
!Doenças respiratórias

Simpósio lota auditório da Unimed-BH

!Defesa Profissional

Honorários médicos são tema de reunião
Representantes de hospitais categoria, a gestão deve ser individuali- da pediatria. São elas: reajuste do valor 

da consulta pediátrica para R$ 120, pediátricos se reuniram, no último dia zada. Os representantes dos hospitais 
conforme sugestão e aprovação em 15, com o médico Juraci Gonçalves de foram unânimes em afirmar que a 
Assembleia da SMP, de dezembro de Oliveira, coordenador da Comissão demanda por atendimento está alta e o 
2012; reajuste do valor da visita Estadual de Honorários Médicos de tempo de espera muito superior ao que 
hospitalar; remuneração médica para Minas Gerais (CBHPM), para discutir a desejariam oferecer aos clientes. Todos 
avaliação do paciente na sala de questão da valorização da pediatria no reivindicaram honorários médicos na 
observação (em leito), ou seja, na semi-estado. Presidida pelo próprio Juraci, a sala de observação, aumento da visita 
internação; remuneração com paga-reunião contou com a presença de hospitalar e complemento do plantão. 
mento de taxa hospitalar na sala de Raquel Pitchon dos Reis, presidente da O hospital Belo Horizonte, por exemplo, 
observação; definição da consulta SMP, Gilmar Ferraz, Hospital Padre está sem pediatra no domingo à noite. 
medica conforme CFM; reajuste dos 

Anchieta, José Guerra, Hospital São No Vila da Serra, há também problemas 
honorários do pediatra na sala de 

Camilo, Cláudio Pacheco, Hospital com a escala de plantonistas e 60% do 
parto; remuneração para o médico 

Mater Dei e Job da Mata Neto, Hospital atendimento é da Unimed, enquanto o 
pediatra internista, que realiza as 

Belo Horizonte. mesmo é responsável por apenas 50% 
interconsultas de emergência do 

do faturamento do hospital.  Os pediatras lembraram que cada paciente internado durante as 24 
hospital tem características próprias e Na reunião, também foram horas; e adicional noturno e de fim de 

apresentadas as reivindicações gerais que, apesar de ser uma luta da semana. 
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08 de maio
Local: Centro de Treinamento da SMP – Belo Horizonte, 
MG

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

Local: Brasília/DF Local: Curitiba/PR Data: 08 a 12 de outubro
Data: 01 a 04 de maio - 

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

Saiba mais...

www.cobrapem2013.com.br www.cbpediatria.com.br
www.otorrinoped2013.com.br
www.reumatoped2013.com.br

!Agenda Estadual:

!Agenda Nacional:

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

!Ações da Diretoria

3/04/2013 - Reunião administrativa; da SMP, para o Jornal Tudo sobre a “Crise da Pediatria”;

3/04/2013 - Audiência Pública na Assembleia 09/04/2013 – Entrevista dada por Cláudio Drummond 
Legislativa; Pacheco, diretor de assuntos profissionais, para o 

programa Panorama, da TV Assembleia, sobre a “Crise na 10/04/2013 - Reunião administrativa;
Pediatria”;

15/04/2013 - Reunião com a Comissão Estadual de 
17/04/2013 – Entrevista dada por Cláudio Drummond honorários médicos e Hospitais com serviço pediátrico;

Pacheco, diretor de assuntos profissionais, para a TV 
18/04/2013 - Reunião com a Diretoria Executiva da Câmara, sobre a “Crise na Pediatria”;

SMP;
17/04/2013 – Entrevista dada por Raquel Pitchon, 

19 E 20 /04/2013 - Simpósio de Atualização em presidente da SMP, para a Rádio Itatiaia sobre “Simpósio 
Doenças respiratórias. de Doenças Respiratórias”;

Entrevistas dadas pelos membros da SMP: 18/04/2013 – Entrevista dada pelas pediatras Raquel 
Pitchon e Cristina Alvim, para o Jornal Hoje em Dia, sobre 04/04/2013 – Entrevista dada por Fábio Augusto de 

Castro Guerra, diretor de assuntos profissionais adjuntos “Simpósio de Doenças Respiratórias”.

De um resfriado comum à pneumo- bandeira da SMP. A presidente aproveitou Racional de Antibióticos em Doenças 

nia, sabe-se que as doenças respiratóri- para convidar os pediatras presentes no Respiratórias”,  o que chamou de 

as são a principal causa de consultas evento para votarem nas Eleições da pleonasmo. Segundo ele, todo uso de 

pediátricas em consultórios e pronto Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) que, antibiótico deveria ser racional e a 

atendimentos, especialmente com a pela primeira vez, vai acontecer também premissa é: esse tipo de medicamento só 

aproximação do tempo seco e do pela internet, no site deve ser usado em infecções bacterianas. 

inverno. Entendendo que o profissional , até dia 28 de abril. A chapa é “O que é óbvio, mas é comumente 

de saúde, principalmente o pediatra, única e tem na sua composição um ignorado”, disse. “Para acertar o alvo em 

tem que estar preparado para atender mineiro, Paulo Poggiali, como candidato à cheio, no que diz respeito a antibióticos, 

essa demanda, a Sociedade Mineira de vice-presidente, Eduardo Vaz, para temos que individualizar o tratamento”, 

Pediatria (SMP) realizou nos dias 19 e presidente. alertou Alexandre. O pneumologista e 

20 de abril, o “Simpósio de Atualização alergista pediátrico Wilson Rocha Filho O início efetivo do Simpósio se deu 
em Doenças Respiratórias na Infância e terminou o primeiro dia do Simpósio com com a palestra “Pneumonias Co-
Adolescência”. O evento reuniu no a sessão pró e contra sobre “Refluxo munitárias: Diagnóstico e Tratamen-
auditório do Hospital da Unimed-BH Gastroesofágico x Doenças Respiratórias”.to”, de Cristina Gonçalves Alvim, pro-
aproximadamente 200 especialistas fessora do departamento de pediatria O Simpósio da SMP ainda trouxe 
em pediatria geral, alergia, infectolo- da Faculdade de Medicina da UFMG, outras discussões como desenvolvimento 
gia, otorrinolaringologia e pneumolo- pneumologista e uma das organizado- e prevenção de doenças alérgicas; a 
gia. ras do evento. Além de apresentar relação entre refluxo e doenças respirató-

casos da doença, mostrar os principais A presidente da SMP, Raquel Pitchon rias; influenza e outros vírus respiratórias 
exames que podem ser feitos, ela dos Reis, lembrou todos os presentes, em e sua situação em Minas Gerais. A 
tentou responder uma difícil pergunta: sua fala de abertura, que um dos Comissão Organizadora e Científica do 
como diferenciar a pneumonia viral da principais papéis da Sociedade é promover Simpósio foi formada pelos pediatras: 
bacteriana. Cristina disse que o sucesso a formação continuada do pediatra. “Por Alexandre Sérgio Costa Braga, Cristina 
do tratamento depende também da isso, a SMP investe em um evento como o Gonçalves Alvim, Giane Marques 
relação entre pediatra e família. Simpósio de Doenças Respiratórias, onde Barbosa Chaves, Jorge Andrade Pinto, 
Relação esta que foi lembrada nas conferencistas de notório saber apresen- Luciano Amedée Peret Filho, Maria do 
palestras posteriores. tam assuntos de interesse para os Carmo Barros de Melo, Marisa Lages 

pediatras e a sociedade em geral”, diz. Ainda na noite de sexta-feira (19/04), Ribeiro, Oswaldo Trindade Filho, Raquel 

Raquel também falou sobre a importância Alexandre Sérgio da Costa Braga, Pitchon dos Reis, Ricardo Neves Godinho, 

dos pediatras estarem juntos na luta pela presidente do Comitê de Infectologia da Ricardo Sobreira Silva Araújo e Wilson 

valorização profissional, outra grande SMP e infectologista, falou sobre o “Uso Rocha Filho.

www.votapediatra.-

com.br

Os pediatras Alexandre Braga e Cristina Alvim em suas palestras no primeiro dia do Simpósio de Doenças Respiratórias

!Fórum

Fórum vai discutir TDAH e outros temas
O Transtorno do Déficit de Atenção presença de pediatras e educadores. O Carmo Mello, e por representantes dos 

com Hiperatividade (TDAH) é um dos evento, organizado pela SMP, com comitês de Adolescência, Neurologia 

assuntos a serem discutidos no “Fórum apoio da Academia Mineira de Infantil, Saúde Mental e Saúde Escolar, 

de Saúde Escolar, Mitos e Ficções”, a ser Pediatria, teve sua grade de programa- além do presidente da AMP, José 

realizado no dia 8 de maio, no Centro ção elaborada sob a coordenação da Sabino de Oliveira.
Veja a programação de Treinamento da SMP, com a vice-presidente da SMP, Maria do aqui

!Notas

Eleições SBP
De 24 a 28 de abril, quarta a eleições para a diretoria (gestão à internet, de maneira bem simples, o 

domingo, o associado em dia com suas 2013/2015). É a primeira vez que a associado poderá votar, no site criado 
obrigações com a SBP poderá votar nas entidade utiliza a rede mundial de especificamente para o processo, já 

computadores no processo. Decidida disponível  e onde há diversas 
no ano passado pelo Conselho informações. Antes, precisa ter trocado a 
Superior, a mudança objetiva “moder- senha provisória recebida por email e por 
nização, tornar tudo ainda mais mala direta, para sua senha definitiva. 
acessível a todos, prático, proporcio-

Acesse pelo portal da SBP ou nando maior participação”, salienta o 
diretamente :presidente da Comissão Eleitoral, o 

pediatra Valmin Ramos. .
De qualquer computador com acesso Participe! 

www.votapediatra.com.br

Uberlândia recebe evento de Gastroenterologia Pediátrica
Nos dias 5 e 6 de abril, o Depar- tam a comprometida dedicação à eventos promovidos no interior do 

tamento de Pediatria da Universidade Gastroenterologia e Nutrição pediátri- Estado, como forma eficaz de atualiza-

Federal de Uberlândia (UFU) realizou a ca no cenário brasileiro. “Desde a ção além de promover um agradável 

2ª Jornada de Atualização em primeira Jornada realizada em 2011 ambiente de vinculação entre os 

Gastroenterologia Pediátrica do observamos a importância destes participantes”, conta Cristina.

Triângulo Mineiro, apoiado pela 

Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), 

com registro na Comissão Nacional de 

Acreditação (CNA). O evento foi 

prontamente acolhido por pediatras, 

nutricionistas, residentes e alunos de 

graduação sendo preenchidas as 150 

vagas disponíveis. Os temas abordados 

fazem parte da prática diária dos 

profissionais ligados ao atendimento 

da criança, como, “Desafios diagnósti-

cos no lactente com sangue nas fezes, 

vômitos e choro persistente”, “Dor 

abdominal crônica recorrente”, dentre 

outros. 

Segundo a pediatra Cristina Palmer, 

professora da UFU e uma das organiza-

doras do evento, em grande parte, da 

Jornada se deve à participação de 

professores convidados, que represen-

Da esquerda para direita: Érica Mariano, Paulo Bittencourt, Maria do Carmo 

Barros, Maria Inez Fernandes, José Vicente Spolidoro, Cristina Palmer, Mário 

Vieira, Alexandre Ferreira e Mariza Faria


