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Belo Horizonte sedia 
o XIII Congresso 
Mineiro de Pediatria

realizado a cada dois 
anos, o Congresso minei ro 
de Pediatria acontece, em 
2012, em belo Horizonte. 
Com o tema “Pediatria: da 
puericultura à urgência”, 
a 13ª edição do evento 
será entre os dias 21 e 25 
de abril, no ouro minas 
Palace Hotel. Segundo a presidente do congresso, 
a vice-presidente da SmP raquel Pitchon, o evento 
na capital mineira oferece, além da atualização 
científica, ótima oportunidade para reencontros 
com os colegas, boa gastronomia e turismo.

uma realização da Sociedade mineira de 
Pediatria, com o opoio da Sociedade brasileira de 
Pediatria, o evento contará com Luciano Amedeé 
Peret como presidente da Comissão Científica, 
além de maria do Carmo de melo como secretária 
geral e de José Sabino de oliveira como presidente 
de honra.

A inscrição para a apresentação dos trabalhos 
orais ou sob a forma de pôsteres vai até o dia 10 
de fevereiro. o evento é aberto aos sócios da SmP, 
não sócios, acadêmicos e outros profissionais que 
atuem diretamente no atendimento à criança e 
ao adolescente. 

As inscrições podem ser realizadas no site http://
www.mineiroped2012.com.br/. os valores e outras 
informações também já estão disponíveis no portal, 
ou pelo telefone (41) 3022-1247.

Confira as conferências magnas e as minicon-
ferências da grade científica preliminar:

ConferênCiAS mAgnAS 
1. Pediatra: como era, como é e como deve ser. 
2. A genética e a pediatria na atualidade: o que 

é possível? 
3. Violências contemporâneas em pediatria. 
miniConferênCiAS
1. terapia transfusional em pediatria: baseada 

em evidências. 
2. escolha do exame de imagem nas principais 

doenças pediátricas. 
3. baixa estatura: diagnóstico e uso do hormô-

nio do crescimento. 
4. dilemas éticos no dia a dia do pediatra. 
5. Avanços e controvérsias na diarreia aguda. 
6. dengue hoje: abordagem e situação atual. 
7. Asma: da puericultura à urgência. 
8. Sistematização da assistência neonatal. 
9. transtornos de déficit de atenção e hiperativi-

dade: uso e abuso de medicamentos.

C U r t a s

Depois de Santiago, é a  
vez de Belo Horizonte receber  
o SIBEN, em 2012
• Belo Horizonte será sede do IX Congresso Anual da SIBEN, nos dias 20, 21, 
22 e 23 de junho, no minascentro, com organização local a cargo da SmP e do 
neocenter (grupo de assistência neonatal e pediátrica). durante a última edição 
do evento, realizada nos dias 19 e 22 de outubro último, em Santiago, no Chile, 
o presidente da SmP, Paulo Poggiali recebeu o “bastão do próximo evento”, que 
acontece em 2012. os temas do próximo encontro serão “o micro Prematuro” 
e “ecologia Perinatal”.

Mais um ano de parceria com a Nestlé
• A Nestlé tem sido ao longo dos anos uma importante parceira da SMP. Essa 
parceria continuou em 2011, e deverá seguir produtiva no ano que vem. foram 
reuniões, congressos, revistas, boletins, jornadas, fóruns, patrocínios, encontros 
e outros eventos realizados com o apoio da nestlé. entre os eventos em minas, 
vale citar o 9o Congresso brasileiro Pediátrico de endocrinologia e metabologia, o 
Simpósio mineiro de terapia intensiva neonatal e Pediátrica, o fórum da Academia 
mineira de Pediatria; e ainda: a edição da revista médica da Associação médica 
de minas gerais e o jornal SmP informa, entre outras.

Homenagem da SMP aos pediatras que deixaram  
saudades em 2011

• José Silvério Santos Diniz – Professor emérito da faculdade de medicina da 
ufmg, excelente pediatra e acadêmico titular da AmP. faleceu no dia 23 de maio.
• Waldir de Almeida Ribas – ex-presidente da SmP em 1971 e sócio-fundador 
da Academia mineira de Pediatria. faleceu no dia 4 de junho.
• Nívio Braz de Lima – ex-presidente da SmP no ano de 1969 e idealizador da 
segunda versão da “menina de tranças”, logomarca que, por dez anos, foi o 
símbolo da Sociedade. faleceu no dia 19 de novembro.

resultado de parceria de sucesso entre o Conselho 
regional de medicina de minas gerais e a Sociedade 
mineira de Pediatria, os Cursos de urgência e emergência 
Pediátricas agitaram o interior do estado neste ano. montes 
Claros, teófilo otoni, ipatinga, itajubá, divinópolis e uber-
lândia realizaram as atividades, que continuam em 2012. 
Segundo o pediatra itagiba de Castro filho, conselheiro do 
Crmmg, Poços de Caldas, Patos de minas, Juiz de fora, 
uberada, Pouso Alegre e Passos são algumas das cidades 
que recebem o curso no próximo ano. 

Ainda segundo o conselheiro, a proposta de parceria com 
a SmP surgiu da constatação da necessidade de atualiza-
ção em urgências e emergências, por parte dos pediatras 
de todo o estado. “São temas do dia a dia do pediatra, 
que muitas vezes não encontra disponibilidade de tempo 
ou de recursos financeiros para se manter atualizado em 
congressos, muitos dos quais são realizados longe de suas 
cidades”, disse ele. 

A primeira cidade a sediar o curso em 2011 foi montes 
Claros, na zona norte do estado. nos dias 17 e 18 de ju-
nho os pediatras da região participaram do treinamento, 
que aconteceu no Centro Ambulatorial de especialidades 
do Hospital universitário Clemente de faria. o curso teve 
grade científica completa, contando com palestras que 
foram da abordagem inicial da criança na urgência até a 
abordagem na crise aguda.

em seguida foi a vez de teófilo otoni receber o curso, nos 
dias 8 e 9 de julho. na sexta-feira, dia 8, aconteceu a aber-
tura, às 20h, e as duas primeiras conferências do encontro, 

Entrevista com o 
professor e acadêmico 
Marcos Borato
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Cursos de Urgência e 
Emergência Pediátricas, 
sucesso em 2011

sobre a abordagem inicial da criança e sobre o diagnóstico 
diferencial do choque e seu tratamento, respectivamente. 
no sábado, as atividades começaram às 8h, e terminaram 
às 12h30, com uma mesa redonda seguida por discussão.

Ipatinga, Divinópolis e Uberlândia
ipatinga realizou o treinamento nos dias 19 de 20 de 

agosto, durante a noite de sexta-feira e a manhã do sábado.o 
Curso de urgência e emergência Pediátricas ocorreu também 
em itajubá, nos dias 23 e 24 de setembro. na sexta-feira, as 
palestras aconteceram durante a noite, das 20h às 20h50. o 
segundo e último dia de curso, sábado, foi mais movimentado, 
com conferências das 8h30 às 11h15.

em divinópolis, na zona centro-oeste de minas gerais, o 
treinamento foi realizado em outubro, nos dias 21 e 22. A 
sexta-feira ficou reservada para duas conferências, sendo que 
a primeira, que teve início às 20h30, tratou da abordagem 
inicial da criança no pronto-atendimento, enquanto a segunda 
teve como tema “A diarreia aguda”. As palestras do sábado 
foram das 8h30 às 11h40.

uberlândia foi a última cidade a receber o curso em 
2011, nos dias 18 e 19 de novembro. Cerca de 40 pediatras 
compareceram ao evento, que aconteceu na Sociedade 
médica de uberlândia. os participantes acompanharam a 
apresentação de temas que foram da abordagem inicial da 
criança na urgência até as crises convulsivas e os choques 
anafiláticos. 

parceria
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35º Congresso Brasileiro de Pediatria movimenta  
quase seis mil especialistas em Salvador

• A 35ª edição do Congresso Brasileiro de Pediatria levou a Salvador, na Bahia, 
temas importantes como obesidade, nutrição, comportamento, alergias e infecções, 
além da doutrina pediátrica e da valorização profissional. foram cinco dias de 
palestras, apresentações e discussões, entre 8 e 12 de outubro, com a participação 
de 6 mil pessoas. os pediatras mineiros marcaram presença, com muitas palestras, 
apresentações de temas livres, simpósios e pôsteres. Paulo Poggiali, presidente da 
SmP, participou das reuniões do Conselho Superior e fórum de defesa Profissional 
da SbP discutindo a defesa profissional, que foi um dos principais assuntos abor-
dados durante o congresso. Sempre presente nas questões que envolvem o tema, 
o presidente da SmP ressaltou os resultados da luta mineira pela valorização do 
pediatra, que refletem em todo o brasil. 

Plateia 
cheia no 35º 
Congresso 
Brasileiro de 
Pediatria

Diretoria: Presidente: Paulo tadeu de mattos Pereira Poggiali; Presidente de Honra: navantino Alves filho; 
Vice-presidente: raquel Pitchon dos reis; Secretário geral: fernando Luiz de mendonça; 1ª Secretária: Andréa 
Chaimowicz; 2ª Secretária: Helayne terezinha Alves Santos; 1º tesoureiro: Salvador Henrique Ceolin; 2ª tesoureira: 
Vânia nunes Viotti Parreira; Assessoria da Presidência: eduardo Carlos tavares, José Sabino de oliveira, maria do 
Carmo barros de melo, rocksane de Carvalho norton; diretor de Assuntos Profissionais: fábio Augusto de Castro 
guerra; diretora Adjunta de Assuntos Profissionais: margarida Constança Sofal delgado; diretor dos Comitês 
Científicos: marcos Carvalho de Vasconcellos; diretora de Cursos: reanimação neonatal / reanimação Pediátrica: 
marcela damásio ribeiro de Castro; diretor de redação, Publicação e divulgação: Cássio da Cunha ibiapina; 
diretor de eventos Científicos: Luciano Amedée Peret filho; diretora de informática: Priscila menezes ferri; diretor 
de integração das regionais: mário Lavorato da rocha; diretor Adjunto de integração das regionais: Leonardo 
falci mourão; diretora de Patrimônio: Carlos magno guerra Lages; diretora Social: mariana Vasconcelos barros 
Poggiali; diretora de Sócios residentes: isabel Vasconcelos barros Poggiali;  

sMP

“esta publicação recebeu patrocínio de empresas privadas de acordo com a 
norma brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças 
de Primeira infância, bicos, Chupetas e mamadeiras”. “Compete de forma 
prioritária aos profissionais e ao pessoal de saúde em geral estimular a prática do 
aleitamento materno exclusivo até os seis meses e continuando até os dois anos 
de idade ou mais”. Portaria nº. 2.051 de 8 de novembro de 2001 – mS.
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Mesa de abertura do evento composta por Paulo Poggiali, 
Melicegenes Ribeiro, Alexandre Rodrigues, José Alfredo 
Borges da Cunha e Sandra Márcia de Faria
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O ano de 2011 foi bom, mas 2012 será melhor
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defesa profissional
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o ano de 2011 foi muito produtivo para a 
Sociedade mineira de Pediatria, principal-
mente no que diz respeito à campanha de 
defesa profissional, que desde o início da 
gestão tem sido nossa principal bandeira 
de atuação. Profissional de extremo valor, 
reconhecido pela sociedade, o pediatra 
vem passando por dificuldades, tanto no 
setor público como no privado, devido 
especialmente à pouca sensibilidade de 

gestores. tal fato demonstra o quanto necessitamos “lutar” 
pela nossa profissão. e, mais que isso, lutar pelo direito que 
as crianças e adolescentes deste nosso país têm de ser cui-
dados pelo pediatra.

A diretoria da SmP, ao longo do ano, participou efetivamen-
te do movimento de defesa profissional, através de diversas 
atividades. e podemos considerar que obtivemos êxito em 
muitos dos nossos pleitos. A resposta positiva de seguradoras 
e operadoras de planos de saúde demonstra estarmos no ca-
minho certo, de convencimento por argumentação irrefutável 
e demonstração de coesão e força. esperamos, para 2012, 
continuação na obtenção de conquistas.

mas, a diretoria da SmP não se descuidou da importante 
missão de possibilitar educação continuada ao pediatra. 
realizamos, em 2011, 16 cursos PALS, 21 cursos de rea-
nimação neonatal, seis cursos para Auxiliares da reanima-
ção neonatal, cursos para re-certificação de instrutores da 
reanimação neonatal, além do inédito Curso de transporte 
do rn de Alto risco. Aconteceram também simpósios e 
jornadas promovidos pelos Comitês de especialidades da 

SmP, que permitiram aos pediatras mineiros importante  
reciclagem de conhecimentos.

menção especial merece o Curso de urgências e emer-
gências em Pediatria, realizado em parceria com o Crmmg, 
voltado neste ano para o médico do interior, realizado em 
seis cidades polos de minas, nas sedes das regionais SmP, 
com grande sucesso. e que já tem, para 2012, programação 
para acontecer em outras 12 cidades mineiras. São muitas as 
demandas e procuraremos atender a todas.

estamos fechando o ano com chave de ouro inaugurando, 
no final de dezembro, o Centro de treinamento da SmP, loca-
lizado na rua grão Pará, Santa efigênia. o Centro permitirá, 
com conforto e todos os modernos recursos audiovisuais, 
incremento substancial nas ações voltadas à educação con-
tinuada do pediatra mineiro.

Chamo a atenção de todos os cerca de 3.500 colegas que 
exercem a pediatria em nosso estado para a importância da 
associação à Sociedade mineira de Pediatria, na certeza de 
que, todos juntos, seremos mais fortes, para benefício final 
daqueles que são alvo maior de nossas ações, as crianças e 
os adolescentes.

Agradeço em nome da diretoria da SmP aos colegas pe-
diatras que, com suas críticas, sugestões e eventuais elogios, 
nos motivaram a seguir firmes na condução da Sociedade. 
Aos caros diretores e funcionárias, que em muito honram esta 
gestão, agradeço enfaticamente pelo trabalho desempenhado 
em prol da pediatria mineira.

desejo a todos um feliz natal e um ano de 2012 com 
saúde, paz e alegrias.

Paulo Poggiali – Presidente da sMP

21 a 25 de abril 2012
XIII Congresso Mineiro de Pediatria
Local: ouro minas Palace Hotel – belo 
Horizonte/mg – informações: www.smp.org.br

28 de abril a 1 de maio 2012
12º Congresso Brasileiro de Alergia e 
Imunologia Pediátrica
informações: ekipe de eventos 
tel (41) 3022-1247 – Local: São Paulo/SP
www.alergoped2012.com.br

17 a 19 de maio 2012
3º Simpósio Internacional de Nutrologia 
Pediátrica – Local: fortaleza/Ce

5 a 9 de junho 2012
14º Congresso Brasileiro de 
Gastroenterologia Pediátrica
informações: ekipe de eventos  
tel (41) 3022-1247 
Local: fecomércio – São Paulo/SP  

6 a 9 de junho 2012
12º Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva 
Pediátrica 
11º Congresso Latino Americano de Terapia 
Intensiva Pediátrica 
Local: São Paulo/SP – informações: ekipe de 
eventos – tel (41) 3022-1247

20 a 23 de junho 2012
IX Congresso Iberoamericano de Neonatologia 
(Siben) 
Local: minascentro – belo Horizonte/mg 
informações: Secretaria da Sociedade mineira de 
Pediatria – tel (31) 3224-0857

14 a 17 de agosto 2012
Curso Nestlé de Atualização Pediátrica 
Local: rio Centro – rio de Janeiro/rJ

Setembro 2012 
12º Congresso Brasileiro de Adolescência  
(a confirmar) Local: florianópolis/SC
informações: ekipe de eventos – tel (41) 3022-1247

Setembro 2012 
14º Congresso Brasileiro de Ensino
9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em 
Saúde da Criança e do Adolescente
2º Congresso Brasileiro de Médicos 
Residentes
Local: São Paulo/SP
informações: ekipe de eventos – 
tel (41) 3022-1247 

Novembro 2012 
17º Congresso Brasileiro de Infectologia 
Pediátrica
Local: rio de Janeiro/rJ
informações: ekipe de eventos 
tel (41) 3022-1247 

14 a 14 de novembro 2012
21º Congresso Brasileiro de Perinatologia
Local: Curitiba/Pr
informações: ekipe de eventos
tel (41) 3022-1247

no ano de 2011, a gestão da diretoria da Sociedade 
mineira de Pediatria foi marcada pela defesa profissional. 
diversas reuniões de diretoria, assembleias e encontros com 
representantes de operadoras e de convênios originaram 
mais de 150 cartas enviadas para as operadoras e seus 
associados, nas quais constaram as principais reivindicações 
dos pediatras. As mais importantes foram o pagamento da 
consulta em consultório a r$80,00 e a adoção dos proce-
dimentos Atendimento Ambulatorial de Puericultura (AAP) 
e o tratamento Clínico Ambulatorial em Pediatria (tCAP). 

o presidente Paulo Poggiali informou que, até agora, 
somente o grupo unidas, o bradesco Saúde e a unimed-
-bH deram respostas consideradas satisfatórias (ver mais 
informações no site www.smp.org.br).

 nas cidades de Contagem e divinópolis algumas opera-
doras atenderam as principais reivindicações dos pediatras 
locais e outras estão sendo alvo de descredenciamento. os 
pediatras de divinópolis, da regional oeste, presidida por 
nôzor galvão, decidiram que a partir de janeiro de 2012, 
vão atender usuários dessas operadoras descredenciadas, 
no consultório, em caráter particular com o recebimento do 
valor de r$80,00 para a consulta comum e de r$124,00 
para a consulta de puericultura, com a emissão de recibo 
comprobatório. A decisão dos pediatras daquela cidade 
mereceu elogios da parte dos presidentes das Sociedades 
mineira e brasileira de Pediatria, Paulo Poggiali e eduardo 
Vaz, que frisaram a importância do exemplo daquela re-
gional para todo o país.

Insatisfação 

Paulo Poggiali ressaltou a insatisfação dos pediatras mi-
neiros com as respostas recebidas da Abramge-mg, marítima 
Saúde, Sul-América Saúde e Santa Casa Saúde. Salientou 
que a opção pelo descredenciamento destas operadoras é 
questão de foro íntimo de cada pediatra. disse ainda que a 
diretoria da SmP, atendendo à demanda de seus associados, 
disponibilizou no site o modelo de descredenciamento a ser 
eventualmente seguido.

ele disse da importância de continuar exigindo o pa-
gamento das glosas de consultas e do teste do olhinho e 
frisou que o pediatra deve denunciar ao escritório da AnS 
em belo Horizonte, por carta registrada e com cópia para 
a SmP, caso a operadora queira caracterizar indevidamente 
o retorno de consultas. no ano de 2012, os pediatras que 
atendem planos de saúde continuarão a lutar para que suas 
solicitações sejam atendidas.

a luta continua

Reuniões com a diretoria da Abramge não foram suficientes para uma 
proposta digna por parte das operadoras

Dr. Borato, algum motivo especial para 
a escolha da medicina?
Venho de uma família numerosa que 
nunca teve tradição de “formar” mé-
dicos. Sou o primeiro médico de seis 
irmãos e quando me formei no curso 
científico, pensei inicialmente em fazer 
engenharia, mas decidi foi mesmo pela 
medicina. e até hoje não sei o por quê.
 
Será que o Sr. vai saber me explicar, en-
tão, a razão para a escolha da pediatria?
Ah, sim, essa eu sei. Até o segundo, 
terceiro ano de medicina, eu estava 
convicto que ia fazer psiquiatria. no 
entanto, no quarto ano, fiz um concurso 
para monitoria em pediatria e comecei a 
gostar. trabalhei no antigo hospital Sálvio 
nunes, que depois foi chamado de CgP 
e agora é o Hospital infantil João Paulo 
ii. Por sorte, fiz parte de uma equipe de 
pediatras excelentes da faculdade de 
medicina da ufmg, entre eles, roberto 
Assis e Célia Chagas, que influenciaram 
minha carreira e me incentivaram muito. 
no quinto ano já havia decidido pela 
pediatria.

O Sr. foi o primeiro hematologista 
pediátrico do país. Fale-nos um pouco 
sobre essa sua trajetória.
A hematologia no início dos anos 1970 
era exercida por clínicos. Quando uma 
criança tinha problemas hematológicos, 
ela era tratada por um hematologista de 

entrevista

Outros assuntos importantes 

A SmP não deixou de se envolver em outras questões 
importantes sobre a pediatria do estado. uma delas foi 
cobrar do Hospital felício rocho os motivos do fechamento 
do pronto-socorro pediátrico. A preocupante situação da ma-
ternidade odete Valadares e o fechamento da maternidade 
e do berçário do Hospital Julia Kubitscheck também foram 
objeto de defesa da SmP, que enviou cartas às autoridades 
do estado, cobrando uma posição. especificamente sobre 
o Júlia Kubitschek, o ministério Público instaurou apuração 
do fato e o Secretário de estado de Saúde, Antônio Jorge 
de S. marques, recebeu o presidente Paulo Poggiali em seu 
gabinete, prometendo tomar providências.

uma outra ação importante da SmP foi apoiar a rei-
vindicação no setor público de endossar o piso salarial da 
federação nacional dos médicos(fenam), de r$9.188,22 
para uma jornada de 20 horas, além de boas condições 
de trabalho e concurso público, com presença efetiva do 
pediatra dentro do Sistema Único de Saúde.

A assembleia do dia 6 de julho marcou importante posição dos pediatras 
sobre a campanha

Marcos Borato, professor 
emérito da Faculdade de 
Medicina da UFMG

adultos, embora não fosse adequado 
porque para tratar de criança, era e é 
necessário ser pediatra. Quando terminei 
a residência em pediatria, achei que 
deveria me especializar também em 
hematologia e o fiz no Hospital felício 
rocho, com o dr. romeu ibrahim de 
Carvalho.

Depois foi para os Estados Unidos?
fui para os estados unidos para estudar 
no Children’s memorial, Hospital, da 
northwestern university, em Chicago. 
Lá aprofundei meus conhecimentos em 
hematologia e oncologia, quando tive 
coroada minha formação de pediatra 
hematologista.

Então, escolheu a carreira acadêmica?
ingressei na faculdade de medicina 
como docente, em 1976, logo após ter 
feito as duas residências em pediatria e 
em hematologia. na época, o currículo 
da escola estava sendo reformulado, 
passando a existir uma maior aproxima-
ção entre os alunos e a população por 
meio de atendimentos ambulatoriais em 
postos de saúde. A faculdade de medi-
cina foi a primeira escola a aproximar a 
teoria da prática no brasil. A partir daí, 
a escola expandiu o tempo do curso 
de residência em pediatria e as vagas 
foram aumentadas, fazendo com que 
eu, que já estava inserido no contexto 
acadêmico, resolvesse seguir carreira.

O Sr. é um homem de ideais políticos 
bem convictos. Foi do Partido Comunis-
ta do Brasil e sempre foi um defensor 
da causa popular. Continua pensando 
dessa forma? 
Sim, eu tive uma participação bastante 
ativa nas campanhas pela democrati-
zação do país nas décadas de 1970 e 
80. os partidos políticos de esquerda 
não era oficializados naquela época e 
movimentos populares se davam através 
dos sindicatos e dos movimentos de 
bairros. Criamos o grupo de estudos 
médicos – gem, que originou a chapa 
de oposição vencedora das eleições no 
Sindicato dos médicos, há muitos anos 
nas mãos dos “pelegos”. ganhamos 
a eleição, tendo como presidente o 
saudoso Célio de Castro. depois disso 
acompanhei o Célio na sua trajetória 
política, de deputado constituinte em 
1986 e de prefeito de belo Horizonte.

Acha que vale a pena ser pediatra hoje, 
mesmo com a pouca valorização do 
profissional no mercado? 
Há um déficit de profissionais da pe-
diatra no mercado, justamente porque 
os honorários e os salários ainda estão 
a desejar. o mercado hoje valoriza o 
profissional que necessita de tecnologias 
e medicamentos caros, o que não é o 
nosso caso. mas o pediatra é muito 
valorizado pela população e isso é o 
que importa.

O pediatra, membro da Academia Mineira de Pediatria e  
professor, Marcos Borato Viana recebeu, no início de 
novembro, o título de professor emérito da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Nada 
mais justo para um profissional que é nome expoente e 
respeitado em todo o Brasil no tratamento de doenças 
como leucemia, linfoma e anemia falciforme. Marcos 
Borato foi o primeiro hematologista pediátrico do país.


