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!Ações�da�diretoria

Junho 2015:

 2/6: Reunião com Dr. Alexandre Braga (Presidente do 
Comitê de Infectologia Pediátrica da SMP)

Reunião com Janete, secretária da SMP

Reunião com Fabiana, secretária do Centro de 
Treinamento da SMP 

5/6: Reunião com Adriana, arquiteta

Reunião com Janete, secretária da SMP

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

Reunião com Eduardo Tavares  

8/6: Reunião com Ana Lima – SBP

11/6: Reunião com Geraldo Luiz (contador da SMP)

Dra. Raquel fez reunião com Dra. Sônia Lansky.

Dra. Raquel fez reunião com Karine (Gerente de Nutrição 
Infantil Nestlé Nutrition – Regional MG).

Reunião Diretoria Executiva SMP. Presentes: Dra. Raquel 
Pitchon, Dra. Marisa Lages, Dra. Giane Marques, Dra. Maria 
Cândida Ferrarez, Ana Fazito.

12/6: Reunião com Dra. Marília Jannotti Guerra – SMS/PBH

Reunião com Dr. Wagner Nogueira 

14/6: Dra. Raquel participou do TEP/2015 e realizou 
questionário sobre perfil de escolha pediátrico entre os 
participantes da prova 

17/6: Dra. Raquel coordena nacionalmente a prova de 
Título de especialista em Alergia e Imunologia Pediátrica em 
Salvador  

18 a 20/6: Dra. Raquel participou do Congresso de 
Alergia e Imunologia Pediátrica como palestrante

Pela�presença�do�pediatra�em�todos�os�nascimentos

�Posse

�Sentidos�do�Nascer

!
            SMP e SBP se movimentam contra iniciativa do ministério 

da saúde de retirar pediatras da sala de parto

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

!Agenda�

Estadual:

XI JORNADA MINEIRA DE ATUALIZAÇÃO EM 
AMAMENTAÇÃO

7 e 8 de agosto

Auditório Borges da Costa/AMMG

SIMPÓSIO DE PEDIATRIA

28 e 29 de agosto

Auditório Oromar Moreira/AMMG

II SIMPÓSIO MINEIRO DE CUIDADO PALIATIVO

17 a 19 de setembro

AMMG – Belo Horizonte

Nacional:

11º CONGRESSO BRASILEIRO PEDIÁTRICO DE 
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA

03 a 06 de junho de 2015 

Centro de Convenções - NATAL / RN 
www.cobrapem2015.com.br

A iniciativa do Ministério da Saúde que determinava a 

retirada do pediatra da sala de parto acendeu uma discus-

são na comunidade médica. Desde a publicação do 

documento em consulta pública, em maio deste ano, a 

Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Mineira de 

Pediatria, com o apoio de outras entidades médicas, se 

mobilizaram para tentar impedir a medida. No documento 

proposto pelo governo consta uma série de orientações 

para profissionais da área da saúde sobre como devem agir 

na hora do parto.

Em manifesto divulgado em conjunto com a Associação 

Médica Brasileira e com a Federação de Associações 

Brasileiras de Ginecologia e Obstetrícia, a SBP afirmou que 

as recomendações colocariam em risco a vida das gestantes 

e do bebê, além de afirmar que algumas das práticas 

sugeridas iam contra o que é realizado em outros países 

desenvolvidos.

Para a Sociedade Mineira de Pediatria, a medida se 

mostrava um retrocesso. Segundo a presidente da institui-

ção, Raquel Pitchon, “o momento do nascimento é o 

momento que pode definir a qualidade de vida da criança a 

curto, médio e longo prazo”. “A falta de oxigenação e de 

uma atitude agressiva nesses casos pode determinar não só 

o aumento de mortes, mas também o aumento de seque-

las”, completou a médica.

A SBP, com apoio das Sociedades estaduais, incentivou os 

pediatras e outros profissionais de saúde a participarem da 

consulta pública “Diretrizes de Atenção à Gestante: a 

Operação Cesariana”, divulgada pela Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS. Nessa consulta, os 

profissionais se manifestaram contra a retirada do pediatra da 

sala de parto. De acordo Raquel Pitchon houve a mobilização 

também de “pais, mães, avós, de quem deseja ter filhos no 

futuro e todos que são ligados à luta pela melhoria das 

condições de saúde no Brasil, para que dessem suas opiniões”. 

As estatísticas brasileiras mostram ainda que as chances 

de um bebê ter uma complicação durante um parto cesárea 

de baixo risco é de 10%. Porém, quando estas ocorrem, elas 

são graves e os profissionais presentes precisam tomar 

medidas rápidas e eficientes. “Nós consideramos que os 

enfermeiros e outros profissionais de saúde são essenciais 

para a melhoria e avanço das condições de saúde do Brasil, 

no entanto, na sala de parto em caso de dificuldade 

respiratória que a criança não responda a ventilação com 

ambú ela necessitará ser entubada. Esse ato só pode ser 

feito pelo médico e no caso o melhor especialista para 

atender o bebê é o pediatra”, afirmou a presidente da SMP.

Após pressões e críticas de entidades médicas de todo o 

país, o Ministério da Saúde anunciou, no fim de maio, a 

avaliação de mudanças no documento colocado em 

consulta pública, incluindo a remoção da norma que 

retirava os pediatras da sala de parto.

O pediatra e ex-presidente da SMP, Fábio Guerra, toma 
posse como presidente do CRMMG

!
CRMMG empossa nova diretoria

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas 

Gerais (CRMMG) empossou, na quinta feira, 11 de junho, a 

nova diretoria, que passa a contar com o Conselheiro Fábio 

Augusto de Castro Guerra como presidente da entidade. O 

mandato do novo quadro vai até 31 de janeiro de 2017.

A diretoria é composta também pela 1ª Vice-Presidente 

Ivana Raimunda de Menezes Melo, pelo 2º Vice-Presidente 

César Henrique Bastos Khoury e 3ª Vice-Presidente Cibele 

Alves de Carvalho. Como secretários, estão presentes 

Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos, Vera Helena 

Cerávolo de Oliveira e Victor Hugo de Melo. Roberto 

Paolinelli de Castro é o tesoureiro do novo quadro, enquan-

to Márcio de Almeida Salles e José Nalon de Queiroz são o 

primeiro e segundo vice-tesoureiros, respectivamente.

A solenidade de posse contou com a presença de 

representantes do Conselho Federal de Medicina (CFM), das 

secretarias de saúde do Estado e de Belo Horizonte, além da 

Associação de Hospitais de Minas Gerais, Comissão de 

Saúde da Assembleia Legislativa, Associação Médica de 

Minas Gerais, Sociedades de Especialistas e Sindicato dos 

Médicos de Minas Gerais, entre outros convidados.

!
Raquel Pitchon visita exposição Sentidos do Nascer

Raquel Pitchon, presidente da SMP, 

acompanhada de sua filha Marina 

Pitchon, visitou a exposição Sentidos 

do Nascer, que a partir de 07 de julho 

estará em cartaz na Praça Tiradentes, 

no Rio de Janeiro. O projeto inovador 

de promoção do parto normal e da 

saúde materna e infantil nasceu da 

parceria entre Secretaria Municipal de 

Saúde e Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). Em BH foram aproxi-

madamente 11 mil visitantes até 14 de 

junho.

Na foto, da esquerda para direita: 

Kleyde Ventura, professora da Escola de 

Enfermagem da UFMG e consultora do 

Sentidos do Nascer; Sônia Lansky, 

pediatra e coordenadora do Sentidos do 

Nascer; Marina Pitchon e Raquel Pitchon.

13º CONGRESSO BRASILEIRO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA

17 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


