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Ser pediatra é acompa- nos momentos da doença, que o pediatra é o primeiro a valorizar 

nhar os primeiros passos de do risco e da aflição. sua profissão, nas suas atitudes diárias e 
uma criança em direção a cotidianas. É preciso, porém, que cada Ser pediatra é também 
um mundo de descobertas, um de nós mostre, discuta, reivindique e atravessar madrugadas em 
conquistas e afetos. É convença a sociedade e suas instituições claro, administrar serviços 
presenciar o despertar de de saúde da grandeza de nosso trabalho de saúde,  transmit i r  um sujeito autônomo, com todas as suas peculiaridades.conhecimentos aos futuros oferecendo a seus pais 

médicos, entre tantas Para isso nossa atuação nas entida-pinceladas de conhecimen-
outras possibilidades. O des de classe e especialmente na to mesclado com experiên-
pediatra percebe a criança c ia  e  ca r inho ,  nes te  Sociedade Mineira de Pediatria é de 

em seu núcleo familiar, dentro de sua caminho. É ver a criança como um ser fundamental importância neste 
vivência social e inserida no contexto único e inteiro diante de todas as suas processo de valorização profissional.
sócio político de seu país.E é exercendo potencialidades. É especialmente 

Dr. Andréa Chaimowiczproporcionar a segurança do cuidado seu trabalho sempre com tanto zêlo, 

AIDPI neonatal: capacitação profissional para melhor 
assistência no inicio da vida

Com a finalidade de promover uma O curso de estratégia de AIDPI, que demais módulos será capacitada. “O 
redução significativa da mortalidade na ocorreu entre os dias 17 e 19 de julho objetivo do treinamento é viabilizar a 
infância, o Ministério da Saúde em e m  S a l v a d o r,  é  v i n c u l a d o  a  realização dos cursos pela SMP, 
parceria com as Secretarias de Estado da agregando-o às experiências exitosas Organização Pan-americana da Saúde 
Saúde realiza o curso de capacitação de que a sociedade tem demonstrado na (OPAS) e capacita profissionais da 
facilitadores do Programa de Atenção realização de cursos de Reanimação saúde para assistência à gestante, 
Integrada às Doenças Prevalentes Neonatal e Pediátrica, que, ao contri-recém-nascido e lactente até dois 
(AIDPI). O programa tem o foco voltado buir para a capacitação dos pediatras meses de idade. Em Minas Gerais 
para o período neonatal por ser a etapa mineiros, melhora a assistência de aconteceu uma capacitação de AIDPI 
onde acontece o maior número de nossas crianças”, ressalta a médica.no mês de junho organizado pela 
mortes na infância. Segundo dados da 

Secretaria de Estado de Saúde (SES) Após esse treinamento a SMP vai Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) 
com a participação de alguns pediatras agregar outros pediatras, já treinados, 70% das mortes na infância (até cinco 
indicados pela SES. e formar um grupo com o objetivo de anos de idade) acontecem durante o 

atuar em parceria com instituições A Diretora dos cursos de reanima-período neonatal. O relatório da Situação 
interessadas na capacitação e permitir ção da Sociedade Mineira de Pediatria Mundial da Infância de 2013, divulgado 
que o curso possa ser ministrado em (SMP), Marcela Damásio, participa da pelo Ministério da Saúde, mostra que a 
diversas instituições e regiões do taxa de mortalidade no Brasil é de 16 a capacitação como facilitadora no 

cada mil crianças menores de cinco anos. estado de Minas Gerais. módulo Reanimação Neonatal e nos 

XII Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia 

Torácica e II Congresso Mineiro de Pneumologia 

Pediátrica

VIII Simpósio Internacional de Otorrinopediatria da 
IAPO

Simpósio de Atualização em Gastroenterologia e 

Nutrologia Pediátrica

Local: Associação Médica de Minas Gerais

Data: 08 a 10 de agosto de 2013

Local: Associação Médica de Minas Gerais

 
Local: Curitiba/PR Data: 08 a 12 de outubro de 2013

Data: 23 e 24 de agosto de 2013 

Local: Associação Médica de Minas Gerais

Data: de 06 a 08 de setembro de 2013

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

Data: 21 de setembro de 2013

Veja a programação

Ficha de inscrição

Veja a programação

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

Veja a programação

Ficha de inscrição IX Jornada de atualização em amamen-

tação

Veja aqui a programação

36º Congresso Brasileiro de Pediatria 
7º Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia 
Pediátrica 
9º Congresso Brasileiro de Reumatologia PediátricaIX Jornada Mineira de Atualização em Amamentação - 

Comitê de Aleitamento Materno da Sociedade Mineira 

de Pediatria

!Agenda Estadual:

!Capacitação

!Agenda Nacional:

Prazo para Consulta Pública sobre Puericultura 
é prorrogado até seis de agosto

O prazo para a contribuição para que a proposta de de serviço”, outros) e outros campos (nome, email, CPF ou 

Atendimento Ambulatorial em Puericultura, feita pela CNPJ etc).

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), foi prorrogado para até Em Tipo de contribuição, selecione:
o dia seis de agosto. É importante que cada pediatra participe 

Inclusão de artigo de RN/Nota Técnica PAC/ Anexo III – 
preenchendo o formulário de contribuição que está disponível 

Diretriz Clínica /Anexo IV / PROUT
no site da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

Você verá:. 

Insira o Artigo da RN / Nota Técnica PAC (Procedimento de No caso da aprovação a proposta entrará em vigor a partir 
Alta Complexidade) / Diretriz Clínica / PROUT (Protocolo de de janeiro de 2014, que prevê a obrigatoriedade do pagamento 
Utilização) a ser incluído. *( Limite de 4000 caracteres)por parte de todas as operadoras. A aprovação seria o resultado 

Aqui, você deve digitar (copiar/colar):de uma luta constante da sociedade de pediatras. Portanto, 

não deixe de participar. Com a sua participação a possibilidade Diretriz Clínica - Consulta – Puericultura - Atendimento 
da proposta começar a valer no início de 2014 é maior. ambulatorial em puericultura – Conforme CBHPM 2012 ou 

Roteiro para facilitar o preenchimento do “Formulário abra o Anexo III – Diretriz Clínica - Consulta – Puericultura – 

de contribuição”. Selecione - copie e cole o conteúdo aqui. 

Acesse  (Na Consulta pública 53 o Na Justificativa, escreva (respeitando o limite máximo de 

Atendimento Ambulatorial em Puericultura está no ANEXO III – 400 caracteres), sobre a importância desse procedimento, 

Diretriz Clínica). destacando os benefícios. Ex: Importante para a promoção 

da saúde e a prevenção de doenças de crianças, adolescentes Selecione: Participação da Sociedade > Consultas 
e toda a sociedade, para diminuir as filas para atendimento. públicas > Consultas Públicas em Andamento > Consulta 53 
Tem resolutividade e baixo custo.> Ir para Consulta

OBS. Se tiver alguma dificuldade, tente novamente, pode O Formulário de Contribuição está no final da página. Lá 
ser sobrecarga do sistema. Em caso de necessidade, pergunte existem as opções “Tipo de usuário” (a escolha pode ser 

e vamos orientá-lo. “servidor”, “consumidor”, “gestor”, “operadora”, “prestador 

www.ans.gov.br

www.ans.gov.br

!Participe!

!Valorização

Profissionais da saúde de Minas se unem em manifestação
Médicos, acadêmicos de medicina, estrutura dos postos de trabalho AMMG, para definir ações contra as 

residentes e outros profissionais da área oferecidos pelo Sistema Único de Saúde propostas do Governo Federal. Os temas 

da saúde se organizaram para manifes- (SUS) brasileiro. discutidos foram os vetos na lei que 

tar a insatisfação com as propostas regulamenta a medicina e a importação 
No dia 15 de julho, o Sindicato dos 

feitas pelo governo federal por meio do de médicos sem o Revalida.
Médicos (Sinmed MG), em parceria com 

Ministério da Saúde. A principal 
Associação Médica de Minas Gerais Cerca de 500 profissionais de 

reivindicação dos manifestantes do 
(AMMG), Associação Mineira de medicina estiveram presentes não 

estado de Minas Gerais, durante a 
Médicos Residentes (Amimer) e o apenas para votar, mas para sugerir 

passeata que aconteceu no último dia 
Conselho Regional de Medicina (CRM caminhos para a continuidade das 

três de julho no centro de Belo 
MG), realizou assembleia, na sede da mobilizações no estado. 

Horizonte, foi contra a proposta de 

“importar” médicos estrangeiros para 

trabalhar em áreas com a estrutura 

precária, geralmente em cidades do 

interior, sem a validação do diploma 

desses profissionais. 

Mais de 2 mil profissionais da saúde 

e estudantes da área participaram da 

manifestação. Os manifestantes se 

encontraram na porta da sede do 

Conselho Regional de Medicina (CRM) 

que fica na Avenida Afonso Pena, 1500, 

no centro da capital. Após a concentra-

ção saíram em passeata em direção a 

área hospitalar e em seguida para a 

porta da sede da Associação Médica de 

Minas Gerais (AMMG), onde realizaram 

uma assembléia. O principal problema 

apontado foi a falta de diálogo por parte 

do governo com a categoria e a falta de 
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