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Ser pediatra transcen- Adestrado para se tornar exigência do pleno exercício da especia-
lidade!de a natureza do amor ao partícipe no binômio mãe 

pequeno, ao puro, ao e filho! Cabe ao pediatra apossar-se da 
singelo, ao belo ao especialidade! 

É legítimo a criança ser 
indefeso, à criança. É Só então se soma qualquer luta de atendida pelo pediatra! 
t r a n s f o r m a r - s e  e m  classe, condição de trabalho e remune-

ração!É expectativa real da pediatra na formação 
mãe que o profissional que continuada à luz do Ao pediatra, a criança.
lhe é apresentado seja de alicerce do conhecimento 

Ao pediatra, a pediatria.
f a t o  e  n a  e s s ê n c i a  e do treino. E aí, só então, 

Colegas, tomemos posse.pediatra!o pediatra se faz piedoso, 

co ra jo so ,  de s cen te ,  Avante!É dever do estado, 
amoroso, digno, acertivo, coerente, zelar pelas crianças e adolescentes e de Jomara de araujo – CRM 13440 – 
destemido, zeloso, comprometido... nós, pediatras, fazermos cumprir a Pediatra, hebiatra e nutróloga

Pediatria é tema de discussão proposta pelo Ibedess
A pediatria passa por momentos mente pediátrica, que recebe das Falou, ainda, sobre a importância de 

difíceis, com planos de saúde e operadoras apenas R$140,00 de diária vincular o paciente ao consultório e não 

operadoras de todo Brasil se recusando para manter uma criança internada, ao pronto-atendimento, como ocorre 

a negociar melhores honorários e valor que não cobre os custos: “Precisa- hoje.

melhores condições de trabalho para mos que as operadoras tenham Para o presidente do Ibedess, Virgílio 
os profissionais. Resultado: os pedia- consciência disso.Daí sugerirmos que Baião, um dos compromissos do 
tras estão procurando outras especiali- haja uma política de proteção às  Instituto é o de promover debates em 
dades. O Instituto Brasileiro para crianças nas doenças sazonais,  torno de temas que sejam polêmicos 
Estudo e Desenvolvimento do Setor de treinamento de emergencistas,  como o da pediatria. “Daí a importância 
Saúde (Ibedess) promoveu um debate formação de equipes multiprofissionais das partes se sentarem para chegar a um 
sobre o assunto no último dia 11 de e uma remuneração que viabilize o acordo”, completou o presidente.
junho, na Associação Médica de Minas hospital”, enfatizou.

Pediatras presentes reclamaram da 
Gerais. Sérgio Bersan, superintendente da ausência de representantes de outros 

Para Cláudio Pacheco, diretor de Unimed-BH, disse que  também se planos e operadoras no evento e 
Defesa Profissional da Sociedade preocupa com a situação da pediatria e deixaram claro a necessidade da união 
Mineira de Pediatria e representante dos que a cooperativa tem investido em da especialidade para que eventos dessa 
pediatras no debate, não existe falta de questões como a oscilação e a manuten- natureza não fiquem somente na  
pediatras, mas sim falta de vontade ção do leito em hospitais pediátricos. intenção.
política dos gestores, tanto públicos 

como privados,  de oferecer às crianças, 

gestantes e população em geral uma 

solução sólida que lhes garanta  o 

direito básico de acesso aos serviços de 

saúde, com agilidade e qualidade.

“A política da saúde pública e 

suplementar nos últimos dez anos não 

valorizou o trabalho pediátrico como 

também desconsiderou suas peculiari-

dades”, disse  o diretor.  Em sua 

palestra, além de levantar os números 

da pediatria no estado, falou da carta 

enviada a todos os gestores contendo as 

sugestões de melhorias necessárias, 

entre elas, o valor mínimo da consulta 

(no consultório) de R$120,00.

Hospitais também reclamam

Outro setor da pediatria que 

também tem sofrido com essa situação 

é área hospitalar. Analisando o tema, o 

diretor presidente do Hospital São 

Camilo, José Guerra Lages, levantou  a 

situação de sua instituição, essencial-

José Guerra Lages, Virgílio Baião e Sérgio Bersan atentos à explanação  do 

diretor da SMP, Cláudio Pacheco.

!Entrevista

Hospital Vila da Serra mantém pronto-atendimento 
A crise que envolve a pediatria em 

Minas não é mais novidade. O 

Movimento “Padecendo no Paraíso”, 

juntamente com a SMP, saiu às ruas 

para denunciar a falta de pediatras 

nos prontos-atendimentos e o 

fechamento de18 serviços e hospitais 

pediátricos particulares  nos últimos 

cinco anos. Quem fala sobre o 

assunto é Wagner Neder Issa – diretor 

presidente do Hospital Vila da Serra.

setor saúde e os serviços ção no mercado local, 
não são entregues de literalmente “a qualquer 
f o r m a  a d e q u a d a ,  o  preço”.
elemento central e mais Nessas circunstâncias 
importante que é o cliente qualquer negociação fica 
vai se manifestar. É de muito difícil. O hospital é 
suma importância que 

o facilitador técnico do 
quem realmente “paga a 

médico e deve oferecer as 
conta”, se manifeste. Isso 

melhores condições de 
se deu num contexto 

segurança e qualidade em 
extraordinário de crise e 

prol do paciente e do teve papel importante. 
Dr. Wagner, como o Sr. vê a médico. Se r i a  de se j á ve l  que  

situação da pediatria no estado hoje? Isso tem um custo, entidades de classe que 
No presente momento a situação da abaixo do qual o nível de representam a indústria e o 

pediatria é crítica. Nossa esperança é de segurança é inaceitável! comércio, se fizessem 
que haja uma melhora gradativa. Isso só Por isso é que “quem paga presentes junto com os 
pode acontecer a partir do momento em médicos, hospitais e convênios e a conta” deve participar da discussão. Aí 

que se reconheça a importância do participassem no planejamento sim, haveria maior clareza no dimensio-

trabalho do pediatra para a sociedade e ordinário da prestação de serviços de namento do problema como um todo e 
saúde. que isso se traduza em remuneração a negociação seria mais justa.

digna, planos de cargos e salários, Afinal, o convênio é um arrecadador O Sr. acredita que foi um final feliz 
melhoria das condições de trabalho e da e gerenciador mas quem paga a conta é para o impasse vivido pelo Vila da 
segurança no atendimento. o paciente diretamente ou na grande Serra?

maioria dos casos através da indústria e O Movimento Padecendo no Eu diria que foi um passo importan-
comércio (planos empresariais).Paraíso se insurgiu contra essa te, e nesse sentido feliz, para melhor 

situação, produzindo forte pressão Como foi o diálogo entre o compreensão da nossa responsabilida-
que gerou protestos e audiências hospital e as operadoras e planos de de social. E ainda da importância de 
públicas. O sr. acredita que foi saúde para reverter o quadro de nossa prestação de serviços, principal-
importante essa pressão popular no fechamento? mente na área de pediatria, do reconhe-
caso do Vila da Serra, que fecharia seu cimento dessa importância por Belo Horizonte, se compararmos  a 
pronto-atendimento, incluindo o segmentos da sociedade. E até para a outras regiões brasileiras de mesma 
pediátrico? média de renda per capita, apresenta identificação de falhas e erros nossos e 

Quando se estabelece um desequilí- prêmios médios (preço da mensalidade do setor como um todo, o que pode 
brio entre as partes que compõem a do convênio) bem abaixo do que era de ensejar diversas oportunidades de 
cadeia produtiva de um setor, no caso o se esperar. Isso se deve a uma competi- melhoria.

“O convênio é um 

gerenciador mas quem 

paga a conta é o  

paciente”

!Ações da Diretoria

24/5/2013: Dr. Mário Lavorato representou a SMP em reunião na AMMG para discussão do evento “Saúde na 

plenária da Câmara dos Vereadores para discussão das Praça”;
dificuldades de fixação de médicos no SUS-BH e a falta de 4/6/2013: Reunião realizada no Centro de Treinamento entre 
pediatras nas redes pública e privada; a Dra. Raquel Pitchon com Dr. Maurício Rodrigues Botelho , 
26/5/2013: Prova do TEP/2013 – Dra. Mariana Poggiali foi subsecretário de Ações em Saúde da SES/MG,  e as pediatras  

uma das fiscais da prova. Dra. Raquel também esteve Nara Lúcia Carvalho e Silva  e Mônica Vallone Sposito Marchi; 

presente; 6/6/2013: Reunião entre o Diretor Tesoureiro do CRM-MG, Dr. 

José Afonso, e a Dra. Raquel Pitchon;29/05/2013: Reunião entre o Presidente da SBP, Dr. Eduardo 

Vaz, Dr. José Belisário, presidente do Congresso da Abenepi e 06/06/2013: Reunião da Diretoria executiva da SMP;
a Dra. Raquel Pitchon; 11/6/2013: Dr. Cláudio Pacheco representou  a SMP na 
3/6/2013: Dra. Giane Marques Barbosa Chaves participou de debate do IBEDESS sobre a “Crise na Pediatria”.
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Jornal Hoje em dia – 12/06/2013 Jornal Estado de Minas – 31/5/2013 
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Jornal Estado de Minas – 11/06/2013 Rádio Itatiaia – 05/06/2013

 Atenção especial às doenças respiratórias  SMP manda carta para Movimento Padecendo no Paraíso

 Bebê conforto, pode usar mais nem tanto  Falta de profissionais nos hospitais

36º Congresso Brasileiro de Pediatria VI Jornada Mineira de Adolescência e 
7º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia Ginecologia Infanto Puberal
Pediátrica 
9º Congresso Brasileiro de Reumatologia PediátricaData: 21 de junho de 2013 – Sexta feira – de 8h às  

17h30h
Local: Curitiba/PR Data: 08 a 12 de outubro

Local: Hospital Infantil São Camilo – Auditório

Inscrições: no local, no início da Jornada

Data: de 06 a 08 de setembro de 2013Data: 21/9/2013

Local: Associação Médica de Minas Gerais Local: Câmara Americana de Comércio - Rua da Paz, 143 - 
Bairro: Chácara Santo Antônio - São Paulo / SP

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

Veja programação

Veja a programação

Ficha de inscrição Veja aqui a programação

Simpósio de Atualização em Gastroenterologia e 
Nutrologia Pediátrica

VIII Simpósio Internacional de Otorrinopediatria da 
IAPO
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