
Como surgiu a necessidade de se criar o Centro Multidisciplinar 
para Pacientes de Asma de Difícil Controle (CEMAD)? 
Se o desafio anterior era capacitar equipes, disponibilizar corticóide 
inalatório e reorganizar a assistência, o desafio atual é controlar a 
asma de crianças e adolescentes que não obtêm o adequado con-
trole. Estima-se que cerca de 5 mil crianças e adolescentes possam 
ter asma de difícil controle em Minas Gerais. Para enfrentar esse 
novo desafio, foi iniciado o CEMAD - Centro Multidisciplinar para 
Pacientes de Asma de Difícil Controle - voltado para as demandas 
sociais e integrando todos os níveis do Sistema Único de Saúde. 
Ele foi premiado em 2008 com o 2º lugar no prêmio Asma Brasil, 
pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT) e 
esse prêmio está sendo totalmente revertido na compra de equi-
pamentos. 

Como os pediatras podem encaminhar pacientes para o CEMAD?
A base do CEMAD é o Grupo de Pneumologia Pediátrica da 
UFMG, que assiste às crianças nos ambulatórios de Pneumologia 
Pediátrica nas quartas ou quintas-feiras, no Hospital São Vicente, 
da UFMG. 

O Estado de Minas Gerais está preparado para o atendimento às 
crianças e adolescentes asmáticos?
Em alguns municípios a assistência efetiva está implementada, mas 
ainda há muitas cidades onde os programas de asma não foram 
implementados e há muito trabalho a ser realizado.
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Curso Nestlé de Atualização em Pediatria
Veja a cobertura desse evento que reuniu quase 4 mil pediatras em BH

Valorização 
na mira

defesa profissional
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Nesta edição, entrevista com 
Laura Belizário Lasmar

Defesa Profissional: saiba como 
anda a luta em Minas Gerais Página 6

19 de julho de 2010: A carta “Defendendo a infância e a Adolescência, Valorizando 
o Pediatra, otimizando e Garantindo Sustentabilidade às operadoras”, foi enviada 
às entidades: União Nacional das instituições de Autogestão em Saúde (Unidas), 
Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg), 
Sindicato das Seguradoras / MG (Sindseg/MG) e Associação Brasileira de Medicina de 
Grupo (Abramge). Junto à carta, a SMP solicitou que seja marcada uma data para 
uma reunião presencial, quando a Diretoria levará pessoalmente as reivindicações e 
a cópia da mesma carta assinada por mais de 600 pediatras de MG.

Como a Sociedade Mineira de Pediatria 
vem destacando desde o começo do ano, 
a luta pela valorização profissional está 
sempre nas prioridades da atual gestão. 
Na pauta das reuniões quinzenais da 
diretoria, defesa profissional tem lugar 
sempre garantido. A estratégia, agora, é 
conseguir uma comunicação efetiva com 
os sócios para que o movimento ganhe 
força e adesão.

Quem passou pelo Stand da SMP no 
Curso Nestlé, por exemplo, teve a opor-
tunidade de ler e assinar a carta que a 
SMP formulou junto com representantes 
dos principais Serviços de Pediatria de 
Belo Horizonte e Região Metropolitana. 
Com mais de 600 assinaturas, o próximo 
passo da SMP é levá-la nas reuniões que 
devem ser agendadas com as principais 
operadoras de planos privados. 

A ideia é que a SMP possa negociar 
com cada um deles, entre outras coisas, 
melhorias nos valores pagos aos pedia-
tras pelas consultas. Lembrando que 
pelo acordo feito entre SBP e Unidas, 
em fevereiro deste ano, o valor visado é 
R$80,00.

A seguir, um passo a passo das princi-
pais ações da SMP no ano de 2010:

13 de maio de 2010: Na noite do dia 
13 de maio, quinta-feira, a SMP realizou 
uma reunião na AMMG para a qual 
foram convidados os coordenadores dos 
Serviços de Pediatria da capital e região 
metropolitana, os pediatras que atuam 
nesses serviços, além de todos os sócios 

22 de junho de 2010: A SMP organizou, 
também na AMMG, a segunda reunião 
com representantes de Serviços de Pedia-
tria de BH e RMBH. Durante o encontro, 
os diretores da Sociedade Mineira de 
Pediatria e os pediatras representantes 
de 11 Serviços de Pediatria de Belo Ho-
rizonte e Contagem, além da Coopercom 
(Cooperativa dos Médicos de Contagem), 
discutiram e formularam uma carta 
cujo título é “Defendendo a infância e a 

24 de junho de 2010: o presidente da 
SMP, Paulo Poggiali, juntamente com 
a vice-presidente, Raquel Pitchon, e o 
secretário geral, Fernando Luiz de Men-
donça, foram recebidos na Unimed-BH. o 
objetivo do encontro foi entregar a carta 
formulada pela SMP e os representantes 
de diversos Serviços de Pediatria. Rece-
beram a diretoria executiva da SMP Luiz 
otávio Andrade e Mônica Silva Monteiro 

Atenção ao 
paciente asmático

A entrevistada desta edição do SMP informa é a pediatra e 
professora adjunta do Departamento de Pediatria da Universidade 
Federal de Minas Gerais, Laura Maria de Lima Belizário Facury 
Lasmar. Laura é mestre e doutora em Pediatria pela UFMG, es-
pecialista em Pediatria pela SMP e Fheimg. Além disso, atuou 
também como pediatra e pneumopediatra da Secretaria Municipal 
de Saúde de Belo Horizonte entre 1986 e 2006 e como pediatra e 
pneumopediatra da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, 
entre 1987 e 2006.

Belizário iniciou, em 1994, um projeto piloto denominado “Perfil 
da assistência pública ao paciente asmático” com disponibilização 
de medicamentos inalatórios aos pacientes encaminhados ao PAM 
Campos Sales, em Belo Horizonte. Esse projeto possibilitou a criação 
do programa “Criança que Chia”, voltado à assistência integral do 
paciente com asma, integrando todos os níveis do Sistema Único 
de Saúde. 

A pediatra é também criadora do Centro Multidisciplinar para 
Pacientes com Asma de Difícil Controle (CEMAD), que foi premiado, 
em 2008, com o 2º lugar no prêmio Asma Brasil. Em entrevista ao 
SMP informa, Laura Belizário fala sobre esses projetos. 

Quando surgiu o programa “Criança que chia”? 
Após a apresentação dos resultados iniciais dos pacientes do PAM 
Campos Sales, em 1994, delineou-se que o vínculo com a atenção 
primária e o pediatra só seria estabelecido se houvesse investimen-
tos na capacitação dos recursos humanos e disponibilização de 
medicação inalatória na rede municipal. Apresentamos, em 1996, 
à Secretaria Municipal de Saúde, o “Projeto de Reestruturação da 
Assistência Publica às Doenças Respiratórias” e propusemos uma 
parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a UFMG, que 
foi celebrada em convênio entre as duas instituições. o nome do 
programa, posteriormente, passou a ser “Criança que Chia”. 

Qual o objetivo deste projeto? 
o “Criança que Chia” foi pioneiro no Brasil na assistência pública 
à criança asmática com o tratamento preventivo inalatório, ala-
vancando uma série de programas de asma em todo Brasil. Seu 
objetivo foi investir na qualidade de vida da criança asmática e na 
mudança do processo de trabalho. A atenção primária passou a 
ser a porta de entrada da criança com asma no sistema de saúde. 
Do ponto de vista social, o melhor controle da asma tem grande 
impacto na qualidade de vida das crianças e de suas famílias, com 
diminuição das internações hospitalares, visitas a serviços de emer-
gência, do absenteísmo escolar e das faltas ao trabalho por parte 
dos pais. Atualmente, cerca de 30 mil crianças são beneficiárias 
do programa.

entrevista

Pediatra, fortaleça a SMP.  Filie-se e participe!

Laura Maria de Lima Belizário Facury Lasmar

da SMP com cadastro de email atuali-
zado na entidade. Houve representação 
dos hospitais Belo Horizonte, iPSEMG, 
Hospital Militar, Mater Dei, Hospital da 
Unimed, São Camilo, otaviano Neves, 
além de pediatras de BH, Contagem, 
Betim e Santa Luzia. 

Adolescência, Valorizando o Pediatra, oti-
mizando e Garantindo Sustentabilidade 
às operadoras”. o documento enfoca, 
dentre outros assuntos, a importância 
do pediatra na sociedade e na defesa do 
direito à assistência à saúde da criança 
e do adolescente e apresenta a lista de 
reivindicações, fundamentada na pauta 
nacional e unificada de prioridades capa-
zes de garantir as condições mínimas para 
o bom desempenho da Pediatria.

de Castro, diretor e superintendente de 
Provimento de Saúde da Unimed-BH, res-
pectivamente, além de Taísa Silva Bonelli, 
coordenadora do Núcleo de Negociação 
e Atenção Ativa da instituição.A diretoria 
da SMP pontuou junto aos dirigentes da 
Unimed-BH a importância e os rumos 
do movimento dos pediatras, solicitando 
apoio e adesão da Cooperativa aos justos 
pleitos apresentados. 
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Vários eventos nacionais e regionais 
fizeram de Minas Gerais, em 2010, 
um local estratégico para a atualiza-
ção dos pediatras. isso porque desde 
o começo do ano temos sido privile-
giados com eventos extremamente 
significativos para a especialidade. 

Acabamos de realizar, em parceria 
com a SBP e Nestlé Nutrition, o mais 

expressivo evento do ano, se olhado pela ótica do 
número de especialistas que se conseguiu reunir em 
um só lugar: o 67º Curso Nestlé de Atualização em 
Pediatria. Foram 4,5 mil inscrições, número absolu-
tamente importante. Mais de 900 pediatras mineiros 
reunidos no Expominas, durante o evento.

E algo foi mais que essencial para a SMP: aproveitar 
o momento para inserir mais pediatras na luta pela 
valorização profissional. A abordagem sobre a defesa 
profissional, para a Sociedade, não ficou limitada à 
mesa redonda sobre o tema que tivemos na quinta-
feira de manhã. Vimos no Curso Nestlé uma estratégia 
para a divulgação do que tem sido feito pela Sociedade 
Mineira de Pediatria e uma estratégia para que, acima 
de tudo, cada um pudesse se sentir parte do que está 
sendo proposto.

Deixamos, no stand da SMP, uma carta que re-
digimos juntamente com representantes de diversos 
Serviços de Pediatria da Capital e da Região Metropo-
litana. Um documento que agora já conta com mais 
de 600 assinaturas e que será encaminhado para 
negociação junto às maiores operadoras de planos 
de saúde do estado. 

Na certeza de que estamos indo pelo caminho cer-
to, agradeço a todos os pediatras que se mobilizaram 
e que estão dispostos a fazer com que a Pediatria, 
especialidade de muito trabalho e reconhecidamente 
essencial, seja respeitada também pelos gestores da 
saúde pública e suplementar.

Paulo Tadeu de Mattos Pereira Poggiali
PRESiDENTE DA SMP
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“Esta publicação recebeu patrocínio de empresas privadas de acordo com a Norma Brasileira 
de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira infância, Bicos, 
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saúde em geral estimular a prática do aleitamento materno exclusivo até os seis meses e 
continuando até os dois anos de idade ou mais”. 
Portaria nº 2.051 de 8 de novembro de 2001 – MS.

atualização

2 a 4 de setembro de 2010 
• VI Jornada Mineira em Defesa da Amamentação 
organização do Comitê de Aleitamento Materno da SMP
Local: Auditório 1 do Hospital Mater Dei – Rua Gonçalves Dias, 2700,  
Sto Agostinho – Belo Horizonte/MG
informações/inscrições: (31) 3224-0857 – obs.: pontuado pela CNA

16 a 18 de setembro de 2010 
• V Encontro de Neuro-ortopedia e Reabilitação na Infância e 
Adolescência
Local: Centro de Convenções do Hospital Mater Dei – Belo Horizonte/MG
informações e inscrições: www.neuroortopedia2010.com.br / (31) 3243-
7117 / 9921-7117 / deborah.incomum@gmail.com

17 a 19 de setembro de 2010 
• 3º Simpósio de Pediatria e 5º Encontro de Ex-residentes do Hospital 
Belo Horizonte
Local: Auditório Prof. Roberto Junqueira Alvarenga (Centro de Estudos do 
Hospital Belo Horizonte) – Belo Horizonte/MG
informações e inscrições: (31) 3449-7015 ou www.simposiopedbh.
blogspot.com

14 a 18 de novembro de 2010 
• XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica
• XIII Congresso Brasileiro de Urologia Pediátrica 
• II Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica Vídeoassistida
Local: ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte/MG
informações: http://www.luminaeventos.com.br/agenda.htm

19 e 20 de novembro de 2010
• III Jornada de Oftalmologia Pediátrica
organização do Comitê de oftalmologia Pediátrica da SMP
Local: Auditório 1 do Hospital Mater Dei – Belo Horizonte/MG
informações e inscrições: (31) 3224-0857

“É um evento grandioso. Este ano, em 
particular, ele está acima de todas as nossas 
expectativas”, é o que afirmou, animado, 
Rubens Fabel, gerente de Nutrição infantil 
da Nestlé Nutrition. E tamanha animação se 
deve ao fato de o 67º Curso Nestlé de Atuali-
zação em Pediatria ter reunido no Expominas, 
entre os dias 11 e 14 de agosto, quase 4 mil 
pediatras de todo o Brasil. As inscrições para 
o curso, em 2010, somaram cerca de 4,5 mil, 
de acordo com Fabel.  

Em uma conferência e 12 mesas redondas 
seguidas por colóquios, os pediatras tiveram a 
oportunidade de assistir a todas as palestras, 
que tratavam de temas diversos. os participan-
tes podiam ver as aulas do salão principal ou 
da sala de transmissão simultânea, sem terem 
que escolher entre dois temas ou programa-
ções, já que o evento foi organizado para ter 
uma só palestra por vez. “isso garantiu um 
ótimo aproveitamento por parte dos pedia-
tras”, observou Paulo Poggiali, presidente da 
Sociedade Mineira de Pediatria.

Saúde Mental, Nutrição, Prática Clínica, 
otorrinolaringologia, Aleitamento Materno, 
Neonatologia, Neurologia, Segurança e Pre-
venção de Acidentes e Dermatologia foram 
os grandes assuntos tratados no Curso, além 
de Valorização Profissional e uma palestra 
magna de José Martins Filho sobre o polêmico 
assunto da terceirização da criança.

A abertura
Logo após a composição da mesa de 

abertura e da apresentação de um vídeo ins-
titucional da Nestlé, foram apresentados três 
comerciais já veiculados na TV que marcaram 
o lançamento da campanha “Quem vai ao 
pediatra volta tranquilo”, uma iniciativa da 
SBP e da Nestlé Nutrition. 

Paulo Poggiali, presidente da SMP, iniciou 
seu discurso dando as boas-vindas aos con-
vidados e participantes. Depois, destacou a 
importância do Curso para os pediatras bra-
sileiros e a força de duas instituições – SBP 
e Nestlé – que conseguem reunir tamanho 
público em um evento. Por fim, reforçou a 
relevância da discussão da valorização pro-
fissional e parabenizou a iniciativa de dedicar 
uma mesa redonda à essa discussão durante 
o Curso.

Curso Nestlé reúne quase 4 mil pediatras em Belo Horizonte

Conferência de abertura
José Martins Filho foi o primeiro pales-

trante do 67º Curso Nestlé e falou sobre a 
terceirização da criança. Fruto de seu livro “A 
Criança Terceirizada”, a discussão girou em 
torno das experiências de José Martins em 
seu consultório, onde ele percebe cada vez 
mais a dificuldade dos pais em acompanhar 
de perto o crescimento e o desenvolvimento 
dos próprios filhos, delegando os cuidados a 
babás, avós, conhecidos etc. 

Ele iniciou a palestra com um histórico 
do abandono da criança no mundo, come-
çando na Grécia Clássica, passando pela 
idade Média e chegando até o Brasil atual, 
que sofre com os vários tipos de abandono. 
“Ficamos muito tristes porque perdemos a 
Copa do Mundo, mas nosso país sofre com 
perdas maiores. Temos 8 milhões de crianças 
abandonadas nas ruas”, alerta o pediatra.

Defesa Profissional teve lugar 
garantido na programação

Diante da relevância e abrangência 
atual do tema “valorização profissional” 
na Pediatria Brasileira, o 67º Curso Nestlé  
reservou uma mesa redonda, coordenada 
pelo presidente da SBP, Eduardo Vaz, para 
essa discussão. 

José Paulo Vasconcelos Ferreira foi o pri-
meiro a palestrar e falou sobre gerenciamento 
de consultórios. “É possível ser feliz atendendo 
somente consultório!”, destacou. Segundo 
ele, é necessário fazer uma lista para separar 
os mitos e verdades sobre atendimento em 

SMP premia os autores das melhores 
frases de valorização profissional 

Durante o 67º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria, a 
SMP realizou um concurso com o objetivo de estimular a parti-
cipação do pediatra na campanha de valorização profissional. 
Todos os congressistas foram convidados a escrever uma frase 
que simbolizasse a valorização do pediatra. As 16 melhores 
foram premiadas com livros. Paulo Poggiali, presidente da SMP, 
e Rubens Fabel, gerente da Nestlé Nutrition – Minas Gerais, 
entregaram os livros aos ganhadores que compareceram ao 
stand da SMP, no dia 13 de agosto, sexta-feira. 

Depoimentos
“O Curso Nestlé é uma oportunidade de encontrar com 
muitos colegas. Além do mais, é ótimo não ter aquela cor-
reria de Congresso, que você tenta participar de três, quatro 
eventos ao mesmo tempo. Além disso, os temas são muito 
atuais, muito objetivos, muito focados na prática. É muito 
interessante, eu gosto demais.” Silvia Luiza Sampaio, BH.

“Excelente. Alto nível científico. Grande oportunidade de 
atualização com temas muito relevantes na nossa prática do 
dia a dia, para quem trabalha com ambulatório, consultório 
ou hospitais.” Denise Ferraz Costa, BH.

“Muito bom! Atualizadíssimo. Temas do dia a dia.” 
 Marli Pereira Borges Correa, Paraná.

“O curso está muito bem organizado. Os temas muito agra-
dáveis aos pediatras. Achei a organização perfeita.”  
Aderbal Henrique de Jesus, Salvador.

“Estou achando muito bom. As palestras estão excelentes, 
nos trazendo novidades. Foi um curso que atualizou e solidifi-
cou muita coisa. Um auditório só, ajuda no nosso aproveita-
mento, pois temos condição de assistir a todas as palestras.” 
Maria Aparecida Leal Chaves, BH.

consultório que, se bem administrado, pode 
garantir a renda do pediatra. 

Em seguida, Dennis Burns, ex-presidente 
da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal 
e coordenador do Vigilasus, falou sobre os 
números das escolas médicas no Brasil, 
bem como a densidade da profissão nas 
diversas regiões do país, demonstrando 
que, ao contrário do que se imagina, hoje 
há uma ascensão do número de residentes 
em Pediatria. 

Depois, explicou um pouco sobre o 
movimento pioneiro de valorização profis-
sional de Brasília e sobre os projetos sociais 
apoiados pela SBP. o último palestrante foi 
o pediatra Silo Tadeu Cavalcante, que falou 
sobre valorização profissional e ética médica 
no cotidiano do pediatra, além da relação 
médico – paciente – familiares.

Encerrando a mesa redonda, foram 
encaminhadas diversas perguntas sobre o 
tema à mesa. Na medida do possível, Edu-
ardo Vaz tentou responder a maioria delas, 
agrupando-as por temas. Logo depois, os 
outros integrantes da mesa também respon-
deram algumas questões. As perguntas mais 
frequentes tratavam de consultas de retorno, 
PPP e a implantação do procedimento de 
puericultura pela AMB. Por fim, Eduardo Vaz 
convocou todos os pediatras a entrarem nessa 
mobilização pela valorização profissional. 

CURIOSIDADE
O primeiro Curso Nestlé de Atualização 
em Pediatria aconteceu em 1956, 
no Rio de Janeiro.

A pediatra Maria Aparecida Leal Chaves (MG) foi a autora de uma das 
frases premiadas: “A construção do ser humano se solidifica com um 
bom alicerce onde o pediatra deve estar sempre presente”

C U R T A S
Centenário da SBP é comemorado com entrega 
de documento aos presidenciáveis
O último dia 27 de julho, Dia do Pediatra, marcou o centenário da 
Sociedade Brasileira de Pediatria. A comemoração foi realizada 
no Memorial da Pediatria Brasileira, localizado na cidade do Rio 
de Janeiro. 
Na solenidade, Eduardo Vaz, presidente da SBP, entregou aos 
representantes das candidaturas à presidência da República o 
“Plano para melhor desenvolvimento da infância e adolescência 
no país”, contendo 15 propostas. Raquel Pitchon, vice-presidente 
da Sociedade Mineira de Pediatria, representou Minas Gerais no 
evento. 
O plano propõe ao novo presi-
dente da República que inclua, 
oficialmente, na sistemática do 
SUS e da Saúde Suplementar, 
o atendimento de puericultura 
realizado por especialistas em 
Pediatria, conforme calendário 
definido e aprovado pelo Ministé-
rio da Saúde. A SBP criou, ainda, 
uma logomarca comemorativa 
dos 100 anos. 

Atenção ao diagnóstico precoce do autismo 
infantil
Já está disponibilizado no site da SMP o vídeo “Autismo em 
bebês”, desenvolvido sob a coordenação do psiquiatra infantil 
Walter Camargos Júnior. O trabalho tem como objetivo ensinar aos 
profissionais que trabalham e convivem com crianças a identificar 
os principais sinais típicos do autismo infantil. Para ver o vídeo, 
acesse www.smp.org.br

Teste da orelhinha agora é obrigatório
Hospitais e maternidades públicas do Brasil serão obrigados a 
realizar, gratuitamente, em recém-nascidos, o ‘teste da orelhinha’ 
– nome popular do exame de Emissões Otoacústicas Evocadas. 
A lei foi sancionada pelo presidente Lula e publicada no dia 3 de 
agosto, no Diário Oficial da União. 
O ‘teste da orelhinha’ é a técnica mais utilizada para triagem audi-
tiva neonatal e serve para identificar 90% das perdas auditivas. O 
teste já está incluído na tabela de procedimentos do Sistema Único 
de Saúde (SUS) mas, na prática, poucas maternidades e hospitais 
dispõem de equipamentos e pessoal treinado para esse fim.  
De acordo com Ricardo Neves Godinho, presidente do Comitê 
de Otorrinolaringologia Pediátrica da SMP, a obrigatoriedade 
da realização do teste será um grande passo para o diagnóstico 
precoce da surdez. “A partir da realização do ‘teste da orelhi-
nha’, crianças que nascem surdas têm a possibilidade de serem  
diagnosticadas precocemente e, com isso, poderão desenvolver a 
linguagem oral em um ritmo semelhante ao das outras crianças”, 
esclarece Godinho. 

DISQUE DIREITOS HUMANOS – Pediatra, ao atender crianças e 
adolescentes vítimas de agressão, não se omita! Disque 100 – o 
canal de denúncia de todo tipo de violação aos direitos humanos.

Mesa de Valorização Profissional: Dennis Burns, coordenador do Vigilasus, Eduardo Vaz, 
presidente da SBP, José Paulo Vasconcelos Ferreira, coordenador do Programa de Gestão de 
Consultório da SBP e Silo Tadeu Cavalcante, membro da Coordenação de Saúde Suplementar e 
membro titular da Comissão de Sindicância da SBP
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