
10 de março de 2015 – ano XIII – nº 166

Boletim�Eletrônico�Informativo�
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!Agenda�

!Ações�da�diretoria

Fevereiro

4: Reunião Dra. Raquel Pitchon com Dr. Alexandre Ferreira 
(Coordenador do Curso PALS/SMP)

Fez reunião com Geraldo Luiz (contador da SMP). 

4: Reunião Dra. Marisa Lages com Dr. Lor, Dra. Talma, Dra. Ivani 
e Ana Fazito (assessora de comunicação da SMP). 

11: Dra. Raquel fez reunião com Dra. Virgínia Weffort 
(Presidente do Comitê de Nutrologia Pediátrica da SMP).

Fez reunião com Dr. Cássio da Cunha Ibiapina (Diretor de 
Redação, Publicação e Divulgação da SMP).

Fez reunião com Dr. Carlos Magno (Diretor de Patrimônio da 
SMP).

Fez reunião com Ana Fazito (assessora de comunicação da SMP).

Fez reunião com Carolina Saraiva (arquiteta).

Fez reunião com Dra. Maria do Carmo por skype. 

11: Reunião da Comissão Organizadora do XIV Congresso 
Mineiro de Pediatria. Presentes: Dr. Oswaldo Trindade, Dra. 
Marisa Lages, Dr. Luciano Amedée, Dra. Andréa Chaimowicz, 
Adriana Pitchon, Ana Fazito, Silmara (Consult Eventos).

Março 

3: Reunião da Diretoria Executiva com Dr. Eduardo da Silva Vaz 
(Presidente da SBP). Presentes: Dra. Raquel Pitchon, Dr. Cláudio 
Pacheco, Dr. Ricardo Sobreira, Dra. Ivani Novato, Dra. Laís 
Valadares, Dra. Ana Maria Costa Lopes, Dr. Antônio José das 
Chagas, Dra. Márcia Parizzi e Ana Fazito.

14º CONGRESSO MINEIRO DE PEDIATRIA

19 a 22 de abril de 2015

Minascentro – Belo Horizonte

www.mineirodepediatria2015.com.br 

II CONGRESSO PAULISTA E I CONGRESSO BRASILEIRO DE 
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS

28 de abril a 02 de maio de 2015 
Fecomércio - São Paulo
www.emergenciaspediatricas.com.br

17º CONGRESSO BRASILEIRO DE NEFROLOGIA PEDIÁTRICA 
01 a 03 de maio de 2015
Minas Centro – Belo Horizonte/MG
Informações: www.nefroped2015.com.br

V CONGRESSO INTERNACIONAL DE TOXOPLASMOSE 
CONGÊNITA

06 a 08 de maio de 2015

Associação Médica de Minas Gerais – Belo Horizonte

www.toxo2015.com 

11º CONGRESSO BRASILEIRO PEDIÁTRICO DE 
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

03 a 06 de junho de 2015 

Centro de Convenções - NATAL / RN

www.cobrapem2015.com.br

13º CONGRESSO BRASILEIRO DE ALERGIA E 
IMUNOLOGIA17 a 20 de junho de 2015

Bahia Othon - Salvador / BA 

www.alergoped2015.com.br

13º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE VACINAS
15 a 17 de maio de 2015
São Paulo / SP
Informações: Ekipe de Eventos - fone 41-3022-1247

37º CONGRESSO BRASILEIRO DE PEDIATRIA 
10º CONGRESSO BRASILEIRO DE REUMATOLOGIA 
PEDIÁTRICA 
12 a 16 de outubro de 2015
Riocentro – RIO DE JANEIRO / RJ
http://www.cbpediatria.com.br

!Reunião

            SMP recebe visita de Eduardo Vaz
O presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), 

Eduardo Vaz, visitou na terça-feira (03/03) a sede da SMP, na 

Associação Médica de Minas Gerais. Além de Raquel Pitchon, 

presidente da instituição mineira, outros membros da 

diretoria da SMP estavam presentes no encontro: Cláudio 

Pacheco, diretor de assuntos profissionais; Ricardo Sobreira, 

2ª secretário; Antônio José das Chagas e Ivani Silva, presiden-

te e integrante do Comitê de Endocrinologia Pediátrica; Ana 

Maria Lopes, presidente do Comitê de Saúde Mental; Laís 

Valadares, presidente do Comitê de Segurança Escolar, e 

Márcia Parizzi, membro do Comitê de Nutrição e coordenado-

ra de Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria de 

Saúde de Belo Horizonte. Dentre os assuntos conversados 

estavam a Campanha de Combate a Obesidade Infantil e a 

proposta de realização de uma pesquisa voltada para 

identificação do déficit de pediatras no Brasil.

Vaz falou sobre a importância de se conscientizar a 

população para a prevenção da obesidade, principalmente na 

gestação e no primeiro ano de vida. “A responsabilidade é do 

pediatra”, comentou o presidente, que ainda disse: “é preciso 

tratar a família, a criança, a escola, ou seja, todos os envolvi-

dos”. Vaz sugeriu que uma vertente da campanha fosse 

voltada para o pediatra, o que já vinha sendo discutido em 

reuniões sobre essa ação na SMP. Para Chagas, é necessária 

uma mudança de conceitos para que a sociedade entenda 

que obesidade é doença, assim como foi feito com as 

campanhas antitabagismo.

O combate à obesidade infantil pela SMP tem ponta pé 

inicial no Congresso, mas, de acordo com Chagas, o campo 

de ação deve ser maior, envolvendo as entidades afins. Márcia 

Parizzi defende uma abordagem do sujeito de uma forma 

mais ampla, sem colocar o foco na doença, mas sim na 

prevenção da saúde. “Temos que voltar a valorizar o cuidado, 

as relações familiares”, disse Parizzi. O presidente da SBP 

completou: “Nós estamos vivendo em uma sociedade do ter e 

não do ser. Alimentação é hábito e cuidar da alimentação leva 

tempo”. 

O déficit de pediatras existe?

Fazendo uma reflexão, Raquel, Cláudio Pacheco e Ricardo 

Sobreira transferiram o número ideal da OMS de médicos por 

habitantes, que é de um para mil, para o de pediatras por 

crianças e adolescentes, até 19 anos. Em Minas Gerais, a 

população de 0 a 19 anos é de aproximadamente 6 milhões 

de pessoas, de acordo com dados do  IBGE em 2010, e o 

número de pediatras chega a 2618, segundo o CRMMG. “No 

entanto, sabemos que muitos médicos exercem a pediatria 

sem ter o título de especialista e não temos sua quantificação. 

Caso tivéssemos mais 50% de pediatras sem titulação, ainda 

teríamos um déficit de pelo menos 30%”, diz Raquel, que 

ainda comentou: “Necessitamos de mais estudos levando em 

consideração as especificidades do atendimento pediátrico 

em cada faixa etária, para se definir o número ideal de 

crianças por pediatras”.

 Vaz ponderou que a falta de pediatra é uma questão de 

falta de remuneração e que a formação desse profissional 

deve ser contínua. “O que é melhor: termos menos pediatras, 

mas capacitados, ou muitos, sem treinamento?”, questionou 

o presidente nacional. Ele está aberto para outras conversas 

sobre a pesquisa, mas pediu para a SMP pensar em um estudo 

em que a pediatria seja valorizada e não depreciada. “Pode-

mos começar com uma pesquisa na grande BH e depois 

replicá-la para o Brasil”, completou.para o Brasil”, completou. 

!Defesa�Profissional

Contratos entre operadoras de saúde e médicos serão obrigatórios
MAS ATENÇÃO, AGUARDEM PARA ASSINÁ-LOS!

Na segunda-feira, 02 de março, a Comissão de Honorários 
Médicos da Associação Médica de Minas Gerais se reuniu para 
discutir a Lei 13003, de 24 de junho de 2014, que discorre sobre 
a obrigatoriedade dos contratos escritos entre planos e seguros 
de saúde e seus prestadores de serviços, no caso, os médicos. A 

presidente da SMP, Raquel Pitchon, esteve presente e disse que 
o prazo para assinatura desses contratos é dezembro de 2015. 
No entanto, a recomendação da Comissão é que os médicos 
não assinem antes de os contratos e a própria Lei serem 
avaliados pelas entidades médicas. 

Congresso�Mineiro!


