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Onde está o pediatra geral?

A pediatria vem gradativamente se tornando uma
especialidade em extinção. Não digo que deixará de existir, mas
passará a existir de uma nova forma. A cada dia formam-se
mais pediatras com subespecialidades (pneumo, gastro,
cardio, neuro, etc). Claro que precisamos sim de especialistas,
mas precisamos ainda mais de pediatras gerais que se
dediquem à atividade de consultório. Hoje, tornou-se comum
o residente de pediatria terminar a residência e realizar uma
nova subespecialização. Estamos vivendo hoje, o que ocorreu
com a clínica médica no passado. Onde está o médico geral?
Aquele capaz de tratar da criança de maneira integral e resolver
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a maioria de seus problemas? Cadê o médico capaz de não
exagerar no uso de antibióticos, pois realiza o acompanhamento contínuo da criança e atende também suas demandas
fora de hora? Dá trabalho? Tudo que é bem feito dá trabalho.
O que falta hoje é um compromisso do médico com seu
paciente. Gradativamente, estamos deixando de exercer a
essência da medicina e a valorização da pediatria passa
também pelo regaste do pediatra geral de consultório... tão
necessário nos dias de hoje!
Cristiane Ribeiro Ambrósio – pediatra de Uberlândia
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Jornada Mineira de Atualização em Amamentação já está com inscrições abertas
O aleitamento materno é
apontado como um dos principais fatores para o crescimento e desenvolvimento saudável
das crianças. Anualmente, a
Sociedade Mineira de Pediatria
(SMP) promove a “Jornada
Mineira de Atualização em
Amamentação”, com objetivo
de preparar profissionais e
acadêmicos da área de saúde
para estimular a prática entre
mães e famílias. A Jornada chega a sua
décima edição e acontece nos dias 22 e
23 de agosto, no Auditório do Hotel
Financial, Centro de Belo Horizonte. As
inscrições já estão abertas.
Segundo Roberto Chaves, membro do
Comitê de Aleitamento Materno da SMP
e um dos organizadores da Jornada, o
evento apresenta o que há de mais atual
na área. Ele destaca a palestra “Respiração bucal e amamentação”, do odontólogo e especialista em ortodontia e
ortopedia facial, Pedro Pileggi Vinha, e a
mesa redonda sobre “Controvérsias em
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Semana Mundial da
Amamentação

amamentação”. “Nessa mesa vamos
abordar a polêmica questão do uso das
chupetas e dos aparatos elaborados pela
indústria para auxiliar a nutriz, como
absorventes, conchas, protetores de mamilos e lanolinas. Seriam esses aparatos
imprescindíveis ou dispensáveis?”, comenta Chaves. Outros importantes assuntos tratados na Jornada são a “Rede
Cegonha como Instrumento de Proteção
ao Aleitamento Materno” e as “Boas
Práticas no Parto e Aleitamento Materno”. Casos clínicos nos quais as mães
têm dificuldades de amamentar também serão apresentados na Jornada.

A primeira semana de agosto
é sempre dedicada à Semana
Mundial da Amamentação,
que em 2014 tem como tema
“Amamentação: uma vitória
para toda a vida!”. O slogan
informa que o ato de amamentar significa benefícios
em longo prazo, tanto para a
criança, quanto para a mãe. “Há
evidências de que o aleitamento materno reduz o risco de doenças na vida
adulta como a obesidade, o diabetes, a
dislipidemia e até algumas neoplasias”,
explica Chaves. Segundo ele, crianças
amamentadas até pelo menos nove
meses apresentam melhor performance
escolar, refletindo um melhor desempenho cognitivo. Já as mães que amamentam apresentam menor chance de
desenvolverem diabetes tipo II, câncer
de mama e de ovário.
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Site do 14º Congresso Mineiro de Pediatria está no ar

Já está no ar o site do “14º Congresso
Mineiro de Pediatria”, que acontece de
19 a 22 de abril, de 2015, no Minascentro, em Belo Horizonte. Com o tema
“Pediatria: Atualização e Qualificação”,
o Congresso tem como presidente a
pediatra e professora da UFMG Maria do
Carmo Barros de Melo. Alimentação e
saúde, pediatria e proteção à criança, os
1000 dias, alergia, asma e tosse são
alguns dos assuntos que devem ser
tratados no evento. Outras informações
e o regulamento para submissão de
trabalhos científicos encontram-se no
site:
www.mineirodepediatria2015.com.br
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01 de julho - Reunião da Dra. Raquel Pitchon com Dr.
Eduardo Vaz;

Chaimowicz, Dra. Mônica Vasconcelos, Dra. Cláudia Lindgren,
Dra. Silmara Miranda Avelar;

01 de julho - Reunião da Dra. Raquel Pitchon com Dr.
Ricardo Godinho;

21 de julho - Reunião Dra. Raquel Pitchon com Dra. Marli
Marra (presidente do Comitê de Neurologia Infantil da SMP)

02 de julho - Reunião Dra. Raquel Pitchon, Dra. Marcela
Damásio (Diretora de Cursos da SMP) e Sr. Luiz Alexandre
(gerente Nestlé);

21 de julho - Reunião Dra. Raquel Pitchon com Dra. Maria
Albertina Santiago Rêgo

02 de julho - Reunião administrativa de Dra. Raquel
Pitchon com Fabiana Barbosa (secretária do Centro de
Treinamento da SMP);
02 de julho - Reunião da Dra. Raquel Pitchon com Dra.
Maria Cândida Ferrarez (presidente Comitê de Aleitamento
Materno da SMP);

22 de julho - Reunião Dra. Raquel Pitchon com Dra.
Andréa Chaimowicz
22 de julho - Reunião Dra. Raquel Pitchon com Dra. Maria
Cândida Ferrarez
23 de julho - Reunião Dra. Raquel Pitchon com Sr. Nilton
Couto (Vector Internet)

14 de julho - Reunião da Dra. Raquel Pitchon com Dr.
Frederico Mitre Pessoa (coordenador do Curso PALS da SMP);

24 de julho - Reunião Diretoria Executiva SMP. Presentes:
Dra. Raquel Pitchon, Dr. Oswaldo Trindade, Dra. Maria do
Carmo, Dra. Marisa Lages, Dra. Giane Marques, Dr. Leonardo
Mourão, Dr. Fernando Mendonça, Dr. Cláudio Pacheco, Dra.
Ariete Perpétuo, Dra. Andréa Chaimowicz, Dra. Vânia Viotti e
Ana Fazito.

14 de julho - Reunião Dra. Raquel Pitchon com Dra. Maria
Cândida Ferrarez;

24 de julho - Dra. Raquel Pitchon fez reunião com Dra.
Marli Marra

14 de julho - Reunião Dra. Raquel Pitchon com Fabiana
Barbosa;

24 de julho - Dra. Raquel Pitchon fez reunião com Sr.
Nilton Couto (Vector Internet);

14 de julho - Reunião Dra. Raquel Pitchon com Dr. Lucas
Monteiro;

24 de julho - Dra. Raquel Pitchon fez reunião com Dr.
Rogério Noronha;

15 de julho - Reunião do XIV Congresso Mineiro de
Pediatria. Presentes: Dra. Maria do Carmo Barros, Dra. Marisa
Lages, Dr. Oswaldo Trindade, Dr. Luciano Amedée, Ana Fazito
(assessoria de comunicação SMP), Clóvis Prates e Silmara
Fonseca (Consult Eventos);

24 de julho - Dra. Raquel Pitchon fez reunião com Dr. Fábio
Guerra

14 de julho - Reunião Dra. Raquel Pitchon com Dra.
Caroline Máximo Batista (presidente do Comitê de Terapia
Intensiva da SMP);

26 de julho - Dra. Raquel Pitchon fez reunião com Dra.
Márcia Penido
(coordenadora dos cursos de reanimação neonatal da
SMP)

16 de julho - Reunião de representantes da SMP, Dra.
Raquel Pitchon, Dr. Ricardo Sobreira, Dr. Cláudio Pacheco, com
representante da Unimed, Dr. José Augusto;

29 de julho - Reunião Dra. Raquel Pitchon com Dr. Fábio
Guerra

17 de julho - Reunião Dra. Raquel Pitchon com Dr. Ricardo
Sobreira (2º secretário da SMP);

29 de julho - Reunião Dra. Raquel Pitchon com Dra. Priscila
Ferri (diretora de Informática da SMP)

18 de julho - Reunião Dra. Raquel Pitchon com Dra. Vânia
Viotti;

30 de julho - Reunião administrativa da Academia Mineira
de Pediatria. Presentes: Dr. José Sabino, Dr. Francisco Reis, Dr.
Navantino Alves Filho e Dr. Paulo César Pinho Ribeiro.

21 de julho - Reunião do XIV Congresso Mineiro de
Pediatria. Presentes: Dra Maria do Carmo Barros, Dr. Luciano
Amedée, Dr. Marcos Vasconcellos, Dr. Navantino Alves Filho,
Dra. Marisa Lages, Dra. Giane Marques, Dra. Andréa
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31 de julho - Dra. Raquel Pitchon fez reunião com Ana
Fazito (assessora de comunicação da SMP) e com Janete
Miranda (secretária da SMP)

Triagem neonatal

Novos testes de triagem neonatal começam a ser obrigatórios nas maternidades de todo o Brasil. Confira aqui.
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5º Simpósio de Pediatria do Hospital Belo Horizonte
Inscrições: de 7de julho a 22 de agosto (Vagas limitadas)
Mais informações: simposiopedhbh@yahoo.com.br

X Jornada Mineira de Atualização em Amamentação

www.hospitalbelohorizonte.com.br

Data: 22 e 23 de agosto de 2014

Confira a programação

Local: Auditório do Hotel Financial - Av. Afonso Pena,
571 – B. Centro Belo Horizonte/MG

VI Jornada de Pneumologia e Alergia Pediátrica

Confira a programação

Data: 1 e 2 de agosto de 2014

Faça sua inscrição!

Local: Minascentro / BH
Informações: http://www.pneumoalergoped2014.com.br/

Curso de Atualização – Cuidando dos Ouvidos, Nariz
e Garganta das Crianças
29 e 30 de agosto
Local: Museu de Ciências Naturais – PUC Minas
Mais informação, clique aqui!
(http://www.iapo.org.br/simposio/mensagem.asp)
Simpósio os primeiros 1000 dias de vida

II Jornada de Atualização em Cardiologia Pediátrica da
Sociedade Mineira de Cardiologia
Data: 09 de agosto de 2014
Local: Minascentro / Belo Horizonte
Informações e inscrições: Sociedade Mineira de Cardiologia|
SBC-MG - Av. João Pinheiro, 161 - Centro - CEP: 30150.909 Belo Horizonte /MG - Tel:(31) 3274 6839
www.smc.org.br

Data: 19 e 20 de setembro de 2014
Local: Teatro Oromar Moreira - AMMG

Outros eventos

Público Alvo: Pediatras da região metropolitana e do
estado de Minas Gerais

Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica (CANP) /BH

Confira a programação
Ficha de inscrição

Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria
Cursos de Suporte Avançado de Vida em Pediatria (Pals) em
2014.

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

