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

"Sobre a nossa regional creio que situação das crianças é mais crítica 

espelha o problema da maioria. Ainda ainda, pois a ausência de pediatras é 

temos lutado com grande dificuldade no uma constante e temos nosso  papel 

que se refere a valorização de nosso desempenhado por médicos de PSF,  

trabalho pelos convênios, incluindo a nem sempre capacitados para atender a 

Unimed. criança e o adolescente.

Conquistamos, há alguns anos, Enfim, necessitamos aqui no interior, 

direito de receber a puericultura, porém como em todas as regiões do estado e 

no momento o valor está defasado. do país, nos unir para tomarmos 

Lutamos por melhor remuneração junto consciência dos nossos direitos e lutar 

às maternidades bem como por uma por eles. E a função da SMP é fundamen-

atitude de igualdade com relação às tal na orientação e na liderança dessa 

condutas obstétricas, por acreditarmos luta .”

que o pediatra é um parceiro do obstetra 
Walquíria do Nascimento Soares 

no binômio mãe-bebê.
de Paula - Presidente da Regional Vale 

Na rede pública de saúde básica a do Rio Doce

4 e 5 de abril - II Simpósio de Atualização em 

Doenças Respiratórias na Infância e Adolescência

23 e 24 de maio – Fórum da Academia Mineira de 

Pediatria

19 e 20 de setembro - Simpósio "Os essenciais 1.000 

primeiros dias da Criança"

Veja a programação

 II Simpósio Internacional de Especialidades 

Pediátricas

Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de 

Pediatria

Cursos de Suporte Avançado de Vida em Pediatria 

(Pals) em 2014.

3ª Jornada de Atualização em Pediatria do Hospital 

Infantil João Paulo II

Seminário SESC de promoção da Saúde

http://www.gastroped2014.com.br/

25 de abril – Curso de Trauma Pediátrico 

22 e 23 de agosto – 10ª Jornada de Atualização em 

Amamentação

Outros eventos

15º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia 

Pediátrica

19° Congresso Latino Americano e 10° Congresso 

Ibero Americano de Gastroenterologia, Hepatologia 

e Nutrição

Local: Centro de Treinamento da SM - Rua Grão 

Pará, 85 – 7º andar – Belo Horizonte

Data: 25 de abril de 2014 – sexta-feira

Mais informações: (31) 2514-5160 / (31) 2512-8160

Veja a programação

Tema: Violência contra Criança e Adolescente 

Local: Auditório do CRM-MG

Mais informações em breve

Mais informações em breve

Mais informações em breve
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Local: Centro de Convenções de Natal/RN

Data: 26 a 29 de março 

!Agenda Estadual 2014

!Ações da diretoria

6/3: Reunião da Diretoria Executiva da SMP. Presentes: Dra. Cândida, Presidente Comitê de Aleitamento.
Raquel Pitchon, Dra. Maria do Carmo B. Melo, Dra. Marisa 17/3: Dra. Raquel fez reunião por telefone com Dr. José 
Lages, Dra. Giane Marques, Dr. Cássio Ibiapina, Dra. Priscila Maria Penido, Presidente do Comitê de Nefrologia.
Menezes Ferri Liu, Dr. Leonardo Mourão, Dra. Caroline Máximo 

17/3: Reunião presencial da Dra. Raquel e Dra. Mirna, Batista, Vilma Fazito, Srs. Nilson e Emerson (Vector).
Presidente da Regional Zona da Mata.

10/3: Dra. Raquel fez reunião por telefone com Dr. Wilson 
17/3: Aula com Prof. Santiago, no Centro de Treinamento. Rocha Filho e Dr. Jorge Andrade Pinto.

Presentes: Dr. Carlos Magno, Geraldo Luiz (contador) e 
11/3: Dra. Raquel fez reunião por telefone com Rosely Fabiana Barbosa (Secretária do Centro de Treinamento da 

Sobral (FSBP). SMP).
12/3: Dra. Raquel fez reunião por telefone com Dr. Carlos  19/3: Dra. Raquel Pitchon participou do Simpósio de 

Magno (2º Tesoureiro da SMP). Violência contra a Criança e o Adolescente, promovido pelo 
12/3: Reunião do XIV Congresso Mineiro de Pediatria. Comitê de Adolescência da SMP.

Presentes: Dra. Maria do Carmo, Dr. Oswaldo Trindade, Dra. 20/3: Reunião Diretoria Executiva da SMP. Presentes: Dra. 
Marisa Lages, Dra. Benigna Maria de Oliveira, Dra. Andréa Raquel Pitchon, Dra. Maria do Carmo Barros de Melo, Dra. 
Chaimowicz, Dr. Luciano Amedée, Dr. Navantino Alves Filho, Marisa Lages Ribeiro, Dr. Oswaldo Trindade Filho, Dra. Giane 
Vilma Fazito e Clóvis (Consult Eventos). Marques, Dr. Ricardo Sobreira, Dr. Cláudio Drummond 

13/3: Dra. Raquel fez reunião por telefone com Dra. Márcia Pacheco e Vilma Fazito.
Penido e Dra. Marcela Damásio. 20/3: Reunião de Dra. Raquel Pitchon com Geraldo Luiz 

13/3: Dra. Raquel fez reunião por telefone com Dra. Maria (contador da SMP).

!Agenda Nacional 2014

 Março/2014 

!Qualificação

Violência na Infância e Adolescência, cruel e inadmissível
Pediatras, psicólogos, assistentes Pediatria da Faculdade de Medicina da Maria de Lurdes Rodrigues Santa 

sociais, conselheiros tutelares e UFMG, Cristiane de Freitas Cunha. Na Gema, promotora da Infância e 
palestra, a professora foca a violência na advogados de Belo Horizonte e do Juventude de Belo Horizonte, falou 
pessoa que sai da infância e entra na interior do estado lotaram o auditório sobre o Fluxograma da Rede de Proteção 
adolescência, seus temores, suas do Centro de Treinamento da SMP, no da Criança e do Adolescente. Para ela, os 
dificuldades, seu rompimento com uma dia 19 de março. Eles participaram do promotores da infância e da juventude 
fase da vida e sua crise existencial nesse Simpósio de Violência na Infância e fazem a sua parte no que diz respeito ao 
enfrentamento, que pode ser cruel, Adolescência, organizado pelo Comitê que preconiza o Estatuto da Criança e do 
dependendo do seu ambiente.de Adolescência da entidade, que Adolescente (Eca), “mas é necessário 

contou com a participação de palestran- que cobremos do 'outro', porque ele O assunto da segunda palestra 
tes de setores que estudam e trabalham proferida por Cristiane Gonzáles, também deve fazer a sua parte”, diz a 
a questão da violência em Minas Gerais. pediatra do Hospital das Clínicas da promotora.  Daí a perspectiva dessa 
As duas mesas de discussão foram UFMG, levantou formas de  “Quando rede social. Trata-se de um sistema  
presididas, respectivamente, pelo vice- suspeitar de violência”. A médica disse composto por representantes de 
presidente e pelo presidente da que de todos os tipos de violência diversos setores dos órgãos públicos e 
Academia Mineira de Pediatria, José cometidos contra crianças e adolescentes da sociedade, que garanta os direitos da  
Sabino de Oliveira e Navantino Alves o mais impactante , cruel e persistente é a criança e do adolescente e facilite as 
Filho.  Na oportunidade, ficou decidido violência sexual, porque gera consequên- denúncias.
que no próximo semestre o comitê cias por toda a vida. “O abuso e a 
organizará outro evento do gênero, cujo Uma das organizadoras do evento, a exploração sexual são crimes universais e 
tema tratará da  “Liberdade Assistida”. presidente do Comitê de Adolescência ocorrem em proporções pandêmicas em 

da SMP, Tatiane Miranda, fez sua todas as culturas, independente de raça e O simpósio, “um sucesso”, segundo 
palestra sobre “Impasses para a religião, por isso precisamos ficar atentos os participantes, foi aberto oficialmente 

e denunciar quando houver indícios proteção dos direitos da criança e do pela presidente da SMP, Raquel Pitchon,  
desse tipo de violência”.  adolescente do ponto de vista médico”. que fez uma análise da violência contra 

Um dos aspectos levantados pela crianças e adolescentes no Brasil. A terceira palestra coube à professo-
pediatra tratou da sexualidade entre Utilizando informações disponibilizadas ra da Faculdade de Medicina da UFMG, 
adolescentes, “proibida” pela legislação ao jornal O Globo pelo Sistema de Elza Machado de Melo, que falou sobre 
brasileira antes dos 14 anos. Informação de Agravos de Notificação a “Epidemiologia da violência no Brasil”, 

(Sinan), do Ministério da Saúde, Raquel relatou com números que nos últimos O evento foi finalizado pelo 
Pitchon  disse  que dos quase 28 mil 30 anos, o suicídio, os homicídios, as Desembargador Wagner Wilson Fer-
casos de abandono e negligência mortes no trânsito, as mulheres em reira, do Tribunal de Justiça de Minas 
ocorridos nos últimos dois anos no situação de violência íntima, os casos de Gerais e superintendente da Coor-
Brasil, 61% são de crianças com até bulyng nas escolas e outras tantas 

denadoria da Infância e Juventude do 
quatro anos, fase em que desenvolvem a estatísticas do gênero aumentaram 

Estado de Minas Gerais. O palestrante 
capacidade cognitiva, que é conhecer, sobremaneira, demonstrando o quadro 

fez uma retrospectiva da situação da entender e se relacionar com o mundo. de barbárie que se presencia no país. E 
criança e do adolescente, desde  a 

segundo ela, este quadro pode ser 
Além do abandono, as crianças são criação do Eca, que segundo ele 

revertido, caso a sociedade faça alguma 
vítimas de outros tipos de violência. No conquistou avanços, mas há ainda coisa, porque o problema não é só do 
caso dos meninos, trabalho infantil muito a ser feito. Citou o Centro de poder público. A professora deu como 
(58%) e violência física (53,8%) lideram a Defesa dos Direitos da Criança e do exemplo o “Frutos do Morro”, programa 
lista. As meninas sofrem violência sexual Adolescente, que está sendo criado e de extensão universitária realizado no 
(81,2%) e são vítimas de tráfico humano contará com sede física, vara criminal Aglomerado Morro das Pedras, 
(76,9%) e tortura (55,8%). A presidente especializada e pessoas preparadas e território de vulnerabilidade social e 
informou ainda, na oportunidade, que 

aptas para o atendimento às crianças e com alto índice de violência, na região 
segundo pesquisa do Conselho Nacional 

adolescentes em situação de risco.oeste de Belo Horizonte.
do Ministério Público (CNMP), mais de 

80% dos encaminhamentos de crianças 

e adolescentes a abrigos estão vincula-

dos à dependência química dos pais. E a 

droga por trás dos números, segundo os 

especialistas, é o crack, “que tem efeitos 

avassaladores”, opina Raquel.

“Promover o aperfeiçoamento 

contínuo da assistência à infância e à 

adolescência e  apoiar os profissionais e 

instituições que cuidam da proteção, 

promoção e bem-estar da criança e do 

adolescente são alguns dos objetivos da 

nossa entidade e este Simpósio é uma 

ferramenta para a discussão de um 

assunto que interessa a toda a comuni-

dade”, finaliza a presidente Raquel 

Pitchon.

“Falando sobre a violência contra 
crianças e adolescentes” foi o tema da 
mesa 1, que teve como primeira palestra 
o assunto “Por que violência”, proferida 
pela professora do Departamento de 

     Pediatras mineiros querem o pagamento diferenciado 
pela consulta de puericultura

A inclusão da consulta de puericultu- Regionais da SMP, alertando sobre a 
ra no Rol da Agência Nacional de Saúde, inclusão da consulta de puericultura no 
a partir de janeiro. foi assunto de Rol da ANS. A Sociedade solicitou 
reuniões da diretoria da SMP, que busca informações sobre o pagamento do 
o cumprimento da medida pelas Atendimento Ambulator ia l  em 
operadoras e planos de saúde. Puericultura, Teste do Olhinho e 
Conforme determinado nesses encon- Consultas e os preços praticados por 
tros, a presidente Raquel Pitchon e o convênios e operadoras para esses 
Diretor de Defesa Profissional, Cláudio procedimentos.
Pacheco, enviaram cartas a todas as 

Para Raquel Pitchon, a SMP, em 
operadoras e convênios de planos de 

consonância com a SBP, vem se saúde do estado, cobrando o pagamen-
esforçando no sentido de mobilizar to, que até então não estava sendo 
toda a pediatria do estado para buscar efetuado.
remuneração justa, com consequente 

Segundo o diretor de Defesa atendimento de qualidade: “A inclusão 
Profissional da SMP, Cláudio Pacheco, os da consulta de puericultura no Rol da 
planos de saúde não se mostraram ANS foi uma grande vitória, sem 
envolvidos com essa questão: “Prova dúvida, mas não podemos parar aí, 
disso são as poucas respostas que 

porque ainda há muita luta pela 
tivemos às nossas cartas. E mesmo as 

frente.  Precisamos nos mobilizar para 
respostas obtidas não foram satisfatóri-

cobrar de operadoras e planos de 
as”, informa o médico.

saúde a concretização da medida”, 
Cartas foram enviadas, também, às afirma.

!Valorização 1

            Direção do Hospital das Clínicas responde aos neonatologistas
A direção do Hospital das Clínicas da do HCUFMG explica que houve uma que a Unidade conta com dois a três 

médicos de plantão, considerando os UFMG enviou ofício à presidente Raquel superlotação de leitos na Unidade, nos 
turnos da manhã, tarde e noite (não Pitchon respondendo aos questiona- meses de setembro a dezembro do ano 
estão incluídos residentes e o corpo mentos levantados na assembleia dos passado, quando foi registrado um 
docente), número este insuficiente neonatologistas, da Unidade Neonatal número superior a 20 leitos em 31% dos 
mesmo para períodos normais de de Cuidados Progressivos daquela plantões: “Essa situação não é uma 
lotação da Unidade. Para tanto, a instituição. O encontro foi realizado em regra e, quando ocorre, reflete questões 
reitoria da UFMG aprovou a realização abril, no Centro de Treinamento da SMP, nacionais, que espelham a deficiência de 
de concurso público em abril, com pelo Sindicato dos Médicos do estado e leitos qualificados na rede de atenção 
ingresso dos aprovados em julho deste com a chancela da Sociedade Mineira de materno-infantil para casos mais graves 
ano. Outra medida anunciada no ofício Pediatria e do Conselho Regional de e complexos”, explica a professora 
trata da melhoria dos valores dos 

Medicina de Minas Gerais. Luciana de Gouvêa Viana.
plantões, que variam de R$1.000,00 a 

Em seu ofício, a Vice-Diretora Geral A professora continua  informando R$1.500,00, por 12 horas.

!Valorização 2

!Programe-se

!Pediatria na mídia

Você sabe a quantidade de açúcar que tem nos achocolatados em pó?

O tempo com as crianças tem que ser de qualidade

Violência e o crack

  – Portal Uai

 – Jornal o Tempo

 – Jornal Estado de Minas

5º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal

Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva Pediátrica

14º Congresso Brasileiro de Ensino;

9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança;

2º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes em 

Pediatria;

2º Encontro da Liga de Pediatria

1º Congresso Brasileiro de Nutrologia Pediátrica

4º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica

Local: Gramado / RS

Data: 27 a 29 de março 2014

Informações: 

Local: Porto de Galinhas / PE

Data: 30 de abril a 03 de maio

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247 

Local: Florianópolis – Costão do Santinho

Data: 21 a 25 de maio

Local: Aracaju/SE

Data: 24 a 27 de setembro 

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

Local: Campinas/SP 

Data: 02 a 04 de outubro

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

Local: Gramado/RS

Data: 15 a 18 de outubro

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

 

Local: Florianópolis/SC

Data: 13 a 15 de novembro 

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

22º Congresso Brasileiro de Perinatologia

Local: Brasília/DF

Data: 19 a 22 de novembro

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

www.simposioreanimacao2014.com.br

http://www.amib.org.br/

14º Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica

13º Congresso Brasileiro de Adolescência

18º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica

Raquel Pitchon, Tatiane Miranda e o desembargador Wagner Wilson

O que disseram as             

operadoras, cooperativas           

e planos de saúde: 

Enviadas 61 correspondências 
às Unimeds de MG 

 Apenas 1/3 respondeu  (cerca de �
20 Unimeds) 

 A metade (10) relata que �
contempla o procedimento de 
puericultura 

 Apenas cinco informam que �
pagam entre R$95,00 e R$124,00 

Enviadas 20 cartas para as 
operadoras e planos de saúde 

 Apenas duas responderam e �
relatam que remuneram o procedi-
mento - uma não informa o valor e a 
outra diz que paga R$ 46,43 pela 
puericultura em ambulatório. VER


