
O dia da Criança é mais um momento de luta e mobiliza- 6. Combate à violência física, sexual e os maus tratos 

ção de todos os segmentos privados e públicos envolvidos que é grave problema de saúde pública no Brasil, constitu-

com a Saúde da criança e do adolescente. Muito se fez pela indo hoje a principal causa de morte de crianças e adoles-

infância no Brasil, mas um longo caminho nos falta percor- centes a partir dos 5 anos de idade.

rer. Os direitos da criança e do adolescente vão além da 7. Acompanhamento pelo especialista em pediatria da 
garantia da Saúde, Educação e Segurança. As bandeiras criança e do adolescente com regularidade visando sua 
dos movimentos associativos em Pediatria estão sintoniza- abordagem integral com cuidados em relação ao cresci-
das a todas essas necessidades. E pelo menos 10 são mento, desenvolvimento, imunizações, saúde física, 
nossas reivindicações:

mental e emocional. Contribuir ainda, para a harmonia 
1. Garantia à saúde materno-infantil: o cuidado da familiar, sendo muitas vezes referência de apoio e confian-

criança começa pelo acesso da mãe durante a gestação, ça. A formação pediátrica possibilita, felizmente numa 
aos cuidados pré-natais promovendo sua saúde, nutrição, proporção significativa, a prática profissional cuidadosa e 
afastamento das drogas, tabagismo e bebidas alcoólicas. solidária, permeando a abordagem técnica com atitudes 

2. Atendimento do bebê no momento do parto, pelo que trazem conforto e segurança às famílias.

especialista em pediatria, garantindo a transição segura da 8.  Promover atividades de lazer, cultura, brincadeiras, 
passagem intra-útero ao meio externo nas melhores diversão e socialização que visem o bem estar das crian-
condições. ças.

3. Ofertar o melhor alimento para o bebê: leite mater- 9. Fortalecer as práticas de inclusão social e escolar de 
no exclusivo até 6 meses de vida e, para tanto, defesa todas as crianças e adolescentes independentes da cor, 
pelos seis meses de licença maternidade. religião ou qualquer outra condição que estimule o precon-

4. Introduzir alimentos sólidos a partir dos seis meses, ceito.
evitando uso do sal, açúcar, industrializados, guloseimas e 

10. Acesso universal à Escola, da criança e do adoles-
refrigerantes, durante a infância.

cente, garantido sua permanência mínima no ensino 
5. Proteção e estímulo para todas as crianças até 6 fundamental e médio, considerando que a Educação é a 

anos de vida, fase decisiva para o crescimento e desenvol- mola propulsora do futuro individual e de grupo.
vimento saudáveis. Nessa etapa, o cérebro cresce quase 

Os desafios são inúmeros porque no século XXI não 
que integralmente e sua estrutura se diferencia em 

basta para a criança e o adolescente a redução da mortali-
funções complexas, que permitem a formação da inteli-

dade e aumento da sua longevidade. É essencial proporci-
gência, da capacidade de aprendizagem, do perfil da 

onar o VALE-VIDA com qualidade e garantia do seu bem- 
personalidade, do comportamento individual. Portanto, é 

estar.
essencial a expansão rápida da rede de creches e pré-

Raquel Pitchonescolas gratuitas de qualidade e em tempo integral, 

Vice-Presidente da SMPbeneficiando a população de baixa renda. 
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Dia da Criança e o melhor presente: UM VALE- VIDA 
!12 DE OUTUBRO 

Médicos mineiros suspendem atendimentos para a forma desrespeitosa com que os médicos e usuários 

eletivos no período de 10 a 18 de outubro estão sendo tratados por várias empresas de planos de 

saúde. Muitos planos de saúde interferem diretamente no Prezado cidadão, prezada cidadã,

trabalho do profissional, criam obstáculos para a solicitação Informamos que desde o dia 10 de outubro, os médicos 
de exames e internações, além de pagarem valores de todo o Brasil suspenderam os atendimentos eletivos aos 

irrisórios para consultas e procedimentos. planos de saúde. Em Minas Gerais, a suspensão acontecerá 

até o dia 18 de outubro. Lembramos aos usuários que nem sempre os planos de 

Durante este período, os médicos mineiros não saúde com valores de mensalidades mais baixos 

realizarão consultas, nem outros procedimentos eletivos representam os melhores. Por isso, antes de assinar um 
pelos planos de saúde, seguindo orientação das entidades contrato com sua operadora, procure saber como ela trata 
nacionais (AMB, CFM e Fenam). Os pacientes previamente de quem trata de você, ou seja, seu médico.
agendados serão atendidos em nova data, mas caso os 

Repassem estas informações também aos responsáveis 
pacientes optem pelo atendimento neste período, 

por contratar o seu plano em sua Empresa.
informamos que os mesmos serão atendidos mediante 

Contamos com sua compreensão.pagamento com valores de referência nacional. 
Esta é uma luta de todos nós brasileiros por uma Destacamos ainda que os casos de urgência e emergência 

Saúde melhor!serão todos atendidos normalmente. 

Comunicado da Associação Médica de Minas GeraisUm dos objetivos da suspensão é alertar a população 

Comunicado aos usuários de planos de saúde
!DEFESA PROFISSIONAL

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

A SMP parabeniza todos 
seus pequenos pacientes 
neste 12 de outubro, mas 
lembra que todos os dias 
são dias das crianças
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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.

Clique aqui


