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DESTAQUE!
Centro de Treinamento da Sociedade Mineira de Pediatria será inaugurado em novembro 

A construção do Centro de para 55 pessoas e cinco salas, sendo Cursos de Reanimação 

Treinamento da SMP está a todo uma de briefing e outras com Neonatal, PALS e BLS

vapor, e a previsão é de que a obra flexibilidade de uso. Os espaços têm O espaço será utilizado para 

termine no final de novembro deste divisórias articuladas acústicas, para promover a educação continuada dos 

ano. São 150 metros quadrados de absorver e isolar a passagem de som pediatras, com cursos como o de 

área, localizados no bairro Santa de um lado ao outro, e podem ser Reanimação Neonatal, PALS e BLS, 

Efigênia, região hospitalar de Belo transformados em duas salas para além das jornadas e dos simpósios 

Horizonte. O Centro reúne tecnologi- 16 pessoas, cada uma. Além disso, promovidos pelos Comitês Científicos 

as de última geração, e tem capaci- foram instalados sistemas de vídeo, da SMP, entre outros. A área também 

dade total para 82 pessoas. “A áudio e internet de última geração, poderá ser alugada para realização 

construção do  Centro de com telões e uma televisão de LED de eventos científicos ou similares, 

Treinamento significa inicialmente de 55 polegadas, com possibilidade promovidos por outras sociedades ou 

um investimento na valorização de de uso e gravação simultâneos. organizações profissionais, e o valor 

um importante patrimônio da SMP, Auditório será revertido para a SMP.

mas tem o objetivo primordial de No auditório, cada uma das De acordo com o presidente da 
criar um espaço próprio para a poltronas tem pontos com tomadas SMP, Paulo Poggiali, serão inúmeros 
realização de eventos voltados para e acesso à internet, além de revesti- os benefícios que o Centro de 
a educação continuada dos pedia- mento em material que retarda a Treinamento oferecerá aos associa-
tras”, declarou Paulo Poggiali, propagação de chamas em caso de dos. “Além da oportunidade de 
presidente da Sociedade. incêndio. O tecido, que também participação em maior número de 

O projeto visou aspectos tecnoló- reveste as cadeiras de todas as eventos científicos, com conforto e 

gicos e ecológicos, sem deixar de salas, tem toque macio e microper- benefício do uso de todo o recurso 

valorizar o conforto, a praticidade, a furações, que permitem a passa- tecnológico que será disponibilizado, 

manutenção e os custos. Ele ocupa gem do ar e o processo de transpira- o Centro de Treinamento poderá 

um andar inteiro, e tem um auditório ção. contribuir, de alguma forma, para a 

autoestima do associado, que verá As cadeiras das cinco salas 

sua instituição forte e atuante em prol também são 100% recicláveis, com 

do pediatra mineiro” declarou ele.flexão de encosto, que proporciona 

mobilidade de postura para uso de O diretor de patrimônio da SMP, 

prancheta. Como quatro das salas Carlos Magno Guerra Lage, disse 

são multiuso, as cadeiras são que a pediatria terá uma nova fase a 

empilháveis e possuem carrinhos partir da construção do Centro de 

para facilitar o deslocamento, e as Treinamento. “Ele fica em uma área 

mesas são basculantes e têm nobre, será uma infraestrutura de 

rodízios. Todos os ambientes são apoio importantíssima para a 

climatizados, com cortinas que Sociedade”, disse. “A inauguração 

bloqueiam os raios ultravioleta e do Centro de Treinamento da SMP 

limitam a radiação, permitindo a significará um reforço nesta bela 

passagem de luz natural e possibili- trajetória da pediatria mineira”, 

tando economia de energia. completou Paulo Poggiali.

CANP - Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica 

- Veja aqui os cursos programados 

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

www.iapo.org.br

VII Simpósio Internacional de Otorrinolaringología Pediatrica da IAPO

Período: 18 a 20 de Novembro de 2011 
Coordenação: Tania Sih - IAPO 
Local: Camara Americana de Comercio
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

Quarta e última assembleia do ano delibera ações sobre negociações
 e traça objetivos para 2012    

Pediatras e representantes da dos médicos do município de andam as negociações da Regional 

diretoria da Sociedade Mineira de Contagem, relatou os avanços nas Oeste da SMP)

Pediatria e do Sindicato dos Médicos negociações da cidade com os planos Ao fim da assembleia extraordi-

de Minas Gerais estiveram reunidos privados de saúde.  Segundo ele, nária, ficou decidido então que a SMP 

na quinta-feira, 27 de outubro, na apesar de ter havidos alguns fica responsável por responder e 

sede do SINMED-MG. Essa foi a descredenciamentos, atualmente o aceitar a proposta feita pelas 

quarta e última assembleia extraor- valor mínimo pago pelas operadoras operadoras da Unidas, com ressalva 

dinária dos pediatras do ano de 2011. na clínica é de R$ 65,00. para o valor mínimo da consulta, que 

A primeira aconteceu no mês de O pediatra Nozor Galvão, presi- os pediatras entendem que deve ser 

abril, a segunda em julho e a terceira dente da Regional Oeste da de R$ 65,00, com reajuste anual. 

em setembro deste ano. Com o Sociedade Mineira de Pediatria, Por fim, foi decidido também que 
objetivo de melhoria da remuneração também compareceu à Assembleia o movimento continuará em 2012, 
e maior valorização profissional, o com notícias sobre as negociações buscando agregar ainda mais os 
movimento acionou todas as opera- principalmente na cidade de colegas na luta por uma pediatria 
doras de saúde suplementar, enca- Divinópolis. (veja, abaixo, como cada vez mais forte.
minhando a pauta da categoria 

estabelecida em assembleia.  

Após a leitura do edital de 

convocação, Paulo Poggiali, presi-

dente da SMP, apresentou novamen-

te as respostas enviadas por algu-

mas das operadoras para as quais 

foram feitas as solicitações dos 

pediatras mineiros, já apresentadas 

na reunião de 14 de setembro. A 

principal ação dessa última assem-

bleia, segundo o presidente  Paulo 

Poggiali, seria reforçar as respostas 

obtidas aos pediatras e, a partir daí, 

decidir quais respostas dar às 

operadoras que se manifestaram. 

Além disso, o pediatra Norberto 

Machado, representando a clínica 

Cemel e a Coopercom, cooperativa 

Cursos de Urgência e Emergência Pediátricas movimentam interior do estado     

Cinco cidades do interior de iros para se manter atualizado em da criança e sobre o diagnóstico 

Minas Gerais promoveram Cursos de congressos, muitos dos quais são diferenciado do choque, bem como 

Urgência e Emergência Pediátricas, realizados longe de suas cidades”, seu tratamento, respectivamente. No 

entre junho e outubro de 2011. disse ele. sábado, as atividades começaram às 

Montes Claros, Teófilo Otoni, 8h, e terminaram às 12h30, com uma A primeira cidade a sediar o curso, 

Ipatinga, Itajubá e Divinópolis mesa redonda seguida por discussão.neste ano, foi Montes Claros, na zona 

realizaram as atividades, sendo que norte do estado. Nos dias 17 e 18 de Já Ipatinga realizou o treinamen-

outras 19 cidades ainda irão promo- junho os pediatras da região partici- to nos dias 19 de 20 de agosto, 

vê-las. Trata-se de parceria de param do treinamento, que aconte- durante a noite de sexta-feira e a 

sucesso feita entre o Conselho ceu no Centro Ambulatorial de manhã do sábado.

Regional de Medicina de Minas Espec ia l i dades  do  Hosp i ta l  O  Curso  de  Urgênc ia  e  
Gerais, com apoio científico da Universitário Clemente de Faria. O Emergência Pediátricas aconteceu 
Sociedade Mineira de Pediatria.  curso teve grade científica muito também em Itajubá, nos dias 23 e 

Segundo Itagiba de Castro Filho, completa, contando com palestras 24 de setembro. Na sexta-feira, as 

pediatra e conselheiro do CRMMG, a que foram da abordagem inicial da palestras aconteceram durante a 

proposta de parceria com a SMP criança na urgência até a abordagem noite, das 20h às 20h50. O segundo 

surgiu da constatação da necessida- na crise aguda. e último dia de curso, sábado, foi 

de de atualização em urgências e Em seguida foi a vez de Teófilo mais movimentado, com conferênci-

emergências, por parte dos pedia- Otoni receber o curso, nos dias 8 e 9 as das 8h30 às 11h15.

tras de todo o estado. “São temas do de julho. Na sexta-feira, dia 8, Em Divinópolis, na zona centro-
dia a dia do pediatra, que muitas aconteceu a abertura, às 20h, e as oeste do estado, o treinamento foi 
vezes não encontra disponibilidade duas primeiras conferências do realizado em outubro, nos dias 21 e 
de tempo ou vezes recursos finance- encontro, sobre a abordagem inicial 22. A sexta-feira ficou reservada 

para duas conferências, sendo 

que a primeira, que teve início 

às 20h30, tratou da abordagem 

inicial da criança no prontoaten-

dimento, enquanto a segunda 

teve como tema a diarreia 

aguda. As palestras do sábado 

foram das 8h30 às 11h40.

PALS 

O curso Pedaitric Advanced 

Life Suport (PALS), em portu-

guês Suporte Avançado de Vida 

em Pediatria (SAVP), continua 

sendo realizado uma vez por 

mês, com cada vez mais 

participantes. O último aconte-

ceu nos dias 21 e 23 de outubro, 

em Belo Horizonte. 

AGENDA ESTADUAL 2011 !
Simpósio de Atenção à Saúde do Adolescente

Simpósio de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica do Hospital Mater Dei

Data: 18 e 19 de novembro de 2011

Local: Faculdade de Medicina da UFMG Inscrições gratuitas: 

Data: 17 a l9 de novembro

Local: Salão Nobre da Faculdade de Medicina da UFMG.

Mais informações pelo telefone: (31) 3239-9072.

Data: 24 a 26 de novembro de 2011

Local: Centro de Convenções do Hospital Mater Dei

Veja a Programação
www.faseh.edu.br

Veja aqui toda a Programação

Veja ficha de inscrição e programação

II Jornada de Atualização em Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II

Os participantes decidiram continuar o movimento em 2012 

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

11 de novembro de 2011 - ano VIII – nº 95    

O espaço será voltado para a educação 
continuada diz o presidente Paulo Poggiali

Defesa Profissional em Divinópolis
Em Divinópolis, o movimento de reuniões a princípio semanais e inteirando-os sobre as negociações. 

defesa profissional, que acontece por atualmente quinzenais, os pediatras  Outra carta foi enviada aos usuários 

meio da Regional Oeste da Sociedade mantiveram negociação direta com dos planos de saúde, alertando sobre 

Mineira de Pediatria, também já as operadoras a partir do envio de a necessidade de valorização do 

mostrou resultados positivos. Desde ofícios contendo a pauta de reivindi- pediatra e da sua justa remuneração 

junho de 2011, pediatras da cidade cação. Das quatro instituições, por parte da saúde suplementar. A 

negociam com as quatro maiores somente a Saúde Vida não se imprensa local também divulgou o 

operadoras locais: Unimed, Saúde pronunciou ou se dispôs a negociar. movimento.

Vida, Prontomed e São João de Deus A Regional, além de enviar a carta 

Saúde. As quatro, juntas, detêm aos planos de saúde, também enviou 

95% dos clientes de Divinópolis. Em um comunicado aos pediatras, 

Clique aqui e veja as cartas da 

Regional Oeste da Sociedade Mineira 

de Pediatria

Respostas obtidas até o momento em Divinópolis:

prática, e passa para o valor de 3) Adoção do Tratamento Unimed Divinópolis 
R$72,00, o mesmo valor pago Clínico Ambulatorial em Pediatria – 1) Consulta pediátrica em 
para as consultas médicas das TCAP - aceitam negociar.consultório passa para R$72,00. 
demais especialidades.Importante salientar que esta não é 4)  Pagamento das consultas e 
 São João de Deus Saúde uma conquista exclusiva do procedimentos hospitalares, 

movimento, já que é o valor Divinópolis usando como referência a CBHPM - 
remunerado para todas as consul- 1) Consulta pediátrica em 5ª Edição – 2011 – em negociação.
tas de todas as especialidades, o consultório passa para R$73,00. 

5) Fim das glosas definidas 
que não valoriza a consulta pediá- Importante salientar que esta não é 

como “consulta de retorno” - Não 
trica, como foi reivindicado. uma conquista exclusiva do 

acatado, em descumprimento a 
movimento, já que é o valor 2) Criação do Procedimento 

regra do Conselho Federal de 
remunerado para todas as consul-Atendimento Ambulatorial de 

Medicina (CFM) e Agência Nacional 
tas de todas as especialidades, o Puericultura-AAP, para o acompa-

de Saúde (ANS), exigindo a 
que não valoriza a consulta pediá-nhamento da criança e do adoles- justificativa por escrito.
trica, como foi reivindicado. cente no valor de R$124,00 - não 

6) Remuneração de consulta feita acatado. 
pelo pediatra à gestante no último 

3) Adoção do Tratamento 
trimestre do pré-natal - Já em 

Clínico Ambulatorial em Pediatria - 
prática, e passa para o valor de 

TCAP – não acatado. 
R$72,00, o mesmo valor pago para 

4) Pagamento das consultas e 
as consultas médicas das demais 

procedimentos hospitalares, 
especialidades.

usando como referência a CBHPM - 

5ª Edição – 2011 – em negociação. Saúde Vida Divinópolis

5) Fim das Glosas definidas Em nenhum momento procuraram 
como “consulta de retorno” - Não para negociação, demonstrando o 
acatado, em descumprimento a descrédito ao movimento e comple-
regra do Conselho Federal de ta desvalorização das consultas e 
Medicina (CFM) e Agência Nacional 2) Criação do Procedimento procedimentos pediátricos, bem 
de Saúde (ANS), exigindo a Atendimento Ambulatorial de como do profissional pediatra. 
justificativa por escrito. Puericultura - AAP, para o acompa-

Prontomed Divinópolis6) Remuneração de consulta feita nhamento da criança e do adoles-

pelo pediatra à gestante no último cente no valor de R$124,00 – Ainda em negociação. Reunião 
trimestre do pré-natal - Já em aceitam negociar. marcada para 16 de novembro.

A direção do Hospital São João de Deus 
aceitou negociar o AAP 

Defesa Profissional em Contagem
Em Contagem, a Cemel - uma carta solicitando reajustes nos assinado, em breve.

Cooperativa de Especialidades valores pagos para a especialidade, 5. Correios, Green Life: R$ 65,00

Médicas Eldorado e a Coopercon - em atendimento de pronto-socorro 6. Minas CenterMed, Coca-Cola, 
Cooperativa de Trabalho Médico de nestes dois hospitais. O que foi Confiança Saúde, Copass, Good Life: 
Contagem também iniciaram, neste pactuado é o que segue: R$ 60,00
ano, uma negociação com convênios 1. Saude (Sistema Assistencial 7. Mater Med: desde 01/11/2011 
e seguradoras. Atualmente, vem Unificado de Empresas), Fiat e Vitae: é de R$ 60,00 e a partir de 
acontecendo o descredenciamento, R$ 65,00 01/01/2012: R$ 65,00
em Contagem, por grande parte dos 2. Só Saúde: R$ 55,00 atual- Hoje, as cooperativas ainda 
pediatras, das operadoras que se mente. Será reajustado para R$ aguardam retorno das seguintes 
mantêm irredutíveis nas negociações 65,00 a partir de dezembro deste operadoras :  Go lden  Cross ,  
ou continuam pagando valores ano. Intermédica, Polícia Militar e Samp, 
extremamente inferiores às aspira- 3. Promed: R$ 60,00 Abeb, Vale, Notre Dame, Previminas, 
ções do movimento, como é o caso 4. Bradesco Saúde: desde Sul América, Admédico, Allianz, Amil, 
da Santa Casa e da Vitallis. setembro/2011 o valor é de R$ Gama Saúde, Marítima Seguradora, 

Os pediatras do Hospital Santa 56,00. Será majorado para R$ 65,00 Mediservice, São Bernardo, Unibanco 
Helena e Hospital São José enviaram a partir do aditivo que deverá ser AIG Saúde.

Em Montes Claros, o Centro Ambulatorial de Especialidades do Hospital Universitário Clemente de 
Faria ficou lotado.


