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

Desde a faculdade de Ao longo de 23 anos de mei. Trabalho com afinco, procurando 
atuação profissional, com dar conforto e carinho  àqueles que me medicina, senti-me atraída 
toda a vivência que o procuram. E em sintonia com a SMP, em tratar crianças; o exemplo 
exercício da medicina nos estou engajada na luta pela valorização dos professores maravilhosos 
traz, posso dizer que cresci da nossa honrosa profissão, a qual tanto que tive era um incentivo a 
e me transformei com as orgulho de ter escolhido.mais. Sempre tive um carinho 
experiências compartilha-muito grande por crianças. Helayne Terezinha Alves Santos – 
das com meus pacientes e Pediatra, Neonatologista – Elas nos enternecem e nos 
seus familiares. Preceptora da Residência de surpreendem com o jeito 

Neonatologia da Maternidade 
peculiar de ver e sentir o A p e s a r  d e  n o s s a  Unimed BH - Diretora Técnica da 
mundo: simples, direto e sem meias especialidade estar atravessando uma Maternidade Unimed BH, Bacharel 
verdades. crise sem precedentes, nunca desani- em Direito pela PUC-Minas.

Curso – Avanços em Infectologia Pediátrica

I Simpósio Internacional de Nutrologia 

Pediátrica 

Curso de Aprimoramento em Nutrologia 

Pediátrica (CANP) da SBP 2013

Local: Centro de Estudos do Hospital Monte Sinai 

Inscrições: até o  dia  25 de setembro.

Valor da inscrição: R$575,00.

Mais informações: 

Parceria Departamento de Pediatria da UFMG / Comitê de E-mail:   / 9198-6550 Edna
Infectologia da SMP             
Data: 18 e 19 de outubro / 08 e 09 de novembro

Local: Centro de Treinamento SMP - R. Grão Pará, 85 -              

7º andar – Santa Efigênia
Data: 8 e 9 de novembro de 2013 Inscrições: 16/09 a 17 /10 - Secretaria da SMP -                        
Local: Centro de Convenções do Hospital Mater Dei(31) 3224 0857

 no site                                                              

Público alvo: Médicos, R1, R2, R3 e R4 - Residentes de 
Data: 04 e 05 de outubro de 2013

Pediatra, Obstetrícia/Ginecologia, Anestesiologia e  alunos 
Local: Centro de Treinamento da SMPdo 6º ano de medicina. 

Informações e Inscrições: Fone: (31) 3224-0857Número de Vagas: 24 

Datas: 18/outubro 2013 de 18h às 22h

           19/outubro 2013 de 8h às 12h30 

babysin@terra.com.br

fonsecamreis@terra.com.br

Veja a programaçãoConfira a programação
www.nutrologiamaterdei2013.com.br

Programação

Ficha de inscrição

Curso Teórico e Prático de Reanimação 

Neonatal – NALS  - Juiz de Fora 

!Agenda Estadual:

!Agenda da Diretoria

19/9: Reunião com Dr. Sabino de Oliveira , Presidente da Márcia Gomes Penido Machado, Carlos César de Melo 
Academia Mineira de Pediatria (Gerente Centro Treinamento da SMP). 

20/9: Reunião com Dr. Sérgio Guerra sobre reinício das 25/9: Simpósio de Imunizações e fundação da SBIM Minas, 
atividades e Curso de Trauma pela SMP com participação de um membro da SMP na diretoria (a ser 

definido).21/9: Reunião com Dr. Marco Antonio Duarte e Dr. Marcos 
Vasconcelos a respeito da publicação de Comunicado 25/9: Reunião com Gilmar Ferraz de Oliveira ,Diretor do 
Científico sobre a abordagem de vômitos na infância e a Hospital Padre Anchieta sobre as ações para Defesa 
proibição do uso de metoclopramida abaixo de 18 anos de Profissional no Pronto Atendimento(PT) 
idade

26/9: Painel promovido pela Academia Mineira de Pediatria 
23/9: Reunião com Dra. Hermila Guedes(BA), consultora sobre o tema: “Nós e o Programa Mais Médicos do Governo 

técnica do Ministério da Saúde para assuntos neonatais ( PT) Federal” com a presença dos Drs. Raquel Pitchon dos Reis 
24/9: reunião com a FELUMA na AMMG. Presentes: Drs. (Presidente da SMP), João Batista Gomes Soares (Presidente do 

Oswaldo Trindade Filho, Marcela Damásio Ribeiro de Castro, CRMMG) e Lincoln Lopes Ferreira (Presidente da AMMG)

!Academia

AMP tem agora novo Acadêmico
Os membros da Academia Mineira coln Lopes Ferreira, e do 

de Pediatria, AMP, se reuniram na última presidente do Conselho 
quinta-feira, 26/09, para mais uma Regional de Medicina de 
assembleia. Um dos temas da reunião foi Minas Gerais (CRM), 
a posse do novo Acadêmico da AMP, o João Batista Gomes 
pediatra Guy Freire Jannotti, que passou Soares. 
a ocupar a cadeira de número 23, cujo 

Os presidentes João 
patrono é o pediatra Nívio Braz de Lima. 

Batista e Lincoln Lopes 
“É uma honra passar a fazer parte da falaram das últimas 

Academia Mineira de Pediatria. Fico participações que fize-
ainda mais lisonjeado por ocupar a ram em reuniões e 
cadeira com um patrono que tanto assembleias com re-
admiro. Convivi com o Nívio quando eu presentantes do gover-
era recém-formado. Fui colega de turma no e da classe médica. 
do irmão dele. Chegamos a inaugurar Falaram sobre o  motivo 
um pequeno hospital de pediatria. É de se posicionarem con-
realmente uma honra para mim”, tra a “importação” de 
ressalta o médico, que contou com a médicos, sem compro-
participação de familiares durante a vação de sua competência profissional presidente da SMP foi a questão da 
cerimônia da AMP. pelo ¨Revalida¨, para trabalharem no substituição do pediatra na sala de parto 

Brasil e da necessidade do governo por outros profissionais não médicos. Ainda durante a assembleia, foi 
investir na estrutura atual das institui- “O  recém-nascido tem que ser atendido realizada a eleição e a posse da nova 
ções de saúde brasileira e da valorização pelo pediatra. Dentro de uma sala de mesa diretora. O atual presidente da 
do profissional. parto é necessária a presença de uma AMP, José Sabino de Oliveira, foi 

A presidente da SMP, Raquel Pitchon, equipe multiprofissional, mas a escolhido para continuar no cargo por 
mais dois anos. O atual secretário, ressaltou o momento de crise que a presença do pediatra é insubstituível. A 

Francisco José Caldeira Reis, e o vice- classe médica está passando e a falta de estratégia de chamá-lo apenas durante 
presidente, Navantino Alves Filho, estrutura que o Sistema Único de Saúde as complicações pode colaborar para o 
também continuarão à frente da AMP oferece aos profissionais e aos pacien- aumento da morbimorta l idade 
até setembro de 2015. tes. Outro ponto levantado pela neonatal”, disse.   

Outra pauta da reunião foi a análise 
de currículo e escolha de mais um 
Acadêmico para a AMP. Os treze 
Acadêmicos que estavam presentes es-
colheram entre dois candidatos para 
ocupar a cadeira de número 22, cujo 
patrono é o pediatra Waldir de Almeida 
Ribas. A indicada para ocupar a cadeira 
foi a pediatra Ivani Novato Silva Freire, 
que somou dez dos 13 votos da 
assembleia. 

Programa Mais Médicos

Ao final da Assembleia Ordinária da 
Academia Mineira de Pediatria, foi 
promovido o painel, “Nós e o programa 
Mais Médicos do Governo Federal”, com 
a presença da presidente da Sociedade 
Mineira de Pediatria (SMP), Raquel 
Pitchon, do presidente da AMMG, Lin-

 Mês de setembro

!Pediatria na mídia

O papel da preceptoria na formação do médico – editorial Jornal da AMMG

!Campanha  

Minas também contra os andadores
A sociedade Mineira de Pediatria trabalham com crianças, uma nota 

entrou com uma ação no Ministério pública contra o andador. 
 Público do Estado, através do Procon-

A pediatras Marislaine Lumena, 
MG, exigindo do governo medidas que presidente do Departamento Cientifico 
resultem, definitivamente, na retirada e Segurança da SBP e Cynthia Regina 
dos andadores infantis do mercado. A Tangari Coelho, presidente do Comitê 
SMP, a exemplo da Sociedade Brasileira Científico de Segurança Infantil da SMP, 
de Pediatria e outras filiadas, assinou,  são as  responsáveis pela campanha no 
juntamente com mais 15 entidades que estado.  

L e i a  a  
íntegra da 
carta

!Evento científico

Simpósio de Atualização em Gastroenterologia e Nutrologia
Com a presença de 140 pediatras de Conferências

Minas, Bahia e Paraná, o Simpósio de 
A conferência de 

Atualização em Gastroenterologia e 
abertura, realizada pe-Nutrologia Pediátrica, realizado no dia 
lo presidente do Co-21 de setembro pela SMP, cuidadosa-
mitê de Gastro, Marco mente definido para atualização dos 
Antônio Duarte, sobre principais temas da área, contou com a 
“Dor Abdominal Crô-presença de renomados especialistas 
nica: há cura? ”abriu a que trouxeram para discussão temas de 
grade dos temas. O interesse da pediatria em geral. 
palestrante fez uma 

Coordenado pelos presidentes dos ampla exp lanação 
Comitês de Gastroenterologia Pediá- sobre a dores funcional 
trica, Marco Antônio Duarte, e de e orgânica, elencando 
Nutrologia Pediátrica, Virgínia Weffort, a importância de a-
o evento foi aberto pela presidente nalisar a dinâmica fa-

miliar e a percepção Raquel Pitchon, que além de elogiar a 
dolorosa quando há coordenação, agradecendo a participa-
quadro agudo de dor. ção de todos, falou também de um tema 
Para ele, o tratamento científico, que merece cuidados 

orientar aquelas mães que não podem cognitivo, em alguns casos pode fun-especiais por parte dos profissionais: a 
amamentar, a usar uma fórmula cionar: o exercício físico, o relaxamento contraindicação do Plasil (metoclopra-
infantil adequada para a idade do psíquico e muscular e a tranquilidade mida) para bebês menores de um ano e a 
lactente. “O leite de vaca integral, por dos pais, entre outros, são fatores não recomendação para o uso em 
várias razões, entre as quais o fato de importantes a se considerar no tra-

crianças e adolescentes com idade entre ser pobre em ferro e zinco, e com tamento da dor ”, diz o pediatra. 
um e 18 anos. “A medida foi uma conteúdo excessivo de proteína e 

Para a presidente do Comitê iniciativa do próprio laboratório Sanofi, sódio, não deverá ser introduzido 
Científico de Nutrologia da SMP, que em abril deste ano recomendou que antes dos 12 meses de vida, pois é um 
Virgínia Weffort, que fez sua conferên-o medicamento em qualquer uma de dos grandes responsáveis pela alta 
cia sobre “A importância da nutrição suas apresentações, oral ou injetável, incidência de anemia ferropriva em 
adequada na primeira infância”, a a- menores de dois anos no Brasil”, não seja utilizado na infância e adoles-
mamentação exclusiva até os seis informa a médica.cência. Esse posicionamento se baseou 
meses de vida do bebê é inquestioná-

em extensa revisão européia sobre os O evento, que iniciou às 8h e se vel. “Os pediatras, enfermeiros e 
efeitos extrapiramidais que podem estendeu até às 18h, contou ainda com nutricionistas desempenham um 
ocorrer mais frequentemente nessa diversos outros temas ligados às duas papel importante nas suas práticas, 
faixa etária do que em adultos, enfatiza áreas, sempre com participação ativa como defensores do aleitamento 
a presidente. dos presentes nas discussões.materno. Como também, devem 

Maria Cândida Bouzada, presidente do Comitê de Aleitamento Materno,  
Rocksane Carvalho Norton, assessora da presidência da SMP e 
vice-reitora da UFMG, Maria do Carmo Barros de Melo, vice-presidente 
da SMP, e a  presidente do Comitê Científico de Nutrologia da SMP, 
Virgínia Weffort

O presidente da Academia, José Sabino, entrega o 

certificado de posse ao novo Acadêmico, Guy Freire 

Jannotti

“A presença do pediatra na sala de parto é insubstituível”, diz a presidente da SMP, 

Raquel Pitchon.

!Campanha  

  Câncer no olho da criança e do adolescente tem cura, 
se diagnosticado a tempo

O presidente do Comitê Científico de mente, 50% dos casos de retinoblasto- nhas e mobilizações para a sensibiliza-
ma, tumor ocular mais comum até os Onco-hematologia Pediátrica  da ção e conhecimento do diagnóstico 
quatro anos de idade, ainda são Sociedade Mineira de Pediatria, Joaquim precoce, principalmente, ligado ao 
detectados tardiamente no país.Caetano de Aguirre Neto, participou do retinoblastoma”, esclarece. Ele acres-

abraço no escuro realizado na Praça da De acordo com o oncologista centa, ainda, que o principal sinal de 
Liberdade no dia 17 de setembro. pediátrico, Joaquim Caetano Aguirre, é alerta é um reflexo alterado no olho da 
Promovido pela Fundação  Sara e pela necessário mobilizar a sociedade, pois criança, geralmente branco, parecido 
Associação para Crianças e Adolescentes 

muitas crianças estão perdendo a visão e com olho de gato. Ele pode aparecer, 
com Câncer (Tucca), o evento visou 

até mesmo a vida, devido ao diagnóstico por exemplo, quando uma foto é tirada 
chamar a atenção da população sobre o 

tardio. “Por isso, é importante campa- com o flash. câncer de olho na criança, que tem cura, 
se diagnosticado precocemente. A 
campanha objetivou, ainda, incentivar o 
teste do olhinho, que deveria ser uma 
avaliação rotineira nas consultas 
pediátricas.

O evento fez parte da mobilização  
do Dia Nacional de Conscientização e 
Incentivo ao Diagnóstico Precoce do 
Retinoblastoma, instituído no dia 18 de 
setembro  com intuito de conscientizar a 
população sobre o problema e mudar 
essa realidade.

Segundo a Fundação Sara, atual-
O abraço na Praça da Liberdade reuniu centenas de pessoas


