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Saúde na Praça 2016

SMP caminhando para um futuro saudável

1ª Caminhada Infantil da SMP movimentou o Saúde na Praça
A Praça da Liberdade se encheu de saúde no sábado, 27 de
agosto, de 8 às 13 horas. Foi o Saúde na Praça 2016, organizado
pela Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) em parceria
com as sociedades de especialidades. Aproximadamente 2500
pessoas participaram desta edição do evento, fazendo testes
rápidos e recebendo orientação sobre vários assuntos. A
Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) levou para a Praça da
Liberdade muita alegria: brincadeiras, conversas com pais e
familiares, incentivo à leitura e a 1ª Caminhada Infantil da SMP.
Coordenada pelos Comitês de Primeira Infância e de Esporte
e Exercício, a ação da SMP no Saúde na Praça reuniu duas
grandes questões da pediatria atual: a importância de se ler
para uma criança desde a gestação, com o Projeto Receite um
Livro da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), e o incentivo ao
brincar, ao exercício praticado ao ar livre em contato com a
natureza.
O estande da SMP localizado dentro do Espaço Kids, ao lado
da Sociedade Mineira de Nefrologia e dos Palhaços do Instituto
Hahaha (doutores da alegria), deixou a Pediatria em contato
direto com as crianças que participavam do evento. A princípio,
um pouco desconfiadas, elas chegavam e se encantavam com
os livros expostos no estande. O mundo imaginário da literatura
infanto-juvenil se abria, ao mesmo tempo, que estava sendo

A presidente da SMP, Maria do Carmo Barros
de Melo (ao centro), com Lincoln Lopes,
presidente da AMMG, Fábio Guerra,
presidente do CRMMG, Janete Miranda,
secretária da SMP e o otorrino Márcio Fortini
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A pediatra Geralda Calazans fala sobre os livros e o
incrível mundo da literatura para as crianças na
Praça da Liberdade

organizada a 1ª Caminhada Infantil da SMP. Às 10 horas da
manhã, as crianças movimentaram o Saúde na Praça,
caminhando e se divertindo juntas. Ao final, ganharam uma
medalhinha dourada pela participação.
De acordo com Laís Valadares, presidente do Comitê de
Primeira Infância da SMP, a importância de pediatras estarem
em um evento como esse é que todos os hábitos de uma
pessoa são formados até os dois, três anos de idade. “Do
mesmo jeito que ensinamos uma criança a escovar os dentes a
se alimentar bem, temos que ensiná-la a praticar esporte e
gostar de literatura”, disse Laís. Carlos Eduardo Reis da Silva,
presidente do Comitê de Esporte e Exercício, acrescenta: “tudo
começa na infância, se iniciamos o exercício físico com nossos
pequenos pacientes e seus pais. A ideia é começar a falar mais
em como promover a saúde, ao invés de focarmos somente em
patologias”. Para Laís, “as crianças devem estar conscientes que
ter uma vida saudável é traçar o rumo para futuro melhor, sem
doenças”.
Também estavam presentes no Saúde na Praça, Maria do
Carmo Barros de Melo, presidente da SMP, Andrea Chaimowicz,
secretária geral da SMP, e as integrantes do Projeto Tenda da
Leitura, idealizado pela pediatra Geralda Calazans.
Veja outras fotos do Saúde na Praça, no Facebook da SMP

Andrea Chaimowicz, Geralda Calazans, Carlos Eduardo Reis e Laís
Valadares – diretoria da SMP e comitês de Primeira Infância e Esporte e
Exercício em prol da promoção da saúde

Cirurgia Pediátrica HC

Pequenas ações podem mudar o mundo
Carta dos residentes em cirurgia pediátrica do HC-UFMG culminou
na contratação de médicos para o Hospital

No início de junho, a Sociedade Mineira de Pediatria (SMP)
reuniu em sua sede as principais entidades médicas de Minas
Gerais, Conselho Regional de Medicina (CRMMG), Associação
Médica (AMMG) e Sindicato dos Médicos (Sinmed-MG), para
discutir a crítica situação em que se encontrava a cirurgia
pediátrica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
Minas Gerais (HC-UFMG), representado na reunião por sua
diretora técnica e clínica, Andrea Silveira. Estava também
presente representante do Departamento de Cirurgia
Pediátrica da AMMG.
O encontro foi motivado por uma carta enviada às
instituições pelos residentes em cirurgia pediátrica do HC,
encabeçados por Fábio Mendes Botelho Filho. Nesse
documento, ele expunha a situação do Hospital e dos
residentes, que estavam sem preceptor. A simples iniciativa
da reunião e provável divulgação para a imprensa da falta de
cirurgiões pediátricos, suspensão de cirurgias eletivas e
somente atendimento de urgências, fez a Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares (Ebserh) autorizar a contratação de
oito profissionais que já haviam sido aprovados em
concurso, amenizando a situação da cirurgia pediátrica no
HC-UFMG.
Entendendo a importância de atitudes como a Fábio e
seus colegas, a SMP faz uma entrevista com esse residente
preocupado não só com a formação do cirurgião pediátrico,
mas, principalmente, com a saúde das centenas de crianças
que passam mensalmente por um procedimento cirúrgico no
HC-UFMG.
Por que a escolha pela pediatria, justamente em um
momento em que há uma luta constante pela valorização
da especialidade?
As crianças são inocentes, não possuem ambições e
preconceitos e, por isso, sempre serão a oportunidade de um
recomeço. A oportunidade de recriarmos um mundo melhor.
Quando atendo uma criança doente, tenho muito mais
motivação para exercer minha profissão, tornando-me uma
pessoa plena. Acredito que, frequentemente, elas fazem mais
por mim do que eu faço por elas.
A cirurgia pediátrica foi um caminho natural? Você
teve influência de alguém para essa escolha?
Acredito que foi um caminho natural, porque consegui
associar a Cirurgia com a Pediatria, as duas grandes áreas que
mais me surpreenderam durante a faculdade, apesar do
grande preconceito existente com a Cirurgia Pediátrica. Até
hoje, muitos colegas médicos desconhecem a nossa área de
atuação, banalizam alguns de nossos procedimentos e
acreditam no mito que a criança é um "adulto pequeno", fácil
de tratar, sendo a especialidade desnecessária. Um residente
de cirurgia geral que opta por tentar concurso para Cirurgia
Pediátrica é desmotivado pelos seus próprios preceptores
durante todo seu curso. Isso se deve ao fato, que infelizmente, o exercício da Medicina está sendo, cada vez mais,
regulado pelo mercado financeiro. E os procedimentos da
cirurgia pediátrica são bastante desvalorizados.
Mas, por outro lado, isso permite que aqueles que se
formam cirurgiões pediátricos, realmente, gostam do que
fazem, independente das adversidades. Esta foi a maior
influência que recebi de todos os cirurgiões pediátricos que
conheci. Em especial, do Prof. Edson Tatsuo, cirurgião
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pediátrico, que foi meu professor e responsável por me
apresentar a profissão.
Quais foram as dificuldades que você e outros
residentes enfrentaram no período que a cirurgia
pediátrica do HC ficou desassistida?
A suspensão de algumas atividades da cirurgia pediátrica
trouxe incertezas para todos os residentes, além de termos
que assistir à saída de um dos nossos preceptores mais
influentes Dr. Carlos Renato (apelidado por alguns como "pai
dos residentes"). Todos residentes deixaram suas famílias em
busca de uma formação de qualidade, que sempre foi
ofertada no HC. Dos quatro residentes, três são de outros
estados e viram seus sonhos ficarem cada vez mais longes.
A formação de um cirurgião pediátrico demanda uma
infraestrutura complexa. São necessários: um centro
cirúrgico bem equipado, unidade neonatal, centro de terapia
intensiva pediátrico, atendimento de pronto-socorro e
ambulatorial. Em 2009, segundo uma publicação na Revista
do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, formava-se apenas 20
cirurgiões pediátricos por ano em todo Brasil. Em Minas
Gerais, esse ano houve apenas a formatura de um cirurgião
pediátrico. Sendo assim, o fim do nosso serviço, poderia
significar o fim da nossa carreira.
Conversamos e tomamos a postura de encarar a situação.
Permanecemos coesos, trabalhando pelo serviço e buscamos
o apoio dos preceptores. Todos os nossos preceptores nos
ajudaram, cada um de sua maneira, sobretudo lutando pelo
serviço e buscando soluções para nossa formação.
Por que fazer uma carta mostrando às instituições
médicas a situação da cirurgia pediátrica do HC?
Acreditamos no que fazemos. Acreditamos na importância da Cirurgia Pediátrica para a saúde das crianças. Escrever
uma carta às instituições foi a forma de demonstrar que
éramos contra as políticas que estavam culminando com o
fechamento do serviço, além de buscar o apoio de quem
também luta pela saúde infantil. Agregar vozes tornou
possível que a nossa voz fosse ouvida pelo governo federal e
autorizasse a contratação de novos cirurgiões.
Sem o apoio da Diretoria do Hospital das Clínicas
representado, sobretudo, pela Profa. Andrea Silveira, do
Departamento de Cirurgia Pediátrica da AMMG (Dr. Rodrigo
Romualdo), do Conselho Regional de Medicina (Dr. Fábio
Guerra) e da Sociedade Mineira de Pediatria (Profa. Maria do
Carmo) isso não teria sido possível.
Você imaginava que a ação de vocês culminaria neste
final?
A história ainda não terminou. Muitos problemas ainda
persistem. Mas, a grande lição que apreendi com todo esse
momento foi que vale a pena sonhar um sonho bom. Estamos
tão desmotivados pela crise ética, que, às vezes, deixamos de
acreditar e de lutar pelo o que é certo. Não seria certo deixar
um serviço que atende 1500 consultas por ano, além de
realizar 1000 procedimentos cirúrgicos por ano, morrer.
Perceber o apoio das entidades e assistir a luta dos meus
preceptores, colegas de residência e da nossa secretária,
trabalhando várias horas extras para manter o serviço ativo
foi gratificante.
Percebi que não estava mais sonhando, mas já estava
vivendo o mundo melhor que almejei.

Centro de Treinamento

Curso sobre assistência à criança com traqueostomia

No último sábado, 27 de agosto, o Centro de Treinamento
da Sociedade Mineira de Pediatria recebeu o I Workshop de
Assistência Multidisciplinar à Criança Traqueostomizada.
Coordenado pela pneumologista pediátrica Isabela Furtado
de Mendonça Picinin e pelo endoscopista Paulo Fernando
Souto Bittencourt, o curso lotou o auditório do Centro de
Treinamento. Aproximadamente 55 profissionais de saúde,
entre eles, médicos, fonoaudiologistas, enfermeiros e
fisioterapeutas, participaram do evento. Pela manhã foi dada
a parte teórica sobre o assunto e de tarde, seis estações foram
montadas para ensinar a prática da assistência à criança
traqueostomizada. A realização foi do Serviço de Assistência
Integral à Criança Traqueostomizada, com apoio da SMP e do
Hospital Infantil João Paulo II (Rede Fhemig).
I Workshop de Assistência à Criança
Traqueostomizada foi sucesso no Centro de
Treinamento da SMP
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Agenda

Canp 2016 - Montes Claros
Data: 09 e 10 de setembro
Local: Dimas Lessa Hotel - Sala de convenções - R. Pires e Albuquerque, 291 - Centro - Montes Claros
Informações: www.smp.org.br

Workshop Internacional de Asma
Data: 28 de setembro
Local: Auditório Borges da Costa - AMMG - Av. João Pinheiro, 161 - Centro - Belo Horizonte / MG
Inscrições na secretaria da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica: (31) 3213-3197 /
smpct@smpct.org.br - Renata Miranda
VAGAS LIMITADAS

XIII Jornada Nacional de Imunizações da SBIM
Data: 28 de setembro a 1 de outubro de 2016
Local: Hotel Ouro Minas
Informações no site: http://www.jornadasbim.com.br/pcientifica_sbim2016.html

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

