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ADOLESCENTE!
Simpósio de Atenção à Saúde do Adolescente reúne pediatras em BH

A importância em manter Assis Ferreira, responsável pela contribuição à causa do adolescente. 

constante o debate e as reflexões criação do Núcleo de Saúde do “O professor Roberto foi respon-

sobre a saúde dos jovens e adoles- Adolescente, antigo Serviço de sável pela formação de tantos 

centes foi motivo para a realização, Saúde do Adolescente do Hospital médicos, dedicou-se muito à 

nos dias 18 e 19 de novembro, do das Clínicas, que recebeu da vice- medicina, e nada mais justo e 

Simpósio de Atenção à Saúde do presidente da SMP, Raquel Pitchon especial do que entregarmos a ele 

Adolescente. O evento reuniu cerca dos Reis, placa oferecida pela esta homenagem”, afirmou Raquel 

de 120 pediatras e especialistas na entidade, em agradecimento à sua Pitchon. 

Universidade Federal de Minas 

Gerais e contou com as parcerias da 

Sociedade Mineira de Pediatria, do 

Núcleo de Saúde do Adolescente do 

Hospita l das Cl ín icas e da 

Faculdade de Saúde e Ecologia 

Humana.

 Segundo a pediatra Tatiane 

Miranda, coordenadora do evento, 

esse foi o primeiro simpósio voltado 

à saúde do adolescente em Belo 

Horizonte, mas a ideia é manter essa 

tradição. “Adolescência e contempo-

raneidade”, “Anorexia/bulimia”, 

“Obesidade”, “Iodo na dieta do 

adolescente”, e “Vacinação, cresci-

mento e puberdade” foram alguns 

dos temas abordados.

Homenagem

O evento contou com a participa-

ção do professor da UFMG Roberto 

CANP - Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica 

- Veja aqui os cursos programados 

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: 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

Respostas da Unidas e do Bradesco Saúde às reinvidicações    
A Unidas e o Bradesco Saúde nhamento da criança e do adolescen- interlocução com o Bradesco Saúde, 

enviaram recentemente à SMP te: consulta R$ 65,00 com o objetivo de obter resposta 

respostas das reivindicações dos positiva para  a correção no pagamen-3- Remuneração de consulta feita 

pediatras, discutidas nas assemblei- to das visitas hospitalares, usando pela gestante com o pediatra no 

as de Defesa Profissional da entida- como referência a CBHPM – 2010 e a último trimestre do pré-natal, com o 

de: adoção do Tratamento Clínico valor de R$65,00 no plano empresari-

Ambulatorial em Pediatria (TCAP).Bradesco Saúde al (maioria dos usuários) e de R$ 

58,00 para consultas de usuários de UnidasReajustou o valor da consulta 

planos individuais.pediátrica para toda Minas Gerais, a A Unidas MG respondeu a carta 

partir de 1° de outubro do corrente 4- As consultas a partir de enviada pela SMP, informando que a  

ano. 01/10/2011, cujas guias já tenham proposta de reajuste da consulta foi 

sido encaminhadas ao Bradesco acatada, passando o valor mínimo 1- Consulta pediátrica em 

Saúde com valor de R$56,00, terão o para R$65,00 a partir de 1º de consultório e pronto-atendimento: 

pagamento corrigido para R$65,00. janeiro de 2012, com previsão de R$65,00.

reajuste anual. Até 31/12/2011 O presidente Paulo Poggiali 2- Atendimento Ambulatorial de 
seguem pagando R$60,00.informa, ainda, que continua a Puericultura (AAP), para o acompa-

Seminário “Idade penal para adolescentes” reúne profissionais na FCMMG    

Com o objetivo de discutir a 

iniciativa de alguns parlamentares de 

criar lei a favor da diminuição da idade 

penal dos adolescentes, foi realizado 

no dia 29 de novembro, terça-feira, na 

Faculdade de Ciências Médicas de 

Minas Gerais, o seminário “Idade penal 

para adolescentes”. A lei tramita no 

Congresso Nacional e, se aprovada, 

permitirá que um adolescente de 16 

anos tenha direito a dirigir automóveis, 

consumir bebidas alcoólicas, viajar 

para o exterior e fazer financiamentos 

bancários, além de ser punível de 

acordo com seus crimes. O encontro 

abordou  os prós e os contras do 

projeto. 

A discussão contou com a presença 

de Dioclécio Campos Júnior, ex-

presidente da Sociedade Brasileira de 

Pediatria e atual Secretário de Estado 

da Criança do Distrito Federal, do 

professor Cirênio de Almeida, repre- somente a punição dos delitos do adolescente. E mais do que isso, 
sentando Rafael Guerra Pinto Coelho, cometidos por adolescentes, mas precisa estar ciente das responsabili-
presidente do Centro de Pós- uma minoria de adolescentes na dades que cabem não apenas à 
Graduação (CPG) da Fundação sociedade é que comete crimes. A família e ao estado, mas aos próprios 
Educacional Lucas Machado (FELUMA), grande maioria terá acesso à habili- cidadãos. É isso que realmente irá 
de Valéria da Silva Rodrigues, juiza de tação, bebidas alcoólicas, etc., uma contribuir para mudar a sociedade 
Direito Titular da Vara Infracional da vez que seriam liberados legalmente, brasileira”, diz. 
Infância e da Juventude da Comarca e utilizariam dos seus direitos sem O seminário foi uma realização da 
de Belo Horizonte do Tribunal de restrições”, disse ela. disciplina de adolescência da 
Justiça de Minas Gerais, e de O secretário Dioclécio Júnior Faculdade de Ciências Médicas de 
Mariângela de Medeiros Barbosa, defende a mesma opinião e afirma Minas  Gera is  (FCMMG),  da  
presidente do Departamento de que não é uma medida de redução da Associação Mineira de Adolescência 
Adolescência da SBP, que registrou a maioridade penal que irá resolver o (AMA), e do Centro de Referência 
não aprovação da SBP em relação à problema. “A sociedade brasileira Docente Assistencial de Adolescente 
criação de projetos de lei a favor da precisa se tornar cada vez mais e Jovens da Fundação Libanesa de 
diminuição da idade penal. consciente dos direitos da criança e Minas Gerais (FULIBAN).

A mesa de abertura ainda contou 

com a participação de José Sabino de 

Oliveira, presidente da Academia 

Mineira de Pediatria, que também foi 

o mediador da mesa de debates.  

Paulo Poggiali, presidente da SMP, 

marcou presença no evento, com-

pondo a mesa e incrementando os 

debates. Vale destacar a sua suges-

tão à Academia  Mineira de Pediatria 

para inclusão do tema “Idade penal” 

no próximo Fórum da Academia, em 

abril de 2012. 

De acordo com a coordenadora da 

Associação Mineira de Adolescência 

(AMA), Eliana Olímpio, o encontro foi 

importante porque discutiu as 

possíveis consequências do projeto. 

“Pensa-se que a lei visa atingir 

AGENDA ESTADUAL 2011 !
IV Jornada de Oftalmologia para Pediatras 

Data: 09 e 10 de dezembro de 2011

Local: Associação Médica de Minas Gerais - Veja ficha de inscrição e programação

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

05 de dezembro de 2011 - ano VIII – nº 96    

Participantes do evento na presença de Marília de Freitas Maakaroun, diretora médica da Fundação 
Libanesa de Minas Gerais e organizadora do evento, e do secretário Dioclécio Campos Júnior

!PARCERIA SMP/CRMMG

Curso de Urgência e Emergência Pediátricas é sucesso em Uberlândia   
Uberlândia recebeu o Curso de Os cursos de Urgência e ram a apresentação de temas que 

Urgência e Emergência Pediátricas Emergência Pediátricas são resultado foram da abordagem inicial da 

SMP/CRM nos últimos dias 18 e 19 de de parceria de sucesso entre o criança na urgência até as crises 

novembro. A cidade do interior de Conselho Regional de Medicina de convulsivas e o choque anafilático.

Minas Gerais foi a última a realizar a Minas Gerais e a Sociedade Mineira  Segundo o pediatra e Conselheiro 

atividade em 2011, depois de Montes de Pediatria, com continuidade já do CRM Melicegenes Ribeiro, o curso 

Claros, Teófilo Otoni, Ipatinga, definida para  2012. é de extrema importância para todos 

Itajubá e Divinópolis, que receberam Foram dois dias de importantes os pediatras. “As palestras são feitas 

os cursos entre os meses de junho e palestras em Uberlândia, que pela SMP com total apoio do CRM, e 

outubro. Cerca de 40 pediatras aconteceram das 20h às 22h30 no os temas são escolhidos pelos 

compareceram ao evento, que dia 18, sexta-feira, e das 8h30 às próprios pediatras, com temas muito 

aconteceu na Sociedade Médica de 12h30 no dia 19, sábado. Os pedia- informativos, que atualizam os 

Uberlândia. tras que compareceram acompanha- profissionais”, disse ele.

Diretores da SMP falam sobre Defesa Profissional em Uberlândia    
Um dos assuntos que chamaram a mineiros e as respostas obtidas até da importância de continuar 

atenção no evento foi o tema relacio- agora das operadoras do grupo exigindo o  pagamento das glosas 

nado à defesa profissional, campanha Unidas e da Bradesco Saúde e ainda indevidas pelas operadoras, paga-

encabeçada pela Sociedade Brasileira mento do Teste do Olhinho e frisou as respostas da Unimed-BH. No 

de Pediatria, com participação ativa que o pediatra deve denunciar ao interior , as cidades de Contagem e 

da SMP. O presidente da SMP Paulo escritório da ANS em Belo Horizonte, Divinópolis também foram citadas, 

Poggiali e o diretor de Assuntos por carta registrada  e com cópia com muitas operadoras atendendo 

Profissionais, Fábio Augusto de Cas- para a SMP, caso a operadora queira as principais reivindicações dos 

tro Guerra, fizeram uma retrospectiva caracterizar indevidamente o pediatras locais. 

da campanha pela defesa profissional retorno de consultas. Paulo Poggiali ressaltou a 

em Minas. Ele fez também um apanhado insatisfação dos pediatras mineiros 

Com projeção de slides, o diretor das conquistas obtidas pelos com as respostas recebidas da 

Fábio citou todos os passos da pediatras junto à Unimed nas Abramge-MG, Marítima Saúde, Sul-

campanha, de 2010 até os dias de cidades de Londrina-Paraná e  Porto América Saúde e Santa Casa 

hoje, reuniões com operadoras de Alegre-RS. E relatou o movimento Saúde. Salientou que a opção pelo 

saúde, assembleias, reinvindica- de defesa profissional em estados descredenciamento dessas opera-

ções, cartas enviadas e respostas como Rio Grande do Norte, doras é questão de foro íntimo de 

das operadoras até agora. O diretor Pernambuco, Distrito Federal e cada pediatra. Disse ainda que a 

falou do movimento SOS Pediatria, Espírito Santo, que também diretoria da SMP, atendendo à 

criado em Minas Gerais em 2005, obtiveram vitórias junto às operado-demanda de seus associados, 

fundamental para o início da ras locais. disponibilizou no site o modelo de 

campanha nacional.  descredenciamento a ser eventual- Mais informações: 

Ambos citaram as principais mente seguido.  – defesa profissi-

reivindicações dos pediatras onalO presidente Paulo Poggiali  falou 

www.smp.org.br

LIVRO! Faculdade de Medicina lança catálogo

CURSO   !
                Abenepi: discussão sobre doença cérebro-vascular        

“Aspectos evolutivos em crianças Infantil – Abenepi-MG. O evento Valeriana Leme de Moura Ribeiro da 

e adolescentes com doença cérebro- ocorreu no dia 1º de dezembro, Unicamp e, como moderador, o 

vascular” foi o tema da reunião quinta-feira, na sede da Associação pediatra e professor da Escola de 

científica promovida pela Associação Médica de Minas Gerais.O curso teve Medic ina da UFMG, Marcos 

Brasileira de Neurologia e Psiquiatria como palestrante a professora Maria Vasconcellos. 

Patrícia Regina Guimarães, Tatiane Miranda , Roberto Assis Ferreira , Raquel Pitchon e Cristiane 
de Freitas Cunha

Paulo Poggiali, presidente da SMP, participa de mesa de debates do evento

“Obras didáticas da área médica registro de mais de 500 publica- universidade”, informa o professor 

editadas por docentes da UFMG” é o ções feitas por docentes da unida- Edward Tonelli.

título do catálogo lançado recente- de e de departamentos do Instituto 

mente  pela Faculdade de Medicina de Ciências Biológicas da UFMG 

da UFMG. O livro reúne textos, ligados à medicina e da Faculdade 

publicações e outros materiais de Fonoaudiologia. Desse total, 

didáticos, que por cem anos ficaram 106 são inéditas, já que o restante 

sem visibilidade. O material, agora já constava da 1ª edição. 

de  fácil consulta, foi organizado “A obra engloba todos os cem 

pelo pediatra, membro da Academia anos de medicina na UFMG. Mas a 

Mineira de Pediatria e professor produção maior começou a ocorrer 

emérito da EMUFMG, Edward Tonelli. a partir dos anos 60, 70. Ressalto 

A organização coube também à que é um trabalho ímpar, impor-

biblioteca J. Baeta Vianna. A obra, tante resgate da memória da 

em sua 2ª edição, contém o produção de livros-textos da nossa 


