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Pediatra na luta pela valorização profissional em Ubá

Com 26 anos de Pediatria me sinto
realizado. Faço 12 horas de consultório ao
dia, de segunda a sexta-feira, e sinto um
despreparo dos profissionais que chegam
para atender em consultório, além de se
sentirem desestimulados. Deveria haver
maior cobrança nos programas de
residência médica, uma vez que a maioria
prepara o profissional para atender em
enfermaria. A importância da especialidade tem que ser mais divulgada, pois
representamos hoje grande parte da
produção nos planos de saúde. A classe

deve se unir. Recentemente, consegui, sozinho, um
aumento de 20% no valor da consulta de um grande
plano de Ubá, colocando os pacientes contra este
plano, após entregar uma carta de cancelamento do
convênio. Somos 300 médicos na região e fui o único a
tomar atitude! É muito importante a participação nos
eventos da SMP, cursos, Simpósios e Jornadas. Deixo
aqui minha satisfação em trabalhar no interior. Mas
precisamos continuar lutando por mais conforto,
tranquilidade e valorização profissional.
Teófilo José Costa Ruela
Pediatra de Ubá
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Belo Horizonte acaba de ganhar mais
uma Liga Acadêmica de Pediatria.
Discentes do Curso de Medicina do UniBH
inauguraram na quarta-feira (21/05), em
evento reunindo mais de 300 alunos, a Liga
desse Centro Universitário, a Lap-UniBH.
Incentivadas pela Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP) e pelas regionais, as Ligas
Acadêmicas de Pediatria são criadas nas
universidades e cursos de medicina por
iniciativa dos próprios alunos e têm como
objetivo promover ações para aprofundar
os conhecimentos, ainda no período da
graduação, da especialidade. Os pediatras
Paulo Poggiali, vice-presidente da SBP, e
Raquel Pitchon, presidente da Sociedade
Mineira de Pediatria (SMP), participaram
do evento de inauguração representando
suas instituições.
Convidado para ser coordenador
científico da Liga Acadêmica de Pediatria
do UniBH, o professor de pediatria do
curso e membro da diretoria da SMP,
Leonardo Falci, fala sobre a importância
dessas iniciativas para que o interesse pela
especialidade cresça. “Vivemos um tempo
de redução desse interesse, hoje há uma
procura cada vez maior pela pediatria”,
diz Falci. Ele ainda conta que no UniBH os
alunos organizaram um grupo para a
criação da Liga e tiveram que fazer uma
seleção para os outros integrantes, pois
muitos queriam fazer parte.

Composição da mesa da inauguração da Liga de Pediatria do UniBH: Leonardo
Falci, professor de pediatria e coordenador científico da Liga; Raquel Pitchon,
presidente da SMP; e Paulo Poggiali, vice-presidente da SBP
que quer crescer”. Segundo ele, a
especialidade evoluiu do ponto de vista
da prevenção, já não é preciso internar
tantas crianças, os índices de mortalidade
infantil também diminuíram. “Por isso, a
fala de Paulo Poggiali e Raquel Pitchon
durante o evento do dia 21 foi tão
interessante, eles pontuaram a importância da Liga Acadêmica na formação do
pediatra”. Raquel ainda salientou que as

“A Liga Acadêmica de Pediatria do UniBH surgiu de uma necessidade dos
alunos do curso de medicina em aprofundar seus conhecimentos na área.
Percebendo isso, eu, juntamente com meu colega Natan Namem tivemos a ideia
de criar uma maneira em que os alunos pudessem suprir essa necessidade. A partir
daí, convidamos outros colegas que tivessem interesse em lutar pela fundação da
liga e o prof. dr. Leonardo Falci para ser nosso coordenador e nos guiar nessa
trajetória. Nasceu assim, a LAP-UniBH, que incentiva publicações cientificas pelos
membros, aulas sobre temas pertinentes com professores de renome e organização de simpósios com temas de pediatria. Além disso, visa manter contato com
outras ligas, centros e grupos de estudos buscando também a interdisciplinariedade.”

Falci explica que a Liga Acadêmica de
Pediatria vai promover atividades
científicas uma vez por mês. “Antes
mesmo, há aproximadamente 30 dias,
fizemos um simpósio de semiologia
pediátrica, com presença maciça de
alunos”. Já na inauguração, Falci fez uma
palestra sobre o “manejo da febre na
infância”. Nesse contexto, o professor
comenta sobre a importância do ensino
de pediatria:”é fundamental para um país
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Ligas Acadêmicas (LAs) sao
̃ entidades
estudantis destinadas ao aprofundamento
em determinada aŕea do conhecimento,
mas também devem responder às
demandas sociais. “O contato dos estudantes com a comunidade lhes permite
atuar como agentes de transformaca
̧ o
̃
social e lhes propicia a oportunidade de
atender a indagações profissionais”, finaliza Raquel.

Fernanda de Souza Silva - acadêmica do nono período de medicina do
UniBH e presidente da Lap-UniBH
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Encontro nacional discute currículo global de pediatria

A Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP) realizou nos dias 08 e 09 de maio,
em São Paulo, o Fórum de Defesa
Profissional, a Reunião de Integração
Regional e do Conselho Superior.
Presidentes e diretores das filiadas de
todo o Brasil, entre eles Raquel Pitchon,
presidente da SMP, participaram do
encontro que discutiu principalmente as
conquistas e propostas da pediatria
frente à valorização da profissão, mas
também a implantação do novo
currículo básico da pediatria mundial,
elaborado pelo Consórcio Global de
Educação Pediátrica (sigla em inglês:
GPEC).
De acordo com a SBP, cinco serviços
de residência em pediatria do Brasil já

estão em processo de implantação do
currículo mundial e até 2016, 100%
desses serviços já estarão funcionando
com o novo currículo.
GPEC
O Consórcio Global de Educação
Pediátrica (GPEC) é uma aliança formada
por 20 instituições que representam
mais de 50 países, entre eles, China,
Japão, Estados Unidos e Brasil. O maior
desafio do GPEC é estabelecer padrões
rigorosos de treinamento e capacitação
prática em pediatria. Para tanto, busca
criar mecanismos para avaliar a eficácia
de tais padrões, a fim de garantir
qualidade de treinamento e, consequentemente, dos cuidados prestados à
população. Os integrantes do consórcio

trabalham juntos para nivelar seus
recursos organizacionais e experiências,
comprometidos com o aumento da
quantidade e qualidade de pediatras,
competentemente treinados na especialidade e em suas distintas áreas de
atuação. A missão global inclui iniciativas sólidas de educação pediátrica para
os países interessados, especialmente os
em desenvolvimento.
No Brasil, por proposta da SBP, a
Comissão Nacional de Residência
Médica (CNRM) aprovou, em julho de
2013, a ampliação do conteúdo da
formação em pediatria. A residência em
pediatria passa a ter três anos.
Faça download do currículo básico
para a pediatria mundial!

Foto: Rogério Albuquerque - SBP

Diretores da
Sociedade e
presidentes
das filiadas
nos estados,
no Fórum de
Defesa
Profissional
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16: Reunião de Dra. Raquel Pitchon com Dr. Gustavo
Pena e Dra. Giane Marques

24: Encontro de Dra. Raquel Pitchon com a Dra Rachel
Niskier Sanchez, Coordenadora de Campanhas da SBP e do
projeto "Nas ondas do rádio - a prevenção da violência
contra crianças e adolescentes"

19: Reunião de Dra. Raquel Pitchon com Dr. Fábio
Guerra
20: Reunião de Dra. Raquel Pitchon com Dr. Helvécio
Magalhaes

26: Reunião de Dra. Raquel Pitchon com o Dr. Lucas
Monteiro, Diretor Técnico do Hospital da Baleia

21: Reunião de Dra. Raquel Pitchon com Dra. Caroline
Máximo Batista
21: Participação de Dra. Raquel Pitchon no evento da
Liga Acadêmica de Pediatria da Uni-BH, sob coordenação do
Prof. Leonardo Mourão e presença do Dr. Paulo Poggiali,
Vice-Presidente da SBP
22: Assembleia da Academia Mineira de Pediatria
22: Reunião de Dra. Raquel Pitchon com Dra. Fátima
Guedes, Presidente da SOMITI

26: Entrevista de Dra. Raquel Pitchon para a Rádio
Itatiaia sobre a interrupção do atendimento do CTI do
Hospital da Baleia
27: Reunião de Dra. Raquel Pitchon com Dra. Maria
Albertina Santiago Rêgo
28: Reunião de Dra. Raquel Pitchon com Dra. Márcia
Penido
28: Reunião de Dra. Raquel Pitchon com Dr. Fábio
Guerra

22: Reunião Diretoria Executiva da SMP. Presentes: Dra.
Raquel Pitchon, Dr. Oswaldo Trindade Filho, Dra. Marisa
Lages Ribeiro, Dra. Giane Marques, Dra. Caroline Máximo
Batista, Dra. Marli Marra de Andrade, Ana e Vilma (Fazitto
Comunicação).

29: Reunião entre Dra. Raquel Pitchon e Renan Lobo
(Gerente Nestlé)

23: Dra. Raquel Pitchon fez reunião, por telefone, com
Dr. Walter Camargos Júnior

29: Dra. Raquel Pitchon fez reunião por telefone com Dr.
Fábio Guerra
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Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica
(CANP) da Sociedade Brasileira de Pediatria
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13º Congresso Brasileiro de Adolescência
Local: Aracaju/SE

Data: 30 e 31 de maio de 2014

Data: 24 a 27 de setembro

Local: Hotel Ritz – Av. Barão do Rio Branco, 2.000 –
Centro – Juiz de Fora/MG

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247
14º Congresso Brasileiro de Ensino;

Confira a programação

9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança;

Ficha de inscrição

2º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes em
Pediatria;

22 e 23 de agosto – 10ª Jornada de Atualização em
Amamentação
Mais informações em breve
19 e 20 de setembro - Simpósio "OS PRIMEIROS
1000 DIAS DE VIDA"
Local: Teatro Oromar Moreira – Associação Médica
de Minas Gerais (AMMG)
Av. João Pinheiro, 161 - Centro - BH/MG
Confira a programação
Ficha de inscrição

2º Encontro da Liga de Pediatria
Local: Campinas/SP
Data: 02 a 04 de outubro
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247
18º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica
Local: Gramado/RS
Data: 15 a 18 de outubro
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247
1º Congresso Brasileiro de Nutrologia Pediátrica
4º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica

Outros eventos

Local: Florianópolis/SC

II Simpósio Internacional de Especialidades

Pediátricas

Data: 13 a 15 de novembro
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de


22º Congresso Brasileiro de Perinatologia

Pediatria

Local: Brasília/DF

Cursos de Suporte Avançado de Vida em Pediatria


Data: 19 a 22 de novembro

(Pals) em 2014.

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

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

