
c u r t a s
Novo site
A Sociedade Mi-
neira de Pedia-
tria, desde o dia 
17 de agosto, 
está com novo 
site. Com de-
senho moderno, 
fácil navegação 
e facilidade de 
leitura, o novo 
portal da pedia-
tria mineira está 
ainda mais rico em conteúdo. Vale a pena acessar 
o site www.smp.org.br e conferir as mudanças!

HomeNagem à Nestlé
O presidente da Nestlé Brasil, Ivan Zurita, esteve 
presente na Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais, na quinta-feira, 25 de agosto, quando 
foram comemorados os 90 anos da empresa no 
Brasil. Em seu discurso, o presidente agradeceu 
a homenagem e reafirmou os compromissos da 
Nestlé com o desenvolvimento do país.

academia tem Nova diretoria  
e Novos acadêmicos

José Sabino de Oliveira, Navantino 
Alves Filho e Francisco José Cal-
deira Reis são os novos presidente, 
vice-presidente e secretário para 
o biênio 2011/2013 da Academia 
Mineira de Pediatria. Eles tomaram posse no dia 
23 de setembro. Na oportunidade, houve a en-
trega de uma placa aos familiares do Acadêmico 
Wilson Rocha, membro fundador da Academia e 
patrono da recém-criada cadeira 21. E, ainda, a 
diplomação de dois novos acadêmicos. O pediatra 
Joel Alves Lamounier assumiu a titularidade da 
cadeira 3, cujo patrono é Paulo Roxo da Motta, 
que tinha como acadêmico titular Cícero Plínio 
Bittencourt. Foi diplomado também o acadêmico 
titular da cadeira 21, pediatra Paulo César Pinho 
Ribeiro.
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Pediatras obtêm ganhos nas 
negociações com operadoras

as experiências de quem  
“pediatra” com o coração 

Pioneira da pediatria mineira, Dra. Diomar tartaglia 
conta um pouco de sua vida dedicada à saúde das crianças
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Eventos
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Diomar tartaglia, pioneira 
da pediatria em Minas

Dra. Diomar, como foi sair de Rio 
Casca no interior de Minas, vir para a 
capital e formar-se em medicina em uma 
época na qual a mulher era ainda tão 
pouco valorizada? – Naturalmente tive 
algumas dificuldades mas o empenho de 
meus pais e a sorte de ter colegas tão 
especiais me ajudaram. Eu era a única 
mulher numa turma de mais de cem 
rapazes, mas nunca fui desrespeitada, 
nem sofri preconceitos.

A Sra. se encantou pela neonatolo-
gia, em especial pela perinatologia.  
Algum motivo especial? – Sempre gostei 
de trabalhar com pesquisas e achei que 
essa área poderia me oferecer oportu-
nidades, o que, de fato, aconteceu na 
medicina fetal, com grande ajuda dos 
professores Mário Dias Correa, na Clínica 
Obstétrica e Celso Lobo de Rezende nos 
berçários dos hospitais das Clínicas da 
UFMG e Sarah Kubitscheck.

A presença de equipe multidisciplinar e 
do pediatra na sala de parto, o uso da 
escala de Apgar e as normas de assis-
tência ao recém-nascido são assuntos 
que viraram lei e a Sra. foi uma das 
grandes responsáveis por isso. Motivo 
de orgulho, não? – Sem dúvida. Sempre 
pensei que era muito desgastante para o 
obstetra cuidar, no momento do parto, da 
mãe e do recém-nascido. Isso me motivou 
a fazer os contatos necessários (clínica 
pediátrica, medicina social e outras) para 
a introdução da equipe multidisciplinar no 

Hospital das Clínicas da UFMG, iniciando 
com o pediatra na sala de parto. Para 
esses procedimentos contei com o apoio 
da chefia constituída pelos professores 
Clóvis Salgado e Alberto Rocha.

O uso da fototerapia também foi um 
avanço? – Inicialmente, não possuíamos 
em Belo Horizonte aparelhos de fototera-
pia para tratamento de icterícia. Assim, 
junto com os residentes, construímos 
artesanalmente os aparelhos. Isso foi 
muito gratificante.

Uma de suas ações mais nobres foi a 
criação do alojamento conjunto para 
mães e filhos recém-nascidos nos Hos-
pital das Clínicas da UFMG. Esse proce-
dimento serviu de modelo para outros 
serviços de pediatria na época? – Atenta 
aos procedimentos que pudessem favo-
recer a relação mãe-filho (aprendizado 
materno no cuidar do recém-nascido, 
redução do índice de infecção hospita-
lar cruzada, amamentação e outras), 
introduzimos o esquema nos hospitais 
das Clínicas da UFMG, Sarah Kubitschek 
e Hospital Municipal Odilon Behrens, o 
que ajudou a multiplicar esse modo de 
atenção, por meio dos nossos residentes 
nesses serviços.

Além disso tudo, a Sra. coordenou a 
unidade neonatal do Hospital das Clíni-
cas da UFMG, a residência médica em 
Pediatria e o mestrado em Ginecologia e 
Obstetrícia. Como arrumava tempo para 

isso tudo? – Administrar o tempo para 
tanta atividade não foi fácil, mas sempre 
contei com a colaboração de uma equipe 
muito especial, completamente envolvida 
e disposta a colaborar. Foram muitos e 
que hoje ocupam cargos importantes. 
Citarei alguns e como eram chama-
dos. Clóvis, Odilon, Edson, Benigno, 
Toninho, Dudu, Lorenza, Mirtes, César, 
Megale, Navantino, Albertina e muitos 
outros. Contei, ainda, com assessorias 
de pessoas que me ajudaram como, por 
exemplo, os professores Sérgio Pena e 
Marcos Burle Aguiar, na Genética e Cé-
sar Marcondes, na Neurologia Infantil. 
Outra colaboração importantíssima foi da 
equipe de enfermagem que trabalhava 
em horários extras para a introdução de 
novos procedimentos junto ao recém-
nascido.

Depois de uma vida tão atribulada, como 
é estar hoje aposentada? – Sinto-me 
com o dever cumprido, aproveitando as 
oportunidades como passeios, troca de 
e-mails com amigos, leituras diversas e 
médicas, mas sem compromisso de ser 
para hoje, agora.

Que o recado a Sra. dá hoje para quem 
está começando a profissão? – Esse não 
me canso de repetir: aproveitem as ma-
ravilhosas novas técnicas mas, nunca se 
esqueçam de colocar em primeiro lugar 
a relação médico paciente. 

entrevista

Formada pela Faculdade de Medicina da UFMG em 1958, onde seguiu carreira, 
a entrevistada desta edição do SMP Informa foi uma pioneira. Detentora de 
incontáveis prêmios e comendas em mais de 50 anos de carreira, foi uma das 
primeiras mulheres a enfrentar uma área médica restrita aos homens. Essa é a 
professora Diomar Tartaglia: um exemplo a ser seguido.

V simpósio Mineiro de Nutrição Pediátrica  
– 1 a 3 de setembro de 2011

Mais de 450 participantes de Uberaba, de outras cidades do Triângulo 
Mineiro e de todo o estado, inclusive de Belo Horizonte, Divinópolis e Vespasia-
no, participaram do V Simpósio Mineiro de Nutrição Pediátrica, em Uberaba. 
Segundo a presidente do Comitê de Nutrologia da SMP e organizadora do 
evento, Dra. Virgínia Resende Silva Weffort, o simpósio foi um sucesso, com 
a apresentação de 31 trabalhos científicos de altíssima qualidade. Na opor-
tunidade, o professor Joel Alves Lamounier foi homenageado.

VI Jornada Mineira em Defesa da amamentação  
– 18 a 20 de agosto de 2011

Com a participação de mais de 150 inscritos, o evento foi realizado e 
coordenado pelo presidente do Comitê Científico de Aleitamento Materno 
da SMP, Dr. Roberto Gomes Chaves, que ressaltou a importância de todos 
os temas da programação, em especial aquele relacionado aos produtos 
industrializados, desenvolvidos para “auxiliar” a amamentação. Dr. Roberto 
Gomes entregou o prêmio “Defensor da Amamentação 2011” ao obstetra 
da Maternidade Sofia Feldman, Dr.Edson Borges de Souza. 

congresso de Pneumologia  
– 12 e 13 de agosto de 2011

“Foi muito bom o resultado, acima da minha expectativa”. Desta forma, 
a pediatra Teresa Mohalen, presidente do Comitê Científico de Pneumologia 
da SMP e presidente da Comissão Organizadora do 1º Congresso Mineiro de 
Pneumologia Pediátrica, resumiu o que achou do evento, que contou com a 
participação de 110 pediatras.

35º congresso Brasileiro de Pediatria   
– 8 a 12 de outubro de 2011

A Sociedade Brasileira de Pediatria espera a participação de um número 
expressivo de pediatras de todo país, em Salvador, onde será realizado o 
Congresso. O tema central do evento vai tratar da “Pediatria Brasileira, um 
novo século, novos desafios”. Na oportunidade, ocorrerão paralelamente 
mais dois eventos: o 8º Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica e 
13º Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica.

congresso da siben será em santiago do chile  
– 19 a 22 de outubro de 2011

A Sociedade Iberoamericana de Neonatologia espera a participação de 
1.500 inscritos naquele que está sendo considerado um dos maiores eventos 
científicos do Chile este ano: o VIII Congresso Iberoamericano de Neonatologia, 
a ser realizado no Centro de Convenções de Casa Piedra. Mais informações 
no site: www.siben.net.

congresso Mineiro de Pediatria discutirá puericultura  
e urgência – 21 a 25 de abril de 2012

“Pediatria: da puericultura à urgência”. Este é o tema do XIII Congresso 
Mineiro de Pediatria, a se realizar nos dias 21 a 25 de abril de 2012, no Ouro 
Minas Palace Hotel, em Belo Horizonte, quando assuntos ligados à alimentação 
infantil no primeiro ano de vida serão aprofundados. 
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a importância de ser pediatra
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O dia do pediatra, 27 de julho, foi 
mais um momento para os colegas pen-
sarem no seu futuro e concluírem pela 
importância de ser pediatra. Jovens ou 
veteranos, do interior ou da capital, estão 
se movimentando aqui e em todo o país 
pela melhoria de seus honorários e condi-
ções de trabalho. A matéria publicada na 
página 4 desta edição mostra o quanto é 
importante o exercício da pediatria para 

nossa satisfação pessoal e para nossos pacientes. Então, não 
há como ficar quieto diante das condições de trabalho que 
vivemos hoje. Precisamos melhorar e é isso que tentamos 
fazer ao procurar o diálogo com os gestores públicos e das 
operadoras de planos de saúde. 

A Sociedade Mineira de Pediatria, em ações próprias e 
em conjunto com suas Regionais e também com o apoio 
do Sindicato dos Médicos do Estado de Minas Gerais e da 
AMMG, desde o ano passado, tenta conversar com todas as 
operadoras de planos de saúde buscando o atendimento às 
solicitações dos pediatras, emanadas de um consenso na-
cional, tão bem traduzido pela ações de defesa profissional 
da SBP e suas filiadas.

A demanda por uma remuneração digna e por condições 
de trabalho que permitam o exercício da especialidade em 
toda a sua plenitude, com natural benefício para crianças e 
adolescentes, é meta constante de nossa gestão. Conquis-
tas vêm sendo obtidas, ainda que pontualmente, mas com 
sentimento de união e disposição para que sejam amplas e 
definitivas. O resultado positivo tem sido percebido na auto-
estima de nossos pares. 

Manifestamo-nos de forma enfática por ocasião do recente 
fechamento de serviços privados de pediatria, como também 
contra o sucateamento que observamos ocorrer na rede pú-
blica. Buscando sensibilizar não só gestores, mas também a 
sociedade civil em toda a sua representação. Paralelamente 
a essas importantes ações, procuramos não descuidar dos 
demais pontos de atenção ao pediatra. A rica agenda de 
eventos científicos, capitaneada pelos cursos PALS e de Rea-
nimação Neonatal, mas também com simpósios organizados 
pelos comitês científicos da SMP, tem oferecido oportunidade 
contínua para atualização pediátrica. 

A meta de descentralizar as ações da Sociedade, levando 
ao médico do interior a oportunidade de reciclagem, discus-
são profissional e intercâmbio de idéias, com uniformização 
de ações, tem sido cumprida. Tanto no apoio às iniciativas 
das Regionais, como pelo recente convênio com o CRMMG, 
levando a 24 cidades do interior (neste semestre e em 2012) 
o Curso de Urgência e Emergência para pediatras, as expe-
riências são bastante produtivas.

Em outra ponta de ação, não menos importante, temos 
incentivado firmemente a criação das Ligas de Pediatria nas 
faculdades de medicina mineiras. O apoio da SMP se dá pela 
convicção que temos de ser essa iniciativa fundamental para 
aproximar o estudante de medicina da atividade pediátrica, 
não só complementando sua formação, mas também des-
pertando nos jovens acadêmicos o envolvimento e a paixão 
pela pediatria.

Enfim, o sentimento é de otimismo e crença na pediatria 
e nos pediatras.

Paulo Poggiali – Presidente da sMP

8 a 12 de outubro 2011
35º congresso Brasileiro de Pediatria
Informações: www.cbpediatria2011.com.br
8º congresso Brasileiro de reumatologia 
Pediátrica  
Informações: www.reumatoped2011.com.br
13º congresso Brasileiro de Pneumologia 
Pediátrica  
Informações: www.pneumoped2011.com.br 
Local: Salvador/BA 

19 a 22 de outubro 2011
viii congresso iberoamericano de 
Neonatologia (siben) 
Local: Santiago/Chile  
Inscrições: www.siben.net 

21 e 22 de outubro 2011
10o Fórum da academia Brasileira de 
Pediatria - calil K. Farhat 
Local: Campinas/SP 
Informações: www.forumcasbp.com.br

18 a 20 de novembro 2011
vii simpósio internacional de 
otorrinolaringologia Pediátrica da iaPo 
Local: São Paulo/SP 
Informações: www.forumcasbp.com.br

21 a 25 de abril 2012
Xiii congresso mineiro de Pediatria
Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo 
Horizonte/MG – Informações: www.smp.org.br

28 de abril a 1 de maio 2012
12º congresso Brasileiro de alergia e 
imunologia Pediátrica
Informações: Ekipe de Eventos 
Tel (41) 3022-1247 – Local: São Paulo/SP

17 a 19 de maio 2012
3º simpósio internacional de Nutrologia 
Pediátrica – Local: Fortaleza/CE

5 a 8 de junho 2012
14º congresso Brasileiro de 
gastroenterologia Pediátrica

No jogo entre pediatras e operadoras, 
ainda não há vitória, mas há ganhos

O jogo do Brasil contra a Argentina 
não impediu que muitos profissionais 
participassem da Assembléia Geral Ex-
traordinária convocada pelos pediatras 
que atendem operadoras de planos e 
seguros de saúde. A reunião, realizada 
na Associação Médica de Minas Gerais 
no dia 14 de setembro e organizada pela 
Sociedade Mineira de Pediatria e pelo 
Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, 
teve como objetivo levar aos pediatras 
as respostas das operadoras às suas 
solicitações que visam, principalmente, 
a melhoria dos honorários médicos e a 
ampliação do número de procedimentos 
atendidos.

O presidente da SMP, Dr. Paulo Pog-
giali, abriu a reunião fazendo um relato 
de como têm sido as iniciativas de con-
tatar as operadoras para sensibilizá-las 
sobre a necessidade de atender às justas 
demandas dos pediatras, em especial 
o pagamento da consulta no valor de 
R$80,00. O presidente da Sociedade 
relatou as várias reuniões que ele e demais 
membros da diretoria da SMP (Executiva, 
Defesa Profissional e de Integração das 
Regionais) tiveram com entidades como 
Unimeds, Abramge, Unidas MG, Fena-

saúde, Bradesco Saúde e Sul América 
Seguro Saúde, dentre outras. Como 
resposta, as entidades e operadoras se 
propuseram a pagar um valor de consulta 
diferenciado para o pediatra, variando, 
conforme a operadora, de R$54,00 a 
R$75,00; a criação do procedimento 
Atendimento Ambulatorial de Puericul-
tura - AAP, para o acompanhamento da 
criança e do adolescente; o fim das glosas 
definidas como “consulta de retorno”e 
a remuneração de consulta feita com 
o pediatra pela gestante, no último tri-
mestre do pré-natal. (Ver o solicitado e o 
concedido no site www.smp.org.br)

Para o Dr. Paulo, “depois de muitas 
conversas e 120 cartas distribuídas 
às operadoras do estado, nem todas 
responderam, mas as respostas que 
chegaram ajudarão no entendimento 
com as operadoras que ainda não se 
manifestaram”, concluiu. 

Segundo o presidente do Sindicato 
dos Médicos, Dr. Cristiano da Matta Ma-
chado, as respostas dadas por entidades 
como Unidas e Abramge foram bastante 
significativas porque é a primeira vez 
que essas entidades se pronunciaram 
oficialmente sobre o assunto: “Embora 

elas não tenham atendido na totalidade 
às solicitações dos pediatras, houve um 
avanço”, finalizou. 

Ambos os presidentes deixaram 
claro que, em relação ao movimento 
médico como um todo, é necessário 
que os próprios pediatras continuem 
buscando por seus direitos e que casos 
pontuais devem ser estudados, já que o 
universo das operadoras é muito amplo 
e muitas delas não estão organizadas, 
o que dificulta a negociação. 

A assembleia decidiu por continuar 
o movimento, delegando mais uma vez 
à SMP e ao Sindicato os poderes de se-
guir na negociação com as operadoras, 
principalmente aquelas que ainda não 
se pronunciaram sobre o assunto. Uma 
nova assembleia foi marcada para o dia 
27 de outubro, quinta-feira, quando o 
quadro será traçado mais uma vez aos 
pediatras.

Dia 27 de julho foi o dia nacional 
do pediatra. Apesar das dificuldades 
pelas quais passa a especialidade hoje, 
a grande maioria dos profissionais acha 
que vale a pena comemorar. Mesmo com 
o fechamento de serviços de pediatria 
de hospitais públicos e privados, e com 
as empresas e seguradoras pagan-
do honorários abaixo dos valores de 
mercado, os profissionais médicos que 
cuidam dos pequenos pacientes acham 
que vale a pena insistir na profissão 
para que ela continue sendo valorizada 
e respeitada.

É o que acha, por exemplo, o pediatra 
Edson Libânio, que se formou em 1981 
na Escola de Medicina Souza Marques, 
no Rio de Janeiro, onde deixou seu está-
gio em nefrologia para fazer pediatria. 
Foi exercer a profissão em Baependi 
no Sul de Minas. Para ele, vale a pena 
seguir nossos sonhos, mesmo sem uma 
remuneração justa e adequada à com-
plexidade e importância que envolve a 
atividade pediátrica: “O pediatra sempre 
vai ter a sala de consultas quase cheia e 
os bolsos quase sempre vazios”, filosofa. 
No entanto, ele afirma que a beleza e a 
alegria em participar da recuperação ou 
manutenção da saúde de uma criança 
vale muito: “No meu caso, após 30 
anos ‘pediatrando’, reconheço que faria 
novamente pediatria, sem pestanejar.”

“Vale a pena pediatrar”

O jovem pediatra
Para o Dr. Fernando Becker Lamounier, forma-

do no ano de 2005 pela Universidade Federal do 
Triângulo Mineiro, pediatra da Secretaria de Saúde 
e da Apae de Bom Despacho, com consultório na 
mesma cidade, sua escolha da pediatria deu-se 
por ser uma ampla área, com possibilidades de 
intervenções em etapas importantes do desen-
volvimento humano.

O jovem pediatra continua explicando que a 
pediatria atualmente não está entre as especiali-
dades mais procuradas: “No entanto, com a baixa 
disponibilidade de profissionais, as condições de 
negociação têm aumentado a remuneração e ser 
pediatra volta a ser compensador. Além disso, é 
uma profissão extremamente gratificante, tradi-
cional e muito necessária nas comunidades de 
todo o país”, completa o Dr. Fernando.

dr. edson 
libânio: 
“Faria de novo 
pediatria, sem 
pestanejar”

Fernando Becker 
lamounier:  
“é uma profissão 
extremamente 
gratificante”

Participe da próxima 
assembleia, dia 27 de 
outubro, na associação 
Médica de Minas Gerais.

dr. Paulo 
Poggiali 

apresenta as 
respostas das 

operadoras

defesa profissional

Informações: Ekipe de Eventos  
Tel (41) 3022-1247 
Local: Fecomércio - São Paulo/SP  

6 a 9 de junho 2012
12º congresso Brasileiro de terapia 
intensiva Pediátrica 
11º congresso latino americano de 
terapia intensiva Pediátrica 
Local: São Paulo/SP – Informações: Ekipe 
de Eventos – Fone 41-3022-1247
Informações: Ekipe de Eventos  
Tel (41) 3022-1247

20 a 23 de junho 2012
iX congresso iberoamericano de 
Neonatologia (siben) 
Local: Minas Centro – Belo Horizonte/MG 
Informações: Secretaria da Sociedade 
Mineira de Pediatria – 31 3224-0857

14 a 17 de agosto 2012
curso Nestlé de atualização Pediátrica 
Local: Rio Centro - Rio de Janeiro/RJ


