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Boletim Eletrônico Informativo 

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

A Pediatria é uma área que permite Estamos vivenciando um momento Apesar das dificuldades enfrentadas, 
que o profissional trabalhe tanto com a amo o que faço e faço com amor, pois de luta da classe e das nossas 
prevenção de doenças, quanto no acredito que crianças e adolescentes Sociedades representativas por 
tratamento das mesmas. Isso foi têm direito à saúde integral, fator melhores condições de trabalho nos 
determinante na minha escolha pela determinante para o futuro do nosso hospitais, por maior reconhecimento 
especialidade. Apesar de ter realizado a país e que filhos bem atendidos por parte da população e revisão dos 
minha formação na capital, o destino determinam pais emocionalmente valores recebidos por plantões e 
me levou para o interior de Minas onde saudáveis para lutarem pelo presente do 

procedimentos dos planos de Saúde. trabalho em consultório particular, Brasil.
Enquanto isso não acontece, tenho visto presto assistência aos recém-nascidos 
a cada dia plantões ficarem descobertos Vanessa Teixeira Duque Oliveira - em sala de parto da Santa Casa e 
e pediatras buscando outras áreas de Pediatra da Santa Casa de Montes ministro aulas na Universidade Estadual 

de Montes Claros. formação e atuação. Claros e professora da Unimontes

I Simpósio Internacional de Nutrologia 

Pediátrica 

Curso – Avanços em Infectologia Pediátrica
Data: 8 e 9 de novembro de 2013 

Local: Centro de Convenções do Hospital Mater Dei

 no site Parceria Departamento de Pediatria da UFMG / Comitê de 

Infectologia da SMP

Data: 18 e 19 de outubro / 08 e 09 de novembro
Data: 29 e 30 de novembro

Local: Centro de Treinamento SMP - R. Grão Pará, 85 - 7º 
Local:  Centro de Treinamento da Sociedade Mineira de 

andar – Santa Efigênia
Pediatria

Informações na  Secretaria da SMP - (31) 3224 0857 Vagas limitadas

 

Veja a programação www.nutrologiamaterde-

i2013.com.br

Clique aqui e veja a programaçãoConfira a programação

VI Curso de Oftalmologia para Pediatras 

!Agenda Estadual:

!Agenda da Diretoria

25/09: Posse da Diretoria da SBIM – MG Superior da SBP em Curitiba, durante do Congresso Brasileiro 
de Pediatria.

26/09: Palestrante no painel promovido pela Academia 
Mineira de Pediatria ̈ Nós e o programa mais Médicos¨ 10/10 : Reunião com Dr. Joel Lamounier

27/9: Dra . Raquel Pitchon participou da Posse da nova 
Diretoria do CRM- MG que terá como presidente Dr. Itagiba .... 14/10: A Dra. Mirna Granato Salomão Nagib, Presidente da 
e Dr. Fábio Guerra... como Vice Regional Zona da Mata da SMP, representou a Sociedade na 1ª 

29/09: Reunião com Dr. Oswaldo Trindade (PT) Jornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil e Materna 
das Regiões Ampliadas Sudeste, Leste do Sul e Centro Sul, 

03/10: Reunião Diretoria Executiva: Presentes: Dra. Raquel 
cujas ações constituem propósito da Rede Viva Vida – Projeto 

Pitchon, Dr. Ricardo Sobreira, Dra. Maria do Carmo Barros de 
Mães de Minas. 

Melo, Dr. Oswaldo Trindade Filho, Dra. Giane Marques, Dr. José 
Sabino, Dr. Navantino Alves Filho, Dra. Tatiane Miranda, Dr. 14/10: Reunião com Dr. Nozor Galvão , Presidente da 
Sérgio Guerra, Dra. Marcela Damásio, Sr. Carlos César e Vilma Regional Oeste (PT)
Fazito. 14/10: Entrevista na Rede Minas sobre a importância dos 

09/10: Dra. Raquel participou da Reunião do Conselho Cuidados nos primeiros 1.000 dias de vida.

!Lançamento

O primeiro Minuto é de Ouro!
Um alerta da SBP à população foi Novo estudo sobre asfixia pós- pesquisadores, faleceram com asfixia 

parto perinatal 3.758 bebês sem malforma-lançado em Curitiba, no 36º Congresso 
ções, o que representa 11 óbitos por Brasileiro de Pediatria

A asfixia ao nascer contribui, no 
dia, dos quais quatro a cinco chega-

Brasil, para a morte precoce (até sete Na abertura de seu maior evento, no 
ram ao mundo no tempo certo e sem 

dias) de cinco bebês nascidos no tempo dia 9 de setembro, em Curitiba, e na malformações congênitas .  “A 
certo (“a termo”) por dia. “Estamos presença de mais de cinco mil médicos situação, portanto, é preocupante, 
falando de crianças sem malformações, de crianças e adolescentes, a Sociedade salienta a dra. Ruth. 
não prematuras e, portanto, de óbitos Brasileira de Pediatria (SBP) lançou um 
evitáveis”, diz a Dra. Maria Fernanda A mortalidade neonatal tornou-se, alerta à população sobre a importância 
Branco de Almeida, que divide com a nos últimos anos, o componente mais do chamado Minuto de Ouro, os 
Dra. Ruth Guinsburg, a coordenação do importante da mortalidade infantil e 

primeiros sessenta segundos na vida do 
Programa de Reanimação Neonatal da registra diminuição, mas ainda muito 

ser humano. Diz o texto:
SBP e da pesquisa divulgada agora. lenta. Mesmo nas estimativas mais 

“É fundamental para o bebê respirar recentes dos óbitos até um ano de 
Coletando dados diretamente das 

bem ao nascer. No entanto, o que pouca idade apresentadas pelo Ministério 
declarações fornecidas pelas Secretarias 

da Saúde (14,6 por mil nascidos vivos gente sabe é que, para isso, um em cada 
estaduais de Saúde, o estudo chegou a 

em 2013), a taxa de mortes neonatais dez recém-nascidos precisa de ajuda, 21.377 óbitos sem anomalias 
representa 10,2 (por mil nascidos que deve ser rápida e realizada no congênitas associados à asfixia ao 
vivos) ou quase 70% do total. “Vem primeiro minuto de vida, por profissio- nascer, de 2005 a 2009. O número 
sendo assim a década inteira”, ressalta a nal qualificado. No Brasil cerca de 300 corresponde a 12 mortes evitáveis 
dra. Maria Fernanda. Se nascem no mil recém-nascidos por ano necessitam diárias de bebês, sendo que cinco 
Brasil três milhões de crianças ao ano, ser auxiliados para que o pulmão se delas ocorreram em crianças que 
são aproximadamente 30 mil vidas encha de ar e para que o coração e toda nasceram no tempo certo – metade 
perdidas apenas nos primeiros 27 dias.  a circulação sanguínea, inclusive a que nas regiões Norte e Nordeste; 45% nas 

se dirige ao cérebro, se adaptem a primeiras 24 horas de vida, indicando Minas hoje se desponta como 
funcionar bem sem a placenta, fazendo inadequação da assistência antes, principal polo de formação e atualiza-

durante e logo após o parto. Além disso, ção na área de reanimação neonatal e a transição do útero para o mundo com 
57% ocorreram em hospitais públicos e pediátrica. Para tanto um grupo qualidade. Dentre os prematuros, 
67% fora das capitais. Em 40% dos casos imbatível de pediatras, coordenados calcula-se que sejam seis em cada dez. 
foi preciso fazer a transferência da pelos diretores Dra. Márcia Penido, Na gravidez, por vezes, é possível saber 
gestante ou do bebê para outro Dra. Marcela Damásio, Dr. Alexandre que há possibilidade de problemas, mas 
município, o que indica necessidade de Ferreira e Dr. Frederico Mitre Pessoa, há cerca de dez por cento dos casos em 
regionalização do cuidado perinatal, não poupa esforços para o crescimento que tudo transcorreu bem e, mesmo 
treinando obstetras e pediatras, dentre contínuo dessa área.assim, a dificuldade se manifesta na 
outros profissionais.

hora do nascimento. Fonte: Assessoria de 
Só em 2010, de acordo com as Comunicação da SBPO que exatamente acontece se a 

criança não respira bem no primeiro 

minuto? É grande o espectro de 

possibilidades. Dentre elas, estão desde 

pequenas deficiências no aprendizado 

escolar até sequelas neurológicas graves 

ou mesmo a morte. É fato que, se a 

respiração não se estabelece rapidamen-

te, a chance da criança ter problemas é 

muito grande. A boa notícia é que isso 

pode ser evitado, há que ser aproveitado 

o chamado Minuto de Ouro, que pode 

trazer mais qualidade para toda a vida, 

da infância à fase adulta! Para tanto, é 

importante que as famílias se informem: 

a maternidade está preparada para um 

auxílio qualificado à criança para que 

respire bem, se isso se for preciso? 

Haverá pediatra na sala do parto? 

Garanta seus direitos! Exija os direitos 

do seu bebê, alerta a Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP)”.

 Mês de setembro/outubro  

!Pediatria na mídia

Pediatras recomendam aos pais cuidado ao escolher os presentes para as crianças

A criança nos primeiros mil dias de Vida - Entrevista da Dra. Raquel Pitchon  no Programa Brasil das Gerais – 
dia 14 de outubro

!Posse

Minas agora tem Regional da Sociedade Brasileira de Imunizações 
No último dia 25 de setembro foi com a Sociedade Mineira de Pediatra”, 2º Tesoureiro: Tânia M.Soares 

criada a Regional Minas Gerais da finaliza o presidente. Arruda Caldeira Brant
Sociedade Brasileira de Imunizações em 

Conheça a diretoria da Sbim-MG:
Conselho Fiscal: assembleia de membros da Sbim,  que 

Presidente: Jandira A. Campos ocorreu após as atividades da I Jornada 
Adalton Elérito Satil NetoLemosMineira de Imunizações, com a presença 

de 330 participantes. Foi indicada a Elenir Pires F. DamacenaVice-Presidente: José Geraldo Leite 
diretoria, tendo na presidência a  

Ribeiro
Margaret Diniz F. Vanuccienfermeira  Jandira Lemos e na vice o 

1º Secretário: Argus Leão Araujopediatra José Geraldo Leite Ribeiro. “A 
Maria de Fátima F. R. Araujo

vacinação em todas as idades é essencial 2º Secretário: Marcia Cordeiro de 
para uma vida saudável e a criação da Mario Lúcio O. NovaesMorais Barb
entidade em Minas Gerais vem reforçar 

1º Tesoureiro: Marilene Lucinda Silva Yara Maria Diniz Figueiredoainda mais a conscientização da 

população para a necessidade dessas 

imunizações, principalmente na fase da 

infância e adolescência”, disse a 

presidente da Sociedade Mineira de 

Pediatria que esteve na posse da 

primeira diretoria da Sbim-MG. 

Para o presidente da Sbim, Renato 

Kfouri, Jandira Lemos é a primeira 

enfermeira à frente de uma Regional da 

Sbim e que a assembleia para a escolha 

da diretoria foi realizada em ambiente 

amistoso e com forte atuação dos 50 

presentes.

“A Sbim-MG já nasce atenta à 

importância da relação estreita com as 

sociedades de especialidades médicas, 

firmando, já na sua criação, parceria 

!Interface Social da SMP

Diretoria promove ações sociais
A atual diretoria da Sociedade Mineira de Pediatria, Parcerias 

empossada  no dia 06 de dezembro de 2012, vem se esforçan-
Eventos e Cursosdo sobremaneira para que a entidade se desenvolva cada vez 

mais e continue crescendo como importante centro de VI Jornada Mineira de Adolescência e Ginecologia 
formação e atualização dos pediatras mineiros, com o Infanto Puberal – junho
aperfeiçoamento contínuo para a melhor assistência  à 

Semana mundial de amamentação Parque Municipal – infância e à adolescência. 
agosto

A entidade apoia os profissionais e instituições que 
I Jornada Mineira de Imunizações - setembrocuidam da proteção, promoção e bem-estar da criança e do 

adolescente, assim como apoia  pesquisas que envolvam esse III Curso de Endoscopia e Gastroenterologia Pediátrica 
público; conscientiza a sociedade civil sobre a importância - junho 
desses cuidados. Defende os interesses de seus associados, 

II Congresso Mineiro de Pneumologia Pediátrica - principalmente no que tange à sua valorização profissional. 
Vale ficar por dentro do que foi feito até agora na SMP neste agosto
ano: 

II Curso de Atualização em Nutrição Pediátrica – 
Atividades Gerais - SMP setembro/outubro (Manole)

• Promoção e realização de cursos e eventos 1º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica do 

Hospital Mater Dei - novembro
• Apoio e participação em eventos científicos de outras 

entidades Campanhas

• Campanhas (Valorização profissional e outros temas) 1) Campanha de Defesa Profissional 2013

• Realização de cursos permanentes de capacitação Reunião com o deputado estadual Fred Costa para 
profissional: organização do Audiência Pública

• Curso de Reanimação Neonatal Participação na  audiência pública na Assembleia 
Legislativa sobre fechamento de serviços e pronto atendi-•  Curso de Reanimação Pediátrica
mento pediátricos (saúde suplementar)

Cursos e Eventos 

Simpósio de Atualização em Doenças Respiratórias na 
Infância e Adolescência – abril

Fórum – “A Saúde Escolar – Mitos e Ficções” – maio – 
Documento sobre o  TDAH

IX Jornada Mineira em Defesa da Amamentação – 
agosto 

Simpósio de Atualização em Gastroenterologia e 
Nutrologia Pediátrica – setembro

XXV Jornada de Pediatria da Sociedade Regional de 
Pediatria do Vale do Rio Grande e Disciplina de Pediatria da 
UFTM – outubro

Curso Teórico e Prático de Reanimação Neonatal – 
NALS – Juiz de Fora – outubro

Cartas para as autoridades denunciando o possível 
Curso – “Avanços em Infectologia Pediátrica” (SMP e fechamento do pronto atendimento do Hospital Vila da 

Departamento de Pediatria da UFMG) - outubro/novembro Serra
de 2013.

Divulgação para a mídia interna da SMP da consulta 
Curso de Infectologia Pediátrica (18 e 19 de outubro e pública para  atendimento ambulatorial em puericultura

8 e 9 de novembro)
Carta às operadoras e planos de saúde “Pediatria em 

Curso de Oftalmologia Pediátrica – 29 e 30 de busca da Valorização”
novembro

Participação e apoio  em todos as manifestações do 
Realização de cursos permanentes de capacitação movimento de mães “Padecendo no Paraíso” 

profissional:
1) Participação do projeto Mães de Minas – do governo 

Curso de Reanimação Neonatal estadual

Curso de Reanimação Pediátrica 2) Protocolo da gripe

Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica 
2) Campanha pelo transporte seguro de  recém-

(CANP) - SBP
nascidos em risco

Centro de Treinamento
3) Campanha contra o uso dos andadores 

O primeiro Centro de Treinamento da pediatria brasileira, 
Protocolado ofício contra o uso de andadores no 

o CT da SMP é um exemplo para a pediatra nacional. 
Ministério Público do Trabalho

Localizado no bairro Santa Efigênia, próximo à área hospita-
lar, desde a sua inauguração, vem se tornando um importante  4) Apoio à campanha contra o câncer ocular infantil 
pólo  na área de formação e atualização dos pediatras. (Fundação Sara)
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Centro de Treinamento

Os mineiros: Paulo Poggiali, vice-presidente da SBP, Raquel Pitchon, presidente da 

SMP e Mário Lavorato, diretor de Integração das Regionais mineiras presentes, 

presentes no 36º congresso Brasileiro de Pediatria e no lançamento da campanha 

Minuto de Ouro. Na foto, eles estão juntos com o presidente Eduardo Vaz e o ex-

presidente Dioclécio Campos Júnior, entre outros diretores da SBP.

A presidente Raquel Pitchon prestigiou a nova diretoria da Sbim-MG.

!Homenagem

O pediatra é mais 
que um médico. 
Parabéns a todos os 
pediatras de Minas!

Raquel Pitchon – presidente da SMP
BH, 18 de outubro de 2013.


