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!Agenda 2014

!Ações da diretoria

1: Reunião com Dra. Giane Marques (2ª. Secretária da 13: Reunião com Dr. Milton Macedo (Diretor de Defesa 
SMP) Profissional da SBP)

1: Reunião com Dra. Marcela Damásio (Diretora de 13: Reunião com Dra. Maria Cândida Ferrarez (Presidente 
Cursos de Reanimação da SMP) do Comitê de Aleitamento Materno da SMP) 

1 e 2: Dra. Raquel Pitchon representou a SMP na 13: Reunião da Academia Mineira de Pediatria. 
Jornada de Alergia e Imunologia do Hospital Felício Rocho e Presentes: Dr. José Sabino de Oliveira, Dr. Francisco José 
Hospital Infantil João Paulo II Caldeira Reis, Dr. Paulo César Pinho Ribeiro e Dra. Márcia 

2: Dra. Giane Marques (1ª. Secretária da SMP) Rocha Parizzi.
representou a Sociedade Mineira de Pediatria na 

18: Reunião com Dra. Maria Albertina Santiago Rêgo
comemoração do Dia Mundial da Amamentação no Parque 

18: Reunião com Dra. Maria Cândida Ferrarez (Presidente das Mangabeiras
do Comitê de Aleitamento Materno da SMP)4: Reunião com Dra. Sônia Lansky 

18: Reunião com Dra. Caroline Máximo (Presidente do 4: Reunião com Dra. Maria Cândida Ferrarez (Presidente 
Comitê de Terapia Intensiva Pediátrica da SMP)do Comitê de Aleitamento Materno da SMP)

19: Reunião com Dra. Maria Cândida Ferrarez (Presidente 5: Reunião com Dra. Caroline Máximo (Presidente do 
do Comitê de Aleitamento Materno da SMP)Comitê de Terapia Intensiva Pediátrica da SMP)

19: Reunião com Dra. Maria Albertina Santiago Rêgo7: Reunião com Dr. José Geraldo Leite Ribeiro

21: Reunião administrativa com Janete (Secretária da 7: Reunião com Dra. Sônia Lansky 
SMP)7: Reunião com Dra. Priscila Ferri (Diretora de 

22 e 23: Dra. Raquel Pitchon participou da X Jornada Informática da SMP)
Mineira de Atualização em Amamentação7: Reunião com Dr. Fábio Guerra 

27: Reunião com o Dr. Itagiba de Castro Filho (Presidente 12: Reunião com Dr. José Maria Penido (Presidente do 
do CRMMG) Comitê de Nefrologia Pediátrica da SMP)

27: Reunião da Diretoria Executiva. Presentes: Dr. Ricardo 12: Reunião com Dr. José Augusto Ferreira (Diretoria de 
Sobreira, Dra. Giane Marques, Dra. Marisa Lages, Dra. Provimento a saúde da Unimed-BH)
Raquel e Ana Fazito.13: Reunião com Dr. José Sabino de Oliveira (Presidente 

da Academia Mineira de Pediatria) 30: Reunião com Dra Tânia Sih

Agosto

Minas reconhecidamente é o berço de 
grandes pediatras. Uma das representantes 
mais ilustres desse grupo foi Dra. Diomar 
Tartaglia. Pediatra dedicada, grande mulher e 
profissional. Ativista pela Sociedade Mineira de 
Pediatria e Academia Mineira de Pediatria. 
Trabalhou incansavelmente em prol do 
movimento associativo e na promoção da saúde 
da criança. Raquel Pitchon, presidente da SMP, 
assim como inúmeros outros pediatras, teve a 
honra de conviver com Dra. Diomar e comparti-
lhar de seus ensinamentos. “A pediatria mineira 
está sem dúvida mais triste com sua ausência, 
mas seu legado estará sempre presente”, 
comenta a presidente. SMP e AMP rendem mais 
essa pequena homenagem à querida Dra. 
Diomar e aos seus familiares. 

vida e saúde da criança, antes mesmo de 
nascer, por meio de suas pesquisas na área da 
medicina fetal.  

Essa pequena grande mulher formou com 
seu conhecimento e seus ensinamentos 
diversas gerações de médicos e pediatras 
mineiros. O respeito à mestra vem desde os 
tempos em que ela, juntamente com seus 
residentes, construiu aparelhos artesanais de 
fototerapia. E não há como se esquecer uma de 
suas ações mais nobres: a criação do alojamen-
to conjunto para mães e filhos recém-nascidos 
no Hospital das Clínicas da UFMG e no Hospital 
Municipal Odilon Behrens, modelo para outros 
hospitais. Quanto a esse serviço, ela mesma 
dizia: “Favorecíamos a relação mãe-filho, 
principalmente quanto ao aprendizado 
materno no cuidar do recém-nascido, na 

Diomar, a professora                         redução do índice de infecção hospitalar cruzada, e na 
amamentação, entre outras”.com brilho próprio

Era uma trabalhadora contumaz. Administrava seu tempo 
Diomar Tartáglia nascida em Rio Casca, uma pequena cidade 

à frente da Unidade Neonatal do Hospital das Clínicas da 
do interior de Minas e que veio brilhar em Belo Horizonte. Isso 

UFMG, na Residência Médica em Pediatria e no Mestrado em foi nos idos dos anos 1950. Era jovem, bonita e acima de tudo 
Ginecologia e Obstetrícia como se estivesse em sua própria inteligente. Seu brilho se espalhou pelo Brasil e até para o 
casa. Não tinha medo de trabalhar, mas, generosa, dizia que exterior alguns anos após ter se formado em medicina, na 
toda a competência do seu trabalho devia-se aos grandes Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A carreira de 
mestres e aos colaboradores.Docente em Pediatria, Neonatologia e Medicina Social na 

Hoje, professora Diomar continua brilhando. Não somente faculdade onde estudou lhe rendeu incontáveis prêmios e 
comendas em mais de 50 anos de carreira. no legado acadêmico que nos deixou, mas também como céu. 

Foi uma das primeiras mulheres a enfrentar áreas médicas, Virou estrela.
até então, restritas aos homens, 
mas nunca se queixou. Um dia 
afirmou que teve algumas 
dificuldades na carreira, mas que o 
empenho de seus pais e a sorte de 
ter colegas tão especiais a ajudaram 
a crescer profissionalmente. Não se 
lembrava de ter sido desrespeitada 
ou de ter sido vítima de preconcei-
tos pelo fato de ser mulher.

A defesa pela presença do 
pediatra na sala de parto, pelo 
trabalho em equipe multidiscipli-
nar, o uso da escala de Apgar, 
alojamento conjunto e as normas 
de assistência ao recém-nascido 
são conquistas alcançadas pela 
incansável luta da qual a Prof. 
Diomar participou e se dedicou 
integralmente e que viraram lei. 
Desde o início de sua carreira, ela 
preocupou-se com a qualidade de 

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

Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica (CANP) 
/BH

Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria

Cursos de Suporte Avançado de Vida em Pediatria (Pals) 
em 2014. 

Outros eventos

Dra. Diomar: 

incansável batalhadora 

da pediatria mineira

Entre seus pares, Dra. Diomar participa de encontro da Academia 

Mineira de Pediatria

Conheci a Dra. Diomar em 1966 como interno do berçário do Hospital das Clínicas da UFMG e desde então sou testemunha, 
como muitos outros, do seu comportamento ético, de seu respeito e carinho pelo ser humano, da sua humildade diante da 
grandeza da ciência e da nobreza de seus sentimentos. 

Como pioneira que foi em Minas Gerais no ensino da Neonatologia, ela é o exemplo do compromisso científico, do 
empenho no enfrentamento de inovações tecnológicas e de adversidades.

A dra. Diomar foi  e continuará sendo para sempre um presente que nos foi dado por Deus porque o que ela plantou 
continua a frutificar e não morrerá jamais.

Benigno Rocha da Silva - Pediatra e médico do trabalho

O que posso falar sobre Diomar Tartaglia? Em primeiro lugar, não a chamarei de senhora, doutora ou professora, nossa 
amizade me permite a intimidade de chamá-la apenas pelo nome: Diomar. 

Também não quero falar de sua vida profissional, já conhecida pela maioria das pessoas que lerão estas palavras. Somente 
para contextualizar, lembro que foi a única mulher de uma turma da faculdade de medicina e sempre muito respeitada. Isso dá 
o parâmetro de sua força, de sua garra. Uma mulher guerreira, que não se amedrontava perante os desafios.

O que falar de Diomar em poucas palavras? Competência para viver. Sempre alegre, de bem com a vida. Minha mestra, 
minha incentivadora, meu modelo.

Desde o primeiro encontro ainda como aluno passei a admirar essa pessoa de fala mansa, mas que conduzia de forma 
irrepreensível o setor de neonatologia do Hospital das Clínicas da UFMG. Depois como residente, acompanhei sua luta para 
implantar o alojamento conjunto de forma pioneira em nosso estado. Mais tarde, ainda recém-formado na residência de 
pediatria, um colega pediu para ela indicar alguém para acompanhar um recém-nascido grave e ela indicou o meu nome, 
dizendo que, apesar da pouca idade e do pouco tempo de formado, era em quem ela confiava para aquela tarefa. Quanta 
honra ser indicado pela mestra! A partir daí sempre juntos no serviço de neonatologia até que a substituí na coordenação, 
quando se aposentou. Continuamos grandes amigos e fomos colegas na Academia Mineira de Pediatria.

Pensando melhor, fomos mais que amigos. Tenho por ela uma admiração, um respeito e uma gratidão tão fortes que por 
quatro vezes - no discurso de posse na Sociedade Mineira de Pediatria, no discurso de transferência desse honroso cargo, no 
discurso de posse da Academia Mineira de Pediatria e, aqui e agora, neste pequeno depoimento - fiz e faço a questão de negar 
o velho ditado “mãe só se tem uma”, eu tive duas, Tereza, minha mãe biológica e Diomar, minha mãe profissional.

Eduardo Tavares - Ex-presidente da Sociedade Mineira de Pediatria e membro titular da Academia Mineira de 
Pediatria

Para nós, seus colegas de profissão, é difícil falar em Diomar Tartaglia sem associá-la à Neonatologia. Optou logo no início 
de sua carreira, pela assistência ao recém-nascido, tornando-se, pouco depois, docente no berçário do Hospital das Clínicas da 
UFMG. Mantivemos, por longo tempo, convivência fraternal no atendimento às crianças. Embora se dedicasse à Neonatologia, 
não se descuidou em acompanhar os progressos que se avolumavam em toda Pediatria, mantendo-se sempre atualizada.

Por seus méritos profissionais aliados a condutas humanas e ética irrepreensíveis, foi convidada a ocupar uma cadeira da 
Academia Mineira de Pediatria.

Acredito que, a essa altura, nossa querida Diomar já esteja trabalhando junto aos Seres Superiores no sentido de melhores 
condições para os nascituros.

Foi um privilégio, Diomar, ter convivido com você.
Ennio Leão - Acadêmico fundador da Academia Mineira de Pediatria e professor emérito da UFMG

Conheci a professora Diomar em 1976  quando iniciei como Auxiliar de Ensino na  Faculdade de Medicina da UFMG  e fui 
designado para trabalhar no berçário do antigo Hospital da Cruz Vermelha.

Nessa época a professora Diomar já era uma neonatologista de renome, mas o que me  encantou foi a delicadeza com  que 
nos tratava e o cuidado que tinha com as pessoas. Já com muita prática com recém-nascidos, ela sempre nos ensinava fazendo 
antes os procedimentos desde os mais simples aos mais complexos.

Foi sempre muito atenciosa com as mães e com o pessoal de enfermagem. Era alegre, humilde, doce, competente e muito 
amiga.

Por todas essas qualidades, sempre foi muito querida por todos que trabalharam com ela e principalmente pelos médicos 
residentes que com ela aprenderam não só as bases da neonatologia, mas principalmente a humanização nos cuidados com as  
mães e seus bebês.

Luiz Megale - Pediatra e professor da Faculdade de Medicina da UFMG

SIMPÓSIO OS PRIMEIROS 1000 DIAS DE VIDA
Data: 19 e 20 de setembro de 2014
Local: Teatro Oromar Moreira - AMMG
Av. João Pinheiro, 161 - Centro - Belo Horizonte

Público alvo: Pediatras da região 
metropolitana e do Estado de Minas Gerais Vagas limitadas  

Departamentos Participantes: Neonatologia, Genética, Terapia intensiva, Aleitamento, Nutrologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia, 
Alergia e Imunologia, Cardiologia, Endocrinologia.


