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

O pediatra é um clínico fora da barriga de suas sociedade: os reflexos de uma boa 
completo, que cuida, além mães”,  a lgumas vezes atenção à saúde no início da vida 
da criança, de toda a necessitando de suporte extrapolam a infância e a adolescência; e 
família. Como disse Donald mais intenso para sobreviver. podem ser decisivos para toda a vida. 
Winnicott (1896-1971), Acompanhar o crescimento e Junto-me à a SMP na luta pela valoriza-
"um bebê não existe desenvolvimento dessas ção do Pediatra, adequadas condições 
sozinho", faz parte de uma crianças nas consultas de de trabalho e remuneração e pela 
relação. O pediatra acolhe Puericultura, promover sua promoção do bem-estar físico, mental e 
as dúvidas dos pais e é saúde, me incentiva e social da criança e suas famílias.
parceiro na educação e na recompensa.  

Amarilis Batista Teixeira -              
promoção da saúde global 

Trabalho muito, com Pediatra, neonatologista, 
da criança.

carinho e amor à profissão, apesar dos intensivista neonatal – Maternidade 
Na minha vida como pediatra pediatras não serem valorizados como Santa Fé / Unineo -  Preceptora da 

neonatologista e intensivista neonatal, deveriam. Reconheço a importância do Residência de Pediatria da 
tenho ajudado recém-nascidos a nosso trabalho e dos benefícios que ele Fhemig/Ambulatório de Puericultura 
enfrentarem este mundo “do lado de traz para a criança, sua família e para a e Egressos

Academia Mineira de Pediatria - vaga para membro titular 

Simpósio de Atualização em Gastroenterologia e Curso de Atualização em Alergia e Imunologia
Nutrologia Pediátrica

36º Congresso Brasileiro de Pediatria 

9º Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica 

Curso – Avanços em Infectologia Pediátrica

Local: João Pessoa/ PB
Data: 21 de setembro de 2013 Data: 20 e 21 de setembro
Local: Associação Médica de Minas Gerais Informações sobre os próximos eventos no site 

 no site 

 Data: 25 de setembro de 2013 

Veja a programação do curso no site Horário: 8h às 17h

Local: Auditório do Colégio Pitágoras

Rua Santa Madalena Sofia, 25 – Cidade Jardim –                   

Belo Horizonte/MG

Informações no site:  ou pelo telefone Local: Curitiba/PR 
(11) 5081-7028 Data: 08 a 12 de outubro
Vagas limitadas

Parceria Departamento de Pediatria da UFMG / Comitê de 

Infectologia da SMP

Data: 18 e 19 de outubro e 08 e 09 de novembro de 2013

Local: Centro de Treinamento da Sociedade Mineira de 

Pediatria

Veja a programação www.smp.org.br http://www.sbp.com.br/

http://www.sbp.com.br/

www.sbim.org.br

www.cbpediatria.com.br

www.reumatoped2013.com.br

http://www.nutrologiamaterdei2013.com.br/

CANP - Curso de Aprimoramento em Nutrologia I Jornada Mineira de Imunizações

Pediátrica

I Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica

Data: 8 e 9 de novembro de 2013

Local: auditório principal do Hospital Mater Dei

!Agenda Estadual:

!Edital

!Agenda da Diretoria

1 - Reunião da Diretoria Executiva com a diretora de cursos, Cristina Pereira Vieira (coordenadora de Ciências Médicas 
Marcela Damásio Ribeiro de Castro, e coordenadores de cursos Virtual) e Túlio Gomes (analista de orçamento). Participou, 
PALS, Frederico Mitre Pessoa e Alexandre Rodrigues Ferreira,  e ainda, Carlos César (gerente administrativo do Centro de 
a coordenadora do curso de RN, Márcia Gomes Penido. Treinamento da SMP).  Assunto: contratação de cursos.

23 - Participação da Dra. Raquel na abertura da IX Jornada  8 - Reunião Com o representante da Secretaria Municipal 
Mineira de Atualização em Amamentação e lançamento da de Saúde, Bruno Verciano para parceria da Jornada de 
Campanha "Transporte Neonatal Seguro: Para Garantir uma Aleitamento. 
Vida".

14 - Reunião da presidente Raquel Pitchon com Janete 
26 - Reunião com Dr. Marco Antonio Duarte, coordenador (Assessora Administrativa) Carlos César (Gerente Centro 

do Simpósio de Atualização Em Gastroenterologia e Treinamento da SMP) e Vilma Fazitto (VFazitto 
Nutrologia, para planejamento de ações para ampliação do Comunicação)
evento.

21  Reunião da presidente com o secretário geral, 
28 - Reunião com Dr. Reinaldo Montenegro, advogado da Oswaldo Trindade Filho e a coordenadora dos cursos de 

AMMG, para planejamento das ações da SMP na campanha Reanimação Neonatal,  Márcia Gomes Penido Machado, com 
para banimento comercial dos andadores. os representantes da Feluma: Flávio de Almeida Amaral 

29 – Reunião de diretoria(superintendente de Planejamento e Desenvolvimento, Kely 

-

!Agenda Nacional:

!Campanha 

“Os leitos de UTI neonatal em Minas são insuficientes” 
A Sociedade Mineira de Pediatria, em capacitar a  comunidade  e todos que Estado da Saúde de Minas Gerais. Um 

parceria com a Sociedade Brasileira de prestam assistência direta e indireta ao número pouco expressivo para uma 
Pediatria, lançou na sexta-feira, dia 23 recém-nascido, para que se possa  população de recém-nascidos crescen-
de agosto,  na Associação Médica,  a garantir mais vidas a cada dia. te, principalmente nas regiões mais 
campanha: TRANSPORTE NEONATAL  carentes do estado”, completa a 

Segundo a presidente da Sociedade 
SEGURO: PARA GARANTIR UMA VIDA.         pediatra.

Mineira de Pediatria, Raquel Pitchon, a 
O evento ocorreu na abertura da                     

maioria das mortes de bebês  se associa 
IX Jornada Mineira de Atualização em 

ao  baixo peso ao nascer, prematuridade 
Amamentação e objetiva a conscientiza-

e asfixia. “Muitas dessas crianças 
ção dos gestores públicos e privados da 

nascem em áreas sem condições de 
necessidade urgente de capacitarem 

prestar-lhes assistência médica adequa-
100 % de suas equipes médicas e de 

da, sendo urgente sua transferência 
enfermagem para que possam realizar a 

para um Centro Especializado. Em 
transferência desses bebês de forma 

Minas, contamos com apenas 191 leitos 
adequada e segura. É ainda propósito da  

de UTI pediátrico e 508 leitos de UTIs 
campanha sensibilizar, mobilizar e 

neonatais, segundo a Secretaria de 

!Evento científico 

Jornada de Amamentação: sucesso de público e de temas científicos
O aleitamento materno é apontado consideravelmente. “Neste ano tivemos a importância das parcerias da SMP com 

como um dos principais fatores para o 42 inscrições de pediatras,  um impor- as secretarias municipal e estadual de 
crescimento e desenvolvimento tante passo para continuarmos Saúde, fundamentais para a execução 
saudável de crianças recém-nascidas. O trabalhando os temas relacionados à das ações sociais da entidade, além de 
assunto foi discutido na IX Jornada amamentação, não nos esquecendo que serem facilitadores e multiplicadores do 
Mineira de Atualização em Ama- o assunto é também ciência baseada em conhecimento e atualização científica.
mentação promovida pela Sociedade evidência”.

Na oportunidade, a SMP entregou 
Mineira de Pediatria (SMP), por meio do 

A presidente da SMP, Raquel Pitchon, uma placa à representante do Banco de 
seu Comitê de Aleitamento Materno. O 

disse do momento especial que todos Leite Humano da Maternidade Odete 
evento realizado nos dias 23 e 24 de 

presentes estavam vivendo, quando o Valadares, Maria Hercília de Castro 
agosto contou com a presença de mais 

binômio mãe e filho são os protagonis- Barbosa, em reconhecimento pelo  
de 160 participantes, entre pediatras, 

tas de um evento, cujos temas estão grande esforço e desempenho do banco 
nutricionistas, enfermeiros e técnicos de 

relacionados ao futuro da criança e o na defesa, promoção e apoio à ama-
enfermagem de Belo Horizonte e outros 

bem-estar da mãe. A pediatra enfatizou  mentação em Minas.
19 municípios do estado.

O último estudo nacional que avaliou 
a situação do aleitamento materno no 
Brasil foi realizado em 2008 e mostrou 
que aos 11 meses de idade metade das 
crianças brasileiras já não era mais 
amamentada, variando de acordo com 
cada região do país. Em Belo Horizonte, 
a média encontrada foi de dez meses. A 
Organização Mundial de Saúde (OMS) 
preconiza essa prática até pelo menos 
dois anos de idade, sendo que até seis 
meses o aleitamento deve ser exclusivo.

Sucesso de público e de conteúdo 
científico, o evento foi aberto pela 
pediatra Maria Cândida Bouzada 
Ferrarez que falou do caráter multipro-
fissional da Jornada, cujo número de 
médicos participantes tem aumentado A presidente Raquel Pitchon deu as boas vindas aos participantes 

!Evento no parque

Semana Mundial do Aleitamento Materno
O Parque Municipal de Belo 

Horizonte foi palco no sábado, dia 3 de 
agosto, de importante evento em 
comemoração à Semana Mundial do 
Aleitamento Materno. Faixas, cartazes, 
estandes, barracas para aferição de 
pressão e  brincadeiras com participação 
dos doutores da alegria chamavam a 
atenção das pessoas com o objetivo 
principal de divulgar a importância e a 
necessidade das mães amamentarem 
seus filhos durante os primeiros dois 
anos de vida. O evento foi  organizado 
pela Sociedade Mineira de Aleitamento 
Materno, com apoio da Sociedade 
Mineira de Pediatria e outras entidades. 

Maria Cândida 

Ferrarez 

Bouzada, 

presidente do 

Comitê de 

Aleitamento 

Materno da 

SMP,  e Raquel 

Pitchon junto 

a equipe que 

alegrou o 

evento

!Lançamento

Manual de Aleitamento Materno
O pediatra Luciano Borges Santiago, presidente do 

Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de 
Pediatria e do Comitê de Aleitamento da SMP,  lançou também em 
Belo Horizonte  o Manual de Aleitamento Materno, um anseio 
antigo da SBP e da SMP. O livro custa R$59,00 e pode ser encontra-
do no site:

http://www.manole.com.br

Mês de agosto

Acadêmico José Sabino de Oliveira

Presidente da AMP                                            

O Presidente da Academia Mineira de As inscrições deverão ser feitas na artigos 6º, 7º, 8º e 9º do Regulamento 
Secretaria da Sociedade Mineira de Interno da AMP. Pediatria, no uso de suas atribuições, 
Pediatria, no horário de 8:00 as 12:00             conforme artigo 21º, alínea i, declara que Este Regulamento encontra-se 
e 14:00 às 18:00 ou pelo e-mail: disponível na Secretaria e no site da SMP está aberta 1 (uma) vaga para Acadêmico 

, com Janete, no e poderá ser enviado por e-mail aos Titular, para a Cadeira nº 22, Patrono 
período de 02 a 23 de setembro de 2013. interessados em inscrever-se para as Waldir de Almeida  Essa cadeira foi criada 

vagas.na Assembleia Extraordinária do dia As condições para concorrer à vaga 
Belo Horizonte, 29 de agosto de 2013de Acadêmico Titular estão descritas nos 22/11/2012.

secretaria@smp.org.br

Acadêmico Francisco José Caldeira Reis

Secretário da AMP                                            

!Pediatria na mídia

Transporte Neonatal Seguro Remédio antigo para cólica de bebê volta ao mercado

Leite com QI 


