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

É com muito carinho e de, não valorizarem a  hi at os  i nt er mi ná ve is  n a s  es calas de 
profissão; dessa forma plantões e em regimes ambulatoriais entusiasmo que penso, falo e 
vejo nossa especialidade nos grandes centros e no interior... vivo a nobre arte de ser 
subest imada em um pediatra. Especialidade que, 

Enfim, são motivos que corroborari-
momento social difícil. sem dúvida, merece e ne-

am para o nosso desânimo, porém é Vivemos uma época que o cessita de muito respeito, 
neste momento que nós especialistas,  profissional médico é dedicação, responsabilidade, 
em unanimidade, deveríamos fortalecer questionado em demasia. comprometimento e talento 
as várias lutas em favor da valorização A ética médica é alvo da  já que se relaciona direta-
da nobre arte, dotados de esperança, mídia e a competitividade mente com o crescimento e 

se fortalece de maneira otimismo e coragem de uma criança, desenvolvimento do ser 
cruel. Os planos de saúde para sempre ecoar o nosso orgulho de humano nas esferas física, 
ditam as regras, as escolas ser pediatra!!!mental e social.

médicas são abertas de forma indiscri-
Luciano José Fontes de Oliveira (CRM -Todavia muito me preocupa e minada, os dados estatísticos demons-
MG 41.396) - Pediatra em Juiz de Fora – angustia o fato de alguns colegas, tram não faltarem pediatras na região 

inclusive os da mesma especialida-           Minas Geraissudeste, apesar da realidade mostrar 

I Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica 

Curso – Avanços em Infectologia Pediátrica

Informações na  Secretaria da SMP - (31) 3224 0857

Data: 29 e 30 de novembroData: 8 e 9 de novembro de 2013 

Local:  Centro de Treinamento da Sociedade Mineira de Local: Centro de Convenções do Hospital Mater Dei
Pediatria

 no site                                                      
Vagas limitadas

 

Data: 08 de novembro
Local: Centro de Treinamento da Sociedade Mineira  de Local: Salão Nobre da Santa de Misericórdia de Juiz de 
Pediatria – Rua Grão Pará, 85 – 7º andar - bairro Santa Fora
Efigênia – Belo Horizonte – MG 

Público Alvo: médicos, acadêmicos de medicina do 5º e 

6º anos, e enfermeiros
Parceria Departamento de Pediatria da UFMG / Comitê de 

O curso será realizado nos finais de semana (sábado e Infectologia da SMP
domingo)

Data: 08 e 09 de novembro

Informações: Tel: (31) 2514 5160/ 2512 8160/ 8416 2457 Local: Centro de Treinamento SMP - R. Grão Pará, 85 -                 
E-mail: 7º andar – Santa Efigênia

Confira a programação

Veja a programação

www.nutrologiamaterdei2013.com.br

Clique aqui e veja a programação

Confira a programação

centrotreinamento@smp.org.br

VI Curso de Oftalmologia para Pediatras 

Seminário Multidisciplinar Prevenção e 

Diagnóstico de Violência na Infância e 
Programa de Reanimação Neonatal - Curso 

Adolescência
Suporte Avançado de Vida em Pediatria (Pals) 

!Agenda Estadual:

!Agenda da Diretoria

03/10: Reunião Diretoria Executiva: Presentes: Dra. Raquel da Saúde, associações e grupos responsáveis para discussão de 
um evento sobre Doenças Raras em 2014.Pitchon, Dr. Ricardo Sobreira, Dra. Maria do Carmo Barros de 

Melo, Dr. Oswaldo Trindade Filho, Dra. Giane Marques, Dr. José 18 a 25/10: Dra. Raquel esteve em Congresso nos Estados 
Sabino, Dr. Navantino Alves Filho, Dra. Tatiane Miranda, Dr. Unidos.
Sérgio Guerra, Dra. Marcela Damásio, Sr. Carlos César e Vilma 

28/10: Reunião por telefone entre Dra. Raquel e Dr. Fazito.
Oswaldo

09/10: Dra. Raquel participou da Reunião do Conselho 
28/10: Reunião por telefone entre Dra. Raquel e Dra. Maria 

Superior da SBP em Curitiba, durante do Congresso Brasileiro 
do Carmo

de Pediatria.
30/10: Reunião SMP e FELUMA

14/10: Dra. Mirna Granato Salomão Nagib, Presidente da 
30/10: Reunião por telefone entre Dra. Raquel e Márcia Regional Zona da Mata da SMP, representou a Sociedade na 1ª 

PenidoJornada Mineira de Redução da Mortalidade Infantil e Materna 
das Regiões Ampliadas Sudeste, Leste do Sul e Centro Sul, 31/10: Reunião por telefone entre Dra. Raquel e Dr. 
cujas ações constituem propósito da Rede Viva Vida – Projeto Eduardo Vaz (Presidente da SBP)
Mães de Minas. 31/10: Reunião por telefone entre Dra. Raquel e Dra. Maria 

Fernanda Branco de Almeida (Coordenadora do PRN/SBP)17/10: Reunião Diretoria Executiva: Presentes: Dra. Raquel 
Pitchon, Dr. Ricardo Sobreira, Dr. Oswaldo Trindade Filho, Dra. 31/10: Reunião por telefone entre Dra. Raquel e Dr. 
Giane Marques, Dra. Marisa Lages, Dra. Ana Maria Costa S. Reinaldo Montenegro (Setor Jurídico da AMMG)
Lopes (Presidente do Comitê de Saúde Mental), Dra. Marli 

31/10: Reunião diretoria executiva da SMP. Presentes: Dra. Marra de Andrade (Presidente do Comitê de Neurologia 
Raquel Pitchon, Dra. Maria do Carmo Barros de Melo, Dr. 

Infantil) e Vilma Fazito.
Ricardo Sobreira, Dra. Giane Marques, Dra. Marisa Lages 

25/10: Dra. Marisa Lages Ribeiro, representou a SMP em Ribeiro, Dr. Oswaldo Trindade Filho, Dr. Fábio Guerra e Vilma 
reunião conjunta com representantes da Secretaria de Estado Fazitto.

 Mês de outubro  

!Pediatria na mídia

�

�

 A criança nos primeiros mil dias de Vida - �

 Teste da orelhinha ajuda a diagnosticar problemas na audição dos bebês - �

 Falta de leitos intermediários sobrecarrega UTIs neonatais

 Mais crianças se envolvem em acidentes de motos em BH

Entrevista da Dra. Raquel Pitchon  no Programa Brasil das Gerais – dia 14 de 
outubro

Entrevista da fonoaudióloga Ludmila 
Fazito no programa de Tudo um Pouco – Rede Super de Televisão

!
SBP conquista puericultura na Saúde Suplementar

“Depois de mais de dez anos de luta, que têm início na infância. É uma par de uma entidade de luta, como é a 

SBP”, frisa o diretor José Paulo Ferreira. a SBP obteve uma conquista fundamen- mudança de lógica, de valorização da 
“Nada é mais justo do que essa vitória”, tal na medicina privada”, comemora o promoção da saúde”. Integrante da 
ressalta o presidente do Departamento presidente da SBP, Eduardo Vaz. A mesma diretoria e diretor de Integração 
de Pediatria Ambulatorial, Tadeu Consulta de Puericultura acaba de entrar das Regionais da SMP, Mário Lavorato,  
Fernandes. “Não podemos esquecer que no Rol da Agência Nacional de Saúde frisa que o atendimento de puericultura 
os primeiros mil dias da criança são os Suplementar (ANS) e a partir de janeiro representa grande parte do que já é feito 
mais importantes para seu crescimento de 2014 seu pagamento será cobertura nos consultórios, como é o caso da 
e desenvolvimento. Basta lembrar que mínima obrigatória por parte de todas orientação nutricional, sobre vacinas, 
quando completa um ano seu cérebro as operadoras, conforme recomenda a prevenção de acidentes, e tantos outros 
cresceu 175% em relação ao tamanho Classificação Brasileira Hierarquizada de aspectos da educação em saúde.
inicial e que com cinco anos de idade já Procedimentos Médicos (CBHPM) desde 

“Na realidade, o pediatra passa temos 85% dos neurônios que teremos 2010. Emocionado, o diretor de Defesa 
agora a ser mais respeitado, valorizado na vida adulta. Por isso, é fundamental Profissional da SBP, Milton Macedo, 
como sempre deveria ter sido e, uma boa puericultura, para uma vida 

salienta:
seguramente, ficará mais satisfeito com com qualidade”, assinala.

“Trata-se de um reconhecimento do a profissão. A criança será melhor 
 

trabalho de prevenção que pode evitar atendida e seu médico mais bem 

uma série de doenças da vida adulta, remunerado. Me sinto feliz em partici- Fonte: Assessoria de Comunicação da SBP 

Leia mais 

!Qualificação e excelência

Quase dois anos de Centro de Treinamento 
Inaugurado há quase dois anos, em Recorde de cursos em 2012 expansão e crescimento de cursos de 

12 de janeiro de 2012, o Centro de qualidade em todo o estado. 
Em 2012, o curso PALS, obteve recorde 

Treinamento da SMP, que funciona na 
de turmas, com 22 cursos realizados e 460 Esses resultados positivos ilustram a 

rua Grão Pará, no bairro Santa Efigênia, 
alunos treinados. Cursos foram ministra- concretização do principal objetivo do 

em Belo Horizonte, vem enchendo os 
dos também em Montes Claros e Centro de Treinamento, citado por Paulo 

pediatras de orgulho, com a realização 
Uberlândia. Para o coordenador do curso, Poggiali, na cerimônia de inauguração, em 

de cursos de NALS (reanimação neona-
Alexandre Ferreira, a parceria instituída 2012: “multiplicar as ações de treinamen-

tal), e PALS (reanimação pediátrica), 
entre a SMP e o CRM-MG foi fundamental to proporcionadas pelos programas da 

além dos eventos científicos promovidos 
para essa conquista, proporcionando a SMP/SBP”. 

pela Sociedade. 

Desde o início de suas atividades, o 
CT já realizou 42 cursos PALS e 44 cursos 
NALS, totalizando 2.067 alunos trei-
nados.Ganha destaque a retomada da 
atuação da SMP no interior, com turmas 
do NALS em Montes Claros, Araguari, 
Divinópolis, Juiz de Fora, Barbacena, 
Uberaba, Uberlândia, Alfenas, Patos de 
Minas e Ipatinga, além das aulas 
realizadas para médicos e enfermeiros 
nos hospitais Sofia Feldman e Risoleta 
Neves, de Belo Horizonte.  

O espaço também foi alugado, entre 
os meses de setembro a outubro de 
2013, para a Sociedade Mineira de Te-
rapia Intensiva (Somiti), que realizou 
quatro cursos ACLS (Advanced Cardiac 
Life Support). A renda foi revertida para 
a SMP e será utilizada em benefício dos 
associados. 

Todas as salas e também o auditório do Centro de Treinamento estão disponíveis para locação para a realização de 

eventos de outras instituições. A estrutura do local é perfeita para a realização de cursos, palestras, aulas, dentre outros. 

Mais informações com Carlos César, nos telefones: (31)2514 5160 – (31)2512 8160 ou à Rua Grão Pará, 85 – 7º andar – 

Santa Efigênia.

!Curtas

SMP apoia evento de Grupo de ciedade de Alergia e Imunologia de 

Estudos de Doenças Raras Nova York, realizado nos dias 24, 25 e  

26 de outubro. Ela apresentou um pôs-
A pediatra Marisa Lages Ribeiro, 1ª 

ter resultado de estudo desenvolvido 
tesoureira da SMP, participou na sexta-

pela Equipe de Pediatria do Pronto 
feira, 25 de outubro, de reunião com 

Socorro do Hospital Mater Dei sobre a 
representantes do Grupo de Estudos de 

abordagem da asma aguda no Pronto 
Doenças Raras, entre elas, Síndrome de 

Atendimento.
Menkes, Neurofibromatose e Esclerose 

Tuberosa. Composto por médicos, di-

versos profissionais de saúde e familia- tomaram posse no dia 1º de outubro 
res de pessoas com essas doenças, o para a gestão que se estenderá até 
grupo está organizando um evento setembro de 2018. A atual administra-
nacional, a ser realizado em fevereiro de ção tem dois pediatras à sua frente, o 

2014. A SMP vai apoiar o encontro, com presidente Itagiba de Castro Filho, 

a indicação de um pediatra para membro da SMP, e Fábio Augusto de 

acompanhar os seus preparativos. Castro Guerra, ex-presidente da SMP e 

atual membro do Conselho fiscal da 
A presidente da SMP apresenta 

entidade. A SMP  compareceu à posse e 
pôster nos Estados Unidos Dois pediatras tomam posse na 

através de sua presidente, Raquel 
diretoria do CRMMG

A presidente Raquel Pitchon Pitchon, ratificou  o apoio da entidade à 

participou do XXV Congresso da So- O novos conselheiros do CRM-MG nova diretoria.

Vitória 

............................................................


