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Zica vírus: uma geração ameaçada
Ministério da saúde 

declarou, em novembro de 
2015, estado de emergên 
cia sanitária nacional, de- 
vido a um surto em Per-
nambuco de neonatos 
com microcefalia, com o 
registro de 268 casos. O 
valor era muito superior à 
média do período 2010-
2014: 9 casos por ano. O 
número cresce de forma 
alarmante, sugerindo que 
poderá haver milhares 
de crianças afetadas. de 

acordo com o último Informe epidemiológico sobre 
Microcefalia, até 19 de dezembro de 2015, foram notifi-
cados um total de 2.782 casos suspeitos de microcefalia 
relacionada à infecção pelo vírus zika, identificados 
em 618 municípios distribuídos em 20 Unidades da 
Federação. entre o total de casos, foram notificados 
40 óbitos suspeitos. As Unidades da Federação com 
maiores incrementos na prevalência de microcefalia ao 
nascer são Pernambuco, sergipe, Paraíba, Maranhão e 
Piauí, com incrementos variando de 11,8 a 27,4 vezes 
a média registrada para o período de 2000 a 2014. 
em Minas Gerais, 55 casos suspeitos de microcefalia 
relacionada ao vírus zika estão sendo investigados.

 A microcefalia tem sido associada com uma série 
de fatores, desde desnutrição da mãe e abuso de dro-
gas, até infecções durante a gestação, como rubéola, 
toxoplasmose e citomegalovírus, entre outras. Uma 
variedade de anormalidades e síndromes metabólicas 
e/ou genéticas, agressões ambientais e causas ainda 
desconhecidas, podem afetar o desenvolvimento do 
cérebro e se associar à doença.

embora as investigações não sejam conclusivas, 
a principal suspeita da causa do surto seria a infec-
ção materna pelo zika vírus transmitido pelo Aedes 
aegypti. O zikavirus (zIKAV) é um RNA vírus, do 
gênero Flavivírus, família Flaviviridae. Até o momento, 
são conhecidas e descritas duas linhagens do vírus: 
uma Africana e outra Asiática. O principal modo de 
transmissão descrito do vírus é por vetores. No entanto, 
está descrito na literatura científica, a ocorrência de 
transmissão ocupacional em laboratórios de pesquisa, 
perinatal e sexual, além da possibilidade de transmissão 
transfusional. Foram registrados casos dessa doença 
com confirmação laboratorial em 18 estados do Brasil 
com maior incidência no Nordeste.

A febre pelo zIKAV na maioria dos casos é auto-
limitada, com duração de 3-7 dias, geralmente sem 
complicações graves e não há registro de mortes. A 
taxa de hospitalização é baixa. segundo a literatura, 
mais de 80% das pessoas infectadas não desenvolvem 
manifestações clínicas, porém quando presentes a 
doença se caracteriza pelo surgimento do exantema 
maculopapular pruriginoso, febre intermitente, hipere-
mia conjuntival não purulenta e sem prurido, artralgia, 
mialgia, dor de cabeça e menos frequentemente, edema, 
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dor de garganta, tosse, vômitos e hematospermia. 
Recentemente, foi observada uma possível correlação 
entre a infecção pelo zIKAVe a ocorrência de síndrome 
de Guillain-Barré em locais com circulação simultânea 
do vírus da dengue.

O Ministério da saúde divulgou a positividade em 
testes feitos no líquido amniótico de duas gestantes 
que tiveram contato com o zIKAV e cujos bebês foram 
diagnosticados com microcefalia por exames de ultras-
sonografia. Os testes foram realizados pelo laboratório 
de Flavivírus do Instituto Oswaldo Cruz (IOC-Fiocruz). 
esse vírus é capaz de atravessar a barreira placentária 
e chegar até o líquido amniótico. Para confirmar a 
presença do vírus no líquido amniótico, as amostras 
coletadas nas gestantes foram submetidas ao método

 PCR (Reação em Cadeia da Polimerase). em segui-
da, foi feito um sequenciamento parcial do genoma do 
vírus, o que permitiu identificar que se trata do zIKAV 
originário da Ásia, e não da África. 

Um dos problemas a serem enfrentados em 
relação ao surgimento de casos de zIKAV no país é 
que, diferentemente do que ocorre com a dengue, por 
exemplo, ainda não há testes sorológicos amplamente 
disponíveis comercialmente para diagnosticar a doença. 

As alterações laboratoriais associadas com a infec-
ção por zIKAV incluem, durante o curso da doença, 
leucopenia, trombocitopenia e ligeira elevação da 
desidrogenase láctica sérica, gama glutamiltransferase 
e de marcadores de atividade inflamatória (proteína C 
reativa, fibrinogênio e ferritina). O diagnóstico labora-
torial específico de zIKA baseia-se principalmente na 
detecção de RNA viral a partir de espécimes clínicos. O 
período virêmico não foi estabelecido, mas se acredita 
que seja curto,o que permitiria, em tese, a detecção direta 
do vírus até 4-7 dias após o início dos sintomas, sendo, 
entretanto, ideal que o material a ser examinado seja 
coletado até o 4º dia da doença. Os ácidos nucleicos do 
vírus foram detectados em humanos entre 1 e 11 dias 
após início dos sintomas e o vírus foi isolado em primata 
não-humano até 9 dias após inoculação experimental.

O surto mobiliza a todos os Pediatras em relação 
ao aumento da ocorrência de Microcefalia, pois inde-
pendente da causa, a sua repercussão para as crianças 
envolvidas e suas famílias, será grande. As sequelas 
da doença ainda não são completamente conhecidas. 
sabemos que a maioria das crianças afetadas terão 
comprometimento auditivo, de visão e déficits neu-
ropsicomotores de diferentes graus podendo chegar a 
quadros de paralisia cerebral.

diante desse quadro de extrema gravidade, temos 
acompanhado a formação de diversos grupos voluntários 
de profissionais da área da saúde, com o objetivo de 
realizar uma Força tarefa para o combate da epidemia. 
Aqui em Minas, a sociedade Mineira de Pediatria parti-
cipa dos trabalhos em parceria com o Município de Belo 
Horizonte, estado de Minas Gerais, Ministério da saúde 
e Universidade Federal de Minas Gerais. Profissionais 
de notório saber avaliam as melhores formas de abor-
dagem dos bebes acometidos. A avaliação da criança 
com microcefalia inclui anamnese completa realizada 

com a família, histórico da gestação e exame físico. É 
necessário a realização de exames sorológicos da mãe 
e do neonato. Usualmente são solicitados exames por 
imagem, entre eles a tomografia computadorizada do 
encéfalo e/ou ressonância magnética e ultrassonografia 
transfontanelar, sendo que o melhor método e o momen-
to ideal para sua realização ainda estão controversos. 
A abordagem interdisciplinar e encaminhamento para 
especialista em Infectologia, Genética, Neurologia e 
Oftalmologia Pediátrica, entre outros profissionais, pode 
ser necessária para o diagnóstico e planejamento do 
seguimento da criança.

O Ministério da saúde orienta que todos os casos 
de microcefalia sejam comunicados imediatamente 
por meio de um formulário online, que as gestantes 
realizem o acompanhamento e as consultas de pré-natal 
e se submetam a todos os exames recomendados pelo 
médico. Recomenda para as gestantes não consumirem 
bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de drogas, 
não utilizar medicamentos sem orientação médica e 
evitar contato com pessoas com febre ou infecções. 
Preconiza a adoção de medidas que possam reduzir a 
presença de mosquitos transmissores de doença, com 
a eliminação de criadouros, e proteção da exposição 
de mosquitos, como manter portas e janelas fechadas 
ou teladas, usar calça e camisa de manga comprida e 
utilizar repelentes permitidos para gestantes.

O mais preocupante que há pelo menos duas 
décadas enfrentamos as epidemias de dengue com 
essas estratégias sem nenhum sucesso. É imprescindível 
diante do nosso fracasso buscarmos novas estratégias 
para combater esse vetor, Aedes aegypti, principal 
transmissor das epidemias que assolam o nosso país. 
As formas de combate ao mosquito inclui o controle 
químico, bastante empregado no Brasil e consiste no 
emprego de agentes químicos, com o intuito de destruir 
os vetores. Vários dos produtos empregados são tóxicos 
ao homem e podem desenvolver resistência nos vetores. 
O controle biológico consiste em se lançar no meio 
outros organismos, que são predadores dos vetores ou 
que estabelecem uma competição com eles. É uma 
técnica cujo desenvolvimento ainda não está totalmente 
concluído, encontrando-se em fase de pesquisas. O 
controle ambiental significa o saneamento do meio, 
de tal modo a criar condições adversas ao desenvolvi-
mento de vetores. Além de ser uma medida com efeito 
de longo prazo, traz muitos outros benefícios à saúde, 
ao conforto da população e à atividade econômica. 
segundo dados recentes do IBGe, cerca de 44% da 
população não tem esgotamento sanitário, o que é um 
direito humano essencial. 

O país está em uma grave crise econômica, no 
entanto, necessitará disponibilizar meios para enfrentar 
esse urgente desafio, diante do risco de um desastre 
humanitário de proporções alarmantes e a ameaça de 
uma geração de crianças com graves sequelas.

Raquel Pitchon dos Reis
PResIdeNte dA sMP
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AMP

Academia Mineira de 
Pediatria tem nova diretoria e 
preenche vaga de acadêmico

A Academia Mineira de Pediatria deu posse à diretoria eleita para 
o próximo biênio, em assembleia geral ordinária, realizada no dia 24 
de novembro de 2015. A nova diretoria, composta pelos acadêmi-
cos Paulo César Pinho Ribeiro, presidente; José Maria Penido silva, 
vice-presidente e Navantino Alves Filho, secretário, foi saudada pela 
presidente da sociedade Mineira de Pediatria, Raquel Pitchon dos 
Reis, que fez questão de frisar a importância da entidade como polo 
de inspiração para os pediatras de qualquer idade e, principalmente, 
para as gerações em formação. 

A presidente enfatizou que sociedade Mineira de Pediatria tem 
uma inestimável dívida com os acadêmicos por tudo o que fizeram 
pela especialidade e pelas crianças e adolescentes do estado: “A 
colaboração dos Acadêmicos foi essencial para que o crescimento 
do interesse dos alunos pela nossa especialidade. Prova disso é o 
crescimento de 50% do número de médicos que realizaram as provas 
do teP nos últimos dois anos”.

O presidente eleito, Paulo César Pinho Ribeiro, lembrou em 
seu discurso de posse os ex-presidentes da casa, em especial o seu 
criador, o acadêmico lincoln Marcelo silveira Freire. Falou do orgu-
lho de trabalhar junto a pessoas que tanto fizeram pelas crianças e 
adolescentes e de continuar atuando pela atenção integral desses 
jovens cidadãos.

entre seus objetivos para a gestão que se inicia, o novo presidente 
prometeu iniciar as filmagens para o documentário da Academia, a 

realização de uma Jornada em Ipatinga, a nomeação das comissões 
e a organização do VI Fórum da Academia. Finalizando, o acadêmico 
disse é preciso criar uma forte visão de futuro para que se iniciem as 
mudanças de transformação do presente. “A Academia terá, certa-
mente, papel fundamental nessa meta”, acrescentou.

Novo AcAdêMico – Além da posse, a assembleia elegeu o 
acadêmico luiz Megale para a vaga da cadeira 19, ocupada pela 
pediatra diomar tartáglia, falecida recentemente e que tem como 
patrona a pediatra Maria Helena Moraes Jardim. O acadêmico é 
neonatologista, professor da Faculdade de Medicina de Minas Ge-
rais e consultor da Revista Médica de Minas Gerais, com inúmeros 
artigos publicados.

HoMeNAGeNS – Na solenidade de posse, o presidente que 
transmitiu o cargo, acadêmico José sabino, recebeu um certificado 
de honra ao mérito das mãos da diretoria eleita e uma placa da 
sMP, de agradecimento pelos trabalhos prestados. emocionado, o 
homenageado disse que tudo que fez durante toda a vida, não teria 
sido possível sem a colaboração dos colegas e amigos, inclusive a sua 
indicação para a Academia Brasileira de Pediatria, ocorrida recen-
temente. O acadêmico Fausto Pacheco, ex-presidente da Academia 
Mineira de Pediatria nas gestões 2007/2009 e 2009/2011 também 
foi homenageado pela sociedade com uma placa.

 Acadêmicos se reúnem para saudar a nova diretoria da AMP

A semana da Criança de 2015 foi marcada pelo 37º Congresso 
Brasileiro de Pediatria, no Rio de Janeiro. Aproximadamente 6 mil 
especialistas, residentes e acadêmicos participaram de mesas redon-
das, conferências e discussões sobre temas de relevância histórica e 
sobre o que há de mais atual na pediatria brasileira. A sMP teve uma 
participação importante no Congresso e sua presidente, Raquel Pitchon 
dos Reis, proferiu três aulas, entre elas a apresentação da Cartilha 
de Prevenção à Obesidade na Infância e Adolescência, criada pela 
Mineira como parte de uma Campanha maior a respeito do tema.

Aproveitando o grande número de pediatras e a excelente divul-
gação que o Congresso Brasileiro teve, a sBP lançou a Campanha 
“Receite um livro”, onde incentivam pediatras a estimularem a 
leitura dos pais para crianças de zero a seis anos. em parceria com 
a Fundação Itaú social e a Fundação Maria Cecília souto Vidigal, a 
importância da leitura chegou aos consultórios e, consequentemente, 
às casas das crianças brasileiras.

congresso Nacional 
tem presença da SMP

dois outros importantes eventos aconteceram ao mesmo tempo 
em que o Congresso: 1º simpósio de Medicina do Adolescente e 
simpósio Internacional de dermatologia Pediátrica (dermaped). 

Da esquerda para direira: Ricardo Hapern (presidente do DC 
de Pediatria do Comportamento e Desenvolvimento da SBP), 
Dennis Burns (diretor da SBP, coordenador dos DCs), Raquel 
Pitchon Reis (presidente SMP), Eduardo Vaz (presidente SBP) 
e Ercio Amaro Filho (diretor de Cursos e Eventos da SBP)
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PAlAVRA dO AssOCIAdO
CAMPANHA

SMP agita Praça JK 
com ação de Prevenção 
da obesidade

O domingo que antecedeu o dia das Crianças, em 2015, foi marcado 
por mais uma ação da sMP dentro da Campanha de Prevenção da Obe-
sidade na Infância e na Adolescência, lançada este ano pela instituição. A 
campanha foi idealizada por José Antonio Chagas, presidente do Comitê 
de endocrinologia Pediátrica, e executada com a colaboração de toda 
sMP, incluindo Ivani Novato, Marisa lages Ribeiro e Oswaldo trindade. 
ela teve início com o lançamento da Cartilha “A Culpa é sua?”, criação 
dos artistas lor e thalma, publicada no site da instituição (www.smp.
org.br) e se intensificou com a ação na Praça JK, em Belo Horizonte. 
Raquel Pitchon, presidente da sMP, Maria do Carmo Barros de Melo, vice-
-presidente, Ivani Novato, vice-presidente do Comitê de endocrinologia, 
e outros membros de comitês e funcionários da sociedade distribuíram 
cartilhas e conversaram com a população sobre esse problema que 
está se tornando endêmico no mundo. e como criança gosta mesmo é 
de brincadeira, além da conscientização, a sMP convidou o grupo de 
recreação infantil Clube da Alegria que animou a garotada e distribuiu 
balões com a logo da sociedade. 

Unindo duas datas importantes, o dia das Crianças, em 12/10, e o 
dia Nacional da Prevenção da Obesidade, 11/10, a sMP realizou o evento 
visando promover os bons hábitos associados a melhora da qualidade de 
vida, como brincar ao ar livre e a socialização com a família e amigos: 
“li no jornal que a sociedade Mineira de Pediatria estaria na Praça JK 
para essa conscientização e trouxe meu filho para uma conversa com os 
pediatras”, comentou uma mãe de adolescente obeso.

O pediatra  
“carrega o piano” 
da medicina

Mesmo ouvindo isto, eu, 
com 30 anos de vida, outra 
profissão e um filho escolar 
quis ser pediatra há 21 anos. 
Atuei por cinco anos e me 
afastei por problemas de 
saúde. Nos últimos anos, 
mesmo assistindo ao declínio 
do número de pediatras, com 
baixa remuneração pelos 
procedimentos e com queda 
vertiginosa da estrutura da 
saúde, voltei a atender pe-
diatria em consultório. deve 
ser porque amo o que faço!

ser associada da sMP e sBP teve papel preponderante 
na minha caminhada. Ajudou-me a buscar os canais 
e ferramentas adequados para minha reciclagem. O 
PRONAP, seminários e congressos vêm me mantendo 
informada do ponto de vista técnico-científico. Além disso, 
a sMP nos representa fortemente nas lutas da categoria. 
As informações que nos chegam pela internet ou mesmo 
pelo Jornal da sMP estão sempre nos estimulando ao 
estudo, à participação e a sermos uma categoria unida, 
qualificada e forte.

e as batalhas que a sMP vem enfrentando não são 
poucas. A criança tem sido alijada do direito de ter seu 
especialista na abordagem e prevenção de doenças 
graves nos primeiros meses de vida. A redução do nú-
mero de consultas com o pediatra no primeiro ano de 
vida e transferência de funções exclusivamente médicas 
para outros profissionais de saúde como solução para 
carência de pediatras na rede pública é patente. e, mais 
recentemente, o projeto que sugere que RN nascido de 
cesariana eletiva não careceria do atendimento do pediatra 
na sala de parto são desafios enfrentados pela sMP/sBP. 
tudo isso sem contar a luta pela adequação da tabela 
de remuneração dos pediatras, já com vitórias parciais.

No 14º. Congresso Mineiro de Pediatria foi notório o 
quanto a sMP tem uma equipe coesa e comprometida 
com a pediatria mineira e nacional. Concluo que o “piano 
da medicina” é, sim, A CRIANÇA! ela é valiosa, frágil e 
só se expressará na sua essência se cuidado por mãos 
hábeis, no caso, as de pediatras! 

Meire Lucia Evangelista Braga
Pediatra de Belo Horizonte

Membros da Sociedade Mineira de Pediatria 
participam da Ação na Praça JK
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tRIÊNIO 2016-2018

Posse da nova diretoria da SMP reúne  
pediatras, familiares e autoridades na AMMG

“ser pediatra sempre foi o meu grande 
desejo e de muitos de vocês hoje aqui presen-
tes”. Com essa frase Maria do Carmo Barros de 
Melo, nova presidente da sociedade Mineira de 
Pediatria (sMP), saudou os pediatras, familiares 
e amigos que compareceram à posse da dire-
toria eleita para o triênio 2016-2018 da sMP. 
O evento, que aconteceu em 26 de novembro 
de 2015, na Associação Médica de Minas 
Gerais (AMMG), foi marcado por uma série de 
discursos emocionados, uma demonstração de 
como a paixão pela pediatria está presente na 
vida de quem a exerce.

A nova presidente dará continuidade ao 
trabalho que já vinha sendo feito pela entida-
de nas gestões anteriores, em especial na de 
Raquel Pitchon dos Reis, presidente que deixa 
o cargo e que avançou, sobretudo, na luta 
pela valorização do profissional de pediatria, 
no desenvolvimento de campanhas em prol da 
saúde e do bem-estar da criança e do adoles-
cente e no incentivo à educação continuada do 
especialista, por meio de congressos, jornadas, 
simpósios e cursos. esse importante trabalho 
da gestão 2013-2015 foi apresentado por 
Raquel na cerimônia de posse em um discurso 
rápido, mas intenso. Ao final, emocionada, a 
presidente agradeceu sua diretoria, sua família 
e seus colaboradores. 

Maria do Carmo apresentou algumas de 
suas propostas para a próxima gestão. entre 
elas, destaca-se a criação do Comitê da Primeira 
Infância, idealizado por laís Valadares. A ideia, 
segundo a nova presidente, é que exista uma 
maior inserção do pediatra na puericultura e na 
abordagem dos problemas relativos aos proces-
sos de ensino e aprendizagem. “Vamos também 
discutir ativamente o sistema educacional, ao 
qual nossas crianças e adolescentes estão sendo 
submetidos, buscando interlocução e interação 
com as instituições públicas e privadas”, disse. 
Apoiar as instituições que têm serviços de pe-
diatria a adotarem o novo programa de três 
anos de residência é também uma bandeira da 
nova diretoria, além de incentivar uma maior 
integração com as regionais, formando uma 
rede de apoio e de troca de experiências.

em seu discurso, Maria do Carmo não po-
deria deixar de parabenizar a gestão de Raquel 
Pitchon pela brilhante atuação e pela dedicação 
às causas da pediatria. “É pensamento geral 
entre os colegas da especialidade que a sMP 
cresceu e se desenvolveu durante o período de 
sua gestão à frente da instituição”, agradece. 

Presença ilustre na cerimônia de posse da 
nova diretoria, o pediatra carioca eduardo Vaz, 

presidente da sociedade Brasileira de Pediatria 
(sBP), também elogiou a atuação de Raquel 
frente à sMP. disse que foi uma companheira 
incansável na luta ininterrupta em prol da 
criança brasileira. Vaz também apresentou 
as últimas conquistas da sBP: a criação da 
área de atuação em emergência pediátrica 
e a implantação do currículo de três anos em 
residência em 21 serviços até o ano que vem. 
Para finalizar, deixou claro a importância da 
sMP e sBP trabalharem em conjunto. “Con-
tamos com a sociedade Mineira nessa nossa 
caminhada. O trabalho da Mineira tem sido 
fundamental para o crescimento da Brasileira”.

HoMeNAGeNS – A posse da nova diretoria 
também foi um espaço para se homenagear 
aqueles que de alguma forma contribuíram 
para o desenvolvimento da pediatria mineira 
e brasileira. Maria do Carmo aproveitou a 
oportunidade para entregar uma placa de 
agradecimento a Raquel, pela dedicação e 
carinho às crianças e aos adolescentes durante 
os anos de sua gestão, e outra, para o presi-
dente de honra do triênio 2016-2018, Marcos 
Carvalho de Vasconcelos. A diretoria passada 
fez homenagens aos pediatras Ênio leão e José 
sabino de Oliveira, pelo exemplo que os dois 
representam à categoria; a Antônio José das 
Chagas, pelo trabalho que realizou frente ao 
Comitê de endocrinologia, principalmente, no 

que diz respeito a idealização da Campanha de 
Prevenção à Obesidade; a Cristina Gonçalvez 
Alvim, por causa de seu empenho e apoio como 
diretora dos Comitês Científicos; a leonardo 
Falci Mourão, pelo interesse em difundir o co-
nhecimento em emergências pediátricas; e aos 
grupos de reanimação neonatal e pediátrica, 
na figura de seus coordenadores, Marcela 
damásio Ribeiro de Castro e Márcia Gomes 
Penido Machado e Frederico Mitre Pessoa e 
Alexandre Rodrigues Ferreira. 

Raquel Pitchon também entregou aos cole-
gas de diretoria executiva e colaboradores mais 
próximos uma caneta comemorativa da gestão 
2013-2015 em agradecimento à dedicação e 
empenho de cada um nessa empreitada.

Curta o Facebook da sMP (fazer link com 
o endereço www.facebook.com/sociedademi-
neiradepediatria) e confira as fotos da posse.

Diretoria completa da SMP e representantes dos comitês para a próxima gestão

Flautti, Orquestra de Flautas da Fundação de 
Educação Artística de BH, fez linda apresen-
tação ao final da cerimônia de posse da SMP
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AÇões dA dIRetORIA 2015

JANeiro
14: Reunião Comissão executiva do XIV Congresso Mineiro 

de Pediatria, presentes: dr. Oswaldo trindade, dr. luciano 
Amedée, dra. Giane Marques, dra. Andréa Chaimowicz, 
Vilma Fazito (assessoria de comunicação), silmara e Clóvis 
(Consult eventos) e dra. Maria do Carmo (por skype). 

15: Reunião diretoria executiva sMP, presentes: dr. Oswaldo 
trindade Filho, dr. Ricardo sobreira, dra. Marisa lages, dr. 
Antônio José das Chagas, dr. Frederico Mitre, dr. Alexandre 
Rodrigues, dra. Marcela damásio, dra. Márcia Penido, 
Vilma Fazito e Fabiana (secretaria da sMP).

Fevereiro
4: Reunião com dr. Alexandre Ferreira (coordenador do Curso 

PAls/sMP). Reunião com Geraldo luiz (contador da sMP). 
Reunião sobre a campanha contra obesidade infantil com 
dra. Marisa lages com dr. luiz Oswaldo (lor), a artista 
plástica talma, dra. Ivani e Ana Fazito.

11: Reunião com dra. Virgínia Weffort (presidente do Comitê 
de Nutrologia Pediátrica da sMP). Fez reunião com dr. 
Cássio da Cunha Ibiapina (diretor de Redação, Publicação e 
divulgação da sMP). Reunião com dr. Carlos Magno (diretor 
de Patrimônio da sMP). Reunião com Ana Fazito. Reunião 
com Carolina saraiva (arquiteta). Reunião com dra. Maria 
do Carmo por skype. Reunião da Comissão Organizadora do 
XIV Congresso Mineiro de Pediatria, presentes: dr. Oswaldo 
trindade, dra. Marisa lages, dr. luciano Amedée, dra. 
Andréa Chaimowicz, Adriana Pitchon, Ana Fazito, silmara 
(Consult eventos).

MArço 
3: Reunião da diretoria executiva com dr. eduardo da silva 

Vaz (presidente da sBP), presentes: dra. Raquel Pitchon, dr. 
Cláudio Pacheco, dr. Ricardo sobreira, dra. Ivani Novato, 
dra. laís Valadares, dra. Ana Maria Costa lopes, dr. Antônio 
José das Chagas, dra. Márcia Parizzi e Ana Fazito.

7: Reunião com dr. Antônio José das Chagas, presidente do 
Comitê de endocrinologia Pediátrica da sMP. Reunião com 
dr. eduardo Vaz, presidente da sBP.

9: Reunião administrativa com a secretária da sMP, Janete 
Miranda.

16: Reunião com dr. Antônio José das Chagas, presidente do 
Comitê de endocrinologia Pediátrica da sMP.

18: Reunião com dra. Rocksane Norton, assessora da 
presidência da sMP.

20: Publicação do artigo de dra. Raquel Pitchon e dr. Antônio 
José das Chagas no Jornal estado de Minas com o título: 
“A criança e a obesidade”, na sessão Opinião. Reunião 
administrativa com Janete Miranda. Reunião com dr. Ércio 
Amaro, diretor de cursos e eventos da sBP.

23: Reunião com dra. Márcia Penido. 
25: Reunião de diretoria. Reunião com dra. tânia Messias. 

Reunião com as arquitetas para discutir a reforma da sede 
da sMP.

26: Reunião com dra. Marisa lages Ribeiro, 1ª tesoureira da 
sMP. Reunião dra. Caroline Máximo, presidente do Comitê 
de terapia Intensiva Pediátrica da sMP.

27: Reunião em são Paulo para a coordenação da prova de 
título em Alergia e Imunologia.

30: Reunião com dra. Márcia Penido. Reunião com o cartunista 
lor sobre a criação da campanha de prevenção à obesidade 
infantil.

31: Reunião com Piedade, da Revista Médica, Janete Miranda, 
secretária da sMP, e Ana Fazito sobre a publicação do 
suplemento de pediatria da Revista Médica.

Abril 
1: Reunião com Ana Fazito. Reunião com Piedade (Revista 

Médica de Minas Gerais).
5: enviada mensagem para ser lida na Jornada Acadêmica de 

Pediatria de Ouro Preto – JAPOP.
8: Reunião com Patricia Giúdice (assessora de Comunicação da 

ses/MG). Reunião do 14º Congresso Mineiro de Pediatria, 
presentes: dr. luciano Peret, dra. Ângela Campos, dra. 
Nívea diniz, dr. Oswaldo trindade, dra. Marisa lages, dr. 
Ricardo Godinho, Ana Fazito, dra. eleonora druve, dra. 
Mônica Vasconcelos, Clovis e silmara (Consult eventos).

9: Reunião com Piedade (Revista Médica de Minas Gerais). 
Reunião com dra. Rocksane Carvalho Norton. Reunião da 
diretoria executiva da sMP, presentes: dra. Raquel Pitchon, 
dra. Marisa lages, dra. Ivani Novato silva, dr. Antônio José 
das Chagas e Gabriel lomasso (estagiário de Mídias sociais 
da sMP).

11: Reunião com dr. Wilson Rocha Filho (presidente do Comitê 
de Pneumologia Pediátrica da sMP). Reunião com dr. 
eduardo da silva Vaz (presidente da sBP).

19 a 22: Congresso Mineiro de Pediatria.

JuNHo
2: Reunião com dr. Alexandre Braga (presidente do Comitê 

de Infectologia Pediátrica da sMP). Reunião com Janete, 
secretária da sMP. Reunião com Fabiana, secretária do 
Centro de treinamento da sMP. 

5: Reunião com Adriana, arquiteta. Reunião com Janete, 

secretária da sMP. Reunião com dr. Jorge Andrade Pinto 
(presidente do Comitê de Alergia Pediátrica a sMP). Reunião 
com eduardo tavares. 

8: Reunião com Ana lima (sBP).
11: Reunião com Geraldo luiz (contador da sMP). Reunião com 

dra. sônia lansky. Reunião com Karine (gerente de Nutrição 
Infantil Nestlé Nutrition – Regional MG). Reunião diretoria 
executiva sMP, presentes: dra. Raquel Pitchon, dra. Marisa 
lages, dra. Giane Marques, dra. Maria Cândida Ferrarez, 
Ana Fazito.

12: Reunião com dra. Marília Jannotti Guerra (sMs/PBH). 
Reunião com dr. Wagner Nogueira. 

14: dra. Raquel participou do teP/2015 e realizou questionário 
sobre perfil de escolha pediátrico entre os participantes da 
prova. 

17: dra. Raquel coordenou nacionalmente a Prova de título de 
especialista em Alergia e Imunologia Pediátrica em salvador. 

18 a 20: dra. Raquel participou do Congresso de Alergia e 
Imunologia Pediátrica como palestrante. 

22: Reunião com Fabiana (secretária do Centro de treinamento 
da sMP). Reunião com dra. Márcia Penido.

23: Reunião com dra. Walquiria (presidente da Regional Rio 
doce, da sMP). Reunião com dra. Myrna (presidente da 
Regional Juiz de Fora, da sMP).

25: dra. Raquel fez reunião com dr. Cláudio Pacheco (diretor 
de Assuntos Profissionais da sMP). Reunião com dr. 
Alexandre Rodrigues Ferreira (coordenador dos Cursos 
PAls da sMP). Reunião diretoria executiva da sMP, 
presentes: dra. Raquel Pitchon, dra. Marisa lages, dra. 
Giane Marques, dra. Caroline Máximo Batista, dr. Ricardo 
Godinho, Ana Fazito. 

29: dra. Raquel Pitchon compareceu em evento sobre novas 
condutas no tratamento de infecções cutâneas, realizado 
na cidade do Rio de Janeiro. Reunião com dr. eduardo da 
silva Vaz (presidente da sBP). Reunião com dra. Marislaine 
lumena de Mendonça. Reunião com dra. Marília Jannotti 
Guerra.

JulHo 
9: Reunião com a diretoria executiva da sMP e representantes 

das residências de pediatria dos hospitais de BH, presentes: 
dra. Raquel Pitchon, dra. Marisa lages, dra. Giane 
Marques, dra. Caroline Máximo Batista, dr. Ricardo 
Godinho, Ana Fazito, dr. Oswaldo trindade, dr. José sabino, 
dr. Alexandre Rodrigues, dr. Frederico Mitre, dr. dioclécio 
Campos, Geraldo luis e Waleska Aprígio (Ct). entrevista 
para a Rádio Itatiaia sobre o aumento do período de 
residência obrigatório e a crise no HIJPII.

13: Reunião com a dra. Cristina Alvim, e por telefone com o dr. 
Oswaldo Fortini.

AGoSto 
7: Reunião com Cristina Abreu, coordenadora de direitos da 

Pessoa com deficiência da secretaria Municipal de saúde. 
Reunião com o Vereador tarcísio Caixeta. 

9: Reunião diretoria executiva da sMP, presentes: drs. Raquel 
Pitchon, Oswaldo trindade Filho, Giane Marques, Marisa 
lages, Antônio José das Chagas, Ivani Novato silva. 

10: entrevista para o Portal Uai. dra. Marisa lages fez reunião 
com os coordenadores de Residência Médica em Pediatria 
dos Hospitais de Belo Horizonte.

12: entrevista para a Rádio Globo. dra. Raquel fez reuniões: 
Cristiane (Biblioteca Virtual); dra. Maria do Carmo Barros de 
Melo; dra. Giane Marques; dr. Paulo Poggiali; dra. Marisa 
lages. 

27: dra. Raquel fez reunião com dr. Márcio Pablo (presidente 
Comitê de Neonatologia da sMP). Reunião diretoria 
executiva sMP, presentes: dra. Raquel Pitchon, dra. Marisa 
lages, dra. Giane Marques, dra. Maria do Carmo Barros 
de Melo, Vereador tarcísio Caixeta, drs. Juliana Cordeiro, 
Ricardo Batista e Cristina Ulhôa (Hospital Felício Rocho) e 
Ana Fazito.

SeteMbro
9: Reunião com dr. eduardo Vaz (presidente da sBP). Reunião 

administrativa da sMP, presentes: dra. Raquel Pitchon, 
dra. Marisa lages, dra. Maria do Carmo Barros de Melo e 
Geraldo luiz (contador da sMP)

10: Reunião com Ana Fazito. Reunião com dra. Marisa lages, 
dra. Maria do Carmo e Geraldo luiz (contador da sMP).

11: dra. Raquel ministrou palestras no congresso da Uni-BH
14: Reunião com Janete, dra. Miriam, dr. Márcio Pablo e dr. 

Clovis Bacha (sogimig). dra. Raquel participou do evento 
sobre a triagem para imunodeficiência combinada grave e 
outras linfopenias de células t.

16: Reunião com dr. Wilson Rocha Filho.
17: Reunião diretoria executiva da sMP, presentes: dra. Raquel 

Pitchon, dra. Marisa lages, dra. Maria do Carmo Barros de 
Melo, dr. Fausto Pacheco, dra. Ivani Novato, dr. Antônio 
José das Chagas, dr. Carlos Magno, dr. Francisco Reis, dr. 
luiz Megale, Ana Fazito e Geraldo luiz (contador da sMP).

18: Reunião com dra. Andréa Chaimowicz. Reunião com Maisa 
(assessora de Marketing da AMMG).

19: dra. Raquel e dra. Marisa participaram como convidadas do 

Congresso da IAPO em são Paulo.Reunião com dr. Márcio 
Pablo (Presidente do Comitê de Neonatologia da sMP).

21: Reunião com Antonia eloizia representante da Fundação 
Ruben Berta.

22: Reunião com dr. Fábio Guerra. Reunião com dra. Márcia 
Penido.

23: dra. Raquel deu entrevista para a Revista sB Comunicação.
24: Reunião diretoria executiva da sMP, presentes: dra. Raquel 

Pitchon, dra. Marisa lages, dra. Maria do Carmo Barros de 
Melo, dr. Márcio Pablo, dra. Márcia Penido, dra. Marcela 
damásio, dra. Andréa Chaimowicz e Ana Fazito.

28: Reunião com sra. Júlia, representante do Prominas. Reunião 
com dr. Oswaldo trindade.

29: Reunião com dr. eduardo Vaz (presidente da sBP).
30: Reunião com dr. Oswaldo trindade.
30: Reunião com dra. Maria do Carmo.

outubro
5: Reunião com Morim (sPsP).
7: Reunião com Édson liberal (sOPeRJ).
8: Reunião diretoria executiva da sMP, presentes: dra. Raquel 

Pitchon, dr. Oswaldo trindade, dr. Ricardo sobreira, dra. 
Marisa lages, dra. Maria do Carmo Barros de Melo, dr. 
Márcio Pablo, dra. Márcia Penido, dr. Alexandre Ferreira 
e dr. Frederico Mitre (coordenadores do Curso PAls), dra. 
tânia e dra. Margarida sofal (AReMG), dra. Marcela 
damásio, dra. Ivani Novato, dr. Vilmar de sá Andrade, Ana 
Fazito e Waleska Aprígio (Centro treinamento da sMP).

11: Comemoração dia das Crianças. Campanha contra 
Obesidade Infantil. Praça JK.

12 a 14: dra. Raquel Pitchon participou do Congresso Brasileiro 
de Pediatria, Rio de Janeiro; e de reunião do Conselho superior.

13: Reunião com dr. Ércio Amaro. dra. Raquel fez palestra 
sobre a Campanha de Prevenção da Obesidade Infantil da 
sMP. dra. Raquel fez palestra sobre diagnóstico e tratamento 
da anafilaxia.

14: dra. Raquel fez palestra sobre uso de fórmulas na alergia 
a proteína do leite de vaca. Reunião com dra. tânia sih 
e dr. Ricardo Godinho. dra. laís Valadares representou 
a sMP em Audiência Pública da Comissão de saúde 
da Assembleia legislativa do estado de Minas Gerais, 
para debater a respeito do consumo de medicamentos 
utilizados no tratamento de transtornos de déficit de 
Atenção e Hiperatividade (tdAH) e políticas públicas que 
contemplem crianças com transtornos de déficit de Atenção 
e Hiperatividade (tdAH) e com transtornos específicos de 
Aprendizagem (teA).

15: Reunião com dra. Maria do Carmo, dra. Marisa lages, dra. 
laís Valadares e dra. Maria thereza Valadares.

NoveMbro
4: Reunião com dra. sonia lansky.
5: Reunião com dr. Oswaldo trindade Filho. dra. Raquel Pitchon 

concedeu entrevista para a Rádio Itatiaia. Reunião diretoria 
executiva da sMP, presentes: dra. Raquel Pitchon, dra. Maria 
do Carmo Barros de Melo, dr. Oswaldo trindade, dra. Marisa 
lages, dra. Giane Marques, dra. Priscila Ferri, Ana Fazito.

6: dra. Raquel concedeu entrevista para a sBP – doenças da 
Infância.

16: Reunião com dra. Márcia Penido.
19: dra. Raquel Pitchon e dr. Oswaldo trindade fizeram reunião 

com dr. Flávio Amaral (Feluma). Reunião diretoria executiva 
da sMP, presentes: dra. Raquel Pitchon, dra. Marisa lages, 
dra. Maria do Carmo Barros de Melo, dr. Oswaldo trindade, 
dr. Giane Marques e Ana Fazito.

21: dra. Raquel Pitchon participou do I encontro das ligas 
Acadêmicas de Pediatria, na Faminas, como palestrante.

deZeMbro
4: Congresso Perinatologia. Conferência sobre o tema: Porque 

o pediatra deve estar na sala de parto? Reunião com Ana 
Cardoso (secretaria de saúde de Minas Gerais)

9: entrega de placas de homenagem para dr. Antônio José das 
Chagas e dr. leonardo Falci Mourão. entrega feita por dra. 
Raquel Pitchon, dra. Maria do Carmo Barros de Melo e dra. 
Marisa lages. Reunião da diretoria com dr. leonardo Falci 
Mourão, dr. Antônio José das Chagas e familiares. 

10: Reunião com dr. eduardo Vaz (sBP). Reunião com Ana 
Cardoso (secretaria de saúde de Minas Gerais). Reunião 
com dra. Marli Marra.

12: Reunião dr. ercio Amaro.
14: Reunião com dra. Maria do Carmo Barros de Melo.
15: Reunião nova diretoria da sMP, presentes: dra. Maria do 

Carmo Barros de Melo, dra. Raquel Pitchon, dr. salvador 
Ceolin, dr. Oswaldo trindade Filho e Andréa Chaimowicz. 
Reunião da diretoria executiva Gestão 2016/2018.

18: Reunião referente à organização do Fórum sobre zika 
Vírus, presentes: dra. Maria do Carmo Barros de Melo, 
dra. Andréa Chaimowicz, dra. Ana Maria de Jesus Cardoso 
(ses-MG), dra. Nívia Moreira scaldaferri (vice-presidente do 
Comitê de Neonatologia da sMP) e dra. Andréa lucchesi 
de Carvalho (presidente do Comitê de Infectologia Pediátrica 
da sMP).


