
A Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) recebeu no fácil manter essa infraestrutura, estamos com todos os 
último 19 de fevereiro a visita de uma comissão da finais de semana de 2013 praticamente ocupados com os 
Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP). Formado por cursos de reanimação neonanatal  e PALS, mas estudando 
Mário Roberto Hirschheimer, vice-presidente, Maria como trabalhar o espaço nos dias de semana para minimizar 
Fernanda Branco de Almeida, secretária geral, João as despesas”. Raquel também aproveitou a visita dos 
Coriolano Rego Barros, 1º secretário, Ana Cristina Ribeiro colegas de São Paulo para afirmar a importância da intera-
Zollner, 2ª secretária, e Lucimar Aparecida Françoso, 1ª ção entre as sociedades.
tesoureira, o grupo esteve em Belo Horizonte para conhecer 
de perto espaço do Centro de Treinamento da SMP. 
Ciceroneados por Raquel Pitchon, presidente da SMP, e 
Marcela Damásio, diretora de Cursos de reanimação, os 
pediatras paulistas quiseram saber sobre os mínimos 
detalhes – da concepção do projeto até as formas de sua 
utilização. 

Responsável pela mudança do Centro de Treinamento da 
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) para o novo 
local, realizada na gestão de Paulo Poggiali, em janeiro de 
2012, Marcela Damásio explicou como a realização do 
espaço foi concebida para receber os cursos da SMP, 
principalmente o PALS. “Toda nossa infraestrutura foi 
pensada para esse fim, desde a cor do CT às soluções de 
isolamento acústico e de iluminação”, disse Marcela. A 
médica ainda mostrou que nos 180m² do espaço cabem até 
100 pessoas, distribuídas entre as cinco salas e um auditó-
rio, que podem funcionar independentemente ou de forma 
simultânea. As informações dadas por Marcela foram 
anotadas e todo o CT foi documentado em foto pelos 
membros da SPSP.

Raquel Pitchon destacou os desafios de gestão da SMP 
depois da inauguração do Centro de Treinamento. “Não é 
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Pediatras paulistas visitam Centro de Treinamento da SMP
!CENTRO DE TREINAMENTO 

A presidente da SMP, Raquel Pitchon, reuniu-se na da Rede Cegonha continuem sendo implantadas, “para 

quinta-feira, 24 de janeiro, com a pediatra Sônia Lansky, tanto, formaremos uma comissão de trabalho, coordena-

coordenadora da Comissão Perinatal e do Comitê de da pelos nossos presidentes de comitê de Neonatologia e 

Prevenção de Óbitos Infantis da Prefeitura de Belo Reanimação neonatal Pablo Márcio e Vanessa”, finalizou.

Horizonte e a médica Nanci Gusmão, para avaliar as 

estratégias de trabalho conjunto com a Sociedade Mineira 

de Pediatria.

Na reunião, o tema discutido foi a participação ativa da 

SMP na elaboração das diretrizes clínicas para o parto e 

nascimento e estratégias de atendimento mais humaniza-

do a mães e recém-nascidos, atendidos pelo SUS.  Sônia 

Lanski listou os sete hospitais que já trabalham com a 

Rede Cegonha em Belo Horizonte: Risoleta Neves, Odilon 

Behrens, Júlia Kubitschek, Odete Valadares, Hospital das 

Clínicas, Santa Casa de Misericórdia e Hospital Sofia 

Feldmann .

“Todas as primeiras quartas-feiras do mês a Comissão 

Perinatal se reúne e há uma reunião mensal do Comitê de 

óbitos. Fazemos uma avaliação neonatal trimestral, com 

elaboração de protocolos”, enfatizou Sônia Lanski. Ela 

completou falando da importância da participação da SMP 

nas discussões sobre o assunto.

Para a presidente Raquel Pitchon, há um interesse 

muito grande da SMP em colaborar para que as estratégias 

!PERINATAL

Virgínia de Freitas Martins e Sousa, jovem pediatra que 
trabalha em Sete Lagoas, cidade da região Metropolitana de 
Belo Horizonte, foi a ganhadora de um dos doze tablets 
sorteados para pediatras de todo o país pela Sociedade 
Brasileira de Pediatria. A entrega foi feita pela presidente da 
Sociedade Mineira de Pediatria, Raquel Pitchon, que repre-
sentou  o presidente da SBP, Eduardo da Silva Vaz. A entrega 
ocorreu na sede do Centro de Treinamento da SMP, na 
quinta-feira, dia 24 de janeiro, em Belo Horizonte.

Para a pediatra, que é sócia da SMP desde 2010 (quando 
ainda era R2), este ano começou com o pé direito: “Nem 
acreditei quando recebi o telegrama da SBP, achei que era 
uma pegadinha, já que nunca havia sido sorteada para nada. 
O tablet  vai ser muito útil, pois estarei sempre conectada e 
poderei fazer consultas na rede para baixar artigos e listas de 
medicamentos, quando necessário”, diz Virgínia. 

A pediatra comentou, ainda, que recebe por email muitas 
informações sobre novidades tecnológicas na sua área que é 
neonatologia e que também aí o tablet será muito importan-
te, pois poderá acessar seus emails de onde estiver.

Pediatra, se você está interessado em ganhar um tablet, 
saiba mais sobre o sorteio, cujas inscrições ainda estão 
abertas até março de 2013.

 para mais informações. Clique aqui

!SORTEIO

Pediatra mineira ganha um tablet da SBP  

16/1/2013: Reunião com a Diretoria Executiva da SMP 24/1/2013: Reunião com a Coord. da Comissão 
Perinatal17/1/2013: Reunião administrativa SMP

24/1/2013:  Entrega do Prêmio da SBP19/1/2013: Reunião com a Diretoria Executiva da 
Sociedade Paulista de Pediatria 25/1/2013: Reunião administrativa SMP

!AÇÕES DA DIRETORIA 

Rede Cegonha é tema de reunião na SMP  

Até 15 de fevereiro, interessados podem fazer inscrição de 2013, em São Paulo (SP). O concurso é realizado pela 
para obter o “Certificado de Área de Atuação em Alergia e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e pela Associação 
Imunologia Pediátrica”. As provas teórica e teórica-prática Médica Brasileira (AMB). Acesse  ou clique 
estão previstas para ocorrer em um único dia, 16 de março nos locais indicados ao lado e saiba mais!

www.sbp.com.br

!CERTIFICADO

Atuação em Alergia e Imunologia Pediátrica

A Faculdade de Ciências Médicas de 
Minas Gerais, por meio do Centro de 
Pesquisa e Pós-Graduação, oferece o 
Curso de Especialização em Saúde 
Mental da Infância e Adolescência. 
Coordenado pela Professora/Doutora 
Marília de Freitas Maakaroun, o 
objetivo geral da especialização é 
capacitar profissionais, que trabalham 
com crianças e adolescentes, nas 
áreas de desenvolvimento e neuropsi-
cologia. No programa serão abordados 
assuntos como o novo paradigma para 
a compreensão do ser humano, 
desenvolvimento psicológico e 
neurológico normal da criança e do 
adolescente, farmacologia, entre 
outros. As aulas estão previstas para 
começar em fevereiro de 2013 e as 
inscrições já estão abertas.  
Informações na Fuliban pelos telefo-
nes: 3221-9656, 3223-2855.

Especialização em Saúde 
Mental na Ciências Médicas

!CURSOS

Valorização do Pediatra continua em pauta na SMP
!DEFESA PROFISSIONAL

Simpósio de Doenças Respiratórias da SMP

Local: Belo Horizonte, MG.

Data: 19 e 20 de abril 2013 

!AGENDA 2013 - ESTADUAL

12º Simpósio Brasileiro de Vacinas

XVI Congresso Brasileiro de Nefrologia Pediátrica

36º Congresso Brasileiro de Pediatria 

7º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia Pediátrica 

9º Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica 

III Encontro Internacional de Neonatologia

Local: Recife/PE

Data: 10 a 13 abril 

Local: Brasília/DF

Data: 01 a 04 de maio

Data: 27/04/2013 a 30/04/2013

Local: Hotel Royal Palm Plaza - Salão Imperial - São Paulo /SP

Local: São Paulo/SP

Data: 29 a 31 de maio de 201336º 

Local: Curitiba/PR Data: 08 a 12 de outubro

Data: 2 de Março de 2013 (sábado) 

Local: Auditório Térreo do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da FMUSP Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 

647 (Estação Clínicas do Metrô) 

Inscrições: até o dia 08/02/2013 (  | Telefone: (11) 2661-8606)

Data: 07 a 09 de março de 2013

Local: Porto Alegre – RS

Informações: 

www.vacinas2013.com.br

www.cobrapem2013.com.br

Saiba mais...

www.cbpediatria.com.br

www.otorrinoped2013.com.br

www.reumatoped2013.com.br

thais.scudelletti@hc.fm.usp.br

www.encontrodeneonatologia.com.br

10º Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia

14º Congresso Brasileiro de Ensino

9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança /

2º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes em Pediatria /

2º Encontro da Liga de Pediatria

I Reunião do Consórcio Brasileiro de Centros de Referência e Treinamento em 

Imunodeficiências Primárias 

!AGENDA 2013 - NACIONAL

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

Mário Roberto Hirschheimer, vice-presidente SPSP, Ana 
Cristina Ribeiro Zollner, 2ª secretária SPSP, Lucimar 
Aparecida Françoso, 1ª tesoureira SPSP, Marcela Damásio, 
diretora de cursos NALS e PALS da SMP, Maria Fernanda 
Branco de Almeida, secretária geral SPSP, Raquel Pitchon, 
presidente SMP, João Coriolano Rego Barros, 1º secretário 
SPSP, em visita ao Centro de Treinamento da SMP. 

O tablet foi entregue pela presidente da SMP  

Raquel Pitchon, Sônia Lanski e Nanci Gusmão

A movimentação para a continuidade das discussões De acordo com Mário Lavorato, diretor de Integração das 
sobre a defesa profissional do pediatra, em Minas Gerais, já Regionais da SMP, apesar de muita luta e de algumas 
teve início este ano. Em Divinópolis, por exemplo, o presi- conquistas, os planos de saúde, em sua maioria, se omiti-
dente da Regional Oeste da SMP, Nozor Galvão, convocou os ram e se recusaram a atender as solicitações dos pediatras. 
pediatras da região para participarem de uma comissão “Em 2013, as nossas reivindicações e metas continuam as 
permanente de valorização da consulta pediátrica e do mesmas e não vamos descansar enquanto não conseguir-
procedimento de puericultura. A reunião da Oeste vai mos alcançá-las”, diz Lavorato.  
acontecer no início de fevereiro, mas 2012 também foi 
marcado por conquistas, encontros e definições sobre o 

Principais reivindicações                assunto. 
dos pediatrasEm Belo Horizonte a SMP, junto com o Sindicato dos 

Médicos de Minas Gerais, realizou uma série de assembleias  Valor da Consulta Pediátrica de R$ 120,00,?
no ano passado, quando cartas com as reivindicações foram 

 Pagamento dos honorários e procedimentos hospita-?redigidas e enviadas para as operadoras de saúde comple-
lares, usando como referência a edição vigente da 

mentar, mas sem respostas satisfatórias das mesmas. Em 
Classificação Brasileira Hierarquizada de 

Varginha, uma comissão foi criada, em agosto, e uma carta 
Procedimentos Médicos – CBHPM,

foi enviada à Unimed, em outubro, com os pedidos dos 
 Criação do Procedimento: Atendimento Ambulatorial pediatras da região. A operadora aceitou implantar, no sul de ?
de Puericultura-AAP, para o acompanhamento da Minas, o procedimento de puericultura, mas com o valor de 
criança e do adolescente,R$ 80, sendo que o ideal seria R$ 120, e com consultas só 

até o primeiro ano de vida. As outras reivindicações, como a  Adoção do Tratamento Clínico Ambulatorial em ?
implementação do TCAP ou a equiparação do valor pago Pediatria - TCAP
pela visita ambulatorial e a em consultório não foram 

 Fim das Glosas definidas como “consulta de retorno”,?acatadas. 

 Remuneração de consulta  feita pelo Pediatra a ?Em Uberlândia, o mês de setembro de 2012, foi marcado 
gestante no ultimo trimestre do pré-natal.por uma suspensão temporária dos atendimentos de planos 

de saúde e cooperativas médicas. De acordo com os líderes 
do movimento na cidade, as tentativas de negociação com 

Em tempo as operadoras começaram em 2011, mas até aquele 
momento somente a Unimed tinha dado resposta e teve 

Reunião de Defesa Profissional, em propostas aceitas pelos pediatras. Talvez tenha acontecido 
na cidade de Ubá, na Zona da Mata mineira, o caso mais Divinópolis
extremo de Minas Gerais. Em agosto, foi publicada no Diário 

Assunto: discussão sobre a criação de uma comissão Oficial da União (DOU) uma notificação da Agência Nacional 
permanente de valorização da consulta pediátrica e do de Saúde (ANS) à Unimed da cidade. Segundo texto do 
procedimento de puericultura e sobre a cobrança em DOU, a operadora restringiu a liberdade de exercício de 
sala de parto, quando o pediatra não estiver de plantãoatividade profissional dos prestadores de serviço, especiali-

dade pediatria, por negar autorização de consulta, alegando Data: 04/02/2013 (segunda-feira), às 19 horas
prazo específico de 29 dias, o que, para a Unimed, caracteri- Local: Clínica Santa Lúcia - Av. JK, 155 -                 
zaria retorno. A apuração da ANS iniciada em janeiro de Divinópolis /MG
2012, acabou gerando uma multa de R$ 21 mil para a 
operadora de Ubá. 


