
!Com a Palavra, a Regional! 

Regional do Vale do Rio Grande comemora conquista frente 
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O final do mês de abril foi de pediatras deixou de atender por convê- Quem faz a regional 

conquistas para a Regional da SMP no nio”, alerta a médica, que ainda acrescen- A diretoria da Regional da SMP é 
Vale do Rio Grande. A Unimed de ta: “nas cidades vizinhas e em muitas formada por docentes e médicos da 
Uberaba, cidade sede da Regional, unidades básicas de saúde a criança é UFTM e profissionais que fazem parte da 
depois de muita negociação com os recebida por um clínico geral ou equipe história da pediatria na região. Além 
pediatras, implantou o pagamento de de saúde da família”. De acordo com a disso, alguns nomes foram convidados 
puericultura para os primeiros dois anos presidente da SMP, Raquel Pitchon, o por causa da grande contribuição 
de vida, no valor de R$ 95. A ação, descredenciamento é uma decisão de intelectual, ou por terem valor afetivo 
segundo o pediatra Luciano Borges, fórum íntimo de cada profissional, mas enorme para a população de Uberaba. 
presidente da instituição, aconteceu uma opção legítima, pois muitas Atualmente, o presidente é o professor 
juntamente com a implantação da operadoras não reconhecem e valorizam da UFTM e da Uniube, Luciano Borges 
Classificação Brasileira Hierarquizada de o trabalho do pediatra. Quanto às Santiago, defensor do aleitamento 
Procedimentos Médicos (CBHPM) na unidades básicas de saúde lembra: materno. O presidente de honra da 
cidade. Apesar dos avanços, que ¨lutamos para que o atendimento da instituição é Carlos Dib, um dos 
também diminuiu o tempo das consul- criança e do adolescente seja realizado pediatras mais requisitados na região, 
tas de retorno de 30 para 20 dias, ainda pelo especialista em pediatria, não só em ex docente UFTM e fundador da 
há muito a ser feito no que diz respeito à Minas , mas em todo o Brasil¨, completa. Sociedade. 

valorização do pediatra na região. 

A secretária geral da Regional, Carla 

Cardoso, conta que a Sociedade Mineira 

de Pediatria do Vale do Rio Grande existe 

há 20 anos. “Por iniciativa de profissiona-

is da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (UFTM), a Regional foi criada, a 

princípio, para organizar jornadas, 

congressos, etc”, diz Carla. “Nas últimas 

duas gestões é que nos abrimos para as 

políticas públicas de atenção à criança e à 

valorização profissional”.  

Hoje, ainda segundo Carla, apesar de 

muitos, a quantidade de pediatras na 

região não é suficiente. Em Uberaba, por 

exemplo, são cerca de 100 pediatras para 

290 mil habitantes, sendo que a popula-

ção de 0 a 10 anos, em 2006, era de 

aproximadamente 49 mil crianças. Na 

cidade, existe apenas um pronto 

atendimento de pediatria para o SUS e 

planos de saúde. “A maioria de nossos 

!SBP

Ex-presidente da SMP é eleito vice da SBP
Com 90,28% do total de votos, a 

chapa “Pediatra é pra valer” foi eleita 

para a diretoria da Sociedade Brasileira 

de Pediatria (SBP), no último dia 10 de 

maio, no Rio de Janeiro. Junto com o 

novo presidente reeleito da Sociedade, o 

pediatra carioca Eduardo Vaz, o médico 

mineiro Paulo Poggiali foi eleito 2º vice. 

Para ele, Minas Gerais tem o segundo 

contingente de sócios da SBP, sendo 

natural que tenha sempre uma expressi-

va representação na entidade nacional. 

“Não só na Diretoria Executiva, como 

também nos Departamentos Científicos, 

na Academia Brasileira de Pediatria e na 

Fundação SBP”, completa Poggiali. 

Paulo Poggiali, 

vice-presidente 

SBP, Raquel 

Pitchon dos 

Reis, presidente 

da SMP, e 

Eduardo Vaz, 

presidente da 

SBP

!Fórum

Fórum sobre Saúde Escolar debateu TDAH
No Brasil, mais de 3 milhões de aprenderem como lidar com as crianças superintendente de Modalidades e 

crianças são portadoras do Transtorno portadoras do transtorno”, diz Cláudia Temáticas Específicas da Secretaria de 

d o  D é f i c i t  d e  A t e n ç ã o  c o m  Machado Siqueira, preceptora da Estado da Educação de Minas Gerais.

Hiperatividade (TDAH). Em um evento Residência em Neurologia Infantil do O Fórum teve o objetivo de discutir e 
promovido pela SMP e que lotou o Hospital das Clínicas da UFMG, cuja contribuir para a solução dos problemas 
auditório do Centro de Treinamento palestra no Fórum teve como tema “Os relacionados aos diagnósticos e 
essa informação foi dada no último dia 8 Transtornos do Aprendizado”. tratamento dos transtornos escolares. 
de maio pelo neurologista infantil e Para a psiquiatra infantil e presidente “Não queremos imediatismos”, disse a 
presidente da Associação Brasileira de do Comitê de Saúde Mental da SMP, Ana presidente da SMP Raquel Pitchon, “mas 
Neurologia e Psiquiatria Infantil Maria Costa da Silva Lopes, “todos precisamos aprimorar a abordagem 
(Abenepi), Christóvão de Castro Xavier, exigem muito das crianças e nos multidisciplinar todas as partes envolvi-
em palestra sobre o transtorno durante esquecemos que elas não são apenas das no processo: escola, pediatria, 
o “Fórum de Saúde Escolar, Mitos e um corpo e precisam também de outros neurologia , psiquiatria, psicopedago-
Ficções. Para o neurologista, que falou tipos de atenção, como carinho”. gos e demais especialidades”. 
da origem, dos sintomas e do diagnósti-

O evento teve também a presença da Um documento sobre as decisões do 
co do TDAH, a crítica ao uso do medica-

especialista Ana Lydia Santiago, que Fórum e com propostas de trabalho 
mento está sendo feita sem conheci-

falou sobre “O Adolescente e a Escola”. conjunto entre a Sociedade Mineira de 
mento de causa, principalmente pela 

Participaram dos debates a coordenado- Pediatria e as Secretarias de Saúde do 
mídia. “Não há como dizer que estamos 

ra de Projetos Especiais da Secretaria estado e do município de BH está sendo 
abusando dos medicamentos. No 

Municipal de Educação, Mirian Cunha finalizado e deverá ser encaminhado às 
mundo inteiro, 80% das crianças que 

Araújo de Oliveira e Soraia Issa Siqueira, partes, oportunamente.
fazem uso do metilfenidato têm 

respostas positivas. No entanto, é 

importante que os diagnósticos sejam 

bem feitos e pelo profissional certo”, diz 

o especialista.

O pediatra Paulo Cesar Pinho Ribeiro, 

membro da Academia Mineira de 

Pediatria e professor de Saúde do 

Adolescente da Faculdade de Ciências 

Médicas, focou sua palestra nas 

questões que envolvem a prevenção e a 

promoção da saúde do adolescente. 

Entre os diversos problemas enfrenta-

dos pelos jovens hoje, o pediatra 

levantou as questões de comportamen-

to e de como a família e a mídia 

interferem nesse comportamento. 

“Temos um excesso de diagnósticos, 

com crianças e jovens sendo medicados 

por profissionais inabilitados, sem 

necessidade”. 

Só o tratamento não resolve 

“Só o tratamento para o TDAH não 

soluciona o problema, precisamos 

capacitar a família e a escola para 

Daniel Ferrentini 

Marli Marra, Mirian Cunha A. de Oliveira, Raquel Pitchon, Soraia Issa               

Siqueira, Ana Lydia Santiago, Patrícia Regina Guimarães, Ana Maria C. S.  

Lopes e Tatiane Miranda

!Notas

Teste do Pezinho vai diagnosticar duas 

novas doenças em recém-nascidos Vila da Serra não vai acabar com pronto-
O exame de triagem neonatal, conhecido popularmente atendimento adulto e infantil

como Teste do Pezinho, começa, já em maio, a diagnosticar 
A diretoria do Hospital Vila da Serra, em Nova Lima, região mais duas doenças, a Deficiência de Biotinidase e a 

Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou na sexta-feira Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC), em bebês nascidos nos 
(17/05), que o hospital não vai encerrar os serviços de 853 municípios do estado. A portaria do Ministério da Saúde 
emergência 24 horas no pronto-atendimento geral e que habilita Minas Gerais para a realização dos testes foi 
pediátrico da instituição. Segundo eles, foi estabelecido um publicada nesta quarta-feira, 8 de maio. No Estado, o 
acordo com as fontes pagadoras, que viabilizam, nesse laboratório responsável pela triagem é o Núcleo de Ações em 
momento, a manutenção dos serviços.Apoio Diagnóstico da Faculdade de Medicina da UFMG 

(Nupad).

!Ações da Diretoria

25/04/2013 – Palestra ministrada pela vice-presidente da 09/05/2013 – Reunião Nacional do Conselho Superior da 

SMP, Maria do Carmo Barros, na Academia Mineira de Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) sobre a defesa 
Pediatria (AMP) com o tema “Telemedicina em educação profissional da especialidade com presença da presidente da 
continuada no estado de Minas Gerais”; SMP, Raquel Pitchon;

01/05/2013 – Participação da SMP, representada pela 
10/05/2013 – Posse da nova diretoria da SBP com presença de 

presidente Raquel Pitchon, na passeata pela melhoria do 
Raquel Pitchon;

atendimento pediátrico , organizado pelo grupo Padecendo 

no Paraíso; 15/05/2013 – Reunião Científica do Comitê de Adolescência 

da SMP com José Geraldo Leite Ribeiro sobre “Imunização de 08/05/2013 – “Fórum de Saúde Escolar, Mitos e Ficções” 
Crianças e Adolescentes e Gestantes”.realizado no Centro de Treinamento da SMP;

!SMP na Mídia!

 Mães na rua pela saúde da pediatria - Jornal Estado de  Os Jovens têm fome de quê? – Jornal Estado de Minas – � �

08/05/2013Minas – 02/05/2013

Estudo começa a mapear em escolas de Minas as Cerca de 200 pessoas fazem protesto para cobrar soluções 
consequências dos hábitos alimentares de adolescentes. no atendimento médico às crianças e na qualidade do 
Previsão é de níveis preocupantes em indicadores.

serviço.

 Novidades no teste do Pezinho – Rede Globo – �
 Mães cobram mais leitos para pediatria - Jornal Hoje � maio/2013

em Dia – 02/05/2013
Teste do Pezinho passa a detectar mais duas doenças. 

Atendimento precário é resultado da falta de médicos e do Minas Gerais é o primeiro estado a realizar 
fechamento de hospitais

 Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – �

 Falta de pediatra gera protesto – Jornal O Tempo – Brasil das Gerais – Rede Minas – 13/05/2013�

02/05/2013 Programa Brasil das Gerais discute o Transtorno de Déficit 
de Atenção e Hiperatividade (TDAH), com especialistas e Pais reclamam que têm que esperar em média quatro horas 
portadores.por uma consulta. Médicos alegam que crise está 

 relacionada aos baixos salários.
 

Leia mais!Leia mais!

Veja aqui!
Leia mais!

Veja parte 1!

Leia mais! Veja parte 2!

2º Encontro Da Liga De Pediatria

XXII Congresso Brasileiro e II Congresso Internacional 
da Associação Brasileira de Neurologia, Psiquiatria 

36º Congresso Brasileiro de Pediatria Infantil e Profissões Afins
7º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia

Pediátrica 

9º Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica 14º Congresso Brasileiro de Ensino

9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da 

Criança /

2º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes em 

Pediatria/

Local: São Paulo/SP

Data: 29 a 31 de maio de 2013

Local: Minascentro, Belo Horizonte – MG

Data: 29/05 a 01/06 de 2013 

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

www.cbpediatria.com.br

www.otorrinoped2013.com.br

www.reumatoped2013.com.br

!Agenda Nacional:


