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Simpósio

“Os Primeiros 1000 Dias de Vida” enche auditório da AMMG
A Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) realizou nos dias 19
e 20 de setembro, na Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG), o Simpósio “Os Primeiros 1000 Dias de Vida”. Com
objetivo de mostrar a importância desse período, que
compreende desde a concepção até o segundo aniversário da
criança, o evento contou com a presença de aproximadamente
300 pediatras de Belo Horizonte e região metropolitana e mais
de 20 conferencistas, entre presidentes, secretários de mesa e
palestrantes. Quatro grandes temas foram abordados no
Simpósio, perinatologia, nutrologia, triagem neonatal e
neonatologia e, em praticamente todas as mesas redondas, a
presidente da SMP, Raquel Pitchon, foi citada como a principal
responsável pelo sucesso do evento.
Em uma abertura rápida e objetiva, a presidente da SMP
agradeceu à Comissão Científica, representada pela pediatra
Cristina Alvim e Diretoria executiva da SMP, por todo empenho
na realização do Simpósio e aos patrocinadores. Comentou
sobre as inúmeras matérias que saíram na imprensa sobre a
falta de pediatra, mas falou sobre o questionário que a SMP
aplicou durante a prova de obtenção do título de especialista
em Pediatria (TEP), em que foi constatado que o perfil do
pediatra não mudou. “Continua um idealista, mas nem por isso
podemos deixar de lado a discussão sobre a defesa
profissional”, alertou Raquel.
O assunto perinatologia foi o primeiro a ser tratado e quem
iniciou as palestras foi Navantino Alves Filho, vice-presidente da
Academia Mineira de Pediatria, que falou sobre “Os primeiros
1000 Dias de vida: Determinando o Futuro”. Navantino
lembrou que o período perinatal compreende da 22ª semana
de gestação até 30 dias depois do nascimento da criança e que
a nutrição da gestante e da criança nessa fase é extremamente
importante. Disse que , entre outras deficiências, o indivíduo
desnutrido apresenta redução do número dos neurônios, o que
pode acarretar problemas na vida adulta. Em seguida, a
ginecologista Maria Inês de Miranda Lima fez uma explanação
sobre “Gravidez x métodos de concepção nos dias atuais e seus
dilemas”, em que, apesar de apresentar as novas técnicas para
que a gravidez tardia ocorra, lembrou que as mulheres têm um
relógio biológico, quanto mais tarde, mais difícil da gestação
acontecer. Na sequência, o palestrante Heverton Petersen
apresentou as novas possibilidades de intervenções cirúrgicas,
ainda intraútero e que podem melhorar significativamente o
prognóstico de patologias extremamente graves como a hérnia
diafragmática. Maria Albertina Santiago Rego, representante
da Secretaria Estadual de Saúde e pediatra, fechou o primeiro
dia de evento com a aula “Mortalidade perinatal: realidade
atual e estratégias para enfrentamento”. Ela começou dizendo
que a realidade de Minas Gerais é peculiar pelo grande
tamanho e heterogeneidade do Estado. O “Programa de
Qualificação da Assistência Perinatal de MG”, do qual a SMP é
parceira, tem entre seus objetivos a melhoria dos indicadores
assistenciais e redução da mortalidade perinatal.
O segundo dia do Simpósio foi marcado por inúmeras
conferências que incentivaram várias perguntas vindas da

plateia. Pode-se destacar na mesa redonda de Nutrologia a
palestra de Raquel Pitchon sobre “Estratégias de Intervenção
alimentar para a Prevenção da Alergia”. Segundo ela, esse é um
tema desafiador, pois se o Simpósio for repetido daqui a dois
anos muito pode mudar, mas que uma coisa é certa: a melhor
maneira de alimentar o bebê é com o leite materno. O uso e
abuso de nutrientes e vitaminas, aleitamento materno,
obesidade e o desenvolvimento da visão também tiveram
espaço na mesa de Nutrologia e foram excelentemente
ministradas pelos palestrantes Virgínia Weffort, Maria Cândida
Ferrarez Bouzada Viana, Antônio José das Chagas, Geraldo
Barros Ribeiro, respectivamente.
Dentro do tema de Triagem Neonatal, Marcos Burle Aguiar,
do Programa de Triagem Neonatal da UFMG (Nupad) e
presidente do Comitê de Genética da SMP, apresentou
números impressionantes. De 1994 até 2014 foram triados
mais de 5 milhões de recém-nascidos pelo teste do pezinho.
Segundo ele, 95% dos bebês comparecem para o teste até o
sétimo dia de vida. Outros testes de triagem neonatal tiveram
espaço na mesa: o do coraçãozinho, segundo Zilda Maria A.
Meira, presidente do Comitê de Cardiologia, acaba de se tornar
obrigatório nas maternidades. Sobre as atualizações e
melhores práticas dos testes da orelhinha e olhinho, falaram
Ricardo Godinho e Pedro Paulo Reis. Jorge Andrade Pinto,
também da UFMG falou da possível introdução na triagem
neonatal da Triagem para imunodeficiência combinada grave,
para detectar pacientes portadores dessas graves doenças e
que teriam 100% de mortalidade se não forem tratadas.
O Simpósio terminou com a mesa redonda sobre
Neonatologia, destacando-se a diretora de cursos da SMP,
Marcela Damásio, que falou sobre “O pediatra na sala de
parto”. As abordagens do RN Pré Termo tardio e dos distúrbios
respiratórios realizadas pelos Doutores Jose Mariana Sales e
Oswaldo Trindade Filho, permitiu aos participantes uma ampla
revisão sobre os temas.

Cerca de 300 pessoas participaram do Simpósio “Os
primeiros 1000 dias de vida”
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TDAH

Workshop aborda o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade
A Associação Médica de Minas Gerais foi palco na quintafeira, 25/09, do workshop “Transtornos de aprendizagem e
mau desempenho escolar”, promovido por Marli Marra,
presidente do Comitê de Neorologia Infantil da SMP. O
evento contou com 125 participantes, dentre eles, pediatras,
psicólogos, e representantes de escolas públicas e privadas.
De acordo com a pediatra, o principal transtorno de
aprendizagem é de Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH). “O TDAH tem um impacto social em todos os níveis.
Através da nossa iniciativa pretendemos auxiliar com
melhores diagnósticos e orientar o tratamento”, destacou.
Ela ainda alertou que o tratamento do TDAH deve envolver
uma equipe multidisciplinar.
A abertura do evento foi realizada pela presidente da SMP,
Raquel Pitchon, que ressaltou a importância de garantir a
toda criança com dificuldades de aprendizagem o acesso ao
diagnóstico e a abordagem multidisciplinar necessárias. Em
seguida, o neuropediatra Rodrigo Carneiro falou sobre
“Clínica, diagnóstico, mitos e verdades”. Para encerrar, Marli
apresentou a proposta da cartilha de inclusão nas escolas
para crianças com necessidades especiais do Grupo Aprender
Criança.
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Ações da diretoria

Palestrantes do workshop “Transtornos de
aprendizagem e mau desempenho escolar” reunidos

Setembro 2014

1: Reunião com acadêmica Sara, representante de Patos de
Minas
1: Reunião com representante da Nestlé
1: Reunião da diretoria executiva da SMP. Presentes: Dra.
Raquel Pitchon, Dr. Oswaldo Trindade, Dra. Giane Marques,
Dra. Marisa Lages, Dra. Márcia Penido, Dra. Marcela
Damásio, Dr. Márcio Pablo Miranda, Dra. Vanessa Zákia
Miranda e Ana Fazito.
5: Participação em Simpósio de Alergia Ocular em Recife –
Pernambuco
8: Reunião com Dra. Márcia Penido, Coordenadora do
Curso de Reanimação Neonatal da SMP
9: Reunião com Dra. Márcia Parizzi
10: Reunião com Dr. Eduardo da Silva Vaz, Presidente da
SBP
10: Reunião com Dr. José Sabino de Oliveira, Presidente da
AMP
10: Reunião com Dr. José Geraldo Leite Ribeiro
11: Reunião com Dr. Rosalvo Reis (Endocrinologista)
11: Reunião com Dr. Itagiba de Castro Filho (Presidente do
CRMMG)
12: Reunião com Sr. Flávio de Almeida Amaral
(Superintendente de Planejamento e Desenvolvimento Feluma)
12: Reunião com Dr. Luiz Carlos Molinari (Oftalmologista)
12: Reunião com Dra. Caroline Máximo (Presidente do
Comitê de Terapia Intensiva da SMP)
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16: Reunião com Janete (secretária da SMP)
16: Reunião com Dr. Eduardo da Silva Vaz, Presidente da
SBP
17: Reunião com Caroline Caldeira de Faria Santiago unimontes Montes Claros
19 e 20: Simpósio “Os Essenciais 1.000 Dias de Vida”
22: Reunião com Sr. Flávio de Almeida Amaral
(Superintendente de Planejamento e Desenvolvimento Feluma)
23: Reunião com Janete (secretária da SMP)
23: Reunião com Dr. Eduardo da Silva Vaz, Presidente da
SBP
25: Reunião com Dr. Frederico Mitre (Coordenador do Curso
PALS da SMP)
25: Reunião com Dr. Fábio Augusto (Vice-Presidente do
CRMMG)
25: Reunião entre Dra. Raquel Pitchon e Dra. Marcela
Damásio (Coordenadora dos Cursos de Reanimação da SMP)
e Dra. Márcia Penido (Coordenadora do Curso de
Reanimação Neonatal da SMP)
25: Dra. Raquel Pitchon participou da abertura do Curso
“Transtornos de Aprendizagem e Mau Desempenho
Escolar”, realizado pelo Comitê de Neurologia Infantil da
SMP.
30: Reunião administrativa com Janete (secretária da SMP)

Agenda 2014

Curso de Oftalmologia para pediatras
Data: 14 e 15 de novembro
Local: Centro de Treinamento da SMP – R. Grão Pará,
85 / 7ºandar – Santa Efigênia
Outras informações em breve

Outros eventos
Ÿ Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica

(CANP) /BH
Ÿ Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria
Ÿ 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

