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Caros pediatras,
Nesse mês de agosto, a Sociedade Mineira 

de Pediatria, em parceria com a Sociedade 
Brasileira de Pediatria, lança uma campanha 
pioneira em prol da criança em nosso estado: 
Transporte Neonatal Seguro: para garantir 
uma vida!

Nossos objetivos são ambiciosos e visamos 
a conscientização dos gestores públicos e pri-
vados da necessidade urgente de capacitarem 
100% de suas equipes médicas e de enferma-

gem para que possam realizar a transferência do neonato de forma 
adequada e segura, garantindo assim, mais que a sua sobrevivência, 
mas também qualidade de vida e redução das possíveis sequelas. 

Sabemos que muitos recém-nascidos de risco nascem em 
hospitais com recursos limitados, precisam ser transferidos para 
outra unidade, outra cidade ou precisam ser transportados dentro 
do próprio hospital onde nasceram, para outros setores (UtI neo-
natal, bloco cirúrgico, setores de propedêutica,dentre outros) e o 
momento do transporte é sempre delicado e de alto risco. Por isso é 
necessária uma atenção especial ao sistema do transporte utilizado. 

Protocolos para redução de risco são fundamentais para que 
os recém-nascidos cheguem ao destino nas melhores condições 
possíveis e possam receber o tratamento apropriado. As conse-
quências de um transporte inadequado incluem a hipotermia, 
hipóxia, hipoglicemia e distúrbios metabólicos que se associam 
com aumento do risco de lesões cerebrais e do risco de morrer.

em Minas, nossos índices são os piores do sudeste. temos 14,6 
mortes para cada mil crianças, enquanto São Paulo apresentou o 
melhor resultado do sudeste, com 11,4, o espírito Santo tem taxa 
de 12 e o Rio de Janeiro apresenta 13,2 mortes para cada mil 
crianças. No entanto, nós pediatras sabemos que muito há por 
fazer, já que nossos índices estão ainda bem distantes dos países 
mais desenvolvidos, em que a mortalidade oscila entre 4 e 8 óbitos 
em menores de um ano para cada mil nascidos vivos.

No Brasil a mortalidade neonatal, que ocorre nos primeiros 28 
dias caiu menos acentuadamente e representa cerca de 70% do 
total da mortalidade no primeiro ano de vida. dados da Unicef e 
Organização Mundial de Saúde mostram que três quartos de todas 
as mortes de recém-nascidos ocorre na primeira semana de vida 
e no Brasil 26% acontecem nas primeiras 24 horas de vida. e o 
pior: até dois terços dessas mortes podem ser evitadas se medidas 
de saúde eficazes forem realizadas no momento do nascimento e 
durante a primeira semana de vida.

Muitos são os desafios a superar e inúmeras as ações neces-
sárias para melhorarmos nossos índices de mortalidade neonatal 
e infantil, mas os investimentos na infância e adolescência são 
decisivos na melhoria das condições de vida da criança de hoje, 
que será o adulto de amanhã. O propósito maior da nossa cam-
panha será de sensibilizar, mobilizar e capacitar a comunidade e 
todos que prestam assistência direta e indireta ao neonato, para 
que possamos “garantir mais vidas a cada dia”! 

Raquel Pitchon dos Reis
PReSIdeNte dA SMP

eStAdUAl

21 de setembro 2013
• Simpósio de Atualização em Gastroenterologia 
e Nutrologia Pediátrica
local: Associação Médica de Minas gerais
Veja a programação no site www.smp.org.br

25 de setembro 2013
• I Jornada Mineira de Imunizações
Horário: 8h às 17h
local: Auditório do Colégio Pitágoras – Rua Santa Madalena 
Sofia, 25 – Cidade Jardim – Belo Horizonte Mg
Informações: www.sbim.org.br  - (11) 5081-7028
Vagas limitadas

18 e 19 de outubro e 8 e 9 de novembro 2013
• Curso – Avanços em Infectologia Pediátrica
Parceria departamento de Pediatria da UFMg / Comitê de 
Infectologia da SMP
local: Centro de treinamento da Sociedade Mineira de Pediatria

NACIONAl

20 e 21 de setembro 2013 
• Curso de Atualização em Alergia e Imunologia
local: João Pessoa PB
Informações sobre os próximos eventos no site www.sbp.com.br

8 a 12 de outubro 2013
• 36º Congresso Brasileiro de Pediatria 
• 9º Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica 
local: Curitiba PR 
www.cbpediatria.com.br 
www.reumatoped2013.com.br

CANP/2013 - Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica 
Veja locais e datas no site www.sbp.com.br
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IX Jornada de Amamentação, número  
recorde de participantes de todo o estado 

eVeNtOS

Belo Horizonte foi palco nos dias 23 e 24 de agosto da IX 
Jornada Mineira de Atualização em Amamentação promovida 
pela Sociedade Mineira de Pediatria, por meio de seu Comitê de 
Aleitamento Materno. Mais de 160 participantes, entre pediatras, 
nutricionistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem de Belo 
Horizonte e de 19 municípios do interior lotaram o auditório 
Borges da Costa na  Associação Médica de Minas gerais.

Sucesso de público e de conteúdo científico, o evento foi 
aberto pela pediatra Maria Cândida Bouzada Ferrarez que falou 
do caráter multiprofissional da jornada, cujo número de médicos 
participantes tem aumentado consideravelmente. “Neste ano 
tivemos 42 inscrições de pediatras, um importante passo para 
continuarmos trabalhando os temas relacionados à amamen-
tação, não nos esquecendo que o assunto é também ciência 
baseada em evidência”.

A solenidade de abertura da  IX Jornada contou, ainda, com 
a participação da Consultora estadual de Saúde da Criança e 
Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, que falou das  
ações governamentais a favor do aleitamento materno e da 
pediatra Maria Albertina Santiago Rego, referência técnica em 
neonatologia da Secretaria de estado de Saúde de Minas gerais, 
que enfatizou a importância da união de todos que trabalham 
com crianças e adolescentes,  em quaisquer instâncias governa-
mentais no atendimento a essa faixa de idade.

também transmitiram suas mensagens na cerimônia de 
abertura Márcia Parizzi, da Secretaria Municipal de Saúde, 
João Batista gomes Soares, presidente do CRMMg, e Paulo 
Poggiali, vice-presidente da SBP, que representou presidente da 
SBP, eduardo Vaz.

Para Maria Albertina Santiago Rego, referência técnica em 
neonatologia da Secretaria de estado de Saúde de Minas gerais, 
para que as políticas públicas deem resultado, será necessário que 
todos que trabalham com crianças e adolescentes em quaisquer 
instâncias governamentais se unam no atendimento a essa faixa 
de idade, “precisamos vencer o processo burocrático, que muitas 
das vezes, emperra nossa ação”, finaliza.

Na oportunidade, a SMP entregou uma placa à representante 
do Banco de leite Humano da Maternidade Odete Valadares, 
Maria Hercília de Castro Barbosa, em reconhecimento pelo 
grande esforço e desempenho do banco na defesa, promoção 
e apoio à amamentação em Minas.

O pediatra luciano Borges Santiago, 
presidente do departamento de Aleitamento 
Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria 
e do Comitê Científico de Aleitamento Mater-
no da SMP, lançou o Manual de Aleitamento 
Materno, um anseio antigo da SBP e da SMP. 
O livro custa R$59,00 e pode ser encontrado 
no site: http://www.manole.com.br

Campanha Transporte 
Neonatal Seguro

Na jornada, Raquel Pitchon 
fez o lançamento público da 
campanha tRANSPORte 
NeONAtAl SegURO: PARA 
gARANtIR UMA VIdA, cujo 
objetivo é o de conscientizar 
os gestores públicos e privados 
da necessidade urgente de 
capacitarem 100 % de suas equipes médicas e de enfermagem para que 
possam realizar a transferência de bebê em risco de forma adequada e 
segura. “Para se ter uma ideia, segundo a Secretaria de estado de Saúde, 
Minas conta com apenas 191 leitos de UtI pediátrico e 508 leitos de UtI 
neonatal, sendo que a maioria está concentrada na capital. em função disso, 
necessitamos de sensibilizar, mobilizar e capacitar a comunidade e todos que 
prestam assistência direta e indireta ao recém-nascido, para que mais vidas 
sejam salvas”, disse a presidente.

Na abertura do evento, as pediatras: Albertina Rego e Márcia Parizzi, 
das Secretarias de Saúde do estado e do município, respectivamente. 
Raquel Pitchon, presidente da SMP, João Batista, presidente do 
CRMMG, Maria Cândida, do Comitê de Aleitamento da SMP, Vânia 
Rocha, do Ministério da Saúde e Paulo Poggiali, vice-presidente da SBP

Maria Hercília 
de Castro 
recebe a 
homenagem 
da SMP ao 
Banco de 
Leite da 
Maternidade 
Odete 
Valadares
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COM A PAlAVRA

A Regional
A nossa Sociedade Regional de 

Pediatria do Vale do Rio grande con-
tinua lutando para que os honorários e 
as condições de trabalho dos pediatras 
melhorem a cada dia. Prova disso é 
que no ano passado conseguimos 
que a Unimed Uberaba melhorasse o 
valor da consulta médica que chegou 
a R$64,00. em março deste ano obti-
vemos a implantação da CBHPM pela 
mesma cooperativa. O pagamento da 
consulta de puericultura passou a ser 
de R$95,00.

A Regional, dando continuidade 
às suas ações no campo de qualifica-
ção científica dos pediatras, realizará 
nos dias 18 e 19 de outubro a Jornada de Pediatria, com a 
participação de palestrantes da USP de Ribeirão Preto/SP, 
UFU – Uberlândia/Mg e Hospital Menino Jesus de Curitiba/
PR. Nessa jornada teremos “o pediatra destaque do ano”, uma 
iniciativa para valorizar o especialista, que ocorre há cinco anos. 

em novembro próximo teremos uma jornada de Amamen-
tação, em data ainda a ser definida. Uma importante ação na 
área da amamentação ocorreu no dia 17 de agosto, quando 
apoiamos as atividades realizadas no Banco de leite Municipal 
de Uberaba, em parceria com Unimed Uberaba e ligas de AM 
e de Oncologia da Universidade Federal do triângulo Mineiro.

Luciano Borges – Presidente da Regional do Vale do Rio 
grande – Uberaba. 

A associada
O pediatra é um clínico completo, 

que cuida, além da criança, de toda a 
família. Como disse donald Winnicott 
(1896-1971), “um bebê não existe 
sozinho”, faz parte de uma relação. O 
pediatra acolhe as dúvidas dos pais e é 
parceiro na educação e na promoção 
da saúde global da criança.

Na minha vida como pediatra 
neonatologista e intensivista neonatal, 
tenho ajudado recém-nascidos a en-
frentarem este mundo “do lado de fora 
da barriga de suas mães”, algumas 
vezes necessitando de suporte mais 
intenso para sobreviver. Acompanhar o 
crescimento e desenvolvimento dessas 
crianças nas consultas de puericultura, promover sua saúde, 
me incentiva e recompensa. 

trabalho muito, com carinho e amor à profissão, apesar dos 
pediatras não serem valorizados como deveriam. Reconheço 
a importância do nosso trabalho e dos benefícios que ele traz 
para a criança, sua família e para a sociedade: os reflexos 
de uma boa atenção à saúde no início da vida extrapolam a 
infância e a adolescência e podem ser decisivos para toda a 
vida. Junto-me à a SMP na luta pela valorização do pediatra, 
adequadas condições de trabalho e remuneração e pela 
promoção do bem-estar físico, mental e social da criança e 
suas famílias.

Amarilis Batista Teixeira – Pediatra, neonatologista, 
intensivista neonatal – Maternidade Santa Fé/Unineo. Pre-
ceptora da Residência de Pediatria da Fhemig/Ambulatório 
de Puericultura e egressos.

20/12/2012: Reunião administrativa 
que aprovou patrocínio da indústria 
farmacêutica para o Simpósio de doenças 
Respiratórias. Planejamento e estruturação 
do evento. 

09/01/2013: Reunião no Centro de 
treinamento com Oswaldo trindade, 
secretário geral da SMP, Ricardo Sobreira, 
segundo secretário, Carlos Magno, 
tesoureiro, e Carlos César, administrador. 
A reunião teve como objetivo principal o 
planejamento das melhorias administrativas 
para o Centro de treinamento.

16/1/2013: Reunião com a diretoria 
executiva da SMP.

17/1/2013: Reunião administrativa SMP.
19/1/2013: Reunião com a diretoria executiva 

da Sociedade Paulista de Pediatria.
24/1/2013: Reunião com a Coordenação da 

Comissão Perinatal. entrega do Prêmio da 
SBP.

25/1/2013: Reunião administrativa SMP.
24/01/2013: entrega do prêmio da SBP à 

associada.
24/01/2013: Reunião administrativa no Ct.
31/01/2013: Reunião entre SMP e CRM-Mg 

para programação da agenda de cursos 
para 2013 no Centro de treinamento.

06/02/2013: Reunião com representantes dos 
comitês da Sociedade Mineira de Pediatria 
para discutir o Simpósio de Atualização 
em doenças Respiratórias na Infância e na 
Adolescência.

27/02/2013: Os presidentes do Comitê de 
Reanimação Neonatal, Márcio Pablo Pires e 
Vanessa Zákia, participaram do lançamento 
do projeto “Mães de Minas”, criado pelo 
governo estadual. trata-se de um conjunto 
de ações de saúde voltadas para a proteção 
e o cuidado da gestante e da criança no 
primeiro ano de vida.

28/02/2013: Reunião entre a presidente 
da SMP, Raquel Pitchon, e o gerente de 
nutrição infantil da Nestlé em Minas gerais, 
douglas Barbosa, para discutir questões 
relacionadas a patrocínios e apoios.

07/03/2013: Reunião da diretoria da 
SMP com representantes dos comitês de 
Adolescência, Neurologia Infantil, Saúde 
Mental e Saúde escolar para conversar 
sobre o fórum que aconteceu em maio.

07/03/2013: Reunião da presidente Raquel 
Pitchon com representantes da Abbott para 
patrocinar o Simpósio de Atualização em 
doenças Respiratórias da SMP.

12/03/2013: Participação da presidente 
da SMP, Raquel Pitchon, no lançamento 
do Programa de Residência Médica da 
Unimed-BH.

19/03/2013: O presidente do Comitê de 
Infectologia da SMP, Alexandre Braga, 
representou a instituição em uma reunião 
para discutir o protocolo estadual de 
influenza para o ano de 2013. 

03/04/2013: Raquel Pitchon participou de 
audiência pública na Assembleia legislativa 
de Minas gerais (AlMg) para discutir a 
questão da pediatria em Minas gerais.

04/04/2013: Representando a SMP, Cláudio 
Pacheco, diretor de assuntos profissionais, 
esteve na plenária convocada pelo CRMMg 
para apresentar os principais problemas de 
cada especialidade.

3/04/2013: Reunião administrativa.
3/04/2013: Audiência Pública na Assembléia 

legislativa.

10/04/2013: Reunião administrativa.
15/04/2013: Reunião com a Comissão 

estadual de Honorários Médicos e Hospitais 
com os serviços pediátricos.

18/04/2013: Reunião com a diretoria 
executiva da SMP.

19 e 20 /04/2013: Simpósio de Atualização 
em doenças respiratórias.

25/04/2013: Palestra ministrada pela vice-
presidente da SMP, Maria do Carmo Barros, 
na Academia Mineira de Pediatria (AMP) 
com o tema “telemedicina em educação 
continuada no estado de Minas gerais”.

01/05/2013: Participação da SMP, 
representada pela presidente Raquel 
Pitchon, na passeata pela melhoria do 
atendimento pediátrico, organizado pelo 
grupo Padecendo no Paraíso.

08/05/2013: “Fórum de Saúde escolar, 
Mitos e Ficções” realizado no Centro de 
treinamento da SMP.

09/05/2013: Reunião Nacional do Conselho 
Superior da Sociedade Brasileira de Pediatria 
(SBP) sobre a defesa profissional da 
especialidade com presença da presidente 
da SMP, Raquel Pitchon.

10/05/2013: Posse da nova diretoria da SBP 
com presença de Raquel Pitchon.

15/05/2013: Reunião Científica do Comitê 
de Adolescência da SMP com José geraldo 
leite Ribeiro sobre “Imunização de Crianças 
e Adolescentes e gestantes”.

24/5/2013: Mário lavorato representou 
a SMP em plenária da Câmara dos 
Vereadores para discussão das dificuldades 
de fixação de médicos no SUS-BH e a falta 
de pediatras nas redes pública e privada.

26/05/2013: Prova do teP/2013 – Mariana 
Poggiali foi uma das fiscais da prova. A 
presidente Raquel Pitchon também esteve 
presente.

 29/05/2013: Reunião entre o presidente da 
SBP, eduardo Vaz, José Belisário, presidente 
do Congresso da Abenepi e Raquel Pitchon.

03/06/2013: giane Marques Barbosa Chaves 
participou de reunião na AMMg para 
discussão do evento “Saúde na Praça”.

04/06/2013: Reunião realizada no Centro 
de treinamento. Participaram a presidente 
da SMP, Maurício Rodrigues Botelho, 
subsecretário de Ações em Saúde da  
SeS/Mg, e as pediatras Nara lúcia 
Carvalho e Silva e Mônica Vallone Sposito 
Marchi.

06/06/2013: Reunião entre o diretor 
tesoureiro do CRMMg, José Afonso, e 
Raquel Pitchon.

06/06/2013: Reunião da diretoria executiva 
da SMP.

11/06/2013: Cláudio Pacheco representou a 
SMP na debate do Ibedess sobre a “Crise na 
Pediatria”.

04/07/2013: Reunião administrativa na SMP.
09/07/2013: Reunião para discussão da 

implantação do Programa Nacional de 
Residência Pediátrica pela SBP.

12/07/2013: Reunião com da presidente da 
SMP com o presidente da Sociedade do Rio 
de Janeiro, edson liberal.

20/7/21/013: Reunião administrativa na SMP.
30/7/2013: Reunião da presidente Raquel 

Pitchon com os pediatras Maria Albertina 
Santiago Rego e José Sabino, sobre ações 
parceiras entre a Secretaria de estado de 
Mg e a SMP, com o objetivo da redução da 
mortalidade neonatal.

A Ç Õ E S  D A  D I R E T O R I A 
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deFeSA PROFISSIONAl

 O caos que assistimos hoje no pronto 
atendimento pediátrico tem razões multifatoriais 
a saber: baixa remuneração e valorização do 
pediatra, redução do número de consultó-
rios pediátricos, preços vis praticados pelas 
operadora dos planos de saúde suplementar, 
baixíssima remuneração para a assistência 
pediátrica hospitalar. 

A política da saúde pública e suplementar 
nos últimos dez anos não valorizou o trabalho 
pediátrico como também desconsiderou suas 
peculiaridades.

A prática pediátrica exige extremo envolvi-
mento e constantes estudos de atualização. O 
pediatra é um médico que recebe honorários 
apenas de consultas, não obtendo ganhos por 
outros procedimentos como, por exemplo, exa-
mes instrumentalizados, colocação de próteses, 
cirurgias ou procedimentos invasivos. 

A consulta pediátrica é um ato médico que 
envolve a anamnese, ou seja, um detalhado 
questionário a respeito da história da criança, 
desde seu período gestacional, condições de 
parto, seus antecedentes de doenças, assim 
como de seus familiares e cuidadores, contato 
com outros doentes, situação vacinal, dados re-
ferentes ao seu crescimento e desenvolvimento, 
padrões alimentares, de sono e atividade diária.

São também investigados os sinais ou 
sintomas atuais que motivaram a consulta, 
apresentados pela criança e o adolescente e 
pelos seus familiares. 

em seguida procede-se ao exame físico 
detalhado e a formulação das hipóteses diag-
nósticas. define-se então o melhor tratamento, 
sempre com o intuito de evitar o excesso de 
medicamentos e exames. São realizados a orien-
tação da dieta, atualização vacinal, estímulo às 
atividades físicas adequadas para cada faixa 
etária, prevenção de acidentes e, aconselha-
mentos educacionais. A consulta é finalizada 
após abordagem da criança e seus familiares 
quanto às dúvidas na conduta proposta.

 Como é fácil perceber mesmo na urgência, 
a consulta pediátrica demanda um tempo maior 
para sua realização e exige na maioria das 
vezes uma assistência ao paciente e à família 
pós-consulta, seja através de telefonemas, 
mensagens virtuais ou reavaliações.

diante das peculiaridades da especialidade 
e os baixos honorários praticados pela saúde 
suplementar na área pediátrica, ao longo dos 
últimos anos, ocorreu a redução da procura 
pela especialidade em prol de outras.

A Sociedade Mineira de Pediatria acredi-
ta que a valorização da consulta pediátrica, 
assim como a criação de novos procedimen-
tos para especialidade, poderiam mudar 
o cenário atual e restabelecer o equilíbrio 
no atendimento pediátrico, sugerindo que 
sejam adotadas as seguintes medidas:

1. Valor mínimo sugerido da consulta 
pediátrica de R$ 120,00.

2. Pagamento dos honorários e procedi-
mentos hospitalares, usando como paradig-
ma básico a edição vigente da Classificação 
Brasileira Hierarquizada de Procedimentos 
Médicos – CBHPM – na banda média.

3. Criação do procedimento: Atendi-
mento Ambulatorial de Puericultura-AAP, 
para o acompanhamento da criança e do 
adolescente. Código CBHPM: 10106146, 
porte 3B. Ítem de inquestionável importân-
cia da proposta, posto que o procedimento 
de puericultura inclui ações fundamentais 
para o acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento da criança, como o teste 
de denver, com verificação de déficits e 
estímulo ao desenvolvimento neuropsico-
motor, prevenção de acidentes, orientação 
alimentar, detecção precoce de patologias, 
medidas essenciais à prevenção de futuras 
patologias como o diabetes, hipertensão 
arterial e coronariopatias, obesidade, cân-
cer, situações que tanto oneram a carteira 
de custos das operadoras.

4. Adoção do tratamento Clínico Am-
bulatorial em Pediatria – tCAP. Refere-se 
à remuneração do tratamento, em consul-
tório, de crianças portadoras de doenças 
habitualmente cuidadas em regime de 
internação hospitalar.

5. Criação do valor da visita hospitalar 
neonatal e pediátrica. Reajuste com a mu-
dança do porte da CBHPM de 2A para 3A. 
A visita hospitalar na pediatria demanda 
avaliação clínica, cobrança e acompanha-
mento dos exames e reavaliações frequentes 
bem como boletins diários da situação do 
paciente. 

6. Criação da remuneração médica para 
avaliação do paciente na sala de observa-
ção (em leito) ou seja na semi-internação. 
Criação de um código de procedimento para 
acompanhamento do paciente na sala de 
observação ou semi-internação. Sugerindo 
para este o porte 3C.

7. Reajuste dos honorários do pediatra 
na sala de parto. Pagamento pela CBHPM 
plena vigente, banda média, conforme  
item 2. Pagamento do Porte 1.01.03.99-6:  
- Atendimento ao recém-nascido prematuro 
ou que necessita de manobras de reanima-
ção com uso de O2 sob pressão positiva  
e/ou entubação traqueal (Porte 5B). 

8. Adicional noturno e de fim de semana. 
Já são pagos por todos os convênios, con-
forme a CBHPM: atendimento de urgência 
e emergência. Os atos médicos praticados 
em caráter de urgência ou emergência terão 
um acréscimo de trinta por cento (30%) em 
seus portes nas seguintes eventualidades: 
no período compreendido entre 19h e 7h 
do dia seguinte; em qualquer horário aos 
sábados, domingos e feriados. 

9. Utilização do Piso Salarial da Fede-
ração dos Médicos (FeNAM) no valor de 
R$10.412,00 por 20 horas semanais.

definir a falta de pediatras como reflexo 
de uma crise nacional é abrir mão das res-
ponsabilidades que o gestor tem em oferecer 
boas condições de trabalho e remuneração, 
para que o profissional exerça de maneira 
digna e saudável o seu ofício.

O que parece faltar não são pediatras 
e sim sensibilidade e desejo concreto de 
oferecer às crianças, gestantes e população 
em geral uma solução sólida, perene e efe-
tiva que garanta a todos o direito básico de 
acesso aos serviços de saúde, com agilidade 
e qualidade.

Atenciosamente,

Dra. Raquel Pitchon dos Reis
– Presidente da Sociedade Mineira de 
Pediatria

Dr. Cláudio Drummond Pacheco
– Diretor de Defesa Profissional da 
Sociedade Mineira de Pediatria

Dr. Mário Lavorato da Rocha
– Diretor de Integração das Regionais da 
Sociedade Mineira de Pediatria

Dr. Ricardo Sobreira Silva Araújo
– 2º Secretário da Sociedade Mineira de 
Pediatria

Valorizando o atendimento pediátrico
Carta enviada a todos os gestores de saúde privada em Minas, no início de junho, com o  
conteúdo voltado para a situação do pediatra e suas reivindicações. O trabalho foi 
executado pelas diretorias de Defesa Profissional e de Integração das Regionais da SMP:



qUAlIFICAçãO

A Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) vai realizar no dia 
21 de setembro, a partir das 8h na sede da Associação 
Medica de Minas gerais (AMMg), o Simpósio de 
Atualização em gastroenterologia e Nutrologia Pediátrica. 
durante o simpósio serão discutidos os principais assuntos 
sobre as especialidades. O evento será realizado em uma 
parceria dos comitês científicos de gastroenterologia e de 
Nutrologia Pediátrica. 

SMP promove Simpósio 
sobre Gastroenterologia 
e Nutrologia Pediátrica

Público alvo: pediatras
Vagas: 200 participantes
local: Auditório Oromar Moreira – AMMg – Belo Horizonte

PROGRAMAÇãO

Coordenação
dr. Marco Antônio duarte (gastroenterologia Pediátrica)
dra. Virgínia Resende Silva Weffort (Nutrologia Pediátrica)

7h30 às 7h50 – Recepção aos inscritos

7h50 às 8h – Abertura oficial do Simpósio 
dra. Raquel Pitchon - Presidente da SMP

8h às 8h30 – Conferência - Dor abdominal crônica: há cura? 

8h30 às 9h30 – Simpósio Satélite

9h30 às 10h50 – Mesa Redonda de Gastroenterologia
Presidente: dr. Francisco José Penna
debatedora: dra. Márcia Regina Fantoni torres

9h30 às 9h50 – Constipação intestinal: qual é o melhor 
tratamento?
dra. Maria do Carmo Barros de Melo

9h50 às 10h10 – DRGE: quando e como tratar
dra. Rocksane de Carvalho Norton

10h10 às 10h30 – Alergia alimentar: avanços no diagnóstico e 
tratamento
dra. Raquel dos Santos Malheiros

10h30 às 10h50 – debate

10h50 às 11h20 – INteRVAlO

11h20 às 12h40 – Mesa Redonda de Gastroenterologia
Presidente: dra. Maria do Carmo Barros de Melo
debatedor: dr. Marco Antônio duarte

11h20 às 11h40 – Novidades em diarreia aguda
dr. luciano Amédée Péret Filho

11h40 às 12h – Doença celíaca: quando pensar 
dra. Paula Valladares Povoa guerra

12h às 12h20 – Colestase: como abordar 
dra. eleonora druve tavares Fagundes

12h20 às 12h40 – debate

12h40 às 13h40 – Simpósio Satélite

13h40 às 14h10 – INteRVAlO 

14h10 às 14h40 – Conferência - A importância da nutrição 
adequada na primeira infância 
dra. Virgínia Resende Silva Weffort 

14h40 às 16h – Mesa Redonda de Nutrologia 
Presidente: dra. Maria Cândida Bouzada
debatedora: dra. elaine Alvarenga de Almeida Carvalho

14h40 às 15h – Desafios do aleitamento materno no mundo 
contemporâneo
dr. Roberto gomes Chaves

15h às 15h20 – Vitamina D em pediatria
dra. Rocksane de Carvalho Norton

15h20 às 15h40 – Anemia por deficiência de ferro: prevenção e 
controle
dr. Flávio diniz Capanema

15h40 às 16h – debate

16h às 16h30 – INteRVAlO

16h30 às 17h50 – Mesa Redonda de Nutrologia
debatedora: dra. Adriana Reis Brasil

16h30 às 16h50 – Uso de suplementos na adolescência
dra. Virgínia R. S. Weffort

16h50 às 17h10 – Obesidade infantil: aspectos preventivos 
perinatais
dr. Joel Alves lamounier

17h10 às 17h30 – Síndrome do intestino curto e seus aspectos 
nutricionais
dra. Priscila Menezes Ferri liu

17h30 às 17h50 – debate

17h50 – encerramento 
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