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Pediatra mineiro, 

lembre-se: dia 23 

de outubro é dia 

de eleição na 

Sociedade Mineira 

de Pediatria. Não 

deixe de participar 

desse importante 

momento. 

 e 

saiba mais.
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Pediatras e representantes da diretoria da Sociedade pediatras de Minas Gerais encaminharão, por intermé-

Mineira de Pediatria (SMP) e do Sindicato dos Médicos de dio de suas entidades representativas (Sindicatos dos 

Minas Gerais (Sinmed-MG) se reuniram, na última Médicos e SMP), nova carta às operadoras de plano de 

terça-feira, 25 de setembro, no auditório do Centro de saúde com as seguintes reivindicações: 

Treinamento da SMP para discutir qual o próximo passo Valor da Consulta Pediátrica de R$ 120,00,�
na busca pela valorização profissional e melhoria da 

Pagamento dos honorários e procedimentos �remuneração do pediatra. Há mais de 30 dias, o movi-
hospitalares, usando como referência a edição vigente 

mento enviou uma carta às operadoras de saúde 
da Classi f icação Brasi le ira Hierarquizada de 

suplementar, encaminhando as propostas estabeleci-
Procedimentos Médicos – CBHPM,

das em assembleia, mas nenhuma resposta foi obtida. 
Cr iação do P roced imento: Atend imento �Diante disso, a categoria se reuniu, novamente, para 

Ambulatorial de Puericultura-AAP, para o acompanha-discutir e aprovar uma nova carta, que será encaminha-

mento da criança e do adolescente,da novamente às operadoras. 

Paulo Poggiali, presidente da SMP, enfatizou a Adoção do Tratamento Clínico Ambulatorial em �
importância de que as operadoras de saúde suplemen- Pediatria - TCAP

tar compreendam que investir no atendimento da Fim das Glosas definidas como “consulta de retor-�
criança e do adolescente é garantir sua própria carteira no”,
de cooperados, uma vez que os pediatras previnem as 

Remuneração de consulta  feita pelo Pediatra a �doenças do futuro. “Há 30 anos, os médicos deram um 
gestante no ultimo trimestre do pré-natal.tiro no pé quando resolveram trabalhar para as opera-

 e veja a  carta  que será enviada às doras, mas estou certo de que hoje, quem dá o tiro no pé �
operadoras do plano de saúde são as operadoras, que não percebem que a política de 

remuneração é extremamente defasada e ingrata”, 

afirmou. 

A adesão dos profissionais da especialidade ao 

movimento também foi tema de discussão. O pediatra 

Mário Lavorato, diretor de Integrações das Regionais da 

SMP, enfatizou a necessidade da categoria se unir para 

que o movimento consiga obter os benefícios almeja-

dos. Segundo o recadastramento feito em 2011 pelo 

Conselho Federal de Medicina, são cerca de 27 mil 

pediatras com título de especialização no país. “O 

pediatra está aí, mas, infelizmente, em vez de enfrentar 

as dificuldades optou por abandonar a profissão e seguir 

em outras atividades. Sem a participação e sem a 

intervenção do pediatra, que é o maior interessado, 

essa briga se torna mais difícil”, explicou. 

Ao fim da assembleia, ficou decidido então que os 
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Assembleia aprova reivindicações de 2012 
!DEFESA PROFISSIONAL 

A Sociedade Mineira de Pediatria entregou juntamente com os comitês científicos, garantem o 

sucesso do evento, a cada ano que passa”.simbolicamente aos Departamentos de Pediatria das 

Faculdades de Medicina da UFMG e das Ciências Médicas de Raquel Pitchon, presidente do congresso e vice-
Minas Gerais os valores referentes à sua participação no 13º presidente da SMP, ao apresentar os números, fez questão 
Congresso Mineiro de Pediatria, que reuniu em abril 1.051 de lembrar que o evento superou os anteriores em  
inscritos de quase todos os estados brasileiros. A entrega inscrições e em valores. Ela levantou, ainda, a importância 
dos recursos ocorreu em reunião de diretoria realizada na da participação dos departamentos das duas escolas de 

quinta-feira, dia 20 de setembro, quando a presidente do medicina mais tradicionais de Belo Horizonte e citou a 

congresso, Raquel Pitchon, apresentou a prestação de possibilidade de avaliação da presença de departamentos 

contas, cuja receita bruta foi de R$440.382,56 e o lucro de outras faculdades de medicina que estão surgindo em 

R$162.784,91, sendo que 50% foram para a SMP e a Belo Horizonte, desde que traduzam a seriedade científica 

das duas que já participam há muitos anos. metade restante dividida entre as duas faculdades. 

Ao receber o chegue simbólico da SMP, Navantino Alves Para Paulo Poggiali, presidente da SMP, o sucesso 

Filho e Benigna Maria de Oliveira, chefes do Departamento financeiro do evento foi o retrato do sucesso científico que 

de Pediatria das Ciências Médicas e da UFMG, se deveu ao empenho e ao grande esforço dos 

respectivamente, agradeceram à entidade e justificaram a organizadores, comandados pela presidente do 

utilização da verba. A criação do Departamento de congresso, Raquel Pitchon, e pelo coordenador científico, 

Pediatria do Hospital São José, segundo o professor Luciano Amedée Peret Filho. O presidente citou, ainda, a 

Navantino, é uma das aplicações desses recursos. Para a presença dos departamentos de pediatria das duas 

professora Benigna, as atividades de pesquisa, extensão e faculdades. “São parceiras fundamentais da SMP, das 

projetos pedagógicos do departamento têm sido quais a entidade não pode abrir mão em função do grande 

executados através da verba recebida deste evento.cabedal de conhecimento dos dois departamentos, que, 

13º Congresso Mineiro dá lucro e SMP repassa verbas para faculdades
!CONGRESSO MINEIRO

Uberlândia já realiza movimento de paralisação aos 

atendimentos de convênio da rede particular

hoje, o movimento está coeso e com uma grande 

adesão. Em nossas últimas assembleias tivemos a 

participação de 40 a 50 pediatras e a mídia está fazendo Desde o dia 20 de setembro, os pediatras de 
uma cobertura bem interessante”, afirmou Sandra Uberlândia (Triângulo Mineiro) realizam suspensão dos 
Faria. atendimentos de planos de saúde e cooperativas 

 e leia a matéria veiculada pelo jornal O médicas que operam planos de saúde. Segundo a 
Tempo, no dia 25 de setembro, sobre a paralisação em pediatra Sandra Faria, uma das lideranças do movimen-
Uberlândiato, a tentativa de negociação com as operadoras de 

saúde suplementar se iniciou ano passado, mas nenhu-

ma resposta foi encaminhada pelas operadoras, com 

exceção da Unimed, que não teve suas propostas 

aceitas pela categoria. A partir de 2012, o movimento 

ganhou o apoio do Sindicato dos Médicos de Uberlândia.

Durante a assembleia realizada em Belo Horizonte, 

os pediatras se reuniam concomitantemente em 

Uberlândia para definir as próximas ações do movimen-

to e foi realizada uma vídeo – conferência, moderada 

por Fernando Mendonça (secretário-geral da SMP e 

representante do Sindicato dos Médicos), onde  os 

pediatras do interior puderam esclarecer suas dúvidas 

com os representantes da assessoria jurídica do 

Sindicato. 

Paulo Poggiali, presidente da SMP, parabenizou os 

profissionais pela iniciativa e disponibilizou à categoria 

todos os setores da SMP, principalmente, o de Defesa 

Profissional, para auxiliar a fortalecer o movimento. 

“Estamos exigindo melhores condições salariais e 
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Defesa Profissional no interior 

Simpósio Erros Inatos do metabolismo: fenótipos, doenças e tratamentos

Realização: Sociedade Mineira de Pediatria.

Data: 01 a  03 de novembro de 2012

Local: Auditório do Hospital da Unimed - Rua Ponta Porá, 45 - 1º subsolo, esquina com Av. Contorno 3.097 

Informações e inscrições:   www.simposioerrosinatos.com.br

!AGENDA ESTADUAL – 2012 

17º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica

21º Congresso Brasileiro de Perinatologia

Data: 10 a 13/10

Local: Rio de Janeiro/RJ

Informações:  ou pelo telefone (41)3022-1247 

 
Data: 31/10 a 2/11

Local: Florianópolis/SC

Informações: Ekipe de Eventos, pelo telefone (41)3022-1247

Data: 14 a 17/11

Local: Curitiba/PR

Informações: 

www.infectoped2012.com.br

www.perinato2012.com.br

12º Congresso Brasileiro de Adolescência

!AGENDA NACIONAL - 2012 

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

Paulo Poggiali e Fernando Mendonça discutem o 

conteúdo da carta que será enviada às operadoras 

de saúde suplementar 

Transmissão simultânea entre a assembleia 

realizada em Belo Horizonte, no Centro de 

Treinamento da SMP, e a realizada em Uberlândia, 

presidida pela pediatra Sandra Faria


