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Boletim Eletrônico Informativo 

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

X Jornada Mineira de Atualização em Amamentação

Data: 22 e 23 de agosto de 2014

Local: Auditório do Hotel Financial - Av. Afonso Pena, 
571 – B. Centro Belo Horizonte/MG

Curso de Atualização – Cuidando dos Ouvidos, Nariz 
e Garganta das Crianças

29 e 30 de agosto

Local: Museu de Ciências Naturais – PUC Minas

Mais informação, clique aqui! 
( ) 

Simpósio os primeiros 1000 dias de vida

Data: 19 e 20 de setembro de 2014

Local: Teatro Oromar Moreira - AMMG

Público Alvo: Pediatras da região metropolitana e do 
estado de Minas Gerais

Confira a programação

Faça sua inscrição!

http://www.iapo.org.br/simposio/mensagem.asp

Confira a programação 

Ficha de inscrição

!Agenda 2014

!Ações da diretoria

1/8: Reunião Dra. Giane Marques (1ª secretária da SMP) de Aleitamento Materno da SMP)

1/8: Reunião Dra. Marcela Damázio (diretora de Cursos de 5/8: Reunião Dra. Caroline Máximo (presidente do Comitê 
Reanimação da SMP) de Terapia Intensiva Pediátrica da SMP)

1 e 2/8: Dra. Raquel Pitchon representou a SMP na Jornada 7/8: Dra. Raquel fez reunião com Dr. José Geraldo Leite 
de Alergia e Imunologia do Hospital Felício Rocho e Hospital Ribeiro
Infantil João Paulo II  

7/ 8: Dra. Raquel fez reunião com Dra. Priscila Ferri
2/8: Dra. Giane Marques (1ª. Secretária da SMP) 

7/ 8: Dra. Raquel fez reunião com Dr. Fábio Guerrarepresentou a Sociedade Mineira de Pediatria na 
comemoração do Dia Mundial da Amamentação no Parque 7/8: Reunião Dra. Sonia Lansky (coordenadora da 
das Mangabeiras Comissão Perinatal SMSA-PBH)

4/8: Dra. Raquel fez reunião com Dra. Sônia Lansky 7/8: Reunião diretoria SMP. Presentes: Dra. Raquel Pitchon, 
(coordenadora da Comissão Perinatal SMSA-PBH) Dra. Giane Marques, Dr. Oswaldo Trindade, Dra. Caroline 

4/8: Reunião Dra. Cândida Bouzada (presidente do Comitê Máximo, Sr. Nilton e Sr. Emerson (Vector Internet) e Ana Fazito.

Agosto

 A defesa profissional e o bom relacionamento entre pediatras e gestores
Há muito a pediatria mineira, a 

exemplo da brasileira, vem 

lutando por melhores condi-

ções de trabalho e pela 

valorização da especialidade. 

Essa luta não acontece 

somente dentro das institui-

ções que representam a classe, 

mas também em hospitais e 

clínicas de Minas Gerais. Um 

dos incentivadores da valoriza-

ção do pediatra é o ex-

presidente da Sociedade Mineira de 

Pediatria (SMP), Fábio Augusto de Castro 

Guerra, atualmente primeiro vice-

presidente do Conselho Regional de 

Medicina de Minas Gerais (CRMMG) e 

um dos diretores de Valorização 

Profissional da SMP. Nessa entrevista 

para o SMP Informa, Fábio comenta 

sobre o relacionamento entre a equipe 

de pediatria e a diretoria de um hospital, 

quando a assunto é defesa profissional. 

relação harmônica e Primeiramente os objetivos e metas 

respeitosa em todos os devem ser bem definidos para traduzir 
encaminhamentos. As os interesses da maioria. Em segundo 
equipes ,  após  uma lugar, devem ser comunicados de forma 
definição clara de seus correta e adequada, obedecendo todos 
interesses e reivindica- os trâmites legais e necessários, 
ções ,  def in idos  em incluindo prazos e normas pré-
consenso pelo corpo estabelecidas no regimento interno do 
clínico, devem comunicá- corpo clínico e das unidades. As 
los de maneira formal à solicitações devem ser encaminhadas às 
direção da unidade onde pessoas responsáveis, que tenham 
atuam, sendo o diretor autonomia para decisão. O acompanha-

técnico um de seus representantes. Caso mento das negociações deve ser feito 
haja uma diretoria administrativa, esta por todos os interessados, mesmo que 
também deverá ser comunicada, assim necessite rediscutir o assunto, pois 
como o diretor clínico, que tem o papel poderão ocorrer novas propostas ou 
de representar os interesses do corpo novos rumos. A capacidade de flexibili-
clínico. zação de todos os envolvidos é funda-
É possível prevenir conflitos entre mental para que se atinja um objetivo 
diretoria e corpo clínico com uma boa maior.
comunicação? Que situações que não podem ocorrer 
Com certeza. Uma boa comunicação, durante uma luta pela defesa 
objetivos claros e transparentes são profissional? 

Como uma equipe de pediatria deve fundamentais na prevenção de confli- Primeiramente a perda de foco no encaminhar suas propostas para 
tos. É importante ressaltar a relevância objetivo traçado. Entendo que também melhoria das condições de trabalho e 
das diretorias técnica e clínica na não pode ocorrer falta de diálogo, falta remuneração? Para quem: diretor 
condução dessas questões e, se de envolvimento dos responsáveis legais clínico e/ou técnico, por carta ou 
necessário, a centralização em um grupo com poder de decisão, falta de flexibili-pessoalmente?
de representantes, de forma que as dade entre todos os envolvidos e o real O código de ética médica, em seus 
informações não se percam ou cheguem entendimento de todo o processo, como Princípios Fundamentais preconiza que: 
de forma equivocada, não traduzindo a todas as variáveis envolvidas no mesmo. “as relações do médico com os demais 
real necessidade ou interesse do grupo. A participação de atores externos, como profissionais devem basear-se no 
Para quais riscos a equipe deve estar entidades representantes da classe, respeito mútuo, na liberdade e na 
alerta durante esse processo? pode ser muito importante e contribuir independência de cada um, buscando 

sempre o interesse e o bem-estar do positivamente na condução destas Entendo que existem alguns riscos 
paciente”. Devemos procurar uma questões.  durante um processo de negociação. 

!Entrevista

Sou mineira, de Belo Horizonte, e pediatra há existencial, passo a ser parte de algo que transcen-
30 anos. Surpreendo-me, numa profissão escolhi- de. Considerando as características que tem hoje 
da aos quatro anos de idade, com a selvageria dos de baixa remuneração, baixa valorização, trabalho 
convênios em sua insensibilidade para com os estafante, falta de condições adequadas nos 
pediatras, com a labuta no serviço público pelo plantões pela alta demanda, a pediatria não é mais 
reconhecimento, sem, contudo, obtê-lo. Venho uma simples profissão. Tudo isso junto à sua nobre 
assistindo, ao longo dos anos, a luta de nossas tarefa de esclarecimento, pois é o pediatra, antes 
instituições pela valorização profissional, tendo em de tudo, um educador, torna- se uma missão. 
vista o nosso desgaste diário com área tão Sou missionária, portanto, com carinho, com 
abrangente em todos os sentidos. Mas a minha amor, com bom humor.
surpresa é maior, ao constatar que, ao ter a Marília Ferreira Gomes – pediatra de               
pediatria como braço forte da minha programação Belo Horizonte

!Amamentação

Amamentação no Parque das Mangabeiras
A Semana Mundial de Amamentação 

é comemorada em 120 países, na 

primeira semana de agosto, desde 1992. 

Este ano, a Sociedade Mineira de 

Aleitamento Materno fez um evento no 

Parque das Mangabeiras, no sábado, 

02/08, para conscientizar mulheres 

sobre os benefícios do aleitamento 

materno. Giane Marques, primeira 

secretária da SMP, representou a 

Sociedade de Pediatria no evento, que 

ainda contou com a presença da Pastoral 

da Criança.   

5º Simpósio de Pediatria do Hospital Belo Horizonte

Outros eventos

Inscrições: de 7de julho a 22 de agosto (Vagas limitadas)

Mais informações: 

VI Jornada de Pneumologia e Alergia Pediátrica

Data: 1 e 2 de agosto de 2014

Local: Minascentro / BH

Informações: 

II Jornada de Atualização em Cardiologia Pediátrica da 
Sociedade Mineira de Cardiologia

Data: 09 de agosto de 2014

Local: Minascentro / Belo Horizonte

Informações e inscrições: Sociedade Mineira de Cardiologia| 
SBC-MG - Av. João Pinheiro, 161 - Centro - CEP: 30150.909 - 
Belo Horizonte /MG - Tel:(31) 3274 6839 

simposiopedhbh@yahoo.com.br

www.hospitalbelohorizonte.com.br

Confira a programação

http://www.pneumoalergoped2014.com.br/

www.smc.org.br

Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica (CANP) /BH

Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria

Cursos de Suporte Avançado de Vida em Pediatria (Pals) em 
2014. 

 Giane Marques (2ª da esquerda 

para a direita) representa SMP no 

evento em comemoração à Semana 

Mundial de Aleitamento Materno


