
!Com a palavra, a Regional

Pediatras da Regional Oeste se preparam para defender a profissão
Em Divinópolis, está localizada a 

administração da Regional Oeste da 
Sociedade Mineira de Pediatria. 
Presidida pelo médico Nôzor Galvão, a 
Regional, que tem aproximadamente 
70 associados, está em plena campa-
nha de valorização do pediatra. Em 
janeiro deste ano, foi criada a Comissão 
Permanente de Defesa Profissional 
composta por Alacy Antônio do 
Amaral, Ivan Perillo de Araújo, José 
Aparec ido  Inocênc io  Pe re i r a ,  
Maryangela Daher Rodrigues Ferreira 
Willi, Thais Rodrigues Oliveira Silva e 
pelo próprio Nôzor Galvão. 

Segundo o presidente da Regional, 
as principais reivindicações da 
Comissão são: valor da consulta 
pediátrica de R$ 120; pagamento das 
consultas e procedimentos hospitala-
res, usando como referência a CBHPM 
- 5ª Edição – 2011; pagamento do 
procedimento “atendimento ambula-

30% após às 19 horas, nos dias de precisamos que nossos associados torial de puericultura-AAP”, para o 
semana, nas 24h dos sábados, assinem o documento que reconhece a acompanhamento da criança e do 
domingos e feriados; e pagamento Comissão como legítima representante adolescente até os 19 anos e não 
das consultas e procedimentos de apenas até o quinto ano de vida como dos pediatras da região frente às 
intercâmbio no mesmo valor adotado acontece até agora; adoção do questões relacionada aos planos de 
pela Unimed de Divinópolis. Tratamento Clínico Ambulatorial em saúde”, explica. O presidente finaliza 

Pediatria – TCAP; fim das glosas dizendo que a participação de todos é Galvão esclarece que os pediatras 
definidas como “consulta de retorno”; fundamental para pressionar de forma não precisam estar credenciados ou 
fim da autorização para o atendimen- ordeira e legal, conseguindo fazer valer serem cooperados em operadoras de 
to ambulatorial de puericultura; os direitos e valores dignos dos saúde para fazer parte dessa campa-
acréscimo na consulta de plantão de atendimentos pediátricos. nha. “Para esse primeiro momento, 

!Eventos para 2013

Diretoria da SMP: mais uma reunião para tratar de eventos científicos
A diretoria da Sociedade Mineira de ficit de atenção, avaliação sobre os municipal de educação de Belo 

Pediatria reuniu-se na quinta-feira, 7 de usos e abusos de medicamentos são Horizonte no sentido de dividir com os 
março, para traçar uma série de ações assuntos que farão parte de um fórum profissionais da educação a discussão 
que estão norteando sua agenda a ser realizado pela Sociedade Mineira dos problemas sérios de comporta-
científica. O primeiro assunto tratou da de Pediatria com o apoio da Academia mento infanto-juvenil que têm sido 
grade do Simpósio de Atualização em Mineira de Pediatria. O fórum, a ser alvo da mídia nos últimos tempos. “Os 
Doenças Respiratórias da SMP, que vai realizado no dia 8 de maio próximo, diagnósticos feitos por profissionais 
ocorrer nos dias 19 e 20 de abril, no contará com a participação de inabilitados, o excesso de medicação 
auditório do Hospital da Unimed, no pediatras e educadores e será realizado ou a falta dele são assuntos que 
bairro Santa Efigênia, em Belo no Centro de Treinamento ou no merecem ser discutidos e o fórum será 
Horizonte. O simpósio, que envolve os auditório da Faculdade de Medicina da um espaço muito bom para comple-
comitês científicos de alergia, infecto- UFMG. Ao fim do evento, a SMP tarmos essa interface com a educa-
logia, otorrinolaringologia e pneumo- publicará nota com as conclusões. ção”, diz o professor Sabino.
logia, reunirá pediatras de toda Minas 

Participaram da reu-Gerais e contará com a participação de 
nião para estudar a gra-palestrantes de renome. Os temas 
de do evento os repre-trarão novidades de interesse da 
sentantes dos comitês especialidade e casos que merecem ser 
d e  A d o l e s c ê n c i a ,  compartilhados. A presidente da SMP, 
Neurologia Infanti l , Raquel Pitchon, falou que o evento tem 
Saúde Mental e Saúde a finalidade de atualizar o pediatra na 
E s c o l a r ,  a l é m  d e  sua prática diária. A adesão está 
Presidente da AMP, José grande e os participantes de todo o 
Sabino de Oliveira, que Estado estão demonstrando grande 
enfatizou a importância interesse pelos temas abordados.
d e  s e  f a z e r  u m a  

TDAH e outros temas i n t e r f a c e  c o m  a s  
Saúde escolar, hiperatividade, dé- secretarias de estado e 

!Pronto Atendimento fechado

SMP informa autoridades sobre situação do PA do Hospital Vila da Serra
A diretoria da Sociedade Mineira do Hospital Vila da Serra, em especial, metropolitana de Belo Horizonte. 

de Pediatria enviou ofício na sexta- o PA Pediátrico. A SMP informa ao Of íc ios  semelhantes  foram 
feira, 8 de março,  ao governador do governador que, nos últimos anos, enviados aos prefeitos de Belo Ho-
estado, Antônio Anastasia, no qual cerca de dezoito serviços de PA infantis rizonte, Márcio Lacerda, e Nova Lima, 
manifesta sua preocupação com as foram fechados e que o encerramento Cassinho Magnani e à promotora de 
notícias veiculadas na imprensa sobre de mais um colocará em risco a saúde Justiça de Defesa da Saúde, Josely 
o fechamento do Pronto Atendimento de toda a população infanto-juvenil Campos Pontes. 
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!Residência Médica

Confira o discurso de Raquel Pitchon no lançamento 
da Residência da Unimed:

À Diretoria da Unimed e Residentes, A SMP deseja as boas-vindas aos são médicos que atendem não só a 
novos residentes da área da Pediatria, criança e ao adolescente, mas também A Sociedade Mineira de pediatria 
Clínica Médica, Cirurgia Geral, à família, ouvindo, discutindo, (SMP) congratula a Diretoria da Unimed 
Ginecologia Obstetrícia, Neurologia e aconselhando e acompanhando seus pela importante iniciativa de instalação 
Ortopedia e Traumatologia. E nesse pacientes no contexto familiar.do Programa de residência médica no 
momento se volta para o acolhimento Entre suas missões, a Sociedade Hospital e Maternidade da Unimed. 
dos futuros pediatras, lembrando que a 

desenvolve ações visando a promoção A expansão das escolas de Medicina e dita crise na Pediatria veio valorizar o 
da saúde física, mental e o bem estar da a formação dos profissionais médicos, nosso trabalho. O médico quando 
criança e do adolescente, a atualização como um todo, tem sido um grande escolhe a nossa especialidade com 
e educação continuada do Pediatra e desafio para o nosso país. A Saúde hoje certeza não o faz visando única e 
nossa defesa profissional. Convidamos está atada a um difícil nó político ins- exclusivamente a remuneração. No 
a todos vocês, futuros pediatras, a se titucional de complexa resolução para o entanto, busca honorários justos e 
unirem nessa Luta! sistema. Iniciativas como essa são fun- dignos. O pediatra é, em sua grande 

damentais para a boa formação profissio- maioria, um idealista. No seu cotidiano 
Raquel Pitchonnal e especialização. Com certeza, tra-               tem como missão aliviar, confortar e 

rão benefícios bilaterais tanto para                     curar. Os pediatras, essenciais tanto ao Presidente da Sociedade Mineira 
os residentes quanto para a instituição. sistema de saúde, quanto à população, de Pediatria

!Ações da diretoria

27/02/2013 – Os presidentes do Comitê 
de Reanimação Neonatal, Márcio Pablo 
Pires e Vanessa Zákia, participaram do 
lançamento do projeto “Mães de Minas”, 
criado pelo governo estadual. Trata-se de 
um conjunto de ações de saúde voltadas 
para a proteção e o cuidado da gestante e 
da criança no primeiro ano de vida;

28/02/2013 – Reunião entre a 
presidente da SMP, Raquel Pitchon, e o 
gerente de nutrição infantil da Nestlé em 
Minas Gerais, Douglas Barbosa, para 
discutir questões relacionadas a patrocínios 
e apoios;

07/03/2013 – Reunião da diretoria da 
SMP com representantes dos comitês de 
Adolescência, Neurologia Infantil, Saúde 
Mental e Saúde Escolar para conversar 
sobre o fórum que deve acontecer em maio 
deste ano;

07/03/2013 – Reunião da presidente 
Raquel Pitchon com representantes da 
Abbott para patrocinar o Simpósio de 
Atualização em Doenças Respiratórias da 
SMP;

12/03/2013 – Participação da presiden-
te da SMP, Raquel Pitchon, do lançamento 
do Programa de Residência Médica da 
Unimed-BH.

!SMP na mídia 

Hospitais privados fecham e Centros de Urgência fecham as 
planos deixam clientes na mão portas na grande BH 

O fechamento do pronto 18 unidades de Pronto atendi-
atendimento adulto e pediátrico do mento pediátrico fecharam as portas 
Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, nos últimos cinco anos na grande BH 
já comunicado pelos planos de saúde e agora um Pronto Socorro em Nova 
ao clientes, expõe um problema que Lima também vai fechar as portas. 
vem crescendo na saúde privada: a 
deficiência da rede credenciada. 

) 

Geração sem Aids

Uma futura geração livre da Aids. 
Essa é a aposta do mundo diante da 
notícia de que uma criança de 2 anos 
pode ter sido curada do HIV nos 
Estado Unidos. No entanto, especia-
listas pedem cautela. !

AVC não manda aviso
Casos de Coqueluche aumen-

Principal causa de morte no país, tam em Minas Gerais
o acidente vascular cerebral (AVC), 

O número de casos de coqueluche também conhecido como derrame, 
aumentou 95% no Brasil, em 2012, traz novas preocupações. Isso porque 
segundo o Ministério da Saúde. Em o mal que mata mais de 100 mil 
Minas também foi registrado brasileiros por ano não escolhe idade. 
aumento nesse ano.  )

Assista aqui
Leia 

mais

Leia mais
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2º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes em 
Pediatria/
2º Encontro Da Liga De Pediatria

Simpósio de Atualização em Doenças Respiratórias da 
SMP

36º Congresso Brasileiro de Pediatria 
7º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia 
Pediátrica 
9º Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica 

12º Simpósio Brasileiro de Vacinas

I Reunião do Consórcio Brasileiro de Centros de 
Referência e Treinamento em Imunodeficiências 
Primárias 10º Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia 

e Metabologia

XVI Congresso Brasileiro de Nefrologia Pediátrica

III Encontro Internacional de Neonatologia

14º Congresso Brasileiro de Ensino
9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da 
Criança /

Local: São Paulo/SP
Data: 29 a 31 de maio de 2013

Local: Belo Horizonte, MG.
Data: 19 e 20 de abril 2013

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

Local: Recife/PE
Data: 10 a 13 abril - 

Data: 2 de Março de 2013 (sábado) 
Local: Auditório Térreo do Instituto da Criança do Local: Brasília/DF
Hospital das Clínicas da FMUSP Av. Dr. Enéas Carvalho de Data: 01 a 04 de maio - 
Aguiar, 647 (Estação Clínicas do Metrô) 
Inscrições até o dia 08/02/2013 (

Data: 27/04/2013 a 30/04/2013
 | Telefone: (11) 2661-8606)

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

Data: 07 a 09 de março de 2013
Local: Porto Alegre – RS
Informações: 

www.cbpediatria.com.br
www.otorrinoped2013.com.br
www.reumatoped2013.com.br

www.vacinas2013.com.br

www.cobrapem2013.com.br

thais.scudellet-
ti@hc.fm.usp.br

Saiba mais...

www.encontrodeneonatologia.com.br

!Agenda Estadual:

!Agenda Nacional:

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

Prefeitura de Divinópolis

Diretoria e Comitês da SMP discutem fórum de hiperativi
dade e déficit de atenção


