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Simpósio de Atualização em Pediatria é sucesso

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

Simpósio reúne importantes nomes da pediatria mineira em prol da qualificação do especialista
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A SMP realizou em 28 e 29 de agosto o Simpósio de 

Atualização em Pediatria, na Associação Médica de Minas 

Gerais (AMMG). Com objetivo de apresentar, em palestras e 

debates, temas de interesse da especialidade, o Simpósio 

reuniu aproximadamente 170 participantes. A organização 

do evento ficou a cargo da diretoria executiva da SMP, 

representada por Raquel Pitchon, presidente, e Cristina 

Alvim, diretora dos Comitês Científicos.

Um café de boas vindas recebeu os congressistas, que 

logo no início do Simpósio se inteiraram, por meio de uma 

rápida exposição de Raquel Pitchon sobre as últimas ações 

da SMP: campanha de prevenção da obesidade na infância e 

adolescência, proibição dos andadores em creches e escolas 

de Belo Horizonte e a campanha a favor da presença do 

pediatra em todos os partos. 

A programação científica do primeiro dia de Simpósio foi 

marcada por dois assuntos muito presentes no dia a dia do 

pediatra, a “Abordagem do lactente febril sem sinais de 

localização”, exposto por Marcos Carvalho Vasconcelos, e a 

“Migranea na infância”, palestra dada pela presidente do 

Comitê de Saúde Mental, Ana Maria Costa da Silva Lopes. O 

pediatra de Ipatinga José Carvalhido Gaspar apresentou a 

aula “Ética, profissionalismo e judicialização da saúde”, 

assunto não muito presente nos congressos e eventos 

médicos. De acordo com Gaspar, o profissionalismo médico 

requer uma postura ética. Já a judicialização da saúde é uma 

questão mais ampla de interesse não só do médico, como 

também do Estado e do paciente. 

O segundo dia de evento continuou com três outras 

rodadas de palestras e debates. Foram abordados os 

seguintes temas: Intoxicações Exógenas (José Sabino de 

Oliveira), Abordagem Atual da Cetoacidose Diabética 

(Cristiano Tùlio Maciel Albuquerque), TCE (Luiz Fernando 

Andrade de Carvalho), Hemotransfusão em pediatria: 

cuidados e indicações atuais (Priscila Cezarino Rodrigues), 

Crise Asmática (Cássio Ibiapina), Urticária Aguda (Jorge 

Andrade Pinto), Alergia ao leite de vaca: diagnóstico e 

tratamento (Raquel Pitchon), Hipertensão Arterial (Ana 

Carmem Quaresma Mendonça), Prevenção da Doença Renal 

(Mariana Guerra Duarte), Oxigenoterapia (Cristina Alvim), 

Exames complementares em nefrologia: interpretação e 

conduta (Mariana Vasconcelos), Teste do Coraçãozinho 

(Zilda Maria Alves Meira). Os moderadores Maria do Carmo 

Barros de Melo, Giani Marques Barbosa Chaves e Marisa 

Lages Ribeiro conduziram os debates com importante 

participação dos presentes. Além disso, no Simpósio um 

caso clínico foi apresentado pela pós-graduanda Valéria 

Barbosa de Andrade Silva. Para Raquel Pitchon, a SMP 

cumpre seu papel de promover o aperfeiçoamento contínuo 

do pediatra, realizando eventos como o Simpósio e apoian-

do sempre a especialidade.

Em breve todas as aulas do simpósio disponíveis 

no site  www.smp.org.br

!
SMP incentiva o Aleitamento Materno

Evento tradicional da Sociedade Mineira de Pediatria, a 

Jornada Mineira de Atualização em Amamentação, uma 

iniciativa do Comitê de Aleitamento Materno, presidido pela 

Dra. Maria Cândida Ferrarez Bouzada, foi realizada durante 

as comemorações da Semana Mundial da Amamentação. 

Entre os dias 7 e 8/8, o Auditório Borges da Costa, na 

AMMG, recebeu a 11ª edição do evento, que contou com a 

presença de pediatras, residentes, acadêmicos, enfermeiros 

e outros profissionais de saúde, que lidam diariamente com 

o tema. 

De acordo com Raquel Pitchon, presidente da SMP, em 

sua fala de abertura na Jornada, uma das questões primordi-

ais da prevenção da obesidade é o incentivo ao aleitamento 

materno. Aproveitando a deixa, Raquel apresentou a 

cartilha que resume a Campanha de Prevenção da 

Obesidade na Infância e Adolescência, lançada pela 

Sociedade em abril, durante o Congresso Mineiro de 

Pediatria. As cartilhas foram distribuídas e um pedido foi 

feito pela presidente: “o mais importante é que sejamos 

difusores dessa campanha no nosso dia-a-dia”.

Em toda edição do evento, o Comitê de Aleitamento 

Materno da SMP premia um Defensor da prática em Minas 

Gerais. Em 2015, o prêmio foi dado à enfermeira Maria de 

Lourdes Miri Megda pelo projeto “Mama Bebê”, trabalho 

pioneiro no Brasil, que consiste na implantação de postos de 

coleta de leite humano na atenção secundária, de Belo 

Horizonte. 

Amamentação e Trabalho

Em 2015, o tema escolhido para a Semana Mundial da 

Amamentação foi “Amamentação e Trabalho – Vamos fazer 

funcionar”, um slogan que revive a campanha realizada em 

1993. Maria Cândida Ferrarez Bouzada fez uma conferência 

sobre a questão. Ela lembrou que a mulher/mãe é sempre 

superexigida em sua rotina. Além de cuidar do filho, tem o 

cuidado com a casa e o trabalho. Ela falou de algumas ações 

que ajudariam no prolongamento do aleitamento materno, 

como licença de seis meses e a instituição das creches nas 

empresas. Cândida ainda alertou que para produzir um litro 

de leite de vaca são necessários mil litros de água. “Talvez o 

aleitamento materno prolongado seja a saída para espécie 

humana em tempos de falta de água”, finalizou. 

Raquel Pitchon, presidente da SMP, ao lado de 

membros do Comitê de Amamentação: Maria Cândida 

Ferrarez Bouzada, Roberto Gomes Chaves e Ana Luiza 

Diniz de Pereira.

!
Andadores proibidos. Agora é Lei!

O vereador Tarcísio Caixeta, responsável pela criação da 

Lei municipal 10.834, que proíbe o uso de andadores 

infantis em creches e escolas de Belo Horizonte, esteve na 

sede da Sociedade Mineira de Pediatria, em 27/8, entregan-

do uma cópia dessa Lei a Raquel Pitchon, presidente da 

instituição. Reiterou que sua ação foi inspirada pela 

sugestão da pediatra Maria Aparecida Martins, uma 

defensora da Criança e do Adolescente. O ato simboliza uma 

vitória da SMP e de todos os atores envolvidos em favor da 

segurança de todas as crianças.

!Ações�da�Diretoria

Agosto de 2015: 

7/8: Reunião com Cristina Abreu, Coordenadora de Direitos 
da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Saúde

7/8: Reunião com o Vereador Tarcísio Caixeta 

9/8: Reunião Diretoria Executiva da SMP. Presentes: Drs. 
Raquel Pitchon, Oswaldo Trindade Filho, Giane Marques, Marisa 
Lages, Antônio José das Chagas, Ivani Novato Silva 

10/8: Entrevista para o Portal Uai 

10/8: Dra. Marisa Lages fez reunião com os Coordenadores 
de Residência Médica em Pediatria dos Hospitais de Belo 
Horizonte

12/8: Entrevista para a Rádio Globo 

12/8: Dra. Raquel fez reuniões:

Cristiane (Biblioteca Virtual); Dra. Maria do Carmo Barros 
de Melo; Dra. Giane Marques; Dr. Paulo Poggiali; Dra. Marisa 
Lages 

27/8: Dra. Raquel fez reunião com Dr. Márcio Pablo 
(Presidente Comitê de Neonatologia da SMP) 

27/8: Reunião Diretoria Executiva SMP. Presentes: Dra. 
Raquel Pitchon, Dra. Marisa Lages, Dra. Giane Marques, Dra. 
Maria do Carmo Barros de Melo, Vereador Tarcísio Caixeta, Drs. 
Juliana Cordeiro, Ricardo Batista e Cristina Ulhôa (Hospital 
Felício  Rocho)  e  Ana  Fazito.

!Agenda�
Estadual:

I Congresso de Pediatria UNIBH
II Simpósio de Semiologia Pediátrica
Data: 10 a 12 de setembro de 2015
Local: Teatro Professor Ney Soares – UNI-BH - Rua Diamantina, 
463, Lagoinha- Belo Horizonte, MG

Programa de Educação Continuada – Triagem SCID
Data: 14/09/2012
Local: Hospital Mater Dei – Contorno
Inscrições gratuitas:  – vagas www.dle.com.br/inscricao
limitadas

Avanço em Infectologia Pediátrica
Data:  25 e 26 de setembro e 13 e 14 de novembro de 2015
Local:  Auditório - 3º andar ala oeste - Hospital Clínicas da 
UFMG.
Inscrições gratuitas na secretaria da SMP para associados

II Simpósio Mineiro de Cuidado Paliativo
Data: 17 a 19 de setembro
Local: AMMG – Belo Horizonte
www.simposiosotamig.com.br 

Nacional:

37º Congresso Brasileiro de Pediatria 
10º Congresso Brasileiro de Reumatologia 
Pediátrica 
Data: 12 a 16 de outubro de 2015
Local: Riocentro – Rio de Janeiro / RJ
http://www.cbpediatria.com.br


