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Os mil primeiros dias de vida compreendem 
o período entre a gravidez de uma mulher e 
o segundo aniversário de seu filho. Durante a 
gravidez, a desnutrição pode ter um impacto 
devastador sobre o crescimento e desenvolvi-
mento saudável de uma criança. Os bebês que 
estão desnutridos intraútero têm um risco maior 
de morrer na infância e são mais propensos a 
enfrentar déficits cognitivos e físicos, ao longo 
da vida, e problemas crônicos de saúde.

Ao se concentrar em melhorar a nutrição para as mães e 
crianças nos seus primeiros mil dias de vida , podemos ajudar a 
garantir que uma criança possa viver uma vida mais saudável e 
produtiva. Dessa forma, as famílias, comunidades e países terão 
mais chances de quebrar o ciclo de pobreza. O desempenho es-
colar do indivíduo aumenta e, com isso, seu potencial de ganhos. 
segundo a Organização Mundial de saúde (OMs), esses fatores 
poderiam, por si, garantir um aumento do PIb de um país em pelo 
menos 2% a 3% ao ano .

As estimativas mais recentes do Ministério da saúde revelam 
que a mortalidade infantil no brasil em 2013 ficou na faixa de 
14,6 por mil nascidos vivos, sendo que a mortalidade neonatal 
representa cerca de quase 70 % do total (aproximadamente 10 por 
mil nascidos vivos). Estudos realizados pela sociedade brasileira 
de Pediatria demonstram que 10% dos neonatos de mães sem 
nenhuma história ou suspeita de complicação durante a gestação 
vão necessitar de cuidados especiais e reanimação neonatal. Esse 
quadro é muito mais grave quando a criança é prematura, aumen-
tando essa chance para até 60%. A melhora da atenção perinatal é 
fundamental para a mudança dessa triste realidade, que nos deixa 
bem distantes dos países desenvolvidos.

Por outro lado, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 
representadas pela obesidade, hipertensão, diabetes,câncer, 
problemas do aparelho respiratório e circulatório, são a maior 
causa de mortalidade de adultos e idosos no mundo. Dados da 
OMs revelam que , no brasil ,em 2012, 72 % das mortes foram 
causadas pelas DCNT.

A priorização de ações desde a gestação inclui: atenção prioritária 
à sala de parto; promoção de uma alimentação saudável; estímulo 
ao aleitamento materno, introdução de alimentos apropriados 
para crianças e tratamento de crianças desnutridas, com alimentos 
especiais e terapêuticos. Na prevenção da obesidade, o estímulo 
à atividade física, com controle do tempo de uso de videogame, 
TV, computadores e outras mídias, além da prevenção do uso do 
tabaco, álcool e outras drogas são soluções que farão a diferença. 

Em nome da sMP desejo a todos boas Festas e que 2014 seja 
um ano de crescimento e desenvolvimento para todos nós, mas 
principalmente para as crianças e adolescentes do nosso país.

Raquel Pitchon dos Reis
PREsIDENTE DA sMP

Mil dias de vida, essenciais para uma 
vida adulta saudável e produtiva

EsTADUAl

19 de março 2014
• Fórum Mineiro sobre Violência contra 
Crianças e Adolescentes

4 e 5 de abril 2014
• II Simpósio de Atualização em Doenças  
Respiratórias na Infância e Adolescência

23 e 24 de maio  2014
• Fórum da Academia Mineira de Pediatria

22 e 23 de agosto 2014
• 10ª Jornada de Atualização em Amamentação 

19 e 20 de setembro 2014
• Simpósio “Os essenciais 1.000 primeiros dias da Criança”

NACIONAl

26 a 29 de março 2014
•15º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica
•19° Congresso Latino Americano e 10° Congresso Ibero 
Americano de Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição
local: Centro de Convenções de Natal, RN
Informações: http://www.gastroped2014.com.br/

27 a 29 de março 2014
• 5º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal
Local: Gramado, RS
Informações: www.simposioreanimacao2014.com.br

30 de abril a 3 de maio 2014
• 14º Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica
local: Porto de Galinhas, PE
Informações: Ekipe de Eventos – Tel: 41 3022-1247
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ATUAlIzAçãO

Visitantes elogiam dependências 
do Centro de Treinamento

O Centro de Treinamento da sociedade Mineira de Pediatria 
foi sede de recente encontro entre representantes de indústrias 
farmacêuticas e de alimentos infantis com a diretoria da sociedade 
Mineira de Pediatria e com a gerência do Centro de Treinamento. 
Organizada pelo pediatra Carlos Magno Guerra lages, diretor 
de Patrimônio da sMP, e pelo gerente do Centro, Carlos César, a 
reunião teve como objetivo mostrar as instalações para empresas 
de bH interessadas em locar o espaço ali disponível para reuniões, 
cursos e seminários. 

segundo Carlos Magno Guerra lages, o Centro foi criado em 
momento bastante oportuno, pois veio otimizar a realização dos 
cursos de treinamento aos pediatras mineiros além das atividades 
científicas promovidas pelos comitês da sMP. O pediatra disse, ain-
da, que em 2014 toda a agenda de um final de semana (sábado 
e domingo) por mês já está reservada para os cursos de Pals, mas 
outras datas estariam disponíveis para locações. 

A presidente Raquel Pitchon lembrou que o auditório conta 
com 55 lugares e que existem mais cinco salas, uma para reuniões 
de briefing e outras quatro com flexibilização de uso. Os espaços, 
inclusive o auditório, são interligados com sistema de vídeo e áudio 
para o acompanhamento simultâneo de 90 pessoas.

Em sua fala, Carlos Magno enfatizou a importância do CT 
para as atividades científicas da SMP

SMP é parceira do Programa 
de Qualificação da 
Assistência Perinatal de MG

A secretaria de Estado da saúde de Minas Gerais 
(sEs) lançou oficialmente em dezembro, na Associação 
Médica de Minas Gerais, o Programa de Qualificação 
da Assistência Perinatal no Estado de Minas Gerais. O 
programa é resultado de licitação ganha pela Fundação 
Educacional lucas Machado da Faculdade de Ciências 
Médicas (Feluma) em parceria com a sMP e com a 
sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Minas Gerais 
(sogimig).

segundo Kely Cristina Pereira Vieira, coordenadora 
da Faculdade de Ciências Médicas Virtual, a parceria 
consiste na atuação de 80 profissionais da sMP e da 
sogimig (administrativos, técnicos e médicos) que serão os 
responsáveis, durante um ano, pelo reforço das ações para 
a redução da mortalidade materna e infantil do estado. 
Essas ações de prevenção e abordagem interdisciplinar 
no pré-natal, parto, puerpério e período neonatal foram 
formalizadas em cursos práticos e teóricos com cargas 
horárias de 16 horas. 

O público alvo são os profissionais da assistência pe-
rinatal, ambulatorial e hospitalar das 161 maternidades 
municipais e estaduais da Rede Viva Vida. O número 
previsto de participantes também é grande: 6.057. Em 
2009, em um programa de pós-graduação com esse 
mesmo foco e desenvolvido pela sEs, foram 555 partici-
pantes. O Programa será levado a 13 regiões de Minas, 
centradas além da capital, nas cidades-polo de Juiz de 
Fora, Governador Valadares, Uberlândia, Montes Claros 
e Pouso Alegre. 

Para a presidente da sMP, Raquel Pitchon, a parceria 
será muito importante, pois, certamente vai colaborar com 
a diminuição dos índices de mortalidade neonatal (até 
os 28 dias de vida do bebê). Minas tem 14,6 mortes pra 
cada grupo de mil crianças, a pior do sudeste, segundo 
pesquisa do IbGE. “Muitos desses óbitos ocorrem nas 
áreas mais carentes do interior, onde as condições mé-
dicas são precárias, daí a importância desse Programa, 
cujas equipes de treinamento serão coordenadas pela 
sMP”. A presidente afirma que só foi possível assumir 
esse grande desafio junto à sEs devido ao apoio da sua 
diretoria executiva e dos diretores dos Cursos de Reani-
mação Neonatal, Márcia Penido e Marcela Damásio, e os 
presidentes dos Comitês de Neonatologia e Reanimação 
Neonatal, Márcio Pablo Miranda e Vanessa zakia Miranda. 
“Eles coordenarão um grupo de instrutores dedicados e 
altamente qualificados”, finaliza.

O Programa visa, também, a redução da 
mortalidade neonatal
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PAlAVRA DA REGIONAl

Pediatria: 
trabalho árduo 
e gratificante

Assumir a presidência da Regio-
nal zona da Mata foi para mim uma 
grande deferência. Na verdade, faço 
parte de um grupo de cinco pediatras 
e, muito honrada, represento essa dire-
toria. E nós cinco representamos uma 
regional extensa e populosa. Tarefa 
que não é fácil. sabemos que para o 
cumprimento dos trabalhos precisa-
mos, antes, acentuar a participação 
dos pediatras em torno da sociedade 
Mineira. Na vida acelerada de todos 
nós, não encontramos tempo para as 
associações sejam elas profissionais, 
religiosas ou sociais. Falta-nos tem-
po! Este é um dos desafios da nossa 
regional. Acreditamos que a luta pela 
valorização da pediatria somente será 
vigorosa e bem sucedida por meio da 
união dos pediatras. 

Mas além da questão da valo-
rização profissional, temos ainda o 
incentivo à formação e qualificação 
dos pediatras. Com o apoio da sMP 
vamos promover cursos e seminários 
que visem à capacitação constante dos 
pediatras de nossa região. Para 2014, 
nossos objetivos estão alinhados com 
os propósitos da união da pediatria 
da zona da Mata. Vamos realizar 
dois eventos em cidades diferentes da 
nossa regional.

Como é característica do pedia-
tra, continuaremos trabalhando na 
defesa dos direitos da criança e do 
adolescente. 

Um exemplo desse trabalho e 
que rendeu vigorosos frutos foi a 
realização em novembro do 1º. se-
minário Multidisciplinar “Prevenção e 
Diagnóstico de Violência na Infância 
e Adolescência” em Juiz de Fora, que 
mobilizou a cidade.

Mirna Granato Salomão Nagib – 
Presidente da Regional zona Da Mata

O entrevistado desta edição do 
SMP Informa é o infectologista pe-
diátrico Alexandre Sérgio da Silva 
Braga, presidente do Comitê de 
Infectologia da sMP. Formado pela 
Faculdade de Ciências Médicas, 
o pediatra é mestre em saúde da 
Criança e do Adolescente pela Uni-
versidade Federal de Minas Gerais 
e chefe do serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar do Hospital da 
Polícia Militar. 

 
O jornal O Globo publicou recen-

temente uma matéria enfocando o 
perigo das bactérias multiressisten-
tes, que surgem com o uso excessivo 
e indiscriminado de antibióticos. O 
alerta vale também para as crianças 
em ambulatório? Por quê? 

Certamente o perigo das bactérias 
multirressistentes é uma trágica rea-
lidade. A utilização dos antibióticos 
de forma excessiva e irracional é sem 
dúvida o principal fator de indução 
de resistência bacteriana, no entanto, 
este amplo uso não se restringe aos 
seres humanos, aliás, na pecuária e 
agricultura encontramos o maior con-
sumo destes fármacos. sabiamente 
as bactérias tentam, como qualquer 
ser vivo, desenvolver mecanismos de 
defesa para se preservarem, sintetizam 
enzimas, bombas de efluxo, alteram 
os alvos de ligação onde os antimi-
crobianos agiriam, entre outros. Estas 
“superbactérias”, deixando de lado o 
sensacionalismo, não fazem distinção 
de idade, raça, sexo. logo, os pacientes 
pediátricos estão em risco de serem 
colonizados e infectados pelas mesmas. 
Este fato é mais comum no ambiente 
hospitalar, principalmente em pacientes 
vinculados aos serviços de oncologia e 
hemodiálise. 

Crianças da comunidade podem 
adquirir estes microrganismos hospita-
lares quando entram em contato com 
portadores destas bactérias, no entanto, 

O perigo das bactérias 
multirresistentes

sabe-se que o risco de crianças hígidas 
evoluirem com complicações decor-
rentes de uma possível colonização 
por germes multirressistentes é baixo. 
O problema da resistência também 
tem sido detectado em bactérias da 
comunidade. Como exemplo temos o 
streptococcus pneumoniae resistente 
à penicilina, situação que retroagiu 
um pouco com a introdução da vacina 
conjugada 7 Valente, seguida da 10 e 
posteriormente 13 Valente. Devemos 
nos manter alertas para a questão.

Segundo a SBP, no Brasil, cerca de 
90% das infecções respiratórias são 
ocasionadas por vírus e a utilização de 
antibióticos seria necessária somente 
para 20% dos casos. Ocorre que 30 
a 40% dessas crianças acabam utili-
zando antibióticos sem necessidade. 
O Sr. acha que o médico pode ser 
pressionado pelos pais do pequeno 
paciente para o uso do medicamento? 

A prescrição excessiva de antibi-
óticos para infecções de vias aéreas 
superiores é um fato. As razões para 
este ato vão muito além da pressão 
dos pais, que sabemos ter um gran-
de peso. Mas, talvez a insegurança 
do profissional, principalmente do 
pronto-atendimento, de como será a 
evolução do paciente associada ao 
medo de processos não são fatores 
menos significantes. A possibilidade 
de se ter uma retaguarda confiável de 
acompanhamento ambulatorial certa-
mente diminuiriam essa epidemia de 
prescrições desnecessárias. 

ENTREVIsTA
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AçõEs DA DIRETORIA

01/08: Reunião da Diretoria Executiva com a diretora de 
cursos, Marcela Damásio Ribeiro de Castro, e coordena-
dores de cursos PAls, Frederico Mitre Pessoa e Alexandre 
Rodrigues Ferreira, e a coordenadora do curso de RN, 
Márcia Gomes Penido.

08/08: Reunião com o representante da secretaria Municipal 
de saúde, bruno Verciano para parceria na Jornada de 
Aleitamento. 

14/08: Reunião da presidente Raquel Pitchon com Janete 
(Assessora Administrativa) Carlos César (Gerente Centro 
Treinamento da sMP) e Vilma Fazito (VFazitto Comuni-
cação).

21/08: Reunião da presidente com o secretário geral, Oswaldo 
Trindade Filho, e a coordenadora dos cursos de Reani-
mação Neonatal, Márcia Gomes Penido Machado, com 
os representantes da Feluma: Flávio de Almeida Amaral 
(superintendente de Planejamento e Desenvolvimento, Kely 
Cristina Pereira Vieira (coordenadora de Ciências Médicas 
Virtual) e Túlio Gomes (analista de orçamento). Participou, 
ainda, Carlos César (gerente administrativo do Centro de 
Treinamento da sMP). Assunto: contratação de cursos.

23/08: Participação da Dra. Raquel na abertura da IX 
Jornada Mineira de Atualização em Amamentação e 
lançamento da Campanha “Transporte Neonatal seguro: 
Para Garantir uma Vida”.

26/08: Reunião com Dr. Marco Antonio Duarte, coordena-
dor do simpósio de Atualização em Gastroenterologia e 
Nutrologia, para planejamento de ações para ampliação 
do evento.

26/08: Reunião no Centro de Treinamento da sMP com a 
presença do Dr. Carlos Magno (2º Tesoureiro e Diretor de 
Patrimônio da sMP), Prof. santiago da empresa ADMAX, 
Geraldo luiz (contador da sMP) e os funcionários do 
Centro de Treinamento: Carlos César e Fabiana. Assunto: 
levantamento de custos do Centro de Treinamento da sMP.

28/08: Reunião com Dr. Reinaldo Montenegro, advogado 
da AMMG, para planejamento das ações da sMP na 
campanha para banimento comercial dos andadores. 

26/08: Reunião da diretoria da Academia Mineira de Pediatria 
com a presença dos acadêmicos José sabino de Oliveira, 
Francisco José Caldeira Reis e Navantino Alves Filho.

29/08: Reunião da Diretoria Executiva da sMP com a pre-
sença dos Drs. Maria do Carmo, Oswaldo Trindade, Marisa 
lages, Giane Marques barbosa, Caroline Máximo batista 
(Presidente do Comitê de Terapia Intensiva da sMP), Már-
cio Pablo Miranda e Vanessa zákia Miranda (Presidentes 
do Comitê de Neonatologia da sMP), enfermeiro Vitório 
Guedes e Vilma Fazito.

30/08: Dra. Maria Cândida Ferrarez bouzada Viana (Pre-
sidente do Comitê de Aleitamento Materno da sMP) 
esteve presente em reunião na sEs/MG referente ao 
prêmio bibi Vogel.

05/09: Reunião no Centro de Treinamento da sMP com a 
presença dos Drs. Oswaldo Trindade, Marcela Damásio, 
Márcia Penido e os senhores sérgio Heitor (Gerente de 
Processos da sEs/MG) e Ellen Mota (Referência Técnica 
do Projeto da sEs/MG). Assunto: Contratação de Cursos 
de Reanimação Neonatal para auxiliares/técnicos da área 
da saúde de Minas Gerais.

26/08: Reunião da Diretoria Executiva da sMP com a pre-
sença dos Drs. Raquel Pitchon, Maria do Carmo, Oswaldo 
Trindade, Marisa lages, Giane Marques barbosa, Márcia 
Penido, Marcela Damásio;Márcio Pablo Miranda e Vanessa 
zákia Miranda (Presidentes do Comitê de Neonatologia 
da sMP), Clécio Piçarro (cirurgião pediátrico), Marislaine 
lumena (Presidente do Comitê de segurança Infantil 
da sbP), Cynthia Regina Tângari Coelho (Presidente 
do Comitê de segurança Infantil da sMP), Mônica de 
Almeida Vasconcelos (Presidente do Comitê de Cuidados 
Primários da sMP) e Carlos César (gerente do Centro de 
Treinamento da sMP).

09/09: Reunião no Centro de Treinamento da sMP com 
a presença do Dr. Oswaldo Trindade, enfermeiro Vitório 
Guedes e Carlos César para montagem de planilha de 
custos do Curso PICC.

12/09: Reunião administrativa da presidente Raquel com: 
Dr.José sabino, presidente da Academia Mineira de Pe-
diatria; Dra. Tatiane Miranda, Comitê de Adolescência da 
sMP; Dra. Nelma Maria Antunes, presidente da Regional 
Norte da sMP e Dra. Mirna Granato salomão Nagib, 
presidente da Regional zona da Mata.

19/09: Reunião com Dr. sabino de Oliveira , Presidente da 
Academia Mineira de Pediatria.

20/09: Reunião com Dr. sérgio Guerra sobre reinício das 
atividades e Curso de Trauma pela sMP.

21/09: Reunião com Dr. Marco Antonio Duarte e Dr. Marcos 

Vasconcelos a respeito da publicação de Comunicado 
Científico sobre a abordagem de vômitos na infância 
e a proibição do uso de metoclopramida abaixo de 
18 anos de idade.

23/09: Reunião com Dra. Hermila Guedes (bA), con-
sultora técnica do Ministério da saúde para assuntos 
neonatais. 

24/09: Reunião com a FElUMA na AMMG. Presentes: 
Drs. Oswaldo Trindade Filho, Marcela Damásio Ribeiro 
de Castro, Márcia Gomes Penido Machado, Carlos 
César de Melo (Gerente Centro Treinamento da sMP)

25/09: simpósio de Imunizações e fundação da socie-
dade brasileira de Imunizações de Minas Gerais, com 
a presença da Dra. Raquel Pitchon.

25/09: Reunião com Gilmar Ferraz de Oliveira, Diretor 
do Hospital Padre Anchieta sobre as ações para Defesa 
Profissional no Pronto Atendimento.

26/09: Painel promovido pela Academia Mineira de 
Pediatria sobre o tema: “Nós e o Programa Mais 
Médicos do Governo Federal” com a presença dos 
Drs. Raquel Pitchon dos Reis (Presidente da sMP), 
João batista Gomes soares (Presidente do CRMMG) 
e lincoln lopes Ferreira (Presidente da AMMG).

27/09: Dra. Raquel Pitchon participou da Posse da nova 
diretoria do CRM-MG.

29/09: Reunião com Dr. Oswaldo Trindade. 
03/10: Reunião Diretoria Executiva: presentes: Dra. 

Raquel Pitchon, Dr. Ricardo sobreira, Dra. Maria do 
Carmo barros de Melo, Dr. Oswaldo Trindade Filho, 
Dra. Giane Marques, Dr. José sabino, Dr. Navantino 
Alves Filho, Dra. Tatiane Miranda, Dr. sérgio Guerra, 
Dra. Marcela Damásio, sr. Carlos César e Vilma Fazito

09/10: Dra. Raquel participou da Reunião do Conselho 
superior da sbP em Curitiba, durante o Congresso 
brasileiro de Pediatria

14/10: Dra. Mirna Granato salomão Nagib, Presidente 
da Regional zona da Mata da sMP, representou a 
sociedade na 1ª Jornada Mineira de Redução da 
Mortalidade Infantil e Materna das Regiões Amplia-
das sudeste, leste do sul e Centro sul, cujas ações 
constituem propósito da Rede Viva Vida – Projeto 
Mães de Minas.

17/10: Reunião Diretoria Executiva. Presentes: Dra. 
Raquel Pitchon, Dr. Ricardo sobreira, Dr. Oswaldo 
Trindade Filho, Dra. Giane Marques, Dra. Marisa 
lages, Dra. Ana Maria Costa s. lopes (Presidente 
do Comitê de saúde Mental), Dra. Marli Marra de 
Andrade (Presidente do Comitê de Neurologia Infantil) 
e Vilma Fazito.

25/10: Dra. Marisa lages Ribeiro representou a sMP em 
reunião conjunta com representantes da secretaria de 
Estado da saúde, associações e grupos responsáveis 
para discussão de um evento sobre Doenças Raras 
em 2014.

18-25/10: Dra. Raquel participou do XXV Congresso 
da sociedade de Alergia e Imunologia de Nova York.

28/10: Reunião por telefone entre Dra. Raquel e Dr. 
Oswaldo. Reunião por telefone entre Dra. Raquel e 
Dra. Maria do Carmo.

30/10: Reunião sMP e FElUMA.
30/10: Reunião por telefone entre Dra. Raquel e 

Márcia Penido.
31/10: Reunião por telefone entre Dra. Raquel e Dr. 

Eduardo Vaz (Presidente da sbP)
31/10: Reunião por telefone entre Dra. Raquel e Dra. 

Maria Fernanda branco de Almeida (Coordenadora 
do PRN/sbP)

31/10: Reunião por telefone entre Dra. Raquel e Dr. 
Reinaldo Montenegro (setor Jurídico da AMMG)

31/10: Reunião diretoria executiva da sMP. Presentes: 
Dra. Raquel Pitchon, Dra. Maria do Carmo barros de 
Melo, Dr. Ricardo sobreira, Dra. Giane Marques, Dra. 
Marisa lages Ribeiro, Dr. Oswaldo Trindade Filho, Dr. 
Fábio Guerra e Vilma Fazito.

01/11: Reunião Dra. Raquel Pitchon, Dra. Maria do 
Carmo, Carlos César (Gerente Administrativo do 
Centro de Treinamento) e Dr. Reinaldo Montenegro 
(advogado – setor Jurídico da AMMG).

06/11: Reunião para organização do XIV Congresso 
Mineiro de Pediatria, em abril/2015. Presentes: Dra. 
Maria do Carmo, Dra. Marisa lages, Dr. Navantino 
Alves Filho, Dra. Giane Marques, Dr. luciano Amedée, 
Dr. Oswaldo Trindade Filho, Dra. Andréa Chaimowicz, 
Dra. Cristina Alvim e Vilma Fazito.

06/11: Dra. Raquel Pitchon foi palestrante no XIV 
Congresso Acadêmico da Faculdade de Ciências 
Médicas de Minas Gerais, realizado na Associação 
Médica de Minas Gerais, com o tema “Parto Normal 
x Cesárea - Visão do Pediatra”.

07/11: Reuniões por telefone: Dra. Raquel Pitchon e 
Carlos César (Gerente Centro de Treinamento da 
sMP); Dra. Raquel Pitchon e Dra. Tatiane Miranda 
(Vice-Presidente do Comitê de Adolescência da sMP); 
Dra. Raquel Pitchon e Dra. Mirna Granato salomão 
Nagib (Presidente da Regional zona da Mata da sMP).

08/11: Dra. Tatiane Miranda (Vice-Presidente do Comitê 
de Adolescência) representou a sMP no “seminário 
Multidisciplinar Prevenção e Diagnóstico de Violência 
na Infância e Adolescência”- em Juiz de Fora/MG.

09/11: Dra. Raquel Pitchon participou do encerramento 
de Curso de Infectologia realizado no Centro de 
Treinamento

13/11: Dra. Raquel Pitchon participou da 1ª. Jornada 
Mineira pela Redução da Mortalidade Infantil e Ma-
terna das Regiões Ampliadas Centro e Oeste – Rede 
Vida – Projeto Mães de Minas, realizada no Expominas.

13/11: Dra. Raquel reuniu-se com a sra. Mônica Valoni, 
coordenadora de Atenção a saúde da Mulher, Criança 
e Adolescente da sEs/MG.

13/11: Dra. Raquel fez uma reunião por telefone com 
Dr. Edson liberal, presidente da soc. de Pediatria do 
Estado do Rio de Janeiro (soperj).

14/11: Reunião da Diretoria Executiva da sMP. Presen-
tes: Dra. Raquel Pitchon, Dr. Ricardo sobreira, Dr. 
Oswaldo Trindade, Dra. Giane Marques, Dra. Maria 
do Carmo barros de Melo, Dra. Marisa lages, Dra.
Tatiane Miranda, Dra. Marislaine lumena, Dra. Cynthia 
Regina Tângari, Dr. José sabino, Andressa santos (V. 
Fazitto) e o vereador Tarcísio Caixeta.

18/11: Reunião por telefone entre Dra. Raquel e Dr. 
Eduardo Vaz (presidente da sbP).

19/11: Reunião da Diretoria da Academia Mineira de 
Pediatria. Presentes: Dr. José sabino e Dr. Navantino 
Alves Filho.

21/11: Reunião administrativa da Dra. Raquel Pitchon 
com o sr. Carlos César no Centro de Treinamento.

21/11: Coquetel de divulgação comercial no Centro de 
treinamento,  patrocinado pela Ultrasonografia do H. 
são Camilo. Participaram do evento representando 
a sMP: Dra. Raquel Pitchon, Dr. Carlos Magno, Dra. 
Giane Marques e Dr. Ricardo sobreira.

27/11: Reunião Dra. Raquel, Dra. Márcia Penido 
(Coordenadora Curso RN/sMP), Dr. Márcio Pablo 
e Dra. Vanessa zákia (presidentes do Comitê de 
Neonatologia da sMP)

28/11: Jantar de Confraternização Diretoria Executiva 
da sMP. Presentes: Dra. Raquel Pitchon, Dra. Maria 
do Carmo barros de Melo,Dr. Oswaldo Trindade, Dra. 
Giane Marques, Dra. Marisa lages, Dr.Ricardo sobrei-
ra, Dr. Carlos Magno Guerra lages e Vilma Fazito.

30/11: Dra. Raquel Pitchon participou do encerramento 
de Curso de Oftalmologia realizado no Centro de 
Treinamento.

03/12: Dra. Raquel Pitchon participou de Reunião do 
Conselho Curador da FsbP em são Paulo.

04/12: Reunião de organização do XIV Congresso Mi-
neiro de Pediatria. Presentes: Dra. Maria do Carmo, 
Dr. Oswaldo Trindade, Dra. Giane Marques, Dra. 
Andréa Chaimowicz, Dra. Marisa lages, Dr. Marcos 
Vasconcellos, Dr. José sabino, Dr. Navantino Alves 
Filho, Dra. benigna Maria de Oliveira e Vilma Fazito.

05/12: Reunião da Diretoria Executiva da sMP. Presentes: 
Dra. Raquel Pitchon, Dr. Oswaldo Trindade, Dra. Giane 
Marques, Dra. Marcela Damásio Diretora de Cursos 
da sMP), Dr. Márcio Pablo Miranda e Dra. Vanessa 
zákia Miranda (Presidentes do Comitê de Reanimação 
Neonatal da sMP), sr. Flávio de Almeida Amaral 
(superintendente de Planejamento e Desenvolvimento 
da FElUMA), sra. Kely Cristina Pereira Vieira (Coor-
denadora do Ciências Médicas Virtual – FElUMA), sr. 
Túlio Gomes (Analista de Orçamento da FElUMA), 
Carlos César (Gerente Administrativo do Centro de 
Treinamento da sMP) e Vilma Fazito.

10/12: Dra. Raquel Pitchon e Dra. Giane Marques 
representaram a sMP em reunião de Diretoria da 
Associação Médica de Minas Gerais.

13/12: Posse de Dr. Jorge Andrade Pinto, Presidente do 
Comitê de Alergia da sMP, como Professor Titular da 
Faculdade de Medicina da UFMG.



Congraçamento
A diretoria executiva em reunião de congraçamento de final 

de ano. Na oportunidade, a presidente Raquel Pitchon falou 
da importância do trabalho da sMP durante o ano de 2013, 
que só foi possível com a dedicação e o empenho de todos. 

Mães de Minas
A presidente Raquel Pitchon participou, no dia 13 de no-

vembro, da 1ª Jornada Mineira de Redução da Mortalidade 
Infantil e Materna, ocorrida no Expominas, em belo Horizonte. 
O evento, organizado pela secretaria de Estado da saúde de 
Minas Gerais, faz parte do Programa Rede Vida e Projeto Mães 
de Minas. Teve o objetivo de sensibilizar gestores e profissionais 
de saúde quanto à prioridade estadual de redução da morta-
lidade infantil e materna e a proposta organizativa dos fluxos 
e referência, bem como dos critérios de estratificação de risco.

XIV Congresso Mineiro de Pediatria 
em 2015

Com mais de um ano de antecedência, a vice-presidente 
da sMP Maria do Carmo barros de Melo, deu início aos 
trabalhos para a realização do XIV Congresso Mineiro de 
Pediatria, do qual será presidente. O evento, que vai ocor-
rer no Minascentro, em belo Horizonte, nos dias 18 a 22 
de abril de 2015, deverá ter como tema geral “Pediatria: 
atualização e qualificação”.

A organização, que tem nomes como os de luciano 
Amedée Peret Filho, presidente da Comissão Científica e 
Oswaldo Trindade, secretário geral, entre outros, pretende 
reunir até 1.500 pediatras no Congresso.

EVENTOs

6 sETEMbRO/DEzEMbRO 2013

A Regional zona da Mata da sociedade Mineira 
de Pediatria coordenou e realizou nos dias 8 a 10 de 
novembro o seminário Multidisciplinar “Prevenção e 
Diagnóstico de Violência na Infância e Adolescência” 
em Juiz de Fora. O evento aconteceu no salão nobre da 
santa Casa da cidade com a presença de 225 pessoas 
inscritas entre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, 
psicólogos, conselheiros tutelares, diretores e funcionários 
de instituições de ensino, além de estudantes de cursos 
diversos.

A presidente do Comitê Científico de segurança Infantil 
da sMP, Tatiane Miranda, representou a sMP no seminário 
que foi aberto pela jornalista “Amiga da Criança” Daniela 
Arbex, da Agência de Notícias dos Direitos da Infância. A 
jornalista falou sobre os números da violência com crianças 
e adolescentes em Juiz de Fora, lembrando a importância 
da escola na vida delas. “Desenvolvimento Psicoemocio-
nal” foi o tema escolhido pela pediatra e psicanalista de 
crianças e adolescentes (Doutora em saúde e Adolescência 
da Universidade Federal do Paraná), luci Pfeiffer, que fez, 
ainda, duas palestras: “Como fazer o diagnóstico da vio-
lência” e “Abordagem da vítima de violência”. “A violência 
mais difícil de se tratar é a psicológica”, disse a médica. 

O promotor de Justiça da Vara da Infância e da Juven-
tude de Juiz de Fora, Alex Fernandes santiago, discorreu 
sobre “A Intervenção do Ministério Público” e Rudá Ricci, 
sociólogo (Doutor em Ciências sociais e Membro do Ob-
servatório da Democracia Participativa), falou sobre dois 
temas: “Violência nas Escolas” e “Prevenção da Violência”. 
Mirna Granato salomão Nagibi, presidente da Regional 
zona da Mata da sMP levantou a “Atuação dos Conselhos 
Tutelares e as Intervenções sociais”.

O seminário foi realizado também pela Universida-
de Federal de Juiz de Fora e teve o apoio do Hospital 
Universitário da UFJF, do Viva Vida e da santa Casa de 
Misericórdia de Juiz de Fora.

Pediatras da Regional e palestrantes do Simpósio

Seminário sobre 
violência emociona o 
público em Juiz de Fora

NOtAS


