
Ano 46    No 63

Maio/Setembro 2022

Edição oNliNE

págiNA 7

SMP pela valorização da pediatria em MG

SMP  inforMa

Confira a programação do maior 
encontro da pediatria mineira

Sociedade
Mineira de
Pediatra

págiNA 4, 5 e 6

Maria do Carmo Barros de Melo toma 
posse na Academia Mineira de Pediatria
págiNA 9

FOTO: Palácio das Artes © Paulo Lacerda - FCS



PALAVRA DA DIRETORIA

A importância da pediatria na 
assistência médica brasileira

2  mAiO / SeTembrO 2022

Sociedade Mineira de Pediatria
Av. João pinheiro, 161, Centro 
Belo Horizonte, Mg, Cep 30130-180
Tel: (31) 3224-0857
smp@smp.org.br  •  www.smp.org.br

Diretoria – 2021 / 2022
presidente: Cássio da Cunha Ibiapina 
presidente de Honra: José Dias Ibiapina e Silva
Vice-presidente: Márcia Gomes Penido Machado
Secretária geral: Flávia Cardoso Rodrigues 
1º. Secretário: Nelson Conde Lobo Martins 
2ª. Secretária: Mônica Maria de Almeida Vasconcelos 
1º. Tesoureiro: Carlos Eduardo Reis da Silva 
2º. Tesoureiro: André Bicalho Lima
diretor do Centro de Treinamento: Salvador Henrique 

Ceolin
diretora do Centro de Treinamento: Vânia Nunes Viotti 

Parreira
diretoria de Arte e Cultura: Raquel Gomes de Carvalho 

Pinto
diretoria Captação Sócios: Jaderson Mateus Vilela 

Antunes e Nívea Mara Claret Dinz 
Assessor da presidência: Paulo Augusto Moreira 

Camargos
Assessor da presidência: Marcos Carvalho de Vasconcellos
diretor de Assuntos profissionais: Cláudio Drummond 

Pacheco 
diretora de Assuntos profissionais Adjunta: Ariete do 

Perpétuo Socorro S. Domingues
diretora Científica: Eleonora Druve Tavares Fagundes
diretora Científica: Andréa Chaimowicz
diretora Científica: Cláudia Ribeiro de Andrade  
diretora de Redação, publicações e divulgação: Gabriela 

Araújo Costa
diretora de Redação, publicações e divulgação Adjunta: 

Luciana Diniz Gomide
diretor de Redação, publicações e divulgação Adjunto: 

Guilherme Teixeira Pereira
diretor de Redação, publicações e divulgação Adjunto: 

Guilherme Teixeira Pereira
diretor de Redação, publicações e divulgação Adjunto: 

Eduardo Carlos Tavares  
diretor de informática: Bruno Morais Damião
diretor de informática Adjunto: Nadyla Vasconcelos Braz
diretoras de integração das Regionais: Marta Cristina 

Duarte, Heloísa Adriane de Castro Baraky e Sandra 
Helena Cerrato Tibiriçá 

diretor de patrimônio: José Guerra Lages 
diretora Social: Ângela Soares Campos
diretora de Sócios Acadêmicos e Residentes: 

Flávia Cardoso Rodrigues
diretora Adjunta de Sócios Acadêmicos e Residentes: 

Adriana Pitchon dos Reis
Membro do Conselho Fiscal: Marisa Lages Ribeiro 
Membro do Conselho Fiscal: Fábio Augusto de Castro 

Guerra
Membro do Conselho Fiscal: Maria do Carmo Barros de 

Melo
Membro do Conselho Fiscal: Paulo Tadeu de Mattos 

Pereira Poggiali
Membro do Conselho Fiscal: Raquel Pitchon Dos Reis
Coordenadores do Curso pals: Frederico Mitre Pessoa e 

Alexandre Rodrigues Ferreira
Coordenadores do grupo de Reanimação Neonatal 

(grupo Executivo): Márcia Gomes Penido Machado, 
Marcela Damásio Ribeiro de Castro, Márcio Pablo Pires 
Martins Miranda, Vanessa Zákia Devitto Miranda, Nívia 
Regina Moreira e Flávia Cristina de Carvalho Mrad

Coordenador do Curso de Urgências: Frederico Mitre Pessoa

REdAção E Edição: Fazito Comunicação Ltda
Rua Tupis, 38, sala 2112, Centro Cep 30190-901 
fazito@fazitocomunicacao.com.br 
Jornalista responsável: Ana Fazito - 10842 Jp/Mg 
Fotos: arquivo SMp 
projeto e edição gráfica: Cláudia Barcellos 

Durante este ano, vivenciamos 
uma prevalência acima da média de 
doenças respiratórias, não somente 
pelo pico da sazonalidade desse tipo 
de enfermidades no inverno, mas 
também pelos resquícios da pande-
mia, ainda não finalizada. Tudo isso 
sobrecarregou extremamente os servi-
ços de saúde pediátricos em todo 
brasil, fazendo que o atendimento 
às crianças e aos adolescentes fosse 
bastante prejudicado, sobretudo 
naqueles municípios onde não existe 
um adequado sistema de gestão e 
planos de contingenciamento para 
lidar com esta sobrecarga nos aten-
dimentos. 

A situação gerou inconformismos 
no público assistido, bem como na 
própria especialidade, que se tornou, 
aos olhos da sociedade, a vilã da 
história. isto fez com que a Sociedade 
mineira de Pediatria se unisse a outras 
instituições médicas do estado (ver 
matéria pág. 7) para estudar formas 
de combater a narrativa equivo-
cada que a falta de pediatras seria a 
responsável pela crise no atendimento 
à saúde da criança e do adolescente.

É muito importante destacar que 
não faltam pediatras. Faltam condi-
ções de trabalho adequado, que 
possibilitem a assistência com quali-
dade. Os gestores de saúde precisam 
se sensibilizar sobre o problema, pois 
não há como resolvê-lo com imedia-
tismo.

A SmP, diante desta situação, vem 
propondo, junto aos gestores das 
redes de saúde pública e privada, 
ações de curto, médio e longo prazo 
que possam colaborar com a solu-
ção desta crise. Nas ações de curto 
prazo, estão a previsão adequada do 
número de vagas para recomposição 
da equipe, seguida da nomeação 
rápida dos profissionais aprovados 
nos últimos concursos, contratação 
em regime de rPA (recibo de Paga-
mento Autônomo) com remuneração 
condizente com o mercado. minimi-
zar a falta de insumos e melhorar a 

segurança, além de ações educativas 
de promoção de saúde e orientação à 
população sobre sinais de alerta para 
a necessidade de procura por atendi-
mento médico são questões essenciais 
a serem implantadas pelos gestores, 
com o apoio dos profissionais de 
saúde envolvidos no atendimento à 
criança. 

Como medida de médio prazo, é 
importante enfatizar que o pediatra 
é profissional fundamental nas equi-
pes de atenção primária à saúde, 
apoiando e qualificando a gestão 
do cuidado da criança, auxiliando a 
reduzir a procura pelo pronto atendi-
mento para demandas que possam 
ser atendidas em unidades básicas de 
saúde. 

e a longo prazo é essencial a reor-
ganização da carreira como um todo, 
com melhora da remuneração, condi-
ções de trabalho e plano de cargos 
e salários que preveja recomposição 
das equipes em tempo hábil, devido 
ao movimento natural de aposenta-
doria dos profissionais.

O que se tem visto são verdadeiros 
atos de heroísmo da classe pediátrica, 
que, em conjunto com os demais 
profissionais da saúde, tem se desdo-
brado para manter o atendimento 
com o nível de qualidade pelo qual já 
é reconhecido. 

manifestamos nosso apoio a todo 
movimento pela busca de respeito e 
valorização do pediatra por parte dos 
gestores e da população, cientes de 
nosso compromisso no desempenho 
de nossas tarefas com competência e 
empatia, atuando como agentes efeti-
vos em defesa da vida e do bem-estar 
de crianças e adolescentes. esse é o 
grande ponto que gestores públicos e 
privados devem sempre ter em mente. 
Precisamos lutar pelo futuro. Lutar 
pelo futuro significa proteger nossas 
crianças e adolescentes com um aten-
dimento digno e humano.

Cássio da Cunha ibiapina 
Presidente da sociedade Mineira de Pediatria
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Simpósio de Imagem em 
Pediatria marcou a volta dos 
encontros dos pediatras

O mês de maio foi marcado pela volta dos encontros 
entre pediatras mineiros em eventos da Sociedade mineira 
de Pediatria (SmP). No dia 28 de maio, o Departamento 
Científico de Pediatria Ambulatorial da SmP promoveu o 
“Simpósio de imagem em Pediatria”, que aconteceu em 
modelo híbrido. Palestrantes de várias áreas se reuniram 
para discutir quando solicitar exames de imagem e como 
interpretar. O evento foi um momento para conversar 
sobre a importância desses exames para crianças, mas 
sem deixar de falar sobre o uso adequado dos mesmos. 

Por ser um evento híbrido, o simpósio contou com parti-
cipantes de várias partes do brasil, que se beneficiaram da 
possibilidade de participação pelo modo online. 

Pela primeira vez, SMP 
realiza Simpósio de Medicina 
Intensiva Pediátrica

Aconteceu em 24 e 25 de junho, na AmmG, o “Simpó-
sio de medicina intensiva Pediátrica”, em belo Horizonte. 
em modelo híbrido, o evento foi realizado pela primeira 
vez com a inserção de aulas práticas e teóricas, que 
puderam ser acompanhadas pelos participantes presen-
cialmente e virtualmente. O Simpósio foi produzido pelo 
Departamento Científico de Terapia intensiva.

Durante a abertura do Simpósio, o presidente da SmP, 
Cássio ibiapina fez questão de parabenizar os organi-
zadores pela iniciativa, dizendo que esse era um evento 
histórico, o primeiro de muitos simpósios da terapia inten-
siva pediátrica.

Jornada de Atualização 
em Amamentação chega à 
maioridade

Um dos mais tradicionais eventos da SmP chegou a 
sua 18ª edição. A Jornada mineira de Atualização em 
Amamentação, que aconteceu em 12 e 13 de agosto, fez 
parte da celebração do Agosto Dourado, mês de incen-
tivo e conscientização do Aleitamento materno. realizada 
pelo Departamento Científico de Aleitamento da SmP, a 
Jornada acontece todos os anos desde a sua criação e 
em 2022 voltou a ser presencial. Com importantes pales-
trantes da área, entre eles, a pediatra de São Paulo Keiko 
miyasaki Teruya, o evento reuniu mais de 100 pediatras 
e profissionais de saúde em prol da divulgação científica 
sobre o alimento padrão ouro para todos os bebês: o leite 
materno.

Momentos Científicos 
reuniram pediatras e 
profissionais de saúde

De junho a setembro, a SmP realizou um momento 
Científico por mês, reiterando o papel de divulgação de 
conhecimento científico para seus sócios e todos os interes-
sados no cuidado da criança e do adolescente. As reuniões 
online, que acontecem em um dia da semana à noite, têm 
como modelo a dinâmica “Pediatria em Pauta”, onde um 
moderador e três palestrantes debatem o tema a partir de 
perguntas da plateia. 

em junho, o tema do momento Científico foi “Derma-
toses mais Comuns na infância”. Já em julho, foi discutido 
“Desafios da Nutrição: Obesidade e Dietas da moda”. em 
agosto, o mais novo departamento científico da SmP fez 
um momento Científico de lançamento sobre o tema que 
dá nome ao DC: “Pediatria e espiritualidade”. e em setem-
bro, ”Como abordar a enurese: mitos e Verdades” foi o 
assunto abordado. Todos esses eventos são gratuitos para 
os sócios da SmP e ficam disponíveis por um mês para 
serem vistos e revistos pelos inscritos.
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PROGRAMAçãO

23 de novembro (quarta-feira)

8:00-8:30 Conferência: Calendário vacinal: o que 
há de novo e o que há por vir
José Geraldo Leite Ribeiro

8:30-9:30 roda Viva: desafios Contemporâneos 
da pediatria: relação da criança e famílias com as 
mídias sociais, recusa vacinal, aplicativos e muito mais...
moderador: Raquel Gomes de Carvalho Pinto
Debatedores: Fábio Guerra, Rodrigo Carneiro, Eduardo 
Carlos Tavares

9:30-10:00 iNTerVALO

10:00-10:45 Pediatria em Pauta: Alergia à proteína 
do leite de Vaca, a alergia alimentar mais comum na 
infância: do quadro clínico à correta abordagem
moderadora: Priscila Ferri Liu
Debatedores: Lavínia Pimentel, Raquel Pitchon, Graziela 
Schettino

10:45-11:15 AberTUrA OFiCiAL

11:15-12:00 Pediatria em Pauta: Refluxo 
gastroesofágico – orientando o pediatra no manejo do 
fisiológico e da doença
moderadora: Paula Valladares
Debatedores: Adriana Teixeira Rodrigues, Simone Diniz, 
Patrícia Cruz Guimarães Pinto

12:00-12:45 Simpósio Satélite 1

12:45-13:45 Simpósio Satélite 2

13:45-14:00 iNTerVALO

14:00-15:00 roda Viva: Adolescências e famílias no 
século XXi
moderador: Cristiane Grillo
Debatedores: Patrícia Regina, Ana Maria Lopes, Fernando 
Libânio

15:00-15:45 Pediatria em Pauta: Ações de Rastreio e 
Vigilância em Saúde na prática pediátrica: do recém-
nascido ao adolescente
moderadora: Isabela Resende Silva Scherrer
Debatedores: Ana Lúcia Starling, Valéria Barbosa, Cláudia 
Lindgren Alves

15:45-16:30 iNTerVALO

16:30-17:15 Pediatria em Pauta: Seguimento do 
pré-termo como garantidor do pleno cuidado em longo 
prazo
moderadora: Andrea Chaimowicz
Debatedores: Bruno Damião, Daniela Marques Lima 
Motta Ferreira, Lívia Magalhães

17:15-17:45 Conferência: Criando Futuros – 
benefícios da natureza no desenvolvimento de crianças 
e adolescentes
Palestrante: Nelson Conde Lobo Martins

24 de novembro (quinta-feira)

8:00-8:30 Conferência: Uso e abuso da tecnologia 
na infância e adolescência – como convencer as 
famílias do seu real malefício e o que propor como 
alternativas na prática?
Palestrante: Marco Antônio Chaves Gama

8:30-9:30 roda Viva: TEA: dos sinais precoces 
ao adolescente com TEA - empoderando a atuação 
pediátrica
moderadora: Valéria Loureiro
Debatedores: Alexandre Hatem, Natanael Lourenço Mota, 
Paula Starling (fono)

Congresso Mineiro de 
Pediatria já é sucesso 
de público um mês e 
meio antes do início

Depois de quase três anos de espera, o XVi Congresso 
mineiro de Pediatria acontece de forma presencial, no 
Palácio das Artes e na Faculdade de medicina da UFmG. 
De 23 a 25 de novembro, a programação principal apre-
senta uma série de dinâmicas de aprendizado que tem 
o congressista como foco principal. O evento, que já é 
sucesso de público, com aproximadamente 1000 inscri-
tos e mais de 200 trabalhos submetidos, é uma excelente 
oportunidade de troca científica entre os pediatras minei-
ros. Confira a programação!
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PROGRAMAçãO

9:30-10:00 iNTerVALO

10:00-10:45 Pediatria em Pauta: Mau desempenho 
escolar: desafios contemporâneos no reconhecimento 
das causas e abordagem
moderadora: Janaína Matos
Debatedores: Cláudia Machado Siqueira, Suely Mesquita 
(pedagoga), Luciana Mendonça (fono)

10:45-11:00 iNTerVALO

11:00-11:45 Pediatria em Pauta: TdAH: da criança 
hiperativa ao adolescente desatento – os critérios 
diagnósticos e a conduta inicial na atenção primária
moderadora: Karina Loutfi
Debatedores: Marli Marra, Ana Christina Mageste 
(psiquiatra), Mirna Salomão

11:45-12:45 Simpósio Satélite

12:45-13:45 Simpósio Satélite

13:45-14:00 iNTerVALO

14:00-15:30 roda Viva: Asma – do lactente 
sibilante à asma grave: como aplicar as atualizações 
terapêuticas na prática pediátrica (Bronquiolite Viral 
Aguda / Vírus Síncicial Respiratório)
moderadora: Cláudia Andrade
Debatedores: Laura Lasmar, Mônica Versiani Queiroz, 
Marta Cristina Duarte

16:00 Jogo do brasil (Copa do mundo)

25 de novembro (sexta-feira) 

8:00-8:30 Conferência: Academia Mineira de 
pediatria – A pediatria de hoje e do amanhã
Palestrante: José Maria Penido Silva

8:30-9:30 roda Viva: pneumonias: aprendizado 
prático por meio de casos clínicos
moderadora: Laís Nicoliello
Debatedores: Cristina Alvim, André Bicalho, Paulo 
Camargos

9:30-10:00 iNTerVALO

10:00-10:45 Pediatria em Pauta: infectologia: desafios 
de 2022
moderadora: Daniela Caldas
Debatedores: Lilian Diniz, Alexandre Braga, Luciana 
Oliveira

10:45-11:00 iNTerVALO

11:00-11:45 Pediatria em Pauta: infecção do 
Trato Urinário – sempre há o que aprender e o que 
redescobrir
moderadora: Cristiane Dias
Debatedores: Roberta Salum, José Maria Penido Silva, 
Paulo Poggiali

11:45-12:45 Simpósio Satélite

12:45-13:45 Simpósio Satélite

13:45-14:00 iNTerVALO

14:00-15:00 roda Viva: Alimentação: o tema 
campeão na clínica pediátrica, com atualizações e 
controvérsias
moderadora: Denise Alves Brasileiro
Debatedores: Virgínia Resende Silva Weffort, Elaine 
Alvarenga

15:00-15:45 Pediatria em Pauta: diarreia aguda: 
evidências terapêuticas consolidadas e novas 
estratégias
moderador: Eleonora Druve
Debatedores: Luciano Amedee Peret, Letícia Drumond, 
Romina Aparecida dos Santos Gomes

15:45-16:30 iNTerVALO

16:30-17:15 Pediatria em Pauta: infecções de Vias 
Aéreas Superiores – melhores práticas no tratamento 
sintomático e o uso correto dos antimicrobianos
moderador: Ricardo Godinho
Debatedores: Gabriela Araujo, Marcos Vasconcellos, Ana 
Cristina Abrantes



ano em revisão

No sábado, 26 de 
novembro, a SMP 
realiza uma atividade 
pós-Congresso inédita. 
É o Ano em Revisão, que 
acontece na Faculdade de 
Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais 
(FM-UFMG), de 8h às 12h. 

Oito salas receberão 
seis aulas de 30 minutos 
cada, que acontecerão 
simultaneamente, 
sobre os assuntos mais 
pertinentes da pediatria na 
atualidade. No total, 48 
palestrantes apresentarão 
os artigos científicos mais 
relevantes publicados nos 
últimos anos sobre os 
temas propostos. 

A inscrição para o Ano em 
Revisão do XVI Congresso 
Mineiro de Pediatria será 
à parte, mas somente 
inscritos no Congresso 
poderão participar.

Local: Faculdade de 
Medicina da Universidade 
Federal de Minas Gerais 
(FM-UFMG)

HORáRIO

8h00

8h30

9h00

9h30

10h00

10h30

11h00

11h30

12h00

SALA 1

Síndrome 
nefrótica

Abordagem da 
Hipertensão 
arterial pelo 
pediatra

Uropatias 
congênitas – 
seguimento pelo 
pediatra

Discussão

Intervalo

Atualização 
no tratamento 
da Dermatite 
atópica

Lesões 
congênitas 
dermatológicas 
(malformações 
vasculares, 
hemangiomas)

Síndrome de 
Down

Discussão

SALA 3

Icterícia 
neonatal: Foto-
terapia, novos 
dispositivos

Novas diretrizes 
da reanimação 
neonatal: o que 
mudou?

Abordagem do 
evento quase 
fatal (BRUE)

Discussão

Intervalo

Pneumococo 
resistente

Sífilis congênita

Arboviroses

Discussão

SALA 2

Dispositivos 
Eletrônicos para 
Fumar

Bronquiolite

Abordagem da 
criança com 
traqueostomia

Discussão

Intervalo

Doença celíaca: 
diagnóstico, 
manifestações 
extra-intestinais

Abordagem da 
criança com 
dor abdominal 
crônica

Colestase do 
lactente

Discussão

SALA 4

Sexualidade e 
Gênero

Modismos e 
tendências 
alimentares 
e estéticas na 
adolescência

Anticoncepção 
na adolescência

Discussão

Intervalo

Aleitamento 
materno – 
atualização

Obesidade

Anemia 
Ferropriva/
deficiência de 
ferro

Discussão

SALA 5

Sincope na 
Infância – 
como conduzir

Abordagem 
da ICC: Novas 
drogas

Tratamento 
do Choque – 
abordagem

Discussão

Intervalo

Reanimação 
pediátrica 
(PALS)

SRAG - 
Síndrome 
Respiratória 
aguda grave 
- Abordagem 
inicial

Manejo da dor 
no cuidado 
paliativo

Discussão

SALA 6

Alergia 
Alimentar

Uso e abuso do 
Hormônio do 
crescimento

Atividade física 
pós-Covid 
(avaliação e 
como proceder)

Discussão

Intervalo

Abordagem 
do Lactente 
com atraso 
de desenvol-
vimento

Cefaleia - 
Quando pedir 
exame de 
imagem?

Crise febril

Discussão

SALA 7

Rinite 
Alérgica

Vasculites

Síndrome 
PFAPA 
imuno

Discussão

Intervalo

Otite média 
X serosa – 
diagnóstico e 
tratamento

Rinite e 
Sinusite - 
Diagnóstico 
e Tratamento

Criança com 
estridor

Discussão

SALA 8

Tratamento da 
Apendicite - 
cirúrgico x clinico 
(videolapa-
roscopia)

Oftalmo: 
estrabismo e 
ambliopia

Critérios de má 
evolução da 
pneumonia – 
Quando repetir 
RX, abordagem 
precoce do 
derrame 
parapneumônico

Discussão

Intervalo

Imunodeficiências 
congênitas – 
Abordagem

LGPD – Lei Geral 
de Proteção de 
Dados

Abordagem 
ortopédica na 
doença Displásica 
do Quadril

Discussão
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–   Para fechar o Congresso: uma atividade especial
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DEFESA PROFISSIOnAL

O atendimento em pediatria passou 
por um momento conturbado neste ano, 
no período de sazonalidade das infec-
ções respiratórias. O aumento natural na 
procura por consultas foi potencializado 
pela pandemia da Covid-19 e uma das 
explicações que foi veiculada à população 
para justificar a situação, especialmente 
nas unidades de urgência, foi a “falta de 
pediatras”. A Sociedade mineira de Pedia-
tria (SmP), ciente de que é necessário 
esclarecer que, na verdade, faltam efeti-
vamente melhores condições de trabalho 
e investimentos, lançou uma campanha 
de valorização dos pediatras. A ação foi 
prontamente abraçada pela Associação 
médica de minas Gerais (AmmG), pelo 
Conselho regional de medicina de minas 
Gerais (Crm-mG), pelo Sindicato dos 
médicos de minas Gerais (Sinmed-mG), 
pela Associação de Apoio à residência de 
minas Gerais (Aremg) e pela Comissão 
estadual de residência médica de minas 
Gerais (Cerem-mG).

Ainda em fase de elaboração, mas 
com algumas ações em andamento, 
como o envio de artigo assinado para os 
jornais de belo Horizonte e a produção de 
um vídeo explicativo, a Campanha visa 
também sensibilizar os gestores sobre a 
importância do pediatra e de sua equipe 
no acolhimento e atendimento de crian-
ças e adolescentes nas redes públicas e 
privadas. 

Campanha pela Valorização da Pediatria
SMP e AMMG 
redigem nota em 
prol dos pediatras 
mineiros

em junho de 2022, 
diante da crise assisten-
cial em que se encontrava 
o atendimento pediá-
trico em belo Horizonte e 
minas Gerais, em especial 
nas Unidades de Pronto 
Atendimento, a SmP e 
a AmmG se manifesta-
ram em solidariedade 
aos pediatras do estado. 
O cenário mostrava e 
ainda mostra sinais de 
desassistência, falta de 
segurança e condições 
inadequadas de trabalho, 
principalmente devido ao 
desfalque importante das 
equipes médicas, proble-
mas exacerbados pela 
quantidade e gravidade 
das doenças respiratórias 
naquele momento.

Confira a nota na ínte-
gra: https://smp.org.br/
noticias/smp-e-ammg-
-em-defesa-da-pediatria-
-de-minas-gerais/ 

Encontro reúne entidades médicas 
na luta pelo melhor atendimento de 
crianças e adolescentes. Com foco 
no melhor atendimento às crianças 
e aos adolescentes a ideia é unir 
forças para evitar uma nova crise.

Narrativa falsa – Os números levan-
tados pelas instituições envolvidas mostram 
que a narrativa de falta de pediatras é falsa. 
De acordo com o Crm-mG, minas Gerais 
possui hoje mais de 4,6 mil pediatras com 
registro de especialista no estado. em 
2019, eram pouco mais de 4,3 mil pedia-
tras e em 2012, 2,6 mil. Ou seja, um cres-
cimento em 10 anos de 43,5% no número 
de especialistas com registro em pediatria. 
O Cerem-mG mostrou que há uma década 
114 médicos concluíram a residência de 
pediatria em minas e em 2022, serão 184 
a finalizar a formação. Um aumento de 
61,4% de novos pediatras no mercado. 

Atenção qualificada  – De acordo 
com especialistas, cerca de 80 a 90% dos 
problemas de saúde da população podem 
ser diagnosticados e resolvidos na Atenção 
Primária à Saúde (APS). este é o contato 
preferencial dos usuários com os sistemas 
de saúde, sendo fundamental a garantia a 
seu acesso em qualquer faixa etária. Neste 
sentido, a Sociedade brasileira de Pedia-
tria (SbP), reitera a importância do pedia-
tra como parte das equipes de APS para 
que o brasil tenha uma população adulta  
saudável. 

“É necessário valorizar a pediatria para 
que o elo mais fraco, mas o mais impor-
tante desta cadeia não seja abandonado: a 
criança”, disse Cássio ibiapina, presidente 
da SmP, para explicar a Campanha. 

agenda

Outubro 20 – Momento Científico - Atrofia Muscular Espinhal e diagnóstico 
diferencial do lactente hipotônico – Online. inscrições: www.smp.org.br

Outubro 20 – XVi Jornada de pediatria do Vale do Rio doce
em breve, mais informação.

Novembro 23 a 26 – Congresso Mineiro de pediatria
Palácio das Artes e Fm-UFmG – inscrições: www.mineiropediatria.com.br 
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A última Campanha de Vacina-

ção contra a Poliomielite realizada 

no brasil não atingiu a meta, que 

era vacinar 95% do público-alvo. 

De acordo com o ministério da 

Saúde, apenas 54,21% das crian-

ças menores de cinco anos foram 

imunizadas. Para falar um pouco 

mais sobre as baixas coberturas 

vacinais não só da Pólio, mas como 

de outras doenças, o SmP informa 

conversou com o pediatra especia-

lista no assunto, José Geraldo Leite 

ribeiro. Confira a entrevista!

A campanha de vacinação con-
-tra a poliomielite no Brasil atingiu 
metade do público-alvo. outras 
doenças também estão com cober-
tura vacinal baixa. por que o senhor 
acha que estamos enfrentando essa 
questão?

– As coberturas vacinais começa-
ram a diminuir no brasil a partir de 
2016 e as explicações são múltiplas. 
Dizem respeito ao aumento das Fake 
News, ao fato dos jovens pais e profis-
sionais de saúde não terem visto casos 
de várias doenças imunopreveníveis, 
à falta eventual de vacinas que temos 
tido nos últimos anos, entre outras. 
mas, no meu entendimento, a maior 
causa de baixa cobertura vacinal, 
principalmente nas nossas coberturas 
de rotina, é o afastamento que existe 
do programa nacional de imuniza-
ções em relação a atenção primária 
no brasil. 

Baixas coberturas vacinais no 
Brasil preocupam especialistas

depois de uma grande mobi-
lização nacional pela vacinação 
contra a Covid-19, não seria de se 
esperar que a população continu-
asse se vacinando contra as outras  
doenças?

– Talvez a população tenha enca-
rado as vacinas Covid-19 como vaci-
nas especiais utilizadas durante uma 
pandemia no momento que os hospi-
tais estavam repletos de casos graves. 
infelizmente, isso não repercutiu 
em melhoria das nossas coberturas  
vacinais. 

Quais as consequências para 
a população se continuarmos com 
essa baixa cobertura vacinal?

– entre as doenças imunoprevení-
veis nós temos doenças muito graves 
com letalidade expressiva e sequelas 
importantes. As baixas coberturas 
vacinais farão retornar a circulação 
desses agentes no brasil com casos 
eventuais dessas doenças. e, além 

disso, há possibilidade de ocorrência 
de epidemias das mesmas. 

Como os pediatras em suas várias 
áreas de atuação podem contribuir 
para melhorar a cobertura vacinal?

– É imprescindível que em toda 
consulta pediátrica faça parte a avalia-
ção da situação vacinal da criança e 
do adolescente e o encaminhamento 
adequado para sala de vacina para 
realização das vacinas em atrasos. 
muito importante também que o 
pediatra prescreva as vacinas assim 
como ele faz com medicamentos para 
que a família dê a real importância às 
recomendações.

José geraldo leite Ribeiro



ACADEMIA MInEIRA DE PEDIATRIA

em uma cerimônia no Centro de 
Treinamento da Sociedade mineira 
de Pediatria (SmP), a ex-presidente 
da SmP e professora da Faculdade de 
medicina da UFmG, maria do Carmo 
barros de melo, tomou posse como 
membro titular da Academia mineira 
de Pediatria. A Assembleia de Posse 
da Academia ocorreu em modelo 
híbrido, no dia 19 de maio de 2022, 
com a presença da diretoria e alguns 
membros da Academia, do presidente 
da SmP, Cássio ibiapina, familiares e 
amigos. 

A partir da posse, maria do Carmo 
passou a ocupar a Cadeira nº 23 da 
Academia, que foi criada em decor-
rência do falecimento do pediatra 
Helvécio Henrique Ferreira borges, 
membro fundador da Academia, que 
se tornou patrono desta Cadeira. 
Ao apresentar a nova integrante, o 
presidente da Academia, José maria 
Penido, disse estar feliz de receber 
uma amiga de muitos anos e pediatra 
de grandes qualidades. A apresenta-
ção de maria do Carmo ficou a cargo 
da amiga e colega, também membro 
da Academia mineira de Pediatria, 
ivani Novato Silva. 

Posse de nova integrante da Academia Mineira 
de Pediatria reúne acadêmicos e familiares

Helvécio Borges

Presidente da SmP em 1966, 
Helvécio borges nasceu em 1925, em 
Patos de minas. Formou-se em 1953 
e, desde então, dedicou-se à pedia-
tria em seu consultório e no Hospital 
militar, onde chefiou a pediatria por 
17 anos. realizou alguns estudos fora 
do brasil, sempre tendo a pediatria 
e a neonatologia como foco. exer-
ceu inúmeros cargos em entidades 
médicas representativas e ao longo 
da vida recebeu prêmios diversos. Foi 

Maria do Carmo Barros de Melo em sua posse na Academia Mineira 
de pediatria

professor da Faculdade de medicina 
da Ciências médicas e também um 
dedicado pai de seus cinco filhos. 

em seu discurso de posse, maria do 
Carmo disse esperar honrar Helvécio 
borges na Academia “compartilhando 
reflexões com os meus colegas, produ-
zindo e escrevendo parte da história 
da minha vida”. ela finalizou citando 
o escritor moçambicano mia Couto: 
“O paraíso não é um lugar, é um 
breve momento que conquistamos”, 
mostrando que naquele momento ela 
se sentia no paraíso.

9  mAiO / SeTembrO 2022


