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Palavra do Associado

O pediatra “carrega o piano” da medicina
Meire Lucia Evangelista Braga

Mesmo ouvindo isto, eu, com 30 anos de vida,
outra profissão e um filho escolar quis ser pediatra há 21
anos. Atuei por cinco anos e me afastei por problemas
de saúde. Nos últimos anos, mesmo assistindo ao
declínio do número de pediatras, com baixa remuneração pelos procedimentos e com queda vertiginosa da
estrutura da saúde, voltei a atender pediatria em
consultório. Deve ser porque amo o que faço!
Ser associada da SMP e SBP teve papel preponderante na minha caminhada. Ajudou-me a buscar
os canais e ferramentas adequados para minha reciclagem. O
Programa Nacional de Educação Continuada em Pediatria
(PRONAP) vem me mantendo informada do ponto de vista
técnico-científico. Além disso, a SMP nos representa fortemente nas lutas da categoria. As informações que nos
chegam pela internet ou mesmo pelo Jornal da SMP estão
sempre nos estimulando ao estudo, à participação e a sermos
uma categoria unida, qualificada e forte.
E as batalhas que a SMP vem enfrentando não são
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poucas. A criança tem sido alijada do direito de
ter seu especialista na abordagem e prevenção
de doenças graves nos primeiros meses de vida.
A redução do número de consultas com o
pediatra no primeiro ano de vida e transferência
de funções exclusivamente médicas para outros
profissionais de saúde como solução para
carência de pediatras na rede pública é patente.
E, mais recentemente, o projeto que sugere que
RN nascido de cesariana eletiva não careceria do
atendimento do pediatra na sala de parto são
desafios enfrentados pela SMP/SBP. Tudo isso
sem contar a luta pela adequação da tabela de remuneração
dos pediatras, já com vitórias parciais.
No 14º. Congresso Mineiro de Pediatria foi notório o
quanto a SMP tem uma equipe coesa e comprometida com a
pediatria mineira e nacional. Concluo que o “piano da
medicina” é, sim, A CRIANÇA! Ela é valiosa, frágil e só se
expressará na sua essência se cuidado por mãos hábeis, no
caso, as de pediatras!

Reunião

Novo currículo da residência pediátrica em pauta na SMP

A residência de três anos em
pediatria já é uma realidade para 11
serviços em todo o Brasil e, até o final de
2018, esse novo currículo deve ser
implantado, obrigatoriamente, em
todos os serviços do país. Em Belo
Horizonte, somente o Hospital das
Clínicas da Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) aderiu aos três
anos de residência. Para discutir a
questão e tentar sanar algumas dúvidas,
a SMP convidou Dioclécio Campos Jr.,
diretor da SBP e representante da
entidade no Consórcio Global de
Educação Pediátrica (GPEC – sigla em
inglês), para uma conversa, no último 9
de julho, com os coordenadores de
residências de Belo Horizonte, na
Associação Médica de Minas Gerais Pediatras se reúnem para debater a residência de três anos em pediatria
(AMMG).
Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação.
A iniciativa para o encontro partiu de Raquel Pitchon dos
Ele explicou que a SBP faz parte do GPEC, aliança formada
Reis, presidente da SMP, que entende ser de vital importânpor 20 instituições, que representam 50 países, cujo maior
cia a interlocução entre as Sociedades Mineira e Brasileira e
desafio é estabelecer padrões rigorosos de treinamento e
as residências para que a implantação do novo currículo
capacitação prática em pediatria. Um Currículo Básico
aconteça da melhor maneira possível. Estiveram presentes
para a Pediatria Mundial foi elaborado pelo GPEC, que a
na reunião Luis Fernando Andrade de Carvalho, Cristiano
SBP adaptou e traduziu para o português. “Há um entusiAlbuquerque e Fernanda Paula Costa, representantes do
asmo crescente da nossa parte, pois essa é uma mudança
Hospital Infantil João Paulo II, Federico Mitri, do Hospital da
importante para o Brasil e o avanço é irreversível”,
Baleia, Marisa Lages Ribeiro, Hospital São Camilo; Alexandre
comentou Dioclécio. Ele ainda explicou que não é somente
Braga, representando o Hospital das Clínicas da UFMG; José
a extensão por mais um ano na residência de pediatria,
Sabino de Oliveira, José Maria Penido e a residente Bárbara
mas sim a adoção de um programa que tem como principal
Nogueira, do Hospital Vila da Serra. Os diretores da SMP,
objetivo o desenvolvimento das competências, habilidaOswaldo Trindade e Giane Chaves, também participaram da
des e atitudes nas diversas áreas de formação do pediatra.
conversa.
Ao final da reunião, os presentes definiram que, mesmo
GPEC
estando em diferentes etapas de transferência para o novo
currículo, é interessante que o encaminhamento seja
Dioclécio Campos apresentou um rápido histórico da
realizado conjuntamente, deixando a porta aberta para
luta da SBP por um currículo mais atualizado, amplo e
intercâmbios entre as residências de Belo Horizonte.
unificado, aprovado, em julho de 2013, pela Comissão
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Visita

Diretoria da SMP faz visita ao Hospital Infantil São Camilo

A diretoria da Sociedade Mineira de Pediatria realizou no
dia 1º de julho uma visita ao Hospital Infantil São Camilo, um
dos hospitais referência para o atendimento pediátrico em
Belo Horizonte. Segundo a presidente da SMP, Raquel
Pitchon dos Reis, mesmo diante das inúmeras dificuldades
da especialidade e das questões macroeconômicas, a
evolução pujante do Hospital é reflexo do trabalho sério e do
compromisso permanente de uma grande equipe.
“O empenho do Hospital São Camilo se traduz principalmente pela excelência do atendimento prestado às crianças
,adolescentes e famílias de Minas Gerais“, contou a
presidente.
Marisa Lage (São Camilo / SMP), Raquel Pitchon (presidente
da SMP) e José Guerra (Diretor do São Camilo)

!

Ações da Diretoria
Junho 2015:

1: Visita ao hospital infantil São Camilo
2: Reunião com Dr. Oswaldo
6: Reunião com Dra. Cristina Gonçalves Alvim
7: Reunião com Dr. Luís Fernando Andrade de Carvalho
8: entrevista para a Rádio Itatiaia sobre o aumento do
período de residência obrigatório e a crise no HIJPII.
09: Dra. Raquel fez reunião com a diretoria executiva SMP e
representantes das residências de pediatria dos hospitais de BH.
Presentes: Dra. Raquel Pitchon, Dra. Marisa Lages, Dra. Giane
Marques, Dra. Caroline Máximo Batista, Dr. Ricardo Godinho,

Ana Fazito, Dr. Oswaldo Trindade, Dr. José Sabino, Dr. Alexandre
Rodrigues, Dr. Frederico Mitre, Dr. Dioclécio Campos, Geraldo
Luis e Waleska Aprígio (CT)
13: Dra. Raquel fez reunião presencial com a Dra. Cristina
Alvim e, por telefone, com o Dr. Oswaldo Fortini.
13: Reunião com Fabiana Barbosa (secretária do Centro de
Treinamento da SMP)
Fez reunião Dolores Fernandes (secretária da Presidência da
AMMG)
Fez reunião com sr. Celton, engenheiro que cuida da
reforma da sala da pediatria

!Agenda
Estadual:
XI JORNADA MINEIRA DE ATUALIZAÇÃO EM
AMAMENTAÇÃO

SIMPÓSIO DE PEDIATRIA
28 e 29 de agosto
Auditório Oromar Moreira/AMMG

7 e 8 de agosto

II SIMPÓSIO MINEIRO DE CUIDADO PALIATIVO

Auditório Borges da Costa/AMMG - Informações aqui

17 a 19 de setembro
AMMG – Belo Horizonte
Nacional:
37º CONGRESSO BRASILEIRO DE PEDIATRIA
10º CONGRESSO BRASILEIRO DE REUMATOLOGIA
PEDIÁTRICA
12 a 16 de outubro de 2015
Riocentro – RIO DE JANEIRO / RJ
http://www.cbpediatria.com.br

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

