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ELEIÇÃO!
Regional Nordeste Mineiro da SMP tem nova diretoria 

A pediatra Carla Pereira Fiuza importância dos pediatras no mundo crianças, além da valorização da 

Rodrigues é a nova presidente da moderno não se fixa apenas nos consulta e da remuneração, que é 

Regional Nordeste Mineiro da SMP, conhecimentos relacionados às parte intrínseca do ato médico. É vital 

cuja sede situa-se na cidade de doenças das crianças, mas vai além a participação de todos, e juntos, com 

Teófilo Otoni. Ela e sua diretoria das técnicas diagnósticas e terapêu- certeza, teremos ótimos resultados”, 

elegeram-se no dia 5 de agosto ticas: “A atribuição mais genuína da finaliza a nova presidente.

último. pediatria é proteger e cuidar do 

indivíduo em uma de suas fases de Para a presidente eleita, a 

maior vulnerabilidade; porém, a 

realidade do atual mercado de 

trabalho contrasta com a nossa 

expectativa”, afirma a pediatra.

Ela afirma, ainda, que em Teófilo 

Otoni os pediatras não necessitam 

apenas de cursos e aulas, mas de uma 

equipe que possa ajudar a todos na 

luta por uma profissão mais digna. Por 

isso, continua a médica, “nossa 

regional precisa estar ao lado de todos 

os pediatras na tarefa de valorizar o 

exercício da profissão. É importante 

resgatar a relação médico-paciente, 

gerar autonomia do trabalho médico e 

dar melhor assistência a todas as 

CANP - Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica 

VIII Congresso Iberoamericano de Neonatologia (Siben)

VII Simpósio Internacional de Otorrinolaringología Pediátrica da IAPO

- Veja aqui os cursos programados 

www.cbpediatria2011.com.br
www.pneumoped2011.com.br
www.reumatoped2011.com.br

www.siben.net

10° Fórum da Academia Brasileira de Pediatria - Calil K. Farhat 

http://www.forumcasbp.com.br

www.iapo.org.br
primavera@iapo.org.br

www.iapo.org.br

35º Congresso Brasileiro de Pediatria / 8º Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica / 13º 
Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica

Data: 08 a 12 de outubro 
Local: Salvador/BA 

Local: Santiago - Chile
Data: 19 a 22 de outubro de 2011 
Inscrições: 

Data: 21 e 22 de Outubro 2011 
Local: Campinas (SP)

Período: 18 a 20 de Novembro de 2011 
Coordenação: Tania Sih - IAPO 
Local: Câmara Americana de Comércio
Cidade: São Paulo / Brasil 
Site:  
Email:  
Informações/Inscrições online:  

AGENDA NACIONAL 2012 !
12º Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia Pediátrica

14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica

IX Congresso Iberoamericano de Neonatologia (Siben)

14º Congresso Brasileiro de Ensino
9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente
2º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes

21º Congresso Brasileiro de Perinatologia

Data: 28 de abril a 01/05
Local: São Paulo/SP
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Data: 17 a 19/05
Local: Fortaleza/CE

Data: Data: 05 a 08 de junho 
Local: Fecomércio - São Paulo/SP 
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Data: 06 a 09/06
Local: São Paulo/SP
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Organização: SMP, NEOCENTER, SIBEN
Local: Minascentro – Belo Horizonte
Data: 20 a 23/06 de 2012

Data: Setembro
Local: Florianópolis/SC
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Data: Setembro
Local: São Paulo/SP
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247 

Data: Novembro
Local: Rio de Janeiro/RJ
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247 

Data: 14 a 17/11
Local: Curitiba/PR
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247 

3º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica

12º Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva Pediátrica
11º Congresso Latino Americano de Terapia Intensiva Pediátrica

12º Congresso Brasileiro de Adolescência

17º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica

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

No jogo entre pediatras e operadoras ainda não há vitória, mas há ganhos    
O jogo do Brasil contra a Integração das Regionais) tiveram da Matta Machado, as respostas 

Argentina não impediu que muitos com entidades como Unimeds, dadas por entidades como Unidas e 

profissionais participassem da Abramge, Unidas MG, Fenasaúde, Abramge foram bastante significati-

Assembléia Geral Extraordinária Bradesco Saúde e Sul América vas porque é a primeira vez que 

convocada pelos pediatras que Seguro Saúde, dentre outras. Como essas entidades se pronunciaram 

atendem operadoras de planos e resposta, as entidades e operadoras oficialmente sobre o assunto: 

seguros de saúde. A reunião, se propuseram a pagar um valor de “Embora as entidades não tenham 

realizada na Associação Médica de consulta diferenciado para o pedia- atendido na totalidade às solicita-

Minas Gerais no dia 14 de setembro e tra, variando, conforme a operadora, ções dos pediatras, houve um 

organizada pela Sociedade Mineira de R$ 54,00 a R$ 75,00; e também: avanço”, finalizou. 

de Pediatria e pelo Sindicato dos a  cr iação do procedimento Ambos os presidentes deixaram 

Médicos de Minas Gerais, teve como Atendimento Ambulatorial de claro que, em relação ao movimento 

objetivo levar aos pediatras as Puericultura - AAP, para o acompa- médico como um todo, é necessário 

respostas das operadoras às suas nhamento da criança e do adolescen- que os próprios pediatras continuem 

solicitações, que visam, principal- te; o fim das glosas definidas como buscando por seus direitos e que 

mente, a melhoria dos honorários “consulta de retorno” e a remunera- casos pontuais devem ser estudados, 

médicos e a ampliação do número de ção de consulta feita com o pediatra já que o universo das operadoras é 

procedimentos atendidos. pela gestante, no último trimestre do muito amplo e muitas delas não estão 

pré-natal. (Ver o solicitado e o O presidente da SMP, Dr. Paulo organizadas, o que dificulta a 

concedido no site )Poggiali,  abriu a reunião fazendo um negociação. 

relato de como têm sido as iniciativas Para o Dr. Paulo, “depois de A assembleia decidiu por continu-

de contatar as operadoras para muitas conversas e 120 cartas ar o movimento, delegando mais uma 

sensibilizá-las sobre a necessidade distribuídas às operadoras do vez à SMP e ao Sindicato os poderes 

de atender às justas demandas dos estado, nem todas responderam, de seguir na negociação com as 

pediatras, em especial o pagamento mas as respostas que chegaram operadoras, principalmente aquelas 

da consulta no valor de  R$80,00. O ajudarão no entendimento com as que ainda não se pronunciaram sobre 

presidente da Sociedade relatou as operadoras que ainda não se o assunto. Uma nova assembleia foi 

várias reuniões que ele e demais manifestaram”, concluiu. marcada para o dia 27 de outubro, 

membros da diretoria da SMP Segundo o presidente do quinta-feira, quando o quadro será 

(Executiva, Defesa Profissional e de Sindicato dos Médicos, Dr. Cristiano traçado mais uma vez aos pediatras.

www.smp.org.br

V Simpósio Mineiro de Nutrição Pediática foi sucesso em Uberaba    

Dr. Paulo Poggiali apresenta as respostas das operadoras

Mais de 450 pediatras, nutrólo- educação física, psicologia e serviço de atuação desde a graduação em 

gos, nutricionistas e  estudantes  de social. As palestras, os temas livres e medicina até os dias atuais, com 

Uberaba, de outras cidades do os artigos de revisão foram publica- ênfase em sua importante produção 

Triângulo Mineiro e de todo o estado, dos como Anais do V Simpósio científica. O Dr. Flávio Capanema foi 

inclusive de Belo Horizonte, Mineiro de Nutrição Pediátrica o responsável pelo levantamento de 

Divinópolis e Vespasiano, participa- “Desafios a vencer” na Revista dados sobre a vida do Dr. Joel e pela 

ram do V Simpósio Mineiro de Médica de Minas Gerais, que, em condução da homenagem.

Nutrição Pediátrica, em Uberaba. breve, estará no site da RMMG e da 

SMP. O evento contou, ainda, com as 

presenças do presidente da “Não há como destacar uma ou 

Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. outra palestra, todas foram de 

Eduardo Vaz, do presidente da destaque. O número de presentes no 

Sociedade Mineira de Pediatria, Dr. auditório até o último momento e as 

Paulo Poggiali, do 2º vice-presidente perguntas realizadas pelos partici-

da SBP, Dr. Joel Alves Lamounier e do pantes são provas de que as pales-

reitor da Universidade Federal do tras foram de grande interesse do 

Triângulo Mineiro, Prof. Virmondes público”, continua a Dra. Virgínia.

Rodrigues Junior. Homenagem

Segundo a presidente do Comitê Um dos momentos emocionantes 

de Nutrologia da SMP e organizadora do simpósio foi quando o vice-

do evento, Dra. Virgínia Resende presidente da SBP, Joel Alves 

Silva Weffort, o simpósio foi um Lamounier, recebeu uma homena-

sucesso, com a apresentação de 31 gem do Comitê de Nutrologia da SMP 

trabalhos científicos de altíssima e da disciplina de pediatria da 

qualidade, realizados por alunos e Universidade Federal do Triângulo 

professores da UFTM, dos cursos de Mineiro. Toda a trajetória pessoal e 

medicina, enfermagem, nutrição, profissional do Dr. Joel foi apresenta-

terapia ocupacional, fisioterapia, da, destacando-se seu amplo leque 

AGENDA ESTADUAL 2011 !
Gastrominas 2011 

Data: 21 a 24 de setembro de 2011
Local: Hotel Ouro Minas

Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva - Sobed-MG
Data: 23/09/11 07H50
Local: Sala Maquiné

II Curso de Endoscopia Pediátrica

http://www.gastrominas2011.com.br/programacao.asp

“Houve avanços” diz o Dr. Cristiano da Matta Machado 

AGENDA ESTADUAL 2012 !
XIII Congresso Mineiro de Pediatria

Data: 21 a 25 de abril de 2012

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte – MG

Boletim Eletrônico Informativo 
Sociedade Mineira de Pediatria

19 de setembro de 2011 - ano VIII – nº 93    

Clique aqui e veja a pauta dos pediatras e as respostas das operadoras 

PRESIDENTE: Dra. Carla 

Pereira Rodrigues Fiuza

VICE-PRESIDENTE: Dr. João 

Carlos da Cunha Mello

1º SECRETÁRIO: Dra. Maria 

das Graças Marçal Pinheiro Silva 

1º TESOUREIRO: Dra. Dayse 

de Almeida Gazineli

2º TESOUREIRO: Dra. Patrícia 

Maria Santos Correia

DIRETORIA CIENTÍFICA: 

Dra. Tereza Cristina Cunha Melo

Dra. Gizele Santos Freire

DIRETORA SOCIAL: Dra. 

Larissa Scofield Miglio“Precisamos lutar por uma profissão mais 
digna”: Dra. Carla Fiuza

Dra. Virgínia entrega a placa ao vice-
presidente da SBP, Joel Alves Lamounier


