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!ACONTECE

O Presidente da SMP, Paulo Poggiali, esteve presente na abertura do Curso de Especialização em 

Assistência Hospitalar ao Neonato, na sexta-feira, 26 de fevereiro. O curso é coordenado pela presiden-

te do Comitê de Cuidados Hospitalares, Maria Albertina Santiago Rêgo e financiado pela Secretaria de 

Estado da Saúde. O evento, que aconteceu na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, teve 

como público alvo pediatras e enfermeiros que atuam nos 54 hospitais e maternidades que atendem ao 

fluxo da gestante de risco em Minas Gerais. Leia, na próxima edição do Jornal SMP Informa, a matéria 

completa sobre o Curso.

Participação

A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br

!AGENDA

!ATENÇÃO, PEDIATRA

� Saúde da Família: Centro de Saúde Amigo da Dia 30 de março termina o prazo de recadastra-

Criança - Adolfo Paulo Bicalho Lana; Joel Alves mento de emails da SMP. Mesmo que você 

Lamounieresteja recebendo regularmente os emails da 

O processo é simples: envie um email (pelo qual instituição, é importante que você se recadastre!

você deseja receber as informações da SMP) Participando do processo, você estará automati-

para . No campo “assun-camente concorrendo no sorteio de cinco livros:

to”, coloque a palavra “RECADASTRAMENTO”. � Tratado de Pediatria, da SBP - Fábio Ancona 

O prazo é até 30 de março de 2010. Não deixe de Lécio; Dioclécio Campos Jr

participar!� Diagnóstico Diferencial em Pediatria - Lincoln 

Se você conhece algum pediatra sócio da SMP Marcelo Silveira Freire

que ainda não recebe os materiais informativos � Atendimento Pré-Hospitalar - Maria do Carmo 

da Sociedade por email, encaminhe esse bole-Barros de Melo

� Black Book: Pediatria - Reynaldo Gomes de tim, para que ele também participe do recadas-

Oliveira tramento.

secretaria@smp.org.br

Participe do recadastramento de emails 
da SMP e concorra a cinco livros

Os pediatras Roberto Gomes Chaves, presiden- em especial médicos, enfermeiros e farmacêuti-

te do Comitê Científico de Aleitamento Materno cos, principais orientadores das nutrizes sobre o 

da Sociedade Mineira de Pediatria, Luciano uso dessas substâncias no período da amamen-

Borges Santiago, presidente da Regional Vale do tação.

Rio Grande da SMP e Joel Alves Lamounier De acordo com Roberto Gomes Chaves, a publi-

participaram da elaboração da segunda edição cação da segunda edição do manual preenche 

do Manual de Aleitamento Materno e Drogas uma lacuna deixada desde o lançamento da 

2010, publicado pelo Ministério da Saúde. Além primeira edição, já que nos últimos dez anos 

deles, o trabalho contou com o empe- foram lançados no mercado vários 

nho da pediatra associada à SBP, novos medicamentos. “Além disso, 

Graciete Vieira Oliveira, e do ginecolo- estudos mostram que com frequência os 

gista/obstetra vinculado à Federação profissionais de saúde recomendam a 

Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, interrupção do aleitamento materno 

Corintio Mariani Neto. quando as mães são medicadas, muitas 

A primeira edição, chamada de “Ama- vezes porque desconhecem o grau de 

mentação e Uso de Drogas”, foi lança- segurança do uso dos diversos medica-

da em 2000, tendo sido ampliada e revisada, com mentos durante a lactação”, completa Roberto. 

a atualização de centenas de novas substâncias Para ele, o profissional da saúde deve estar 

como medicamentos, plantas medicinais, cos- sempre atualizado, para ter condições de avaliar 

méticos e drogas, resultando na versão lançada adequadamente os riscos e os benefícios do uso 

agora, em 2010, chamada “Amamentação e Uso de uma determinada droga por uma lactante. 

de Medicamentos e Outras Substâncias”. O Manual está disponível na seção de textos 

O Manual é destinado a profissionais da saúde, científicos do site da SMP: www.smp.org.br

Manual de Aleitamento Materno tem a participação 
de três pediatras da SMP

Aconteceu na sexta-feira, dia 26 de fevereiro, uma No mais, foi aprovada também a “consulta familiar 

reunião da Câmara Técnica da Classificação para o adolescente”, feita pelo hebiatra, além do 

Brasileira Hierarquizada de Procedimentos pagamento do “Teste do Olhinho” com porte 1C 

Médicos (CBHPM) em São Paulo, com a participa- (R$30,00).

ção de membros da diretoria da Sociedade Para o pediatra Mário Lavorato, diretor de 

Brasileira de Pediatria. Estavam presentes também Integração das Regionais da SMP e assessor da 

dirigentes da AMB, CFM, Fenam e representantes 
presidência da SBP, após anos de luta, a aprova-

das principais operadoras de planos de saúde.
ção unânime dos presentes na Câmara representa 

Na reunião foi aprovada, por unanimidade, a 
um dos ganhos mais importantes da pediatria. “As 

criação do "Atendimento Ambulatorial de 
reivindicações ganharam força devido aos movi-

Puericultura", que entra no hall de procedimentos 
mentos atuais dos pediatras e ao intermédio feito 

da ANS com porte 3B (R$112,00), até o final da 
pelo presidente da Agência Nacional de Saúde 

adolescência. Além disso, foram aprovadas as 
(ANS), Fausto Pereira dos Santos, dando caráter 

seguintes consultas com código próprio de pueri-
oficial à reunião”, destaca Lavorato. cultura:

A Sociedade Mineira de Pediatria, por meio de suas 
lUma no final da primeira semana de vida da 

diretorias de Defesa Profissional e Integração das criança;
Regionais, está se empenhando para trazer aos 

lUma no final do primeiro mês de vida da 
pediatras mineiros essas conquistas, que ainda 

criança;
não estão em vigor. Para isso, está em processo de 

lUma consulta por mês até o final do sexto 
formação a Rede de Representantes da Defesa 

mês de vida da criança;
Profissional. Várias medidas já estão sendo toma-

lUma consulta de três em três meses até a das com o objetivo de fortalecer o movimento pela 
criança completar um ano e meio; valorização do pediatra em Minas Gerais. Na 

lUma consulta de seis em seis meses até a próxima edição do SMP Informa, você poderá ter 

criança completar quatro anos; acesso a uma ampla matéria sobre as ações da 

Sociedade.lUma consulta por ano até os 19 anos. 

Conquista histórica da Pediatria

Um estudo desenvolvido pela professora da desenho, a fala e os movimentos infantis. “O 

Escola de Música da UFMG, Maria Betânia canto pueril, diferentemente do esperado, pode 

Parizzi Fonseca, demonstra que o canto infantil indicar algum problema ou dificuldade no desen-

pode ser considerado como um indicativo no volvimento”, resume a professora. 

estado de desenvolvimento das crianças. Mar ia Betânia aguarda aval iação do 

A pesquisadora destaca que, de acordo com o Departamento de Pediatria da Faculdade de 

estudo exploratório realizado por profissionais Medicina para aplicação de um projeto que prevê 

nacionais e estrangeiros, a música vocal cantada o uso de recursos pedagógicos musicais para o 

pela criança espontaneamente varia conforme a desenvolvimento de bebês nascidos prematuros. 

idade e evolui de forma previsível e já é bem Segundo ela, o próximo passo é produzir um 

conhecida pelos profissionais da música. protocolo que permita aos profissionais de saúde 

Devido a isso, Maria Betânia propõe uma aceita- usar o canto espontâneo na avaliação de crian-

ção científica desta manifestação como expres- ças, mesmo os que não tenham conhecimento 

são do desenvolvimento, da mesma forma que o musical.

Pesquisa aponta que canto pueril pode ser considerado 
uma manifestação de desenvolvimento em crianças

13º Congresso Brasileiro de 10° Simpósio Brasileiro de Vacinas

Gastroenterologia Pediátrica

Curso Nestlé de Atualização em 

Pediatria

11° Congresso Brasileiro de 
Curso e Simpósio Internacional: 

Adolescência
Enurese, Incontinência Diurna e 

Outros Distúrbios Vesicais

7º Congresso Brasileiro de Pesquisa 

em Saúde da Criança e do 

Adolescente

11° Congresso Brasileiro de Alergia e 

Imunologia em Pediatria 16° Congresso Brasileiro de 

Infectologia Pediátrica

IX Fórum da Academia Brasileira de 20° Congresso Brasileiro de 

Pediatria Perinatologia

Data: 15 a 17 de julho de 2010

Local: GramadoData: 13 a 17 de março de 2010 

Local: Ouro Minas Palace Hotel - Belo 

Horizonte

Informações/inscrições: Data: 11 a 14 de agosto de 2010

Local: Belo Horizonte

Data: 22 a 25 de setembro de 2010

Local: Salvador 
Data: 18 a 20 de março de 2010 

Local: Rio de Janeiro

Informações:  / 

Data: 23 a 25 de setembro de 2010

Local: Porto Alegre 

Data: 08 a 11 de abril de 2010

Local: Belo Horizonte
Data: 3 a 6 de novembro de 2010

Informações: Local: Florianópolis 

Data: 21 e 22 de maio de 2010 Data: 21 a 24 de novembro de 2010

Local: Belo Horizonte Local: Rio de Janeiro 

www.gastroped2010.com.br

iccs2010@hf-ce.com.br

www.iccs-latam.com.br

www.alergoped2010.com.br

No dia 24 de novembro de 2009, a AMMG prestou uma homenagem ao pediatra Lincoln Marcelo 

Silveira Freire, batizando a sala onde a diretoria se reúne com seu nome. Estiveram presentes, na 

ocasião, alguns médicos, além de familiares e amigos do pediatra. Lincoln assumiu a presidência da 

Associação Médica de Minas Gerais em duas gestões: 1993-1994 e 1995-1996.

Homenagem a Lincoln Freire


