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PALAVRA DA DIRETORIA

Olá! Esperamos que todos os 
sócios e sócias da SMP e seus fami-
liares estejam com saúde! Aprovei-
taremos esse editorial para compar-
tilhar a experiência desses primeiros 
150 dias de gestão. Seguimos com 
a esperança que iremos superar 
esse difícil momento da história da  
humanidade. 

O início do ano foi marcado por 
inúmeras reuniões com os grupos 
que formam a Sociedade. Começa-
mos pelo time de funcionárias e com 
cada diretoria que compõe a gestão. 
O objetivo foi iniciar uma administra-
ção compartilhada e horizontalizada, 
que tem como dinâmica a hierarquia 
entrelaçada, com a participação ativa 
de todos.

Nossa primeira medida foi orga-
nizar o time de funcionárias com 
reuniões para que o trabalho seja 
otimizado e, nesse momento, já foi 
realizada uma maior automatização 
dos processos, como inscrição e certi-
ficados de cursos e eventos. E foram 
agendados treinamentos especializa-
dos para o nosso staff.

Paralelamente a essa organização 
de trabalho, foi programado uma 
completa reestruturação do site da 
SMP, que em breve será lançado com 
uma plataforma de ensino à distân-
cia. Teremos um lugar seguro para 
hospedar as aulas dos eventos, com 
uma linguagem moderna e arrojada. 

Com relação aos eventos cien-
tíficos, foi deliberada a realização 
de um Simpósio mensal no sábado 
pela manhã e uma reunião cientí-
fica noturna mensal chamada de 
Momento Cientifico. Para o público 
leigo serão realizadas lives periódi-
cas no Instagram da SMP, tendo o Dr. 
Eduardo Tavares como moderador. 
Serão apresentados temas de inte-
resse do público, sempre com um ou 
dois convidados.

Iniciamos o ano científico, na 
primeira semana de fevereiro, com 
o “Estúdio AMMG” sobre gravidez 
na adolescência, em parceria com a 
própria AMMG e com a SOGIMIG. E 
no início de março, o primeiro Simpó-

Os 150 dias da gestão 21-22 da SMP

participação ativa de todos e hierarquia entrelaçada no biênio 2021-2022 da SMp

sio foi histórico com a participação 
das nove Regionais da SMP. Já fize-
mos três Momentos Científicos, sobre 
Sono em Crianças, Covid em crianças 
e adolescentes e Vacinas Covid. Todos 
com participação expressiva de sócios 
e outros públicos. 

O segundo Simpósio de 2021 
sobre Transtorno do Espectro Autista 
também foi um sucesso, com a 
presença de pediatras e outros profis-
sionais de saúde de várias partes do 
Brasil. O Curso Avanços em Infec-
tologia Pediátrica, uma parceria 
do Departamento de Pediatria da 
FM-UFMG e SMP, acontece até 12 de 
julho, com importantes professores da 
área. 

Também iniciamos os planejamen-
tos para a construção do novo Centro 
de Treinamento no espaço adquirido 
em 2020 pela SMP no prédio da 
AMMG. A ideia da diretoria é tentar 
manter o CT da região hospitalar 
de BH. Vamos ampliar a ofertas de 
cursos, com a reestruturação do curso 
de Trauma, e oferecendo o curso de 
Suporta Básico de vida para alunos 
em início de graduação e público 
leigo. 

Um assunto que vem chamado a 
atenção de toda população é a ques-
tão da volta às aulas presenciais das 
crianças e adolescentes. A SMP em 
2021 participou de inúmeras reu niões 

com Ministério Público, Secretarias de 
Estado e Municipal de Saúde, emba-
sando cientificamente as discussões 
e atuando com serenidade neste 
processo. 

Ainda dentro do contexto atual, a 
SMP apoiou o projeto “Unindo Forças 
BH” que tinha como objetivo arreca-
dar R$ 2 milhões para a compra de 
cestas básicas para famílias em situa-
ção de vulnerabilidade por causa da 
pandemia. 

Mantivemos atenção com relação 
à situação sanitária e infelizmente 
tivemos que adiar mais uma vez o 
16º Congresso Mineiro de Pediatria, 
que seria presencial ao final de 2021. 
Mas vamos realizar o 2º Congresso 
Mineiro Online de Pediatria, em 19 e 
20 de novembro, com muitas inova-
ções. 

Graças a nova dinâmica da gestão 
com hierarquia entrelaçada e parti-
cipação ativa de todos os membros 
tanta coisa pode ser feita em tão 
pouco tempo. Seguimos motivados e 
firmes no pro pósito de juntos vencer-
mos esse difícil momento que estamos 
passando.

Fiquem em paz!
Fiquem com Deus!
Atenciosamente, 

Cassio Ibiapina 
Presidente da SMP – Gestão 2021-2022
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Hierarquia entrelaçada  
e comunicação científica 
na pandemia

O atual momento tem sido 
marcado por importantes mudanças 
na gestão da Sociedade Mineira de 
Pediatria. Ao propor um novo modelo 
de trabalho, a diretoria 21-22 apre-
senta o que chama de “hierarquia 
entrelaçada”, cujo objetivo é incentivar 
a integração de todos em uma rela-
ção mais horizontal. Além disso, com 
a pandemia, surgem não só desafios, 
mas novas possibilidades de inte-
ração entre a Sociedade, seus asso-
ciados e o público geral. Para falar 
sobre esses temas, conversamos com 
Eduardo Carlos Tavares, atual dire-
tor Adjunto de Redação, Publicações 
e Divulgação, membro da Academia 
Mineira de Pediatra, ex-presidente e 
parte importante da história da SMP. 

Para começar, o senhor pode-
ria compartilhar um pouco das 
suas impressões e expectativas 
para a nova diretoria? 

As expectativas são as melhores 
possíveis. Reconheço a competência 
de todos os membros, em especial 
do presidente Cássio Ibiapina e da 
vice-presidente Márcia Penido. Entre 
as diversas inovações de sucesso, 
destaco a preocupação em expandir 
os serviços assistenciais e educacio-
nais para o público geral. A pande-
mia nos aproximou ainda mais da 
tecnologia da informação para divul-
gação do conhecimento. A atual dire-
toria deu ênfase a essa possibilidade.

Há alguns meses, você comen-
tou que o conceito de hierarquia 
entrelaçada representaria uma 
grande mudança na hierarquia 
da SMP. O que muda na prática 
com o novo modelo?

Em síntese, a hierarquia entrela-
çada trata-se de um princípio da física 
quântica que pode ser assim resu-
mido: aqui, o nível superior gera e 
influi sobre o nível inferior, mas não de 

forma verticalizada, permitindo que o  
nível inferior também influencie o nível 
superior, ampliando o relacionamento 
funcional. 

Um dos grandes projetos 
da SMP para o ano de 2021 é 
a retomada do ”Conversando 
Sobre”, que, devido à pandemia, 
vem ocorrendo de forma virtual. 
Como moderador dos encontros, 
comente a importância da inicia-
tiva para a promoção do cuidado 
da criança e do adolescente.

Quando o Cássio me propôs a 
coordenação do projeto, de imediato 
me encantei com a proposta. Como 
pediatra quase aposentado, senti falta 
de socializar o conhecimento médico-
-científico com as pessoas para que 
elas pudessem entender o que estava 
acontecendo. O “Conversando Sobre” 
pretende criar essa interface entre o 
‘saber científico’ do profissional e a 
necessidade do ‘compreender esse 
saber’ do não-profissional.

Sobretudo em um contexto de 
pandemia e isolamento social, 
como tem sido a experiência 
como membro da diretoria de 
comunicação e publicações? De 
que forma você enxerga o papel 
da comunicação científica nesse 
momento do país e do mundo?

Apesar do distanciamento físico, 
estamos completamente conectados 
social e emocionalmente. Na SMP, 
a experiência que tivemos com a 
pandemia também não foi de isola-
mento, mas um aprendizado dessa 
conexão à distância que trouxe bons 
frutos. Como costumo dizer, a maior 
sequela da Covid, além das perdas, 
será a volta ao ‘normal’ sem apren-
der nada. Precisamos crescer e cons-
truir uma nova sociedade com menos 
mazelas e mais humanidade, menos 
egoísta e mais relacional. 

Atualmente, a SMp vem promo-
vendo uma nova edição do projeto 
“Conversando Sobre”, agora no 
formato de lives no instagram. 
os encontros são mediados por 
Eduar do Carlos Tavares e buscam 
esclarecer dúvidas dos pais sobre a 
saúde da criança e do adolescente, 
tudo por meio de bate-papos com 
especialistas da comunidade pedi-
átrica. A primeira conversa abor-
dou a temática da vacinação no dia 
9 de abril com sucesso de audiên-
cia e já ultrapassa as 1.350 visua-
lizações.

para acompanhar as lives fique de 
olho no instagram da SMp: 

@socpediatriamg



ACADEMIA

No dia 13 de maio, a Academia 
Mineira de Pediatria se reuniu virtual-
mente em Assembleia. Em meio aos 
informes gerais sobre a disponibili-
dade de vagas e outros assuntos, os 
membros da Academia aproveitaram 
o momento para fazer uma bonita 
homenagem ao endocrinologista 
pediátrico, Antônio José das Chagas, 
titular da cadeira nº 4 da Acade-
mia Mineira de Pediatria. Professor 
Chagas, como era conhecido, faleceu 
em 18 de março de 2021, deixando 
um enorme legado profissional e 
pessoal, reconhecido não só pelos 
seus pares, mas também por todos os 
seus pacientes. 

Chagas foi homenageado na 
presença dos acadêmicos e de fami-
liares. O presidente da Academia, 
José Maria Penido, saudou a memó-
ria do eterno professor logo de início. 
Em suas palavras: “o Chagas foi uma 
figura excepcional e participou da 
formação de muitos dos nossos cole-
gas que estão aqui hoje. Nós vamos 
aproveitar muito do conhecimento e 
da sabedoria que ele nos deixou”. Na 
sequência, a acadêmica Ivani Novato 
Silva, por sua história de parceria 
e amizade com o homenageado, 
foi a responsável por proferir belas, 

despertando muitas lembranças feli-
zes em todos os presentes. 

Parceria – Não é possível falar de 
toda a imensa trajetória profissional 
de dedicação do professor Chagas. 
Ele foi uma pessoa querida e respei-
tada por todos que o conheceram. 
Sempre tratando com muita paciência 
e carinho os seus pacientes que muitas 
vezes o procuravam já adultos para 
ouvir sua opinião, e também, alunos 
e colegas que o consultavam quando 
tinham um caso mais difícil antes da 
tomada de decisões. Ele foi um dos 
pilares para organização do departa-
mento de Pediatria da UFMG pautado 
pelos valores éticos e humanísticos 
que sempre defendeu. Também foi 
uma figura de muita importância na 
graduação e residência no Hospital 
das Clínicas e dedicou-se também à 
assistência pediátrica no hoje Hospi-
tal João Paulo II. Paralelamente, criou 
o grupo de endocrinologia pediátrica 
do Hospital das Clínicas da UFMG, 
que hoje leva seu nome. O grupo se 
tornou uma referência para o estado 
de Minas Gerais. Os ensinamentos 
do professor Chagas estarão sempre 
conosco. Sem dúvidas, a Pediatria 

Academia Mineira 
de Pediatria 
homenageia o 
Professor Chagas

Brasileira tem muito a agradecer ao 
professor, que personificou a figura 
de um mestre e nos fará muita falta” - 
disse Ivani ao mostrar inúmeras fotos 
de momentos especiais. 

Família – Em seguida, todos os 
membros e familiares puderam profe-
rir algumas palavras. Paula Chagas, 
filha do eterno professor, junto à mãe, 
Célia Chagas, agradeceu emocio-
nada aos membros da academia pelo 
momento proporcionado: “agradeço 
muito pelas palavras da Ivani e por 
todos os anos de parceria. Agra-
deço a todos por essa homenagem. 
Todos da minha família temos muito 
orgulho da trajetória dele”. Sua irmã, 
Ana Chagas, também registrou suas 
palavras: “quero deixar meu agra-
decimento a todos! Ivani fez a gente 
chorar hoje, mas eu fico muito feliz de 
poder ter participado dessa homena-
gem”. Sem dúvida, a vida e carreira 
do professor Antônio José das Chagas 
é um exemplo de dedicação, maestria 
e humanidade. Seus feitos sempre 
serão lembrados pela comunidade 
médica, em especial, os pediatras, 
que muito puderam aprender com o 
professor. 
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AçõES E EVEnTOS

SMP realiza curso 
“Avanços em 
Infectologia Pediátrica” 

A SMP em parceria com o departa-
mento de pediatria da Faculdade de Medi-
cina da UFMG realiza, até 12 de julho, 
o curso “Avanços em Infectologia Pediá-
trica”. O curso revisará as atualizações 
dos principais tópicos da área, entre eles, 
a vacinação e tratamento da covid-19 em 
crianças e adolescentes. As aulas ocorre-
rão sempre às 20h, de segunda-feira, e 
contarão com a presença de referências 
em Infectologia Pediátrica. A primeira 
aula integrou a edição do Momento Cien-
tífico do mês de maio e foi ministrada pelo 
professor José Geraldo Leite Ribeiro com 
o tema “Vacinas Covid: atualizações”. 

Decifrando o TEA para 
pediatras e outros 
profissionais de saúde

No sábado, 22 e maio, a Sociedade 
Mineira de Pediatria realizou o Simpósio 
“Decifrando o TEA (Transtorno do Espectro 
Autista) para Pediatras”. Além dos especia-
listas médicos em crianças e adolescentes, 
o evento contou com inscritos de outras 
áreas da saúde e de boa parte do Brasil. 
As dinâmicas de aprendizado chamaram 
a atenção da audiência que se impressio-
nou com as duas mães escolhidas para 
fazer o PedTalks sobre suas vivências, as 
pequenas palestras sobre os diferentes 
olhares sobre o TEA, o Pediatria em Pauta 
sobre tratamento, e o Roda Viva sobre o 
TEA leve. O Simpósio foi uma iniciativa 
dos Departamentos Científicos de Neuro-
logia, Saúde Escolar e Comportamento e 
Desenvolvimento. 

Encontros virtuais 
promovem trocas 
de conhecimento 

O retorno do Momento Cien-
tífico vem garantindo um espaço 
de troca de conhecimento e infor-
mações com referências da Pedia-
tria. Durante o mês de março e 
abril os temas “Sono das crian-
ças: desafios contemporâneos” e 
“Covid-19 em crianças e adoles-
centes: atualizações”. A dinâmica 
escolhida como fio condutor do 
Momento Científico é a “Pediatria 
em Pauta”, onde um moderador 
e três debatedores levantam os 
questionamentos práticos do dia 
a dia do pediatra e discutem entre 
si e com a audiência.

A proposta é fazer o Momento 
Científico uma vez por mês e, 
intercalando com os Simpósios.

Centro de Treinamento: 
expectativa de novos 
cursos e públicos

No início de 2020, a SMP investiu 
na compra de um espaço próprio no 
novo prédio da Associação Médica de 
Minas Gerais (AMMG), localizado ao 
lado da sede atual. Com quase 190 
m², a sala abrigará a sede adminis-
trativa da SMP e um novo Centro de 
Treinamento. Às vésperas da entrega 
do espaço, a SMP está em fase de 
análise de orçamentos de arquitetos 
para a realização do projeto, que 
deve ser moderno, arrojado e versátil, 
assim como o Centro de Treinamento 
localizado na região hospitalar de 
Belo Horizonte. Com a ideia de não 
se desfazer do CT antigo, a SMP se 
prepara para oferecer novos cursos 
para pediatras, outros especialis-
tas médicos e público leigo. Entre os 
cursos pensados para 2021, estão 
o de Transporte de Recém-Nascido, 
Urgências em Pediatria, Trauma em 
Pediatria e BLS. 

Mostra 
Observaped

No dia 14 de maio, a SMP 
apoiou a Mostra Obsevaped, um 
evento online e gratuito promo-
vido pelo projeto de extensão do 
departamento de pediatria da 
FM-UFMG, Observaped – Obser-
vatório da Saúde da Criança e do 
Adolescente. A Mostra, que trouxe 
para o debate a saúde da criança 
e do adolescente na pandemia 
do Covid-19, reuniu especialistas 
dos diversos eixos do Observa-
ped, além de outros convidados. 
O evento foi visto por dezenas de 
pessoas ao vivo e está disponível 
no Youtube da FM-UFMG.

Canal de Podcast 
da SMP amplia a 
divulgação científica

Com a colaboração de associa-
dos e profissionais de referência na 
área, a Sociedade Mineira de Pedia-
tria acaba de chegar em mais uma 
plataforma de conteúdo através do 
lançamento de seu canal de podcasts. 
O objetivo do canal é informar profis-
sionais da área médica e o público 
não especializado. Os episódios têm 
variados assuntos, sempre prezando 
pela clareza da exposição e pela rele-
vância científica das informações. 

Esta é mais uma iniciativa das dire-
torias de Comunicação e de Informá-
tica da SMP. Acesse pelo QR Code!
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Volta às aulas: 
as ações da SMP 
na orientação do 
retorno às escolas

A pandemia do novo coronavírus 
alterou de forma drástica a rotina 
de milhões de pessoas. O distancia-
mento social impôs práticas como 
o home office e o homeschooling. A 
transferência do ambiente educacio-
nal da escola para a casa é um dos 
desafios enfrentados por mães, pais 
e filhos, sobretudo crianças e adoles-
centes. Com o passar dos dias, o 
acúmulo de estresse e inseguranças, 
profissionais de várias áreas ligadas 
à saúde e à educação cultivaram a 
mesma dúvida: quando e como uma 
volta às aulas segura poderia acon-
tecer? Nesse contexto, a SMP desde 
setembro de 2020, iniciou uma série 
de ações para discutir, com base na 
ciência, a questão da volta às aulas 
presenciais. 

Com o reconhecimento da gravi-
dade da pandemia pelo estado de 
Minas Gerais e municípios, as esco-
las do ensino público e particular se 
mantiveram e, em algumas cidades, 
ainda se mantém, sem receber alunos. 
Em outubro, a pedido da presidente da 
SMP à época, Marisa Lages Ribeiro, foi 
criado um grupo interdisciplinar com 
representantes dos DCs de Infectolo-
gia, Saúde Escolar, Comportamento 
e Desenvolvimento e a Diretoria de 
Comunicação para discutir as evidên-
cias científicas. 

Dois webinares foram realizados 
sobre o assunto, com mais de 2 mil 
participantes da área e público não 
especializado. Durante os eventos, 
especialistas debateram as princi-
pais atualizações sobre o tema. Em 
dezembro de 2020, a SMP realizou 
seu primeiro posicionamento acerca 
do tema, que afirmava o foco da 
Sociedade em primar por um retorno 
seguro. Esse posicionamento foi 
seguido por uma série de conversas 
com os diferentes atores envolvidos 
no processo de volta às aulas. 

SMP e Ligas Acadêmicas de Pediatria reforçam parceria

A SMP e a Liga Acadêmica Unificada de Pediatria de Belo Horizonte, 
que reúne ligas de várias instituições de ensino, realizarão mais projetos 
durante o ano de 2021. Desde 2019 a Liga atua em parceria com a SMP 
através de aulas temáticas e como equipe de apoio de eventos, simpó-
sios e congressos de Pediatria. A Liga, que tem como seu pilar o traba-
lho científico, educacional e produção de conteúdo, no ano de 2021 
tem atuado de forma online e tem como uma das metas de trabalho o 
lançamento de um ebook com a SMP e a criação de materiais para as 
plataformas digitais da Sociedade. 

2021 – Gabriela Araújo, diretora 
de Redação, Publicações e Divulga-
ção, conta que em janeiro e fevereiro 
de 2021 a SMP participou de reuniões 
presenciais e online com o Secretário 
Estadual de Saúde e com o Comitê 
Especial de Retorno às Aulas da SES, 
junto com representantes da Asso-
ciação Brasileira de Neuropsiquiatria 
Infantil (Abenepi), para auxiliar na 
construção do protocolo de retorno. 
Nesse mesmo período, a instituição 
se colocou à disposição da Prefeitura 
de Belo Horizonte para dar suporte 
técnico no planejamento de retorno 
às aulas no munícipio e sugeriu a 
inclusão de um pediatra no Comitê de 
Gestão da Pandemia da PBH. 

Além desses encontros, a SMP 
esteve em várias reuniões com o 
Ministério Público, o Secretário Muni-
cipal de Saúde, representantes dos 
movimentos organizados da socie-
dade civil, pesquisadores e sindicatos 
para discutir o melhor momento e 
em quais condições haveria possibili-
dade de retornar às aulas com segu-
rança. A SMP ainda se manteve alerta 
e pronta para agir em situações que 
em que o esclarecimento científico foi 
necessário, como no envio de ofício 
a Alexandre Kalil, em 5 e março, 
após o prefeito alegar durante uma 
coletiva de imprensa que as crianças 
com quadros respiratórios, ainda sem 
confirmação laboratorial para Covid-
19, era justificativa das medidas 

restritivas apresentadas para aquele 
momento da pandemia.

Além desses encontros, a SMP 
esteve em várias reuniões com o 
Ministério Público, o Secretário Muni-
cipal de Saúde, representantes dos 
movimentos organizados da socie-
dade civil, pesquisadores e sindicatos 
para discutir o melhor momento e 
em quais condições haveria possibili-
dade de retornar às aulas com segu-
rança. A SMP ainda se manteve alerta 
e pronta para agir em situações que 
em que o esclarecimento científico foi 
necessário, como no envio de ofício 
a Alexandre Kalil, em 5 e março, 
após o prefeito alegar durante uma 
coletiva de imprensa que as crianças 
com quadros respiratórios, ainda sem 
confirmação laboratorial para Covid-
19, era  justificativa das medidas 
restritivas apresentadas para aquele 
momento da pandemia. No início de 
junho, outro ofício foi enviado à PBH 
contestando a Nota Técnica 001/2021 
sobre volta às aulas presenciais do 
Comitê de Enfrentamento à Covid-19, 
que apresentava uma matriz de risco 
baseada em escores de risco para a 
Covid-19. 

A SMP sempre divulga os comuni-
cados, documentos e protocolos apro-
vados pela SBP em suas mídias digitais 
e se prontifica a continuar atuando 
de maneira participativa para que as 
melhores condutas possam ser toma-
das durante a crise sanitária.
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19 de junho • Simpósio “Adolescências: invenções possíveis”
Inscrições: www.smp.org.br

29 de junho • Momento Científico: Saúde Auditiva na Infância
Inscrições: www.smp.org.br

03 de julho • Simpósio de Gastroenterologia Pediátrica
Inscrições: www.smp.org.br

14 de julho • Momento Científico: Cuidados Paliativos 
inscrições em breve

7 e 8 de agosto • Jornada Mineira de Atualização em Amamentação
inscrições em breve

O início do ano de 2021 mostrou 
com maestria a importância e a força 
das regionais que compõem a Socie-
dade Mineira de Pediatria (SMP). 
No mês de março, a SMP criou um 
marco importante na sua história ao 
realizar o I Simpósio Regional: Doen-
ças Respiratórias. As Regionais Sul, 
Oeste, Nordeste Mineiro, Norte, Vale 
Rio Doce, Vale do Rio-Grande, Vale 
do Aço, Vale do Paranaíba e Zona da 
Mata se reuniram virtualmente para 
atualizar informações científicas e 
condutas acerca das doenças respira-
tórias em crianças e adolescentes. 

Ao longo da manhã do sábado, 
6 de março, mais de 300 pessoas 
marcaram presença durante o Simpó-
sio, que contou com a moderação da 
diretora de integração, Marta Duarte, 
e da presidente do Departamento 
Científico de Pneumologia, Laís Nico-
liello. Na abertura, a mensagem de 
esperança em tempos melhores foi 

Representantes 
das nove 
Regionais da 
SMP discutem 
Doenças 
Respiratórias

Pela primeira vez, SMP realiza Simpósio com todas as Regionais

trazida em um vídeo e as boas vindas 
foram dadas por Cássio Ibiapina, 
presidente da SMP. 

O Simpósio iniciou com a atividade 
PedTalks para conhecer e prestigiar 
o trabalho do Programa Médicos do 
Bem de Juiz de Fora. A pediatra Mirna 
Salomão Marques apresentou a inicia-
tiva que reúne mais de 100 médicos 
voluntários que se mobilizam para 
arrecadar e distribuir doações. 

Ao longo do evento, representantes 
das Regionais da SMP apresentaram 
importantes temas sobre as Doenças 
Respiratórias dentro do modelo “Ano 
em Revisão”. Cada professor exibiu os 
últimos artigos científicos com peque-
nos comentários sobre o assunto 
proposto. O Simpósio também contou 
com uma atração cultural através da 
apresentação da pediatra e pianista de 
Dores do Indaiá, Raquel Gomes, que 
é também diretora de arte e cultura  
da SMP. 
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