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Inúmeros artigos 
são publicados a 
respeito do de-
senvolvimento da 
criança no mundo 
contemporâneo. 
diante do aumen-
to da violência e 
dos maus tratos 
às crianças e aos 
adolescentes, essa 

questão é motivo de preocupação cres-
cente entre as entidades e profissionais 
de saúde que atuam na área. A felicidade  
está intimamente relacionada com o 
desenvolvimento de todas as pessoas. 
Contribuir para o desenvolvimento inte-
gral da criança, promovendo assim a sua 
felicidade é tarefa árdua, leva tempo e 
depende não só da família, da socieda-
de e dos pediatras, mas, sobretudo, de 
políticas governamentais permanentes. 
O envolvimento dos pediatras e dos 
profissionais que atendem a criança e o 
adolescente, apoiados pelas suas repre-
sentações associativas, poderá colabo rar 
nessa difícil missão.

Vivemos em uma sociedade onde a 
busca pela riqueza material deixa pouco 
tempo para os pais se dedicarem aos 
filhos. O sistema capitalista exige desses 
pais uma presença cada vez maior no 
mercado de trabalho e interagir com os 
filhos, a natureza, os amigos, as práticas 
espirituais, ou com o descanso, fica em 
segundo plano. tal ciclo ocasiona o que 
poderíamos designar de fenômeno da ter-
ceirização do afeto. Pessoas e instituições 
são contratadas para assumir a educação 
dos filhos: as cuidadoras, os motoristas, 
os parentes, as escolas e as creches. 
Para se conseguir que as crianças fiquem 
quietinhas, muitas vezes, são colocadas 
diante de “babás eletrônicas”, como a  
tV, jogos eletrônicos, dVds e filmes, 
durante horas a fio. 

Por outro lado, temos os pais que se 
dedicam integralmente aos seus filhos. As 
mães que abdicam da vida profissional 
com objetivo de cuidar somente da família 
são exemplos concretos. Os fortes vínculos 
afetivos podem prevenir o crescimento 
de uma geração egoísta,indiferente, 
imatura e inapta para lidar com situações  
mais exigentes.

Indubitavelmente, entre os extremos 
de delegar a terceiros a educação dos 

A criança, o adolescente e a política

NACIONAl

28 de abril a 2 de maio 2015
II CONGRESSO PAULISTA E  
I CONGRESSO BRASILEIRO DE 
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 
PEDIÁTRICAS
local: Fecomércio, São Paulo/SP
Informações: www.emergenciaspediatricas.
com.br

1 a 3 de maio 2015
17º. CONGRESSO BRASILEIRO DE 
NEFROLOGIA PEDIÁTRICA 
local: Minas Centro, belo Horizonte/MG
Informações: www.nefroped2015.com.br/

15 a 17 de maio 2015
13º. SIMPÓSIO BRASILEIRO DE VACINAS
local: São Paulo/SP
Informações: Ekipe de Eventos - 
tel: 41 3022-1247

3 a 6 de junho 2015
11º. CONGRESSO BRASILEIRO 
PEDIÁTRICO DE ENDOCRINOLOGIA E 
METABOLOGIA
local: Centro de Convenções, Natal/RN
Informações: Ekipe de Eventos - 
tel: 41 3022-1247

17 a 20 de junho 2015
13º CONGRESSO BRASILEIRO ALERGIA 
E IMUNOLOGIA 
local: bahia Othon, Salvador/bA
Informações: Ekipe de Eventos - 
tel: 41-3022-1247

12 a 16 de outubro 2015

37º. CONGRESSO BRASILEIRO DE 
PEDIATRIA 

10º. CONGRESSO BRASILEIRO DE 
REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA 
local: Riocentro, Rio de Janeiro/RJ
Informações: Ekipe de Eventos - 
tel: 41-3022-1247

filhos e da dedicação integral, temos 
vários outros modelos de mães e famílias 
que variam de acordo com as caracterís-
ticas econômicas, geográficas, culturais, 
religiosas, entre outras. definir modelos 
únicos de mães, com o objetivo de melhor 
educar as crianças seria colaborar para 
o aumento da angústia e sentimento 
de culpa de milhares de mulheres que,  
na vida real, não podem segui-los. 

As políticas governamentais são 
imprescindíveis para o bom desenvol-
vimento da criança e do adolescente. 
Nesse aspecto os movimentos associativos 
podem e devem contribuir na sugestão 
de estratégias para o enfrentamento dos 
graves problemas que atingem a criança 
e o adolescente brasileiro. A Sociedade 
brasileira de Pediatria (SbP) considera 
a instituição das seguintes medidas 
prioritárias: o acesso universal de fetos, 
crianças e adolescentes à atenção pe-
diátrica, a licença maternidade de seis 
meses o programa de residência médica 
em pediatria com duração de três anos, 
a construção e manutenção de Hospitais 
Infantis em pontos estratégicos do país, 
o credenciamento de pediatras para 
atender demanda do SUS em consultório, 
a garantia da realização da consulta de 
puericultura feita por pediatra , a amplia-
ção do Programa Nacional de Educação 
Infantil (PRONEI), projeto de lei concebido 
pela SbP em 2007, visando a criação de 
creches e pré-escolas de qualidade em 
todos os municípios , a criação da profissão 
de cuidador da primeira infância, a oferta 
de ensino fundamental de qualidade, em 
tempo integral, a prevenção do alcoolis-
mo e do uso de drogas ilícitas e o fim da 
propaganda com crianças.

Um futuro melhor par o nosso País 
está diretamente aliado à capacidade da 
nossa sociedade de promover as boas prá-
ticas dos cuidados coletivos e individuais. 
Além disso, necessitamos de um apoio 
governamental com implementação das 
medidas necessárias para que um dia  
todas as nossas crianças e adolescentes 
possam ter o direito de serem verdadei-
ramente amadas, cuidadas e valorizadas! 

Feliz Natal e um Ano Novo cheio de 
realizações para todos para todos os pe-
diatras e para nossas crianças!

Raquel Pitchon dos Reis
PRESIdENtE dA SMP
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SIMPóSIO

Da concepção ao segundo aniversário: 
especialistas discutem período essencial da vida

A SMP realizou nos dias 19 e 20 de 
setembro, na Associação Médica de Minas 
Gerais (AMMG), o Simpósio “Os Primeiros 
1000 dias de Vida”. Com objetivo de mostrar 
a importância desse período, que compre-
ende desde a concepção até o segundo 
aniversário da criança, o evento contou 
com a presença de aproximadamente 300 
pediatras, de belo Horizonte, região metro-
politana e de várias cidades mineiras. Mais 
de 20 conferencistas contribuíram para que 
quatro grandes temas fossem abordados no 
Simpósio:perinatologia, nutrologia, triagem 
neonatal e neonatologia. 

Em uma abertura rápida e objetiva, Ra-
quel Pitchon, presidente da SMP, agradeceu 
à Comissão Científicae aos patrocinadores. 
Comentou sobre as inúmeras matérias que 
saíram na imprensa sobre os problemas no 
atendimento pediátrico e pronto atendimentos 
lotados. Salientou aspectos sobre o questio-
nário que a SMP aplicou durante a Prova 
de Obtenção do título de Especialista em 
Pediatria (tEP), em que foi constatado que o 
perfil do pediatra não mudou. “Continua um 
idealista, mas nem por isso podemos deixar de 
lado a discussão sobre a defesa profissional”, 
alertou Raquel. 

O assunto perinatologia foi o primeiro a ser 
tratado, quem iniciou as palestras foi Navan-
tino Alves Filho, vice-presidente da Academia 
Mineira de Pediatria, que falou sobre “Os 
primeiros 1000 dias de vida: determinando 
o Futuro”. Navantino lembrou que o período 
perinatal compreende da 22ª semana de 
gestação até 30 dias depois do nascimento 
da criança e que a nutrição da gestante e da 

criança nessa fase é extremamente impor-
tante. Em seguida, a ginecologista Maria Inês 
de Miranda lima fez uma explanação sobre 
“Gravidez x Métodos de Concepção nos dias 
atuais e seus dilemas”. 

Na sequência, o palestrante HevertonPe-
tersen apresentou as novas possibilidades 
de intervenções cirúrgicas, ainda intraútero, 
e que podem melhorar significativamente 
o prognóstico de patologias extremamente 
graves como a hérnia diafragmática. Maria 
Albertina Santiago Rego, representante da 
Secretaria Estadual de Saúde, fechou o pri-
meiro dia de evento com a aula “Mortalidade 
perinatal: realidade atual e estratégias para 
enfrentamento”. Ela apresentou o “Programa 
de Qualificação da Assistência Perinatal de 
MG”, do qual a SMP é parceira. Esse pro-
grama tem entre seus objetivos a melhoria 
dos indicadores assistenciais e redução da 
mortalidade perinatal.

O segundo dia do Simpósio foi marcado 
por inúmeras conferências que incentivaram a 
participação da plateia. Raquel Pitchon apre-
sentou a palestra “Estratégias de Intervenção 
Alimentar para a Prevenção da Alergia”, na 
mesa de nutrologia. Segundo ela, um tema 
desafiador, pois se o Simpósio for repetido 
daqui a dois anos muito pode mudar, mas 
que uma coisa é certa: a melhor maneira 
de alimentar o bebê é com o leite materno. 
O uso e abuso de nutrientes e vitaminas, 
aleitamento materno, obesidade e o desen-
volvimento da visão também foram tratados 
dentro do grande tema nutrologia. Palestras 
respectivamente ministradas por Virgínia 
Weffort, Maria Cândida Ferrarezbouzada 

Viana, Antônio José das Chagas e Geraldo 
barros Ribeiro.

dentro de triagem Neonatal, Marcos bur-
le Aguiar, do Programa de triagem Neonatal 
da UFMG (Nupad) e presidente do Comitê 
de Genética da SMP, apresentou números 
impressionantes. de 1994 até 2014 foram 
triados mais de 5 milhões de recém-nascidos 
pelo teste do pezinho. Segundo ele, 95% dos 
bebês comparecem para o teste até o sétimo 
dia de vida. Outros testes de triagem neonatal 
tiveram espaço na mesa.O do coraçãozinho, 
segundo zilda Maria A. Meira, presidente do 
Comitê de Cardiologia, acaba de se tornar 
obrigatório nas maternidades. Sobre as 
atualizações e melhores práticas dos testes 
da orelhinha e olhinho, falaram Ricardo 
Godinho e Pedro Paulo Reis. Jorge Andrade 
Pinto, também da UFMG, falou da possível 
introdução da triagem para Imunodeficiência 
Combinada Grave.

O Simpósio terminou com a mesa re-
donda sobre Neonatologia, destacando-se a 
diretora de cursos da SMP, Marcela damásio, 
que falou sobre “O pediatra na sala de parto”. 
As abordagens do RN Pré termo tardio e dos 
distúrbios respiratórios realizadaspor Jose 
Mariana Sales e Oswaldo trindade Filho, 
permitiu aos participantes uma ampla revisão 
sobre os temas.

Navantino Alves Filho 
fala da importância 
da nutrição para 
a criança e para a 
gestante nos primeiros 
1000 dias de vida
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VIOlÊNCIA

“Contamos com 
uma boa residência 
pediátrica no principal 
hospital da região”

A Regional Vale do Aço da Sociedade 
Mineira de Pediatria abrange uma área com 
mais de setenta pediatras, sendo que grande 
parte atende em vários locais de trabalho: 
pronto-socorro, postos de saúde, enfermaria, 
sala de parto, consultório, UtI, entre outros. 
Como a maioria de nossa especialidade, 
nós também temos problemas a serem 
enfrentados. destacamos a sobrecarga de 
trabalho, a correria para atender em vários 
locais diferentes e a participação em mais de 
uma escala de plantão para uma significativa 
parcela dos pediatras.

Contamos com uma boa residência de 
pediatria no principal hospital da região e a 
procura pelas vagas da residência tem sido 
crescente. O problema da falta de pediatras 
ainda não nos afeta, mas os consultórios 
estão sobrecarregados, pois muitos profis-
sionais preferem trabalhar em outros locais 
e não no consultório particular/convênio, o 
que aumenta significativamente a demanda 
dos pacientes por esse tipo de atendimento.

temos procurado melhorar as condições 
de trabalho do pediatra da regional e uma 
das ações está relacionada aos serões de pe-
diatria bimensais para ajudar na atualização 
e educação continuada do nosso profissional. 
Valorizamos muito a atuação da SMP nas 
áreas de educação continuada, apoio e va-
lorização do pediatra, o que nos incentiva a 
agir da mesma forma aqui também.

Sigrid Terezinha Campomizzi Calazans
Presidente - regional Vale do aço

Cerca de 150 profissionais multidisci-
plinares que trabalham no atendimento 
a crianças e adolescentes em Minas 
Gerais encheram o auditório do Conselho 
Regional de Medicina de Minas Gerais 
(CRMMG), entre 2 e 4 de outubro. Eles 
participaram do V Fórum da Academia 
Mineira de Pediatria, cujo tema principal 
tratou da “Violência contra a criança e o 
adolescente”, com a presença de pales-
trantes de todo o país. 

A abertura oficial contou com as pre-
senças do vice-presidente da Sociedade 
brasileira de Pediatria (SbP), Paulo Pog-
giali, representante do presidente Eduardo 
Vaz; a presidente da Sociedade Mineira 
de Pediatria, Raquel Pitchon; o presidente 
da Academia Mineira de Pediatria, José 
Sabino de Oliveira e a coordenadora de 
Atenção à Saúde da Criança e do Ado-
lescente da Secretaria de Saúde de bH, 
Márcia Parizzi. 

“EDUCAR DÁ TRABALhO” –  A con-
ferência de abertura coube ao acadêmico 
José Martins Filho, presidente da Academia 
brasileira de Pediatria (AbP), que discorreu 

Mesa de abertura do 
Fórum da AMP conta 
com as presenças 
de Márcia Parizzi, 
representante da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, José Sabino de 
Oliveira, presidente da 
AMP, Raquel Pitchon, 
presidente da SMP, e 
Paulo Poggiali, vice-
presidente da SBP

Sucesso no Fórum da Academia Mineira
sobre “A criança e o adolescente: vivência 
do dia a dia”. O palestrante iniciou sua fala 
deixando claro que nem todos concordam 
com seus pensamentos sobre a violência 
infanto-juvenil, pois ele levanta temas po-
lêmicos como, por exemplo, a importância 
da mãe dar assistência ao bebê durante 
os primeiros mil dias de vida, apesar da 
necessidade que ela tem de trabalhar para 
ajudar as despesas da casa. 

José Martins lembrou que nas relações 
familiares do mundo contemporâneo, as 
crianças são ameaçadas desde o desmame 
precoce, passando pela terceirização infan-
til (babás, creches avós) até a alienação 
parental (briga de pais separados pela 
atenção dos filhos) e a família mosaico 
(filhos de pais diferentes na mesma família). 
“A gênese da violência começa quando 
acaba a licença maternidade”, sentencia 
o pediatra, que traça um quadro negativo 
para o futuro dessas crianças. Segundo ele, 
estudos comprovam que o desenvolvimento 
da personalidade se dá durante os primeiros 
dois anos de vida e casos como suicídio 
infantil e desvios de personalidade são 
ocasionados por falta de carinho e de afeto.
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ENCONtRO

Reunião Ampliada é promovida pela Pediatria
Final de ano é tempo de celebrar, mas também 

de refletir e planejar sobre o futuro. Aproveitando 
esse espírito, a diretoria executiva da SMP convidou 
todos os seus presidentes de regionais, presidentes de 
comitês científicos, diretores e membros da sua dire-
toria ampliada, além de representantes da Academia 
Mineira de Pediatria (AMP) para participar de uma 
reunião ampliada, que aconteceu na quinta-feira, 
27/11, no Hotel Quality, em belo Horizonte. A ideia: 
discutir propostas para 2015 e fazer um balanço dos 
dois anos da gestão, presidida por Raquel Pitchon. 

Os participantes foram divididos em oito grupos 
de discussão: AMP, conselho fiscal e financeiro, cur-
sos de reanimação neonatal e pediátrica, curso de 
urgência e emergência, defesa profissional, pediatria 
ambulatorial, pediatria hospitalar e site da SMP. Esses 
grupos tiveram uma hora para conversar sobre suas 
propostas e depois fizeram uma pequena apresenta-
ção. Iniciando as falas, Raquel Pitchon lembrou que 
uma reunião como essa tem como objetivo mobilizar 
e estimular a todo “esse excelente grupo de trabalho” 
para enfrentar o terceiro e último ano de gestão. A 
presidente fez questão de frisar que sem a diretoria e 
os comitês não seria possível a realização de todos os 
projetos na área de atualização, formação científica 
e defesa do pediatra. 

CAMPANhA – O presidente do Comitê de En-
docrinologia da SMP, Antônio José Chagas, propôs 
o lançamento de uma campanha de prevenção 
contra a obesidade. A ideia foi muito bem recebida 
por todos os presentes. Raquel Pitchon sugeriu que 
todos os esforços sejam empenhados para que essa 
seja uma grande campanha, que deve ser lançada 
durante o Congresso Mineiro, em abril de 2015. 

Confraternização da SMP reuniu diretoria ampliada para discutir a gestão e planejar o futuro

CONGRESSO – Para fechar a reunião ampliada, Oswaldo trindade, secretário 
geral, apresentou o 14º Congresso Mineiro de Pediatria, que acontece entre 19 e 22 
de abril, no Minascentro, em belo Horizonte. O tema será “Pediatria: Atualização e 
Qualificação”. Oswaldo mostrou um resumo da grade científica, que incluirá apre-
sentações de casos clínicos que irão abordar as fases do crescimento da criança: o 
bebe e sua família, a criança e sua família e o adolescente e sua família. Ao final, 
Raquel Pitchon recebeu uma justa homenagem pelos primeiros dois anos de sua 
profícua gestão. 
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AçõES dA dIREtORIA

AGOSTO

1: Reunião com dra. Giane Marques (2ª. Secretária da 
SMP); reunião com dra. Marcela damásio (diretora 
de Cursos de Reanimação da SMP).

1/2: dra. Raquel Pitchon representou a SMP na 
Jornada de Alergia e Imunologia do Hospital Felício 
Rocho e Hospital Infantil João Paulo II.

2: dra. Giane Marques (1ª. Secretária da SMP) 
representou a Sociedade Mineira de Pediatria na 
comemoração do dia Mundial da Amamentação no 
Parque das Mangabeiras.

4: Reunião com dra. Sônia lansky;  
reunião com dra. Maria Cândida Ferrarez (Presidente 
do Comitê de Aleitamento Materno da SMP).

5: Reunião com dra. Caroline Máximo (Presidente do 
Comitê de terapia Intensiva Pediátrica da SMP).

7: Reunião com dr. José Geraldo leite Ribeiro; reunião 
com dra. Sônia lansky; reunião com dra. Priscila 
Ferri (diretora de Informática da SMP); reunião com 
dr. Fábio Guerra.

12: Reunião com dr. José Maria Penido (Presidente 
do Comitê de Nefrologia Pediátrica da SMP); 
reunião com dr. José Augusto Ferreira (diretoria de 
Provimento a Saúde da Unimed-bH).

13: Reunião com dr. José Sabino de Oliveira 
(Presidente da Academia Mineira de Pediatria); 
reunião com dr. Milton Macedo (diretor de 
defesa Profissional da SbP); reunião com dra. 
Maria Cândida Ferrarez (Presidente do Comitê de 
Aleitamento Materno da SMP); reunião da Academia 
Mineira de Pediatria. Presentes: dr. José Sabino de 
Oliveira, dr. Francisco José Caldeira Reis, dr. Paulo 
César Pinho Ribeiro e dra. Márcia Rocha Parizzi.

18: Reunião com dra. Maria Albertina Santiago Rêgo; 
reunião com dra. Maria Cândida Ferrarez (Presidente 
do Comitê de Aleitamento Materno da SMP); reunião 
com dra. Caroline Máximo (Presidente do Comitê de 
terapia Intensiva Pediátrica da SMP).

19: Reunião com dra. Maria Cândida Ferrarez 
(Presidente do Comitê de Aleitamento Materno da 
SMP); reunião com dra. Maria Albertina Santiago 
Rêgo.

21: Reunião administrativa com Janete (Secretária da 
SMP).

22/23: dra. Raquel Pitchon participou da X Jornada 
Mineira de Atualização em Amamentação.

27: Reunião com o dr. Itagiba de Castro Filho 
(Presidente do CRMMG); reunião da diretoria 
Executiva. Presentes: dr. Ricardo Sobreira, dra. Giane 
Marques, dra. Marisa lages, dra. Raquel e Ana 
Fazito.

30: Reunião com dra. tânia Si.

SETEMBRO

1: Reunião com acadêmica Sara, representante 
de Patos de Minas; reunião com representante 
da Nestlé; reunião da diretoria executiva da SMP. 
Presentes: dra. Raquel Pitchon, dr. Oswaldo 
trindade, dra. Giane Marques, dra. Marisa lages, 
dra. Márcia Penido, dra. Marcela damásio, dr. 
Márcio Pablo Miranda, dra. Vanessa zákia Miranda 
e Ana Fazito.

5: Participação em Simpósio de Alergia Ocular em 
Recife, PE.

8: Reunião com dra. Márcia Penido, Coordenadora do 
Curso de Reanimação Neonatal da SMP. 

9: Reunião com dra. Márcia Parizzi.

10: Reunião com dr. Eduardo da Silva Vaz, Presidente 
da SbP; reunião com dr. José Sabino de Oliveira, 
Presidente da AMP; reunião com dr. José Geraldo 
leite Ribeiro.

25: Reunião com dr. Frederico Mitre (Coordenador 
do Curso PAlS da SMP); reunião com dr. Fábio 
Augusto (Vice-Presidente do CRMMG); reunião 
entre dra. Raquel Pitchon e dra. Marcela damásio 
(Coordenadora dos Cursos de Reanimação da SMP) 
e dra. Márcia Penido (Coordenadora do Curso de 
Reanimação Neonatal da SMP); dra. Raquel Pitchon 
participou do Curso “transtornos de Aprendizagem e 
Mau desempenho Escolar”, realizado pelo Comitê de 
Neurologia Infantil da SMP.

OUTUBRO

2/4: dra. Raquel Pitchon participou do V Fórum da 
Academia Mineira de Pediatria.

6: Reunião com dr. Fábio Guerra (Vice-Presidente do 
CRMMG); reunião com dr. Reinaldo Montenegro; 
reunião com dr. Cláudio Pacheco (diretor de Assuntos 
Profissionais da SMP).

9: Reunião diretoria SMP. Presentes: dra. Raquel 
Pitchon, dr. Oswaldo trindade, dra. Marisa lages, 
dra. Giane Marques, dra. laís Valadares, dra. 
Rocksane Norton e Ana Fazito; dra. Marisa lages 
e dr. Oswaldo trindade participaram de reunião 
do Comitê de Especialidades da Unimed-bH; 
dra. Raquel fez reunião com dr. Alexandre braga 
(Presidente do Comitê de Infectologia Pediátrica); 
dra. Raquel fez reunião com dr. Paulo César Pinho 
Ribeiro (Acadêmico titular da Academia Mineira de 
Pediatria); dra. Raquel fez reunião com Guilherme 
Gomide (Presidente da liga de Pediatria da Faculdade 
de Ciências Médicas de Minas Gerais).

16: dra. Raquel fez reunião com Gisele lara e Fabiana 
Fernandes (funcionárias do Centro de treinamento 
da SMP) e com Janete Miranda (secretária da SMP); 
dra. Raquel fez reuniões com dra. Marcela damásio 
(diretora de Cursos da SMP) e Geraldo luiz (contador 
da SMP); dra. Raquel fez reuniões com dr. lincoln 
lopes Ferreira (Presidente da AMMG) e dr. Fábio 
Guerra (Vice-Presidente do CRMMG); dra. Raquel fez 
reunião com Ana Fazito (Assessora de Comunicação 
da SMP).

22: Reunião XIV Congresso Mineiro de Pediatria. 
Presentes: dra. Marisa lages e dr. luciano Amedée 
via skype com dra. Maria do Carmo barros de Melo.

23: dra. Raquel fez reunião com Míriam de Oliveira 
Carvalho (coordenadora da biblioteca Virtual da 
AMMG); reunião luís Alexandre (Gerente Regional 
Sudeste Nestlé Nutrition).

24: Reunião com dr.tiago lazaroni (Hospital Municipal 
de Nova lima).

28: Reunião com drs. Cláudio Pacheco (diretor de 
Assuntos Profissionais da SMP), luís Alexandre 
(Gerente Regional Sudeste Nestlé Nutrition), dr. 
Ricardo Sobreira (2º. Secretário da SMP) e dra. Sônia 
lansky (SMS/PbH).

29: Reunião com dra. Cáthia Costa Carvalho Rabelo.

30: Seminário da Assistência Obstétrica e Neonatal 
realizada no auditório da Associação Mineira do 
Ministério Público.

NOVEMBRO 

3: Reunião dra. Nulma (Faculdade de Ciências 
Médicas de Minas Gerais). 

5: dra. Raquel Pitchon fez reuniões com luiz 
Alexandre (Gerente Regional Sudeste Nestlé 
Nutrition), dra. Márcia Penido (Coordenadora 
Estadual do Curso de Reanimação Neonatal da 
SMP),dra. Giane Marques (1ª. Secretária da 
SMP), dr. Milton Macedo de Jesus (diretor de 
defesa Profissional da SbP);dra. Marisa lages 
(1ª. tesoureira da SMP), dra. Raquel fez reunião 
com dr. Cláudio Pacheco (diretor de Assuntos 
Profissionais da SMP).

6: Reunião administrativa com Janete. 

7: dr. Cláudio Pacheco (diretor de Assuntos 
Profissionais da SMP) participou do Fórum de 
defesa Profissional da SbP em brasília. 

8: dra. Raquel Pitchon participou de reunião do 
Conselho Superior da SbP.

11: Reunião com dra. Marisa lages (tesoureira 
da SMP).

11: Reunião com dr. Wilson Rocha Filho 
(Presidente do Comitê de Pneumologia Pediátrica 
da SMP).

12: Reunião administrativa com Janete; reunião 
com dr. Jorge Andrade Pinto (Presidente do 
Comitê de Alergia Pediátrica da SMP); reunião 
com dra. Giane Marques (1ª. Secretária da 
SMP). 

13: dr. Márcio Pablo e dra. Vanessa devitto zákia 
Miranda representaram a SMP na reunião do 
Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade 
Materna, Infantil e Fetal do Estado de Minas 
Gerais (CEPMMIF).

17: Reunião com dr. Wilson Rocha Filho 
(Presidente do Comitê de Pneumologia Pediátrica 
da SMP).

18: Reunião com dra. Rocksane Norton; reunião 
com dr. Oswaldo trindade Filho (Secretário Geral 
da SMP).

19: Reunião com dr. Marco Antônio (Presidente do 
Comitê de Gastroenterologia Pediátrica da SMP); 
reunião com dra. Cynthia tângari (Presidente do 
Comitê de Segurança Infantil da SMP); reunião 
por skype com dra. Maria do Carmo (Vice-
Presidente da SMP). 

20: dra. Raquel fez reunião com dra. Márcia 
Penido (Coordenadora do Curso de Reanimação 
Neonatal da SMP); reunião com dra. Cristina 
Alvim (diretora dos Comitês Científicos da SMP); 
com dr. José Sabino de Oliveira (Presidente 
da Academia Mineira de Pediatria) e com 
dra. Marcela damásio (diretora de Cursos de 
Reanimação da SMP); reunião diretoria Executiva 
da SMP. Presentes: dra. Raquel Pitchon, dra. 
Marisa lages, dra. Giane Marques, dr. Ricardo 
Sobreira, Ana Fazito (assessora de imprensa da 
SMP), Nilton e Emerson (Vector Internet). 

24: Reunião com Solange dallana. 

27: Reunião ampliada da diretoria da SMP.


