
!Encontro

            Pediatria promove reunião ampliada

04 de dezembro de 2014   – ano XII – nº 163

Boletim�Eletrônico�Informativo�

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

!Agenda�

Final de ano é tempo de celebrar, mas também de refletir e 
planejar sobre o futuro. Aproveitando esse espírito, a diretoria 
executiva da SMP convidou todos os seus presidentes de 
regionais, presidentes de comitês científicos, diretores e 
membros da sua diretoria ampliada, além de representantes da 
Academia Mineira de Pediatria (AMP) para participar de uma 
reunião ampliada, que aconteceu na quinta-feira, 27/11, no 
Hotel Quality, em Belo Horizonte. A ideia: discutir propostas 
para 2015 e fazer um balanço dos dois anos da gestão, 
presidida por Raquel Pitchon. 

Os participantes foram divididos em oito grupos de 
discussão: AMP, conselho fiscal e financeiro, cursos de 
reanimação neonatal e pediátrica, curso de urgência e 
emergência, defesa profissional, pediatria ambulatorial, 
pediatria hospitalar e site da SMP. Esses grupos tiveram uma 
hora para conversar sobre suas propostas e depois fizeram uma 
pequena apresentação. Iniciando as falas, Raquel Pitchon 
lembrou que uma reunião como essa tem como objetivo 
mobilizar e estimular a todo “esse excelente grupo de trabalho” 
para enfrentar o terceiro e último ano de gestão. A presidente 
fez questão de frisar que sem a diretoria e os comitês não seria 
possível a realização de todos os projetos na área de 
atualização, formação científica e defesa do pediatra.  

Dando sequencia à reunião, Priscila Ferri Liu, diretora de 
informática da SMP apresentou o novo site da Sociedade que 
acabara de ser inaugurado (veja matéria abaixo). Cláudio 
Pacheco, diretor de assuntos profissionais da SMP, fez um 
histórico da defesa profissional no último ano começando pela 
inclusão da consulta de puericultura no Rol da Agência 
Nacional de Saúde (ANS), em outubro de 2013. No entanto, 
segundo Pacheco, essa implantação não foi automática, 
tornando urgente as negociações com as operadoras de plano 
de saúde. Marisa Lages Ribeiro, 1ª tesoureira da SMP, mostrou 
que a maioria da receita da SMP vem dos cursos realizados pela 
instituição e que de 2013 para 2014 houve um incremento de 
quase 100% no saldo bancário da Sociedade. “Essa folga nos 
deixa tranquilos para investir na instituição, e aqui aprovamos o 
projeto para reforma na sede da SMP em 2015”, contou 
Marisa. 

Marcela Damasio, diretora de cursos NALS e PALS, fez 
questão de dizer que estava representando um grupo coeso e 
maduro, que trabalha há três anos juntos fazendo um trabalho 

!Site

Com uma cara bem mais moderna e dinâmica, o novo site 
da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) está no ar. Lançado 
em 27 de novembro, depois de alguns meses de trabalho e de 
estudo, o site apresenta todo conteúdo que tinha antes, mas 
com uma diferença: a visualização mais fácil e rápida para 
quem acessa.

A diretora de informática da SMP, Priscila Ferri Liu, conta 
que atua na SMP há cinco anos, tempo em que acompanha a 
página da internet. “Cinco anos na informática são eras”, diz 
Priscila. De acordo com ela, uma avaliação foi realizada, 
mostrando as áreas mais acessadas, que no novo projeto 
aparecem em primeiro plano. Uma das seções mais populares 
é a de 'perguntas e respostas'. “Responder nosso colegas os 
auxilia, mas também faz aprendermos cada dia mais”.

Priscila esclarece que a função do site é apresentar com o 
que a SMP está trabalhando. “Hoje quando alguém quer 
achar alguma coisa, vai direto na internet, portanto é bom ser 
bem visto nesse mundo”.

!Ações�da�diretoria

Outubro/2014

23: Reunião Miriam (Coordenadora Biblioteca Virtual da AMMG)

23: Reunião Luís Alexandre (Gerente Regional Sudeste Nestlé 
Nutrition)

24: Reunião com Dr.Tiago Lazaroni (Hospital Municipal de Nova 
Lima)

28: Reunião com Drs. Cláudio Pacheco (Diretor de Assuntos 
Profissionais da SMP), Luís Alexandre (Gerente Regional Sudeste 
Nestlé Nutrition), Dr. Ricardo Sobreira (2º Secretário da SMP) e 
Dra. Sônia Lansky (SMS/PBH)

29: Reunião com Dra. Cáthia Costa Carvalho Rabelo.

30: Seminário da assistência obstétrica e neonatal realizada no 
auditório da associação mineira do ministério público 

Novembro/2014 

3: reunião Dra. Nulma (Faculdade de Ciências Médicas de Minas 
Gerais) 

5: Dra. Raquel Pitchon fez reuniões com:

Luiz Alexandre (Gerente Regional Sudeste Nestlé Nutrition);

Dra. Márcia Penido (Coordenadora Estadual do Curso de 
Reanimação Neonatal da SMP);

Dra. Giane Marques (1ª. Secretária da SMP);

Dr. Milton Macedo de Jesus (Diretor de Defesa Profissional da 
SBP);

Dra. Marisa Lages (1ª. Tesoureira da SMP)

5: Dra. Raquel fez reunião com Dr. Cláudio Pacheco (Diretor de 
Assuntos Profissionais da SMP)

6: Reunião administrativa com Janete 

7: Dr. Cláudio Pacheco (Diretor de Assuntos Profissionais da 
SMP) participou do Fórum de Defesa Profissional da SBP em 
Brasília 

8: Dra. Raquel Pitchon participou de reunião do Conselho 
Superior da SBP

11: Reunião com Dra. Marisa Lages (Tesoureira da SMP)

11: Reunião com Dr. Wilson Rocha Filho (Presidente do Comitê 
de Pneumologia Pediátrica da SMP)

12: Reunião administrativa com Janete

12: Reunião com Dr. Jorge Andrade Pinto (Presidente do Comitê 
de Alergia Pediátrica da SMP)

12: Reunião com Dra. Giane Marques (1ª. Secretária da SMP) 

13: Dr. Márcio Pablo e Dra. Vanessa Devitto Zákia Miranda 
representaram a SMP na reunião do Comitê Estadual de 
Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal do Estado de 
Minas Gerais (CEPMMIF).

17: Reunião com Dr. Wilson Rocha Filho (Presidente do Comitê 
de Pneumologia Pediátrica da SMP)

18: Reunião com Dra. Rocksane Norton

18: Reunião com Dr. Oswaldo Trindade Filho (Secretário Geral da 
SMP)

19: Reunião com Dr. Marco Antônio (Presidente do Comitê de 
Gastroenterologia Pediátrica da SMP)

19: Reunião com Dra. Cynthia Tângari (Presidente do Comitê de 
Segurança Infantil da SMP)

19: Reunião por skype com Dra. Maria do Carmo (Vice-
Presidente da SMP) 

20: Dra. Raquel fez reunião com Dra. Márcia Penido 
(Coordenadora do Curso de Reanimação Neonatal da SMP);

Fez reunião com Dra. Cristina Alvim (Diretora dos Comitês 
Científicos da SMP); com Dr. José Sabino de Oliveira (Presidente 
da Academia Mineira de Pediatria) e com Dra. Marcela Damásio 
(Diretora de Cursos de Reanimação da SMP)

20: Reunião Diretoria Executiva da SMP. Presentes: Dra. Raquel 
Pitchon, Dra. Marisa Lages, Dra. Giane Marques, Dr. Ricardo 
Sobreira, Ana Fazito (assessora de imprensa da SMP), Nilton e 
Emerson (Vector Internet) 

24: Reunião com Solange Dallana 

27: Reunião ampliada da Diretoria da SMP.

Outubro / Novembro

que é referência em todo o Brasil. Ela apresentou um balanço 
dos cursos de reanimação neonatal e pediátrica, acreditando 
que o trabalho deve continuar não só na gestão que se encerra 
em 2015, mas nas gestões vindouras. Pegando carona nesses 
dois cursos de sucesso que a SMP já realiza, Caroline Máximo, 
presidente do comitê de terapia intensiva pediátrica, falou da 
reformulação do curso de urgência e emergência.

Cristina Alvim, representado o grupo de pediatria 
hospitalar, apresentou sugestões para a grade cientifica do 
Simpósio de Pediatria que será realizado nos dias 28 e 29 de 
agosto de 2015. Mônica Vasconcelos, presidente do comitê de 
cuidados primários e representante do grupo de pediatria 
ambulatorial na reunião, falou sobre a importância da SMP 
continuar a desenvolver atividades iterativas entre o setor 
público e os educadores. “Capacitar o pediatra para um olhar 
comportamental é fundamental”, explicou Mônica. 

O membro titular da AMP, Paulo Pinho, disse que para 
2015, a Academia está preparando uma atividade científica 
sobre as diversas relações da criança com a escola, 
professores, família e equipes multidisciplinares. Existe ainda a 
proposta da realização de um evento em Ipatinga, pensando 
na regionalização dos trabalhos da AMP

Campanha 

O presidente do Comitê de Endocrinologia da SMP, 
Antônio José Chagas, propôs o lançamento de uma 
campanha de prevenção contra a obesidade. A ideia foi muito 
bem recebida por todos os presentes.  Raquel Pitchon sugeriu 
que todos os esforços sejam empenhados para que essa seja 
uma grande campanha, que deve ser lançada durante o 
Congresso Mineiro, em abril de 2015.

Congresso

Para fechar a reunião ampliada, Oswaldo Trindade, 
secretário geral, apresentou o 14º Congresso Mineiro de 
Pediatria, que acontece entre 19 e 22 de abril, no Minascentro, 
em Belo Horizonte. O tema será “Pediatria: Atualização e 
Qualificação”. Oswaldo mostrou um resumo da grade 
científica, que incluirá apresentações de casos clínicos que irão 
abordar as fases do crescimento da criança: o bebe e sua 
família, a criança e sua família e o adolescente e sua família. 
Ao final, Raquel Pitchon recebeu uma justa homenagem pelos 
primeiros dois anos de sua profícua gestão. 

Reunião Ampliada da SMP reúne presidentes de regionais, presidentes de comitês científicos e diretores da Sociedade

              SMP tem nova página na internet


