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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 

22/6: Reunião com Fabiana (secretária do Centro de 
Treinamento da SMP).

Reunião com Dra. Marcia Penido

23/6: Reunião com Dra. Walquiria, Presidente da 
Regional Rio Doce, da SMP

Reunião com Dra. Myrna , Presidente da Regional Juiz de 
Fora, da SMP

25/6: Dra. Raquel fez reunião com Dr. Cláudio Pacheco 
(Diretor de Assuntos Profissionais da SMP)

Fez reunião com Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira 
(Coordenador dos Cursos PALS da SMP)

Reunião Diretoria Executiva da SMP. Presentes: Dra. 
Raquel Pitchon, Dra. Marisa Lages, Dra. Giane Marques, Dra. 
Caroline Máximo Batista, Dr. Ricardo Godinho, Ana Fazito. 

29/6: Dra. Raquel Pitchon compareceu em evento sobre 
Novas condutas no tratamento de infecções cutâneas, 
realizado na cidade do Rio de Janeiro

Dra. Raquel Pitchon fez reunião com Dr. Eduardo da Silva 
Vaz (Presidente da SBP)

Fez reunião com Dra. Marislaine Lumena de Mendonça

Fez reunião com Dra. Marília Jannotti Guerra

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

�Palavra�do�Acadêmico

!
Audiência pública reúne médicos e representantes do 
governo para discutir portaria do Ministério da Saúde

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

!Agenda�

Estadual:

IV ENCONTRO DE IMUNIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

10 de julho

Promenade Golden Flat – Av. Prudente de Morais, 520 – 
BH/MG

www.sbim.org.br 

XI JORNADA MINEIRA DE ATUALIZAÇÃO EM 
AMAMENTAÇÃO

7 e 8 de agosto

Auditório Borges da Costa/AMMG - Informações aqui

SIMPÓSIO DE PEDIATRIA

28 e 29 de agosto

Auditório Oromar Moreira/AMMG

A Portaria 371/14 do Ministério da Saúde, que determina 

a substituição do pediatra por profissional de outras 

especialidades médicas, como o enfermeiro, nos partos 

cesáreos de baixo risco no SUS, foi tema de uma audiência 

pública da Comissão de Saúde e Saneamento Básico 

realizada na manhã do dia 23 de junho, na Câmara 

Municipal de Belo Horizonte. Com a presença do vereador 

Dr. Nilton (Pros), que requereu a audiência juntamente com 

o vereador Juliano Lopes (SD), a sessão contou também com 

o diretor clínico do Hospital Sofia Feldman, João Batista 

Lima, a coordenadora da Comissão Perinatal da Secretaria 

Municipal de Saúde, Sônia Lansky e o diretor de Defesa 

Profissional da Sociedade Mineira de Pediatria, Cláudio 

Drummond Pacheco.

Segundo Dr. Nilton, a consulta pública lançada pelo SUS, 

que se encerrou no início do mês, abriu uma discussão sobre 

a Portaria 371/14, que pode ser transformada, posterior-

mente, em lei. Sobre o assunto, a Câmara deve se manifestar 

em prol da saúde da população. Para Cláudio Pacheco, a 

assistência especializada na sala de parto é fundamental, já 

que imprevistos podem ocorrer durante o parto. “O primeiro 

minuto de vida, que chamamos de 'minuto de ouro', 

determina a qualidade de toda a vida daquela criança”, 

declarou o pediatra, afirmando que a presença do profissio-

nal adequada dá, ainda, mais segurança ao recém-nascido.

Pacheco conta ainda que o tempo é um fator determinante 

no momento do parto, pois “para cada segundo de atraso, é 

preciso quatro segundos para recuperar o padrão respiratório 

ou para atuar na reanimação do bebê”. Para ele, a presença do 

pediatra busca minimizar a deficiência de oxigênio na posição 

do nascituro no momento do parto, através de condutas como 

ventilação, intubação traqueal e massagem cardíaca.

Já o diretor clínico do Hospital Sofia Feldman, João 

Batista Lima, maior maternidade do país, onde acontecem 

cerca de mil partos por mês, não acredita que é necessária a 

presença do pediatra em todas as salas de parto. Segundo 

ele, 70% dos partos no Sofia Feldman contam com a 

presença de médicos pediatras, disponíveis 24 horas no 

hospital, onde mais de 100 enfermeiros foram treinados 

para auxiliar pediatras com necessidades mais complexas.

A coordenadora da Comissão Perinatal da Secretaria 

Municipal de Saúde, Sônia Lansky, destacou, no entanto, 

que as diretrizes clínicas desenvolvidas e destinadas a 

cesáreas e à assistência ao parto normal no Brasil são de 

grande importância. Segundo ela, as orientações são 

baseadas em evidências científicas, validadas internacional-

mente, descritas na consulta pública, incluindo a necessida-

de de profissional habilitado e de assistência adequada.

Ainda em sua fala, o diretor de Defesa Profissional da 

SMP afirmou que até 10% dos recém-nascidos de gestações 

consideradas de baixo risco poderão apresentar problemas 

no parto, necessitando de assistência neonatal. Também 

defenderam a presença do pediatra para o acompanhamen-

to de partos cesáreos de baixo risco Regina Fátima Barbosa, 

conselheira e pediatra do Conselho Regional de Medicina de 

Minas Gerais, Wilton Rodrigues, presidente do Conselho 

Municipal de Saúde, e Lincoln Lopes Ferreira, presidente da 

Associação Médica de Minas Gerais.

Ao fim da audiência, o vereador Dr. Nilton se posicionou 

a favor da manutenção do pediatra na sala de parto. A 

Comissão de Saúde e Saneamento encaminhará documento 

ao Ministério da Saúde, a fim de apresentar as principais 

ponderações e aspectos discutidos por entidades médicas e 

parlamentares na reunião.

Cláudio 
Pacheco, 
segundo da 
esquerda para 
direira, em 
audiência 
pública na 
Câmara dos 
Vereadores 

!
“Precisávamos fazer um exame clínico quase perfeito”

“Não tem uma explicação exata, foi uma intuição”, é 

assim que Guy Freire Jannotti explica o motivo de ter 

seguido na carreira médica. Para o pediatra, que se formou 

na primeira turma da Faculdade de Ciências Médicas de 

Minas Gerais em 1956, a escolha da pediatria se deu, em 

grande parte, de influências de um antigo professor. 

“Geralmente a gente segue uma especialidade dependendo 

do professor que temos. Eu fui muito influenciado pelo meu 

e, com isso, fui me interessando pela área”, explica.

Ao longo dos mais de cinquenta anos de carreira, o 

pediatra conta que já passou muitas dificuldades no exercício 

da profissão, mas sempre esteve disposto a 

exercê-la da melhor forma possível. 

Segundo Guy, assim que conquistou o 

diploma, um dos grandes desafios, não só 

dele, mas de muitos pediatras, era na 

questão do atendimento.  “Éramos 

solicitados para visitas domiciliares 

constantemente. Então era o telefone na 

cabeceira da cama durante a noite toda, 

porque as mães ligavam direto para 

consultas a qualquer hora”, conta o médico. 

“Naquela época não existiam hospitais 

pediátricos, então havia uma exigência 

muito maior da gente”.

Além disso, o início da carreira de Guy foi bem diferente 

do que se vê nos dias de hoje. “A maior dificuldade era que 

não tínhamos os recursos de diagnósticos que existem 

atualmente. Precisávamos fazer um exame clínico quase 

perfeito”, afirma o pediatra, que também faz parte da 

Academia Mineira de Pediatria e ajuda na constante 

atualização e qualificação de médicos da área. “A academia 

exerce uma função importante com cursos de atualização. E 

não deixa também de ser uma honraria aos profissionais que 

produziram trabalhos científicos importantes e prestaram 

grandes serviços à sociedade”.

Considerada uma luta antiga pelo 

médico, a busca pela valorização não é 

apenas dos pediatras, mas sim de toda a 

comunidade médica. “A Sociedade 

Mineira de Pediatria batalha há muito 

tempo por essa valorização, mas 

acredito que esta é uma luta de todos os 

médicos”, completa. Guy exemplifica a 

desvalorização com o caso da tentativa 

do Ministério da Saúde em retirar os 

pediatras da sala de parto, afirmando 

que “esse tipo de desvalorização é 

apenas uma forma do governo 

economizar dinheiro”, finaliza. 

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

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
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Dr. Guy Freire Janotti


