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SMP comemora os 60 anos
da pediatria mineira

I Simpósio de uso racional
de antimicrobianos
em Pediatria

IV Simpósio de
Pediatria do Hospital
Mater Dei

A equipe de Pediatria do Mater Dei

comemorou o sucesso do IV Simpósio de

Pediatria do Hospital, realizado nos dias 26

e 27 de outubro. O evento teve o apoio da

Sociedade Mineira de Pediatria e foi reali-

zado pelo presidente da Academia Mineira

de Pediatria, Fausto Pacheco. A coordena-

ção geral e científica ficou por conta da

pediatra Raquel Pitchon dos Reis, presiden-

te do comitê de Alergia Pediátrica da SMP.

Um dos assuntos de destaque foram as

Infecções de repetição na infância, que

podem ocorrer até os oito anos de idade.

Faleceu Archimedes Theodoro
Faleceu no último dia 12 de dezem-
bro, após uma longa enfermidade,
o pediatra Archimedes Theodoro.
Ex-presidente do CRMMG, era mem-
bro da Academia Mineira de Pedia-
tria – AMP, da SMP e da Academia
Mineira de Medicina – AMM.
Theodoro ocupou diversos cargos

públicos em entidades de saúde do estado e foi o responsável
pela introdução e manutenção do chamado Programa Pólio
Plus do Rotary Clube Internacional. Esse programa levantou os
fundos necessários para a introdução e utilização da vacina
Sabin em todas as campanhas anuais de vacinação no Brasil
desde 1990, com vacinas doadas pela Fundação Rotária
Internacional, da qual foi ele foi diretor por muitos anos. O
pediatra deixa a esposa Yolanda, três filhos e cinco netos.

O presidente da Socie-

dade Mineira de Pediatria,

Fábio Guerra, é um dos

membros do Conselho Soci-

al da UNIMED-BH. Ele to-

mou posse no dia 16 de ou-

tubro, durante as comemo-

rações da Semana do Médi-

co, realizada na sede da As-

sociação Médica de Minas

Gerais, onde 135 coopera-

dos também receberam o

mesmo diploma.

O Conselho Social da Unimed-BH, criado recentemente, é uma instância consultiva e

visa ampliar a participação dos médicos cooperados nos debates sobre as políticas

institucionais e as estratégias globais da Cooperativa. A expectativa é de que a participação

ampliada dos cooperados na discussão das políticas da Unimed-BH influa diretamente na

melhoria dos serviços prestados aos clientes e fortaleça sua posição competitiva.

O evento foi marcado pela palestra “A saúde suplementar no Brasil: cenários, desafios

e oportunidades”, do médico Alfredo de Almeida Cardoso, ex-diretor de Normas e

Habilitação das Operadoras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Alguns

dos assuntos por ele abordados foram: o processo de consolidação do mercado de saúde

suplementar, que tem passado por várias fusões e aquisições, as provisões exigidas pela

agência reguladora e o papel do setor no sistema de saúde brasileiro.

Os conselheiros foram eleitos com os votos de quase 2,6 mil cooperados. A eleição,

realizada no dia 20 de setembro, consagrou médicos de todas as especialidades, entre eles,

dez pediatras: Norberto Machado, Luiz Fernando Letayf Teixeira, Helena Pinheiro Garrido,

Dea Maria de Melo Iani, Luiz Antônio Ferreira, Marisa Bicalho Pinto Rodrigues, Marisa

Lages Ribeiro, Cathia Costa Carvalho Rabelo e Waldir Bevilacqua Cosini, além do

presidente Fábio Guerra.

Saldo positivo
no balanço
de atividades
de 2007
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Usar óculos vicia? Leite materno
cura conjuntivite no recém-nascido?
Veja a entrevista do oftalmologista
Luiz Carlos Molinari
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SMP comemora os 60 anos
da pediatria mineira

A qualidade
de vida dos
asmáticos

Encarte

BALANÇO DE ATIVIDADES   2007
CAMPANHAS
– Campanha de Amamentação
– Campanha “BH pelo Parto Normal”
– Campanha Licença-Maternidade
– Movimento “S.O.S Pediatria”

EVENTOS
– I Fórum da Academia Mineira de Pediatria e Curso de Capacitação para

Conselheiros Tutelares: 23 e 24/03
– II Encontro de Otorrinopediatria do Hospital Mater Dei: 26 e 27/10
– Festa dos 60 anos da Sociedade Mineira de Pediatria: 10/11
– Curso de Oftalmologia para Pediatras: 24/11
– I Simpósio de Uso Racional de Antimicrobianos em Pediatria: 26 e 27/11
– Evento “Saúde na Praça da Estação”– tema: “Segurança infantil e prevenção

de acidentes domésticos”  – Semana do Médico da AMMG: 20/11

EVENTOS NAS REGIONAIS DA SMP
– IV Curso de Atualização em Pediatria – Cirurgia Pediátrica – Reg. Zona da

Mata: 28/05
– Jornada de Nutrição  – Reg. Zona da Mata: 22 e 23/06
– Jornada de Nutrologia Pediátrica – Reg. Vale do Rio Grande: 31/08 a 01/09

EVENTOS DOS COMITÊS
– Jornada de Pneumologia Pediátrica: 02/06
– III Jornada Mineira em Defesa da Amamentação: 16 a 18/08

EVENTOS EXTERNOS
– Reunião em Ubá para discutir sobre normas de procedimento padrão em

Pediatria – 30/03

CURSOS
– Reanimação Neonatal (NALS):13, sendo 04 em Belo Horizonte e 09 no

interior
– Reanimação Pediátrica (PALS): 02 em Belo Horizonte
– Emergências em Trauma na Infância e Adolescência: 02, sendo 01 em

Belo Horizonte e 01 em Governador Valadares
– Auxiliares da Reanimação Neonatal: 02 em Uberaba

REUNIÕES
– Reuniões científicas da Academia Mineira de Pediatria: 04
– Reuniões para discutir reformulação do site

REUNIÕES DESCENTRALIZADAS COM REGIONAIS
– Vale do Rio Grande (Uberaba)
– Zona da Mata (Juiz de Fora)
– Vale do Alto Paranaíba (Uberlândia)

CONGRESSO MINEIRO DE PEDIATRIA
– Primeiras discussões para a realização do evento em 2009

PUBLICAÇÕES/INAUGURAÇÕES
– Duas edições do Suplemento da SMP da Revista Médica

de Minas Gerais
– Três edições do jornal impresso SMP Informa
– Oito edições do boletim on line SMP Notícias
– Lançamento dos livros “Biografia dos Patronos” e

“Biografia do Patrono Francisco Melo Franco” pela
Academia Mineira de Pediatria

– Jornal histórico dos 60 anos da SMP
– Inauguração dos dois painéis de fotos dos presidentes das

SMP nos 60 anos da entidade

ATENDIMENTO À IMPRENSA E PROGRAMA DE RÁDIO
– 60 entrevistas à imprensa (diretores e membros dos comitês)
– Programa Manhã da Globo – rádio Globo AM 1150 –

quartas-feiras às 12h. Participação de diretores da SMP
respondendo dúvidas dos ouvintes

PRESENÇA POLÍTICA
– Conselho Social da Unimed-BH
– Conselho Curador da Fundação Sociedade Brasileira de Pediatria

PARCERIAS FIRMADAS
– Secretaria de Estado da Saúde
– Unimed-BH  – Cursos de Reanimação Neonatal e Reanimação Pediátrica
– Associação Médica de Minas Gerais

Pediatras, residentes e acadêmicos de Medicina e de outros

cursos da área de saúde se reuniram na Faculdade de Ciências

Médicas de Minas Gerais para o I Simpósio de uso racional de

antimicrobianos em Pediatria, realizado em Belo Horizonte, nos

dias 26 e 27 de outubro. A conferência Sepse Neonatal, realizada

pela professora Cléa Leone, titular de Neonatologia da USP-SP,

foi um dos destaques do encontro. Cléa apresentou o trabalho que

vem sendo realizado na Prefeitura de São Paulo, visando um

protocolo de diagnóstico clínico e etiológico e tratamento das

infecções de recém-nascidos e retratando também os avanços na

antibioticoterapia. A mesa redonda sobre resistência bacteriana

mostrou como as bactérias estão cada vez mais ativas para se

defenderem contra os novos antibióticos e estabeleceu critérios

para o uso racional desses novos antimicrobianos.

Na sessão de abertura, estavam presentes vários especialis-

tas, entre eles, o presidente da Fundação Educacional Lucas

Machado (FELUMA), Wagner Eduardo Ferreira, o diretor da

Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, Ludércio Rocha,

e o Diretor de Provimento de Saúde da UNIMED BH, Luiz Otávio

Andrade. Todos os palestrantes e convidados enalteceram a

iniciativa das entidades envolvidas diante da relevância do tema:

racionalizar o uso de antimicrobianos tem impacto positivo para

os indivíduos e, principalmente, para a sociedade. O evento teve

a coordenação do professor Ewaldo Aggrippino Fraga de Mattos

Junior, da FCMMG;  patrocínio da Unimed BH; e apoio da

Sociedade Mineira de Pediatria e dos departamentos de Pediatria

da FCMMG e UFMG.

Nova fábrica de
fórmulas infantis
da Nestlé

O presidente da SMP, Fábio Guerra, e o

secretário da Academia Mineira de Pedi-

atria, Navantino Alves Filho, estiveram

presentes na inauguração da nova fábri-

ca da Nestlé, ocorrida em setembro em

Araçatuba, no interior de São Paulo.

Considerada a mais moderna fábrica de

fórmulas nutricionais infantis do mundo,

a nova unidade da Nestlé contou com um

investimento de R$ 120 milhões. São 24

mil m² de área total e 15 mil m² de área

construída. Sua capacidade de produção

é de 30 mil toneladas/ano, sendo que

50% desse volume serão destinados ao

mercado interno e o restante será expor-

tado. A fábrica produzirá as novas fór-

mulas de última geração NAN Pro 1 e

Nan Pro 2, além do Nestogeno 1,

Nestogeno 2, Nestogeno Plus, Nidex e

NAN AR.

A nova unidade é considerada referência

em âmbito internacional para a Nestlé e

reúne o que existe de mais moderno em

equipamentos, processos produtivos e

recursos tecnológicos na fabricação de

fórmulas infantis. Um dos mais impor-

tantes equipamentos de produção é a

torre de secagem. Composta por um

sistema que permite a secagem do leite

sem agredir suas proteínas, ela apresen-

ta um desempenho superior às demais

existentes no mercado. Enquanto os equi-

pamentos tradicionais processam uma

média de duas toneladas/hora, o sistema

implantado em Araçatuba tem capacida-

de para processar cerca de cinco tonela-

das/hora.

Outra inovação na produção dessas fór-

mulas infantis é o sistema de dosagem de

ingredientes. Os processos comuns adi-

cionam elementos no início da produção.

Na nova fábrica, esses elementos são

adicionados ao longo do processo produ-

tivo e em diferentes etapas, asseguran-

do, dessa maneira, a preservação das

propriedades dos ingredientes.

DISQUE DIREITOS

HUMANOS
Pediatra,
Ao atender crianças
e adolescentes
vítimas de agres-
são, não se omita!
Disque 100 – o
canal de denúncia
de todo tipo de
violação aos
direitos humanos.

Presidente da Sociedade Mineira de Pediatria é um
dos novos Conselheiros Sociais da UNIMED-BH

O presidente da SMP Fábio Guerra e outros conselheiros,
com Helton Freitas e Garibaldi Mortoza Júnior, diretores
da Unimed-BH



editorial
Um ano muito especial
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Pediatra, fortaleça a SMP. Filie-se e participe!
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SMP comemora
60 anos com
festa e mágica

Na noite do dia 10 de novembro, pediatras do estado se reuniram para

comemorar o jubileu de diamante da Sociedade Mineira de Pediatria. A

festa dos 60 anos da instituição foi marcada por uma homenagem aos

fundadores e aos médicos que fizeram a história da entidade. Um divertido

show de mágica e um coquetel dançante para os associados encerraram

o evento com chave de ouro.

A solenidade aconteceu no auditório Oromar Moreira, no prédio da

Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), e contou com a presença de

Dioclécio Campos Júnior, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria

(SBP); Guy Freire Jannoti, presidente de honra da SMP; Hermann von

Tiesenhausen, presidente do CRM-MG; José Carlos Vianna, presidente da

AMMG; Francisco José Pena, diretor da Faculdade de Medicina da UFMG;

e ainda com Evaldo Aggrippino Mattos Júnior, Sônia Lansky, Fernando

Mendonça e Navantino Alves Filho, que representaram, respectivamente,

a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, o

Sindicato dos Médicos de MG e a Faculdade de Ciências Médicas.

Durante a cerimônia, Fábio Guerra, atual presidente da SMP, citou

algumas atividades que pontuaram os 60 anos de trabalho da entidade,

suas conquistas e seus desafios. Já o discurso do presidente da SBP,

Dioclécio Campos Júnior, destacou a realização das lideranças mineiras na

SBP e o engajamento da SMP na causa da saúde da criança e do

adolescente no estado.

A cerimônia seguiu com uma homenagem ao único sócio-fundador

ainda vivo, Fausto Gomes Baptista, que recebeu uma placa com os

seguintes dizeres: “Homenagem da Sociedade Mineira de Pediatria a

todos os fundadores da entidade, na pessoa do Dr. Fábio Augusto de

Castro Guerra. A SMP agradece a dedicação e o carinho daqueles que

foram os grandes responsáveis pela organização e o crescimento da

especialidade em Minas Gerais”.

A SMP ainda prestou reconhecimento aos presidentes da entidade ao

longo desses 60 anos, inaugurando dois painéis que compõem a galeria

de fotos desses profissionais. Participaram do descerramento dos painéis

o atual presidente da Academia Mineira de Pediatria (AMP), Fausto

Pacheco; o presidente da SMP, Fábio Guerra; o presidente de SBP,

Dioclécio Campos Júnior; e o ex-presidente da SMP e atual presidente da

Academia Brasileira de Pediatria, Edward Tonelli.

O encerramento da cerimônia ficou por conta do ex-presidente Eduar-

do Tavares, que apresentou aos colegas um divertido show de mágica,

abordando temas relativos à Pediatria e contando com a participação de

colegas que estavam no auditório.

Após o fim da solenidade, a Sociedade Mineira de Pediatria fez um

convite a todos para uma animada festa no salão de recepções do prédio

da AMMG. Lá, os pediatras puderam se deliciar com a exibição de um vídeo

de fotos sobre a história da entidade e um saboroso coquetel ao som da

banda Vil Metal. Na despedida, um presente: os convidados receberam

exemplares do livro de Patronos da AMP e do jornal histórico, preparado

especialmente para a comemoração do 60º aniversário da entidade.

SMP repudia barbárie contra adolescente
“Adolescente fica presa em cela com 20 homens por um mês”. Ao ler

uma manchete dessa, qualquer pessoa acreditaria se tratar de um texto

de ficção, mas, infelizmente, esse fato ocorreu na cidade de Abaetetuba,

interior do Pará. O mínimo que a Sociedade Mineira de Pediatria sente em

relação a esse absurdo é um profundo repúdio. Não repudiamos o fato

apenas por sermos uma Sociedade que cuida do bem-estar da criança e

do adolescente, mas, acima de tudo, pela crueldade feita a um ser

humano, independente de idade, cor ou credo. Repudiamos as declara-

ções dos principais envolvidos no caso, que não admitem a culpa por um

fato que chocou o país. Esperamos que os culpados recebam uma punição

justa, à altura do crime que cometeram, mas o nosso maior desejo é que

essa barbárie possa (se isso for possível) ser uma página virada na vida

dessa adolescente.

Studebaker ano 1947, de Navantino Alves Filho,
servindo de marco histórico

O Sr. diz que a visão é um dos mais importantes sentidos que

relacionam a criança com o meio ambiente. Por quê?

A acuidade visual vai se aprimorando graças aos estímulos visuais que
a criança recebe, alcançando níveis iguais aos do adulto ao redor dos
quatro anos de idade. Qualquer anormalidade ocular que prejudique a
acuidade visual, como uma catarata congênita, uma cicatriz na córnea
ou na retina, ou mesmo um vício de refração não corrigido (como
miopia, hipermetropia ou astigmatismo), poderá levar a uma dificuldade
no aprendizado e no relacionamento da criança com o meio ambiente.

Quais os principais problemas oftalmológicos pediátricos?

É importante o exame o mais precoce possível, para que as alterações
possam ser detectadas e tratadas. De um modo geral, os dados de
incidência de alguns problemas oftalmológicos podem nos orientar: 5%
das crianças pré-escolares têm um ou mais problemas de visão; 1,2%
das crianças pré-escolares apresentam ambliopia; 3% a 4% das crianças
pré-escolares apresentam estrabismo; 0,02%, glaucoma congênito;
20% da população geral apresentam erros de refração (miopia,
hipermetropia, astigmatismo).

Quais os principais mitos em oftalmologia pediátrica, em relação

ao recém-nascido e à criança maior?

É muito comum ouvirmos que a conjuntivite no recém nascido é curada
com leite materno, que a catarata só aparece após os 50 anos, que a
catarata congênita só é operada quando a criança crescer, nascer com
olhos grandes e azulados é sorte, o lacrimejamento sara sozinho e que
toda pupila branca é causada por catarata. O número de mitos que
envolvem a criança maior é bem mais extenso. Alguns exemplos: usar
óculos vicia; ler demais prejudica a visão; ler com pouca luz enfraquece
a visão da criança; computador, televisão e videogame prejudicam a
visão da criança e estrabismo cura-se sozinho. Também existem muitos
que dizem que comer cenoura melhora a visão, ler com veículo em
movimento a prejudica e que não se deve ler muito, para poupá-la. Tudo
isso deve ser desmistificado e o pediatra é o primeiro a ser abordado
pelos pais em relação a tais dúvidas, sendo de importância crucial o seu
papel na orientação deles.

A SMP só tem motivos para co-

memorar o balanço de ativida-

des realizadas em 2007, ano

muito especial para a Socieda-

de, que festejou 60 anos de

ações ininterruptas. Uma gran-

de preocupação com o resgate

da memória da nossa entidade

marcou a gestão deste ano,

quando a Academia Mineira de

Pediatria lançou o livro dos

Patronos da AMP e a Biografia

do Patrono Francisco Melo Franco. O lançamento do jornal

histórico e a inauguração dos painéis de fotos dos presidentes

ocorridos no 60º aniversário da entidade foi um outro marco

importante da nossa gestão.

Mas ao longo do ano, muitas outras atividades marcaram

nossa busca por bons resultados. Diversos foram os encontros

científicos, merecendo destaque o I Fórum da Academia

Mineira de Pediatria; o Fórum de Debates sobre o Parto

Normal; o I Simpósio de Uso Racional de Antimicrobianos em

Pediatria; o IV Simpósio de Pediatria do Hospital Mater Dei; as

Jornadas de Pneumologia Pediátrica, Nutrição e a de Aleita-

mento Materno. Cursos como os Pals e reanimação neonatal,

o de emergência em trauma na infância e adolescência,o de

oftalmologia para pediatras e tantos outros fizeram parte do

dia-a-dia dessa diretoria que procurou participar de atividades

conjuntas com outras entidades como a Associação Médica,

o Sindicato dos Médicos e o Conselho Regional de Medicina,

na busca da união de forças para alcançar objetivos comuns.

Vale citar, ainda, a nossa atuação em importantes ações

como as Campanhas de “Amamentação”, a “BH pelo Parto

Normal”, a Licença-maternidade e o Movimento S.O.S

Pediatria, que, criado em 2005, objetiva discutir e propor

soluções para problemas atuais da especialidade.

O entrosamento com as regionais foi uma meta a

cumprir desde o início da nossa gestão. Daí, as viagens ao

interior do estado e a nossa presença em eventos importan-

tes como o IV Curso de Atualização em Pediatria – Cirurgia

Pediátrica e a Jornada de Nutrição realizados na Regional

Zona da Mata, e, ainda, a Jornada de Nutrologia Pediátrica,

na Regional Vale do Rio Grande.

Não podemos nos esquecer da presença da entidade no

Conselho Curador da Fundação Sociedade Brasileira de

Pediatria e no Conselho Social da Unimed-BH que colabo-

rou para uma maior visibilidade de nossa entidade.

Mas nada disso seria possível se não contássemos com

o forte apoio dos colegas de diretoria que vêm se empe-

nhando para que a SMP continue a ocupar lugar de

destaque. Agradecemos o apoio e a força da Academia

Mineira de Pediatria, nosso braço direito em diversas ativi-

dades; e da Sociedade Brasileira de Pediatria que tem sido

muito importante no incentivo às nossas ações.

O ano foi bom e esperamos que 2008 seja melhor ainda.

Para isso esperamos continuar a merecer o apoio de todos.

Um feliz natal e um ano novo repleto de realizações!

Fábio Augusto de Castro Guerra
PRESIDENTE DA SMP

"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,
Chupetas e Mamadeiras".
"Compete de forma prioritária
aos profissionais
e ao pessoal de 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
2051 de 08 de novembro de
2001 – MS.

Componentes da mesa, tendo
ao centro o presidente da
SBP, Dioclécio Campos
Júnior

O presidente Fábio Guerra
entrega a placa de
homenagem ao sócio-fundador
da SMP, Fausto Gomes
Baptista. Ao lado, a filha
Magali Pereira Gomes Baptista

Fábio Pacheco, presidente da
Academia Mineira de Pediatria,
Dioclécio e Edward Tonelli,
presidente da Academia
Brasileira de Pediatria,
inauguram os painéis

Mitos em oftalmologia pediátrica

A Sociedade Mineira de Pediatria organizou no último dia
24 de novembro o Curso de Oftalmologia para pediatras.
Patrocinado pelo laboratório Genon, o encontro atraiu
quase 200 pessoas e foi realizado na Associação Médica
de Minas Gerais. O curso foi coordenado por Joel Botteon,
professor do Departamento de Oftalmologia da UFMG, e
pelo ex-presidente do Departamento de Oftalmologia da
AMMG, Luiz Carlos Molinari, que fala ao SMP Informa.

entrevistaentrevista

Luiz Carlos Molinari

Existem os testes do pezinho e da orelhinha. Existe o teste do

olhinho?

Sim, trata-se do teste do reflexo vermelho. Ele é um exame que tem
como objetivo avaliar a qualidade dos meios transparentes do olho,
além de dar algumas informações sobre a retina. O objetivo do teste
do reflexo vermelho não é a visualização das estruturas da retina, o que
já é feito pelo exame de fundo de olho ou fundoscopia. No teste do
reflexo vermelho, pretende-se avaliar se existe algum obstáculo à
chegada da luz até ela, ou seja, a presença de uma pupila branca,
causada por catarata congênita, ou um descolamento de retina
(retinopatia da prematuridade, por exemplo). O retinoblastoma é a
principal causa de pupila branca após o primeiro ano de vida e ela
nunca deve ser negligenciada.

Qual a importância desse exame?

Um exame simples como o reflexo vermelho feito não só no berçário,
mas durante as consultas periódicas ao pediatra, poderá ajudar e
muito no diagnóstico precoce de problemas oculares na infância,
antecipando o tratamento. Além desse cuidado, o Conselho Brasileiro
de Oftalmologia e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam
que toda criança deve realizar pelo menos uma consulta oftalmológica
de rotina entre o 30 e 40 anos de vida, mesmo sem queixas, e em
qualquer idade, caso apresente alguma queixa ocular.

Organizadores e palestrantes do Curso de Oftalmologia:
Joel Botteon, Fabiana Duarte, Luis Molinari e Fábio Guerra


