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O sorriso de uma criança nos alimenta

Amo a minha profissão. Tenho um carinho muito grande por crianças. Elas nos surpreendem como
sua maneira simples e direta de ver o mundo. Porém, temos muitas dificuldades: nos faltam condições
dignas de trabalho, faltam pediatras, faltam leitos de UTI, não temos remuneração adequada que nos
obriga a jornadas árduas de trabalho. Falta respeito..
Assim, nós pediatras, com grande apoio da Sociedade Brasileira e Mineira de Pediatra, procuramos
lutar, diariamente, pelo reconhecimento e melhores condições do exercício do nosso trabalho,
almejando o bem-estar dos nossos pequenos pacientes e seus familiares. Buscamos, sempre o sorriso
de uma criança que nos alimenta.
Flávia Cristina de Carvalho Mrad - Médica Intensivista e Preceptora de Residência em
Terapia Intensiva Neonatal Pediátrica - Juiz de Fora
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Minas Gerais recebe mais um tablet sorteado pela SBP

Formada em 2002 pela Escola de
Medicina da Universidade Federal de
Minas Gerais e com residência em
pediatria no Hospital das Clínicas, da
mesma instituição, Fernanda Tibúrcio
fez especialização em oncologia
pediátrica na Universidade Federal de
São Paulo (Unifesp). Hoje trabalha no
Departamento de Oncologia Pediátrica
do Hospital das Clínicas da UFMG, onde
tem se dedicado integralmente ao
tratamento das crianças com câncer.
Mora em Belo Horizonte com o marido e
dois filhos.
Quando recebeu uma ligação da
Sociedade Brasileira de Pediatria,
avisando que tinha sido sorteada com
um tablet, não acreditou. “Achei que era
um trote, ou mais um golpe oriundo de
presídios que muitas pessoas recebem
hoje por telefone. A princípio não quis
dar muita conversa, pois achei mesmo
que fosse um desses golpes. Só percebi
que era sério quando me lembrei das
noticias online que a gente recebe da
SBP, dando conta do sorteio e das
entregas dos tablets no país inteiro”,
explicou a pediatra.

Para Fernanda, foi uma excelente
surpresa e embora já tivesse um tablet,
o que ela ganhou é muito mais moderno
que o seu atual: “É uma ferramenta de
trabalho, que me ajudará muito, com
certeza”, afirma a pediatra.
A entrega foi feita na sede da
Sociedade Mineira de Pediatria pela

presidente da entidade, Raquel Pitchon,
que lembrou a importância da pediatria
mineira no cenário nacional, sempre
com o apoio da SBP: “Minas também é
um estado de sorte. Esse é mais um
tablet que entregamos a nossos sócios,
desde que se instituiu o sorteio”, finaliza
a presidente.

A presidente Raquel Pitchon faz a entrega do tablet à Fernanda Tibúrcio,
desejando sucesso no trabalho
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Doenças respiratórias preocupam pediatras da Sociedade Mineira de Pediatria
Os departamentos científicos de
Alergia, Infectologia, Otorrinolaringologia
e Pneumologia da Sociedade Mineira de
Pediatria realizaram nos dias 4 e 5 de abril
(sexta e sábado) o II Simpósio de Doenças
Respiratórias na Infância e na Adolescência, com a presença de quase 200
pediatras de todo o estado. Participaram
pediatras oriundos de mais de 30 cidades
de Minas Gerais e também profissionais
da Bahia, do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Com a coordenação da pediatra Cristina
Alvim, o evento discutiu temas relacionados às três áreas com palestras de
profissionais de renome em Minas.
No primeiro dia do evento, a mesa
redonda, coordenada pelo 2º vicepresidente da Sociedade Brasileira de
Pediatria, Paulo Poggiali, com o titulo
“Criança Respiradora Oral”, discutiu a
“Visão do Otorrino”, tendo como
palestrante o pediatra-otorrinolaringologista, Márcio Silva Fortini e a
“Visão do Alergista”, com a participação
da presidente da SMP, Raquel Pitchon.
Ainda nesta mesa, a especialista em
otorrinolaringologia pelo Hospital das
Clínicas da UFMG, Ângela Guerra,
discorreu sobre “Laringite”. “As
atualizações em vacinas antipneumocócica, anti-influenza e contra coqueluche” foi o tema da palestra do pediatra,
epidemiologista e infectologista, José
Geraldo Ribeiro Leite.

estão disponíveis para organizar um
evento de grande importância como
este”, diz a presidente.
“A abordagem diagnóstica da
criança com tosse”; “Asma em lactantes”; “Influenza, diagnóstico e tratamento”; “Bronquiolite viral aguda: tratamento”; “Radiografia, tomografia e
ultrassonografia de tórax”; “Imunodeficiências primárias, e Urticária e anafilaxia” foram os assuntos discutidos
durante os dois dias do evento.
Asma e rinite alérgica
Estima-se que cerca de 25% das
crianças de Belo Horizonte sofram de
asma, e desse total, cerca de 80%
tenham rinite alérgica. Os dados são da
Secretaria Municipal de Saúde que
informa, ainda, ser a incidência de
doenças respiratórias mais comum entre
os meses de abril a agosto. Durante esse
período, a demanda de atendimento
nos centros de saúde chega a ser 30%
maior.

Na oportunidade, a presidente da
SMP, Raquel Pitchon, abriu oficialmente
o II Simpósio agradecendo a presença de
todos, em especial à diretoria executiva
da entidade e a comissão organizadora.
“Um evento dessa natureza depende da
ação de muitas pessoas e podemos
contar, sempre, com os colegas que

O tempo seco leva a uma maior
predisposição de doenças respiratórias,
uma vez que os cílios da mucosa
respiratória ficam ressecados e não
desempenham plenamente sua função
de defesa do organismo, surgindo daí
uma das razoes de maior número de
doenças. Dessa forma, viroses e doenças
respiratórias como bronquite e asma
estão em níveis elevados.
Segundo o pediatra Cássio Ibiapina,
diretor de Publicações da Sociedade
Mineira de Pediatria, algumas orientações são necessárias para se evitar
doenças respiratórias. Ele cita que se
deve evitar a prática de exercícios físicos
ao ar livre entre 9h e 17h, especialmente
entre 12h e 15h, quando os níveis de
umidade são mais críticos. Por outro
lado, escolas devem sempre incentivar
medidas de higiene, como lavar as mãos
e manter ambientes limpos e arejados, o
que diminui consideravelmente o risco
de propagação de doenças respiratórias.

Pediatras de todo o estado participaram do evento que trouxe novidades nos
assuntos discutidos
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Você tem até o dia 10 de maio de 2014 para enviar sugestões
de assuntos para o XIV Congresso Mineiro de Pediatria

10 de maio é a data limite para os
pediatras de Minas Gerais enviarem
sugestões que vão compor a grade do
XIV Congresso Mineiro de Pediatria , a
ser realizado de 18 a 20 de abril do
próximo ano (2015), em Belo Horizonte.
O tema do congresso é “Pediatria,
Atualização e Qualificação – O que há de
novo e como eu trato?”

Contamos com sua participação. As
sugestões podem ser enviadas para o
presidente de sua regional ou para os
emails: secretaria@smp.org.br ou
smp@smp.org.br.
Maria do Carmo Barros de Melo Presidente do XIV Congresso Mineiro
de Pediatria
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Raquel Pitchon dos Reis Presidente da Sociedade Mineira de
Pediatria
Luciano Amedée Peret Filho Presidente da Comissão Científica do
XIV Congresso Mineiro de Pediatria

Abril/2014

4 e 5: II Simpósio de Atualização em Doenças
Respiratórias na Infância e Adolescência
7: Reunião Diretoria Academia Mineira de Pediatria.
Presentes: Dr. José Sabino, Dr. Francisco Reis e Dr. Paulo
César Pinho Ribeiro

. Dra. Raquel fez reunião por telefone com Sr. Nilton
(Vector), Dr. Ewaldo Mattos, Dr. Marco Antônio Duarte
(Presidente do Comitê de Gastroenterologia Pediátrica da
SMP) e Dr. Paulo Poggiali (2º Vice-Presidente da SBP)
. Reunião da Diretoria Executiva da SMP. Presentes: Dra.
Raquel Pitchon, Vilma Fazitto e Gisele Lara (Gerente
Administrativa do Centro de Treinamento da SMP).

9: Reunião do Congresso Mineiro de Pediatria.
Presentes: Dra. Maria do Carmo, Dr. Oswaldo Trindade, Dra.
Marisa Lages, Renan Souza (Gerente Nestlé em MG), Clóvis
Prates e Silmara (Consult Eventos).

11: Reunião Diretoria da Academia Mineira de Pediatria.
Presentes: Dr. José Sabino e Dr. Francisco Reis.

10: Dra. Raquel Pitchon deu entrevista no programa
Opinião Minas – Rede Minas

15: Dra. Raquel Pitchon participou de reunião do
Conselho Curador da SBP
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Violência e crack – artigo assinado no jornal Estado de Minas de 28-03-2014 - Raquel Pitchon
Picolé de leite materno, uma forma de aliviar dor no bebê – Jornal O Tempo
A pediatra Marisa Lages fala sobre a alergia, suas causas, conseqüências e tratamentos
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Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva Pediátrica

23 e 24 de maio – Fórum da Academia Mineira de
Pediatria
Tema: Violência contra Criança e Adolescente
Local: Auditório do CRM-MG
Mais informações em breve
22 e 23 de agosto – 10ª Jornada de Atualização em
Amamentação
Mais informações em breve
19 e 20 de setembro - Simpósio "Os essenciais 1.000
primeiros dias da Criança"
Mais informações em breve
Outros eventos
II Simpósio Internacional de Especialidades


Local: Florianópolis – Costão do Santinho
Data: 21 a 25 de maio
http://www.amib.org.br/
13º Congresso Brasileiro de Adolescência
Local: Aracaju/SE
Data: 24 a 27 de setembro
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247
14º Congresso Brasileiro de Ensino;
9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança;
2º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes em
Pediatria;
2º Encontro da Liga de Pediatria

Pediátricas

Local: Campinas/SP

Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de


Data: 02 a 04 de outubro

Pediatria

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

Cursos de Suporte Avançado de Vida em Pediatria

(Pals) em 2014.

18º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica
Local: Gramado/RS

3ª Jornada de Atualização em Pediatria do Hospital

Infantil João Paulo II
Seminário SESC de promoção da Saúde


Data: 15 a 18 de outubro
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247
1º Congresso Brasileiro de Nutrologia Pediátrica
4º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica
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Local: Florianópolis/SC
Data: 13 a 15 de novembro

14º Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

Local: Porto de Galinhas / PE

22º Congresso Brasileiro de Perinatologia

Data: 30 de abril a 03 de maio

Local: Brasília/DF

Informações: Ekipe de Eventos –
Fone 041-3022-1247

Data: 19 a 22 de novembro
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

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

