DEFESA PROFISSIONAL
10 PONTOS PARA GARANTIR A PEDIATRIA DO FUTURO
Os participantes do 39º Congresso Brasileiro de Pediatria, preocupados com a qualidade
do atendimento oferecido às crianças e aos adolescentes e com o exercício ético da medicina
no País, entendem que o futuro da assistência da população pediátrica passa pelo cumprimento
de uma agenda prioritária, que depende, fundamentalmente, do apoio de gestores e de
parlamentares.
Nesse sentido, os pediatras brasileiros apresentam como reivindicações incontornáveis
os seguintes pontos:
1) Exigência de aprovação no REVALIDA para portadores de diplomas de medicina
obtidos no exterior que queiram atuar no Brasil;
2) Realização de REVALIDA apenas por universidades públicas (federais, estaduais,
municipais), garantindo sua realização segundo critérios de transparência e isenção;
3) Proibição de abertura indiscriminada de novas escolas médicas e de ampliação
de vagas nos cursos em funcionamento., conforme previsto na Portaria nº 328/2019,
do Ministério da Educação;
4) Contratação de pediatras para atender exclusivamente crianças e adolescentes
nas atenção primária, secundária e terciária, bem como de profissionais de outras
categorias que compõem as equipes de saúde para reforçar o atendimento na rede
pública;
5) Oferta de remuneração e honorários adequados pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) e operadoras de planos de saúde;
6) Manutenção dos estoques de medicamentos e outros insumos em níveis adequados,
na rede pública, para não comprometer as etapas de diagnóstico e tratamento;
7) Fim da interferência na autonomia dos pediatras nas suas decisões nas etapas de
diagnóstico e de tratamento;

7) Aumento da oferta de leitos de internação e de UTI para crianças e adolescentes,
no âmbito do SUS, para receber os casos que necessitem desse tipo de suporte;
9) Ampliação da cobertura vacinal para reforçar a proteção contra doenças
infectocontagiosas;
10)
Estabelecimento de estratégias para oferecer mais segurança nas
unidades de saúde, garantindo maior proteção aos pacientes e aos profissionais da
saúde;
Além desses pontos, é preciso a adoção urgente de medidas que garantam aos 65
milhões de crianças e adolescentes, bem como suas famílias, o acesso à educação, moradia,
esporte, cultura e lazer, dentre outros aspectos.
Da mesma forma, serão necessários investimentos no estímulo ao aleitamento materno,
à segurança no trânsito, à prevenção à violência e na promoção da cidadania plena.
Como pediatras, comprometidos com a saúde, a vida e o bem-estar de milhões de
crianças e adolescentes brasileiros, continuaremos atentos às providências tomadas e, por meio
da SBP, estaremos dispostos a contribuir com o futuro de todos.
Porto Alegre, outubro de 2019.
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