NOTA DA SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA (SMP) E DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE
MINAS GERAIS (AMMG)
EM FAVOR DOS PEDIATRAS DE MINAS GERAIS

A Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) e a Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), reiterando o papel de entidades sem fins lucrativos, cujo um dos objetivos
principais é a defesa dos médicos e, neste caso, dos especialistas em crianças e
adolescentes de Minas Gerais, vêm a público manifestar solidariedade aos pediatras que
atendem nas redes pública e privada do estado, em especial nas Unidades de Pronto
Atendimento.
Desde sua criação, a SMP trabalha incansavelmente pela promoção da qualidade de vida
na infância e na juventude e pelo reconhecimento do pediatra como o especialista, por
excelência, nos cuidados do indivíduo de 0 a 18 anos. Ao longo dos anos, várias foram
as lutas da pediatria no Brasil.
Nos últimos tempos, a SMP e a AMMG acompanham, junto ao Sindicato dos Médicos
de Minas Gerais (Sinmed-MG), a situação da pediatria em todas as regiões do estado. O
cenário, como foi apontado pelo Sinmed-MG em nota publicada recentemente, mostra
sinais de desassistência, falta de segurança e condições inadequadas de trabalho,
principalmente devido ao desfalque importante das equipes médicas assistenciais,
problemas exacerbados pela quantidade e gravidade das doenças respiratórias nunca
vistos na história recente do Brasil.
As equipes estão incompletas e exaustas para atender a alta demanda, que se agravou
ao longo da pandemia. Mesmo com todo esforço empreendido pela classe pediátrica
nessa crise assistencial sem precedentes, a alta demanda por consultas devido às
doenças respiratórias excede a capacidade de acolhimento e atendimento qualificado,
gerando descontentamento entre pacientes e família, devido à demora nas avaliações
e também entre profissionais, que se sentem pressionados por não conseguirem manter
consultas qualificadas e boa relação médico-paciente.
A SMP e a AMMG, diante desta situação, vêm propondo, junto aos gestores das redes
de saúde pública e privada, ações de curto, médio e longo prazo que podem colaborar
com a solução desta crise. Nas ações de curto prazo, estão a nomeação rápida dos
profissionais aprovados nos últimos concursos, contratação em regime de RPA com
remuneração condizente com o mercado, minimizar a falta de insumo e melhorar a
segurança, além de ações educativas de promoção de saúde e orientação à população
de sinais de alerta para a necessidade de procura por atendimento médico.

Como medida de médio prazo, é importante enfatizar que o pediatra é profissional
fundamental nas equipes de atenção primária à saúde, coordenando a gestão do
cuidado, auxiliando a reduzir a procura pelo Pronto Atendimento para demandas que
possam ser atendidas em unidades básicas de saúde. Essa é uma campanha da
Sociedade
Brasileira
de
Pediatria
(SBP)
incorporada
pela
SMP
(https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/APRESENTACAO-SBP-MINISTERIOSAUDE-ASSISTENCIA-PEDIATRICA__2_.pdf).
E a longo prazo é essencial uma reorganização da carreira como um todo, com melhora
da remuneração, condições de trabalho e um plano de cargos e salário que preveja
recomposição das equipes em tempo hábil, devido ao movimento natural de
aposentadoria dos profissionais
Pelo exposto acima, a SMP e a AMMG apoiam a Nota Oficial dos Sindicato dos Médicos
de Minas Gerais (Sinmed-MG), publicada em 17 de junho, em resposta às denúncias
divulgadas na mídia na última semana, que acusam pediatras de não estarem atendendo
devidamente o público pediátrico nas UPAs de Belo Horizonte. O que tem sido visto são
verdadeiros atos de heroísmo da classe pediátrica, que, em conjunto com os demais
profissionais da saúde, tem se desdobrado para manter o atendimento com o nível de
qualidade pelo qual já é reconhecido. Possíveis erros que possam ter sido cometidos
por algum profissional devem ter a devida apuração e não podem ser generalizados a
toda a classe.
Manteremos nosso apoio a todo movimento pela busca de respeito e valorização da
especialidade por parte dos gestores e da população, cientes de nosso compromisso no
desempenho de nossas tarefas com competência e empatia, atuando como agentes
efetivos em defesa da vida e do bem-estar de crianças e adolescentes.

SOCIEDADE MINEIRA DE PEDIATRIA

ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte, 23 de junho de 2022

