Preto/MG

Informações: 

Consult Eventos: (31) 3291-9899

Data e local: 16 a 18/06/2011 – Ouro Minas Palace Hotel

Informações: 

Data: 11 a 13 de agosto de 2011
Local: Centro de Convenções da Associação Médica de MG

smp@smp.org.br pediatria@ammgmail.org.br

http://www.eventosmaster.com.br

pediatria@ammgmail.org.br

www.congressocbesbop.com.br

www.somiti.org.br

http://www.pneumominas2011.com.br/

3º Congresso Internacional de Dislexia

V Congresso Brasileiro de Estrabismo e Oftalmologia Pediátrica

XI Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia Torácica / I Congresso Mineiro 
de Pneumologia Pediátrica
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MOVIMENTO MÉDICO

ACADEMIA!

EDITAL!
A Academia Mineira de Pediatria (AMP) convoca interessados para preencher duas vagas que surgiram em decorrência 

dos falecimentos do acadêmico fundador Wilson Rocha e de Cícero Plínio Bittencourt, ocupante da cadeira nº 3, cujo 
patrono é Paulo Roxo da Mota.

Clique aqui e veja o edital completo

Vagas na Academia Mineira de Pediatria  

AGENDA ESTADUAL !
Reunião cientifica - “Segmento Longitudinal do Prematuro”

Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica

Simpósio de Cuidados Primários e Urgência Pediátrica

XII Congresso Mineiro de Terapia Intensiva

Promoção: Comitê de Saúde Escolar e Saúde Mental da SMP

Data: 27 de abril - 19h30

Local: Associação Médica de Minas Gerais

Programação:

1. Atualizações nos cuidados do prematuro - Amarilis Batista – neonatologista

2. Segmento neurológico do prematuro - Marli Marra – neuropediatra

3. Prematuro na idade escolar - Cláudia Machado Siqueira – neuropediatra

Evento aberto a profissionais de saúde em geral

Inscrições no local

Promoção: Sociedade Brasileira de Pediatria

Data: 6 e 7 de maio de 2011

Local: Associação Médica de Minas Gerais

Informações: Sociedade Mineira de Pediatria (Evelyn e Janete)

Tel.: (31) 3224-0857

Email:  / 

Data: 20 e 21 de maio de 2011

Local: Teatro Izabella Hendrix – Rua da Bahia, 2010 – Lourdes

Belo Horizonte – Minas Gerais

Informações/Inscrições: 

Telefone: (31)3330-3615

Local: Auditório do UNI-BH

Data: 27 e 28/5/2011

Informações e inscrições (vagas limitadas): Sociedade Mineira de Pediatria (Evelyn e Janete)

Tel.: (31) 3224-0857

Email: smp@smp.org.br / 

Data e local: 08 a 11/6/2011 – Ouro Preto/MG

Informações: 

Consult Eventos: (31) 3291-9899

Data e local: 16 a 18/06/2011 – Ouro Minas Palace Hotel

Informações: 

Data: 11 a 13 de agosto de 2011
Local: Centro de Convenções da Associação Médica de MG

smp@smp.org.br pediatria@ammgmail.org.br

http://www.eventosmaster.com.br

pediatria@ammgmail.org.br

www.congressocbesbop.com.br

www.somiti.org.br

http://www.pneumominas2011.com.br/

3º Congresso Internacional de Dislexia

V Congresso Brasileiro de Estrabismo e Oftalmologia Pediátrica

XI Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia Torácica / I Congresso Mineiro 
de Pneumologia Pediátrica

Reunião cientifica - “Segmento Longitudinal do Prematuro”

Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica

Simpósio de Cuidados Primários e Urgência Pediátrica

XII Congresso Mineiro de Terapia Intensiva

Promoção: Comitê de Saúde Escolar e Saúde Mental da SMP

Data: 27 de abril - 19h30

Local: Associação Médica de Minas Gerais

Programação:

1. Atualizações nos cuidados do prematuro - Amarilis Batista – neonatologista

2. Segmento neurológico do prematuro - Marli Marra – neuropediatra

3. Prematuro na idade escolar - Cláudia Machado Siqueira – neuropediatra

Evento aberto a profissionais de saúde em geral

Inscrições no local

Promoção: Sociedade Brasileira de Pediatria

Data: 6 e 7 de maio de 2011

Local: Associação Médica de Minas Gerais

Informações: Sociedade Mineira de Pediatria (Evelyn e Janete)

Tel.: (31) 3224-0857

Email:  / 

Data: 20 e 21 de maio de 2011

Local: Teatro Izabella Hendrix – Rua da Bahia, 2010 – Lourdes

Belo Horizonte – Minas Gerais

Informações/Inscrições: 

Telefone: (31)3330-3615

Local: Auditório do UNI-BH

Data: 27 e 28/5/2011

Informações e inscrições (vagas limitadas): Sociedade Mineira de Pediatria (Evelyn e Janete)

Tel.: (31) 3224-0857

Email: smp@smp.org.br / 

Data e local: 08 a 11/6/2011 – Ouro Preto/MG

Informações: 

Consult Eventos: (31) 3291-9899

Data e local: 16 a 18/06/2011 – Ouro Minas Palace Hotel

Informações: 

Data: 11 a 13 de agosto de 2011
Local: Centro de Convenções da Associação Médica de MG

smp@smp.org.br pediatria@ammgmail.org.br

http://www.eventosmaster.com.br

pediatria@ammgmail.org.br

www.congressocbesbop.com.br

www.somiti.org.br

http://www.pneumominas2011.com.br/

3º Congresso Internacional de Dislexia

V Congresso Brasileiro de Estrabismo e Oftalmologia Pediátrica

XI Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia Torácica / I Congresso Mineiro 
de Pneumologia Pediátrica

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

“Mais de 80% dos pediatras de Belo Horizonte 

aderiram à paralisação, deixando de atender consultas 

e procedimentos eletivos custeados por planos de 

saúde na capital.” A constatação foi do presidente da 

Sociedade Mineira de Pediatria, Dr. Paulo Poggiali, que 

listou as atividades do dia, lembrando o histórico da luta 

da SMP pela valorização dos pediatras, iniciado em 

julho do ano passado. Segundo Dr. Paulo, a SMP 

constatou vitórias importantes na pediatria mineira 

como a consulta ambulatorial do pronto-socorro do 

Hospital Mater Dei, que  passou a ser de R$65,00  em 

grande número de convênios, chegando a R$80,00  em 

outros. E a  decisão da Cassi de remunerar todos os 

pediatras mineiros conveniados com o valor da consulta 

a R$65,00.  

O foco no pediatra de consultório e a luta pela 

consulta de R$80,00  foram as duas diretrizes básicas 

tiradas da assembleia realizada no último dia 7 de abril 

pela Sociedade Mineira de Pediatria e pelo Sindicato dos 

Médicos. O evento, ocorrido na Associação Médica de 

Minas Gerais teve  como objetivos  fazer um balanço do 

Dia Nacional de Paralisação de Atendimento aos Planos 

de Saúde e traçar os rumos do movimento.

Dr. Paulo falou que,  a partir de agora, o movimento 

deverá continuar com a mobilização de todos os 

pediatras, inclusive os do interior, e que a SMP e o 

Sindicato dos Médicos não medirão esforços para o 

crescimento da mobilização, por meio de uma comuni-

cação mais efetiva e reuniões frequentes. Além disso, a 

SMP deverá continuar com a estratégia de manter o 

diálogo com os planos de saúde,  contando com o apoio  

dos diretores de hospitais, objetivando melhorar os 

valores não só das consultas como também das visitas 

hospitalares e implantação do Tratamento Clínico 

Ambulatorial em Pediatria (TCAP).

O presidente da SMP adiantou que a SBP está 

trabalhando no sentido de incluir o TCAP na CBHPM, que  

busca a melhoria de acesso e qualidade de atendimento 

Mais de 80% dos pediatras deixaram de atender consultas e 
procedimentos não urgentes  no dia 7 de abril

nos casos indicados para acompanhamento, a redução 

de internações e/ou permanências hospitalares, a 

valorização do trabalho exercido pelo médico-

assistente, possibilitando-lhe melhor remuneração a 

melhoria na relação médico-paciente. 

Para o pediatra Fernando Luiz de Mendonça, secretá-

rio geral da SMP e diretor do Sindicato dos Médicos, a 

importância da mobilização dos pediatras é fundamen-

tal para a sensibilização dos Planos de Saúde e 

Seguradoras. “A vitória no Mater Dei só foi obtida 

porque houve união dos pediatras e participação da 

diretoria do hospital”. O secretário geral lembrou que a 

Unimed BH subiu de R$53,00 para R$75,00 a consulta 

para o programa de puericultura e incluiu o teste do 

olhinho nos procedimentos.

Participou ainda da reunião o diretor jurídico do 

Sinmed-MG, Paulo Eustáquio Marra Pinto, que falou da 

luta do Sindicato pela remuneração justa  dos coopera-

dos da Unimed-BH, mesmo eles não sendo empregados 

de carteira assinada, uma das características jurídicas  

dos médicos associados do Sindicato. O diretor frisou 

também a união das duas entidades, SMP e Sinmed,  no 

sentido de alcançar os objetivos propostos no dia 7 de 

abril.

Doutores Paulo Marra, Paulo Poggiali e Fernando 

Luiz   de Mendonça defenderam a união do 

Sindicato e da SMP 

Na oportunidade, o acadêmico Navantino Alves Filho 

proferiu uma palestra sobre a “História da Neonatologia 

no Brasil”, quando  lembrou os primórdios da neonatolo-

gia no mundo e o surgimento da especialidade no Brasil. 

Lembrou as  dificuldades e os avanços, ressaltando os 

grandes nomes internacionais e brasileiros que colabo-

raram para que o índice de mortalida-

de perinatal diminuísse não só no 

Brasil, como no mundo inteiro. 

Segundo Dr. Navantino, a neonatolo-

gia científica surgiu nos Estados 

Unidos na década de 1960, por meio 

do Dr. Clement Smith,de Boston, que 

criou importante equipe de neonato-

logistas , responsáveis por desenvol-

ver a  especialidade na Europa, Canadá e América do Sul. 

No Brasil, o professor Luís Torres Barbosa trouxe para o 

Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro e para a 

Maternidade Alexander Fleming, em Marechal Hermes,  as 

novidades da especialidade.

Já em Minas Gerais coube ao professor Celso Lobo de 

Resende e à professora Diomar Tartáglia a 

difusão da especialidade, que se desenvolveu 

bastante após a introdução do pediatra em 

sala de parto, do controle das infecções e 

distúrbios metabólicos e dos respiradores 

para uso em prematuros com problemas 

respiratórios e doença da membrana hialina, 

além da criação dos atuais centros de cuidado 

intensivo neonatal.

Reunião ordinária da AMP 

A reunião ordinária da Academia Mineira de 

Pediatria, ocorrida no mês de março e coordenada pelo 

presidente da Academia Dr. Fausto Pacheco, discutiu, 

entre outros assuntos, as sugestões iniciais para a 

programação do III Fórum da Academia Mineira de 

Pediatria, a ser realizado nos dias 17 e 18 de junho 

próximo na AMMG. O evento terá a coordenação do 

acadêmico  José Sabino de Oliveira e será secretariado pelo 

acadêmico Navantino Alves Filho. “Crianças a risco: velhos 

problemas, novas abordagens” é tema do Fórum, cujas 

mesas a serem discutidas são: “Morte”, “Bullying” e 

“Obesidade”, coordenadas respectivamente pelos acadê-

micos Eduardo Tavares, Múcio de Paulo e Francisco José das 

Chagas.  

                                                    Aula sobre neonatologia  


