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Juntos, por um futuro melhor!
Colegas, esperamos que estejam bem.
Vivemos mais um ano de grandes desafios. A Sociedade Mineira de
Pediatria seguiu firme, empenhada na missão de manter a pediatria
mineira atualizada e comprometida com uma assistência à saúde competente e acolhedora para nossas crianças e nossos adolescentes.
Ao longo de 2021, sofremos com tantas vidas que partiram. Mas
também vimos com alegria a chegada das vacinas e o tão esperado
retorno às aulas presenciais dos nossos pacientes. Fizemos seis Simpósios,
cinco Momentos Científicos, dois Conversando Sobre, 10 Podcasts, além
do apoio a eventos no interior de Minas Gerais e de outras instituições,
que abordaram temas diversos e relevantes.
Finalizamos nossa programação científica com o 2º Congresso Mineiro
Online de Pediatria que, com seu formato inovador, aliou cultura, informação e inspiração.
Queridos colegas, agradecemos a parceria e desejamos a vocês um
feliz e iluminado Natal. Esperamos que em 2022 a gente se encontre
presencialmente e que possamos seguir nossa missão, inspirando as
famílias a caminharmos juntos, por uma pandemia de esperanças!
Forte abraço, muita saúde e paz para todos nós.
Cláudia Ribeiro de Andrade
Andrea Chaimowicz
Eleonora Druve Tavares Fagundes
Diretoria Científica da Sociedade Mineira de Pediatria

entrevista

Minas são muitas
e nós, Pediatras,
também somos
Um dos principais pilares da gestão 2021/2022 da
Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) é a hierarquia
entrelaçada. Ou seja, Diretorias, Departamentos
Científicos e Regionais têm a liberdade para propor
eventos e ações e de conduzir essas atividades.
É uma gestão descentralizada, que valoriza
todos os atores e cenários igualmente. E dentro
dessa perspectiva, as Regionais exercem papel
fundamental: levar os ideias da SMP para todos os
pediatras do estado. Para falar sobre o assunto, o
SMP Informa convidou a diretora de integração das
Regionais, Marta Cristina Duarte.
Como diretora de integração das Regionais,
como enxerga essa política horizontalizada da
SMP? Você acha que isso pode dar às Regionais
mais autonomia?
Como participante de diretorias anteriores dentro da
Regional Zona da Mata, a qual eu pertenço desde 1994,
eu diria que, nos últimos anos, tenho percebido uma
grande preocupação das diretorias em dar voz ao interior de Minas Gerais. A atual gestão, particularmente, tem
incentivado de forma ímpar a interiorização e a liberdade
das ações bem como o entrelaçamento dos profissionais
para que se sintam um grupo único, entendendo que a
SMP é a força maior de representação dos Pediatras em
todo o estado e deve ser presença marcante junto ao
profissional que atua nessa área.
O evento que abriu a programação científica da
SMP em 2021 foi o Simpósio das Regionais sobre
Doenças Respiratórias. Pela primeira vez, as nove
Regionais se uniram com esse objetivo. Qual foi a
importância desse evento?
O Simpósio de Doenças Respiratórias das Regionais apostou na capacidade dos Pediatras do interior do
estado na construção de um evento de qualidade e alto
teor científico, formador de novos conceitos que norteiam
a prática pediátrica. Para a SMP, acredito que tenha sido
um momento ímpar de trabalho em equipe e em rede
em que pudemos nos se certificar da potencialidade dos
Pediatras do interior. O evento inovador, sucesso absoluto,
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A diretora de
integração
das Regionais,
Marta Duarte,
fala sobre o
trabalho em
2021

ficará guardado na memória de todos que participaram e
fortaleceram o elo entre as Regionais e a diretoria da SMP,
ou seja, formaram pontes e reforçaram laços de trabalho
entre o interior e a capital. Ademais, o evento lançou a
pedra fundamental sobre a necessidade de fortalecimento
de conexões para a intercambialidade do conhecimento
entre todos os profissionais do estado. Motivadas pelo
incentivo de promover capacitação no interior do estado,
diversas regionais divulgaram eventos locais online, destacando-se a Regional Vale do Rio Doce, sob a presidência
da Dra. Williane Figueiredo Fernandes.
Minas Gerais é o estado com o maior número
de municípios no Brasil e cada Regional tem suas
especificidades. Como dizem, Minas são muitas.
Como é entender e trabalhar, dentro de uma sociedade médica, com a assistência à saúde de crianças e adolescentes em um estado tão diverso?
Minas são muitas e nós, Pediatras, também somos!
Fazemos parte da maior Sociedade médica de especialidades do país! Onde houver crianças e adolescentes,
também haverá um Pediatra para fazer a diferença! Pediatras são médicos diferentes, têm sensibilidade apurada,
enxergam nas entrelinhas e colocam o coração no trabalho do dia a dia. E esse profissional, aonde ele estiver,
pode ter a certeza do apoio incondicional da SMP e suas
Regionais, que representam a sua especialidade, sempre
comprometidas em oferecer as melhores evidências do
mundo científico, apoiando as ações fundamentais que
visam a garantir o futuro mais promissor para crianças e
adolescentes. Para mim, fica bem claro o papel da SMP
enquanto entidade que representa a base para a segurança dos profissionais que atuam em todo o estado de
Minas Gerais. Ter a oportunidade de participar das sociedades médicas é ter a honra de poder contribuir, genuinamente, para todo esse contexto.

academia

força das regionais

Jornada de Pediatria
do Vale do Rio Doce
completa 15 edições

Marcos Vasconcellos, José Maria Penido
e Luiz Megale reeleitos como diretores
da Academia Mineira de Pediatria (foto
tirada em 2019)

Diretoria reconduzida
e eleição de novo
membro na Academia
Mineira de Pediatria
A Academia Mineira de Pediatria realizou em 29 de
novembro a última Assembleia virtual de 2021. A pauta
desse encontro entre os membros da instituição que
congrega as principais referências de pediatria em Minas
Gerais foi a recondução da diretoria atual para mais dois
anos de gestão e a eleição do novo membro da Academia.
Na primeira parte da Assembleia, os acadêmicos
presentes concordaram por unanimidade em reeleger
a diretoria formada pelos pediatras José Maria Penido
Silva, presidente, Luiz Megale, vice-presidente, e Marcos
de Carvalho Vasconcellos, secretário. Mesmo tendo uma
gestão atravessada pela pandemia da Covid-19, essa
diretoria foi elogiada pelos colegas, ganhando mais tempo
para realizar os projetos.
Cadeira 21 – Para a Cadeira 21 da Academia Mineira
de Pediatria, criada com o falecimento do membro fundador Helvécio Henrique Ferreira Borges, foi eleita a pediatra
e ex-presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, Maria
do Carmo Barros de Melo. Maria do Carmo é professora
do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina
da UFMG e sua posse na Academia deve acontecer no
início de 2022.
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Durante os dias 29 e 30 de outubro, aconteceu a XV
Jornada de Pediatria do Vale do Rio Doce. Comemorando 15 anos, o evento promoveu a integração entre
a ciência e a pediatria, além de aproximar os profissionais da região à Sociedade Mineira de Pediatria (SMP).
A Jornada é um marco para a Sociedade Mineira de
Pediatria e a sua Regional Vale do Rio Doce. Devido
às condições impostas pela pandemia de Covid-19, a
programação foi completamente online, pelo segundo
ano consecutivo.
A abertura do evento contou com a presença de
Cássio Ibiapina, presidente da SMP; Williane Figueiredo,
presidente da Regional Vale do Rio Doce da SMP; e Marta
Duarte, diretora de integração das Regionais da SMP.
O presidente da SMP, durante a abertura, ressaltou
a importância da Jornada para a região do Vale do Rio
Doce, e relembrou a integração das regionais da SMP,
durante o evento Simpósio das Regionais, em março
deste ano.
Segundo Williane, “a Jornada de Pediatria do Vale
do Rio Doce, para alguns é considerada o evento mais
antigo do interior de Minas Gerais, por estarmos com
15 anos ininterruptos. Mesmo com os desafios mesmo
com os desafios da formatação online, abraçamos esta
oportunidade de organizar a nossa Jornada”. Com
o crescimento do evento ao longo dos anos, Williane
ainda ressaltou o sonho de futuramente transformar
esta Jornada em um Congresso, com a integração de
outras regionais.
A SMP hoje está em nove regionais, atuando em
diferentes causas em prol das crianças e pelo objetivo
de garantir a proteção da infância.

O presidente da SMP, Cássio e Ibiapina, a
diretora de integração das Regionais da SMP,
Marta Duarte, são recebidos virtualmente
pela presidente da Regional Vale do Rio
Doce, Williane Figueiredo

ações e eventos

Curso de Transporte do
Recém-Nascido de Alto
Risco é oferecido dentro
da parceria com CRMMG
Um dos cursos mais esperados de 2021 começou a ser
ministrado dentro da parceria com o Conselho Regional
de Medicina de Minas Gerais (CRMMG). O Transporte do
Recém-Nascido de Alto Risco, que faz parte do Programa
de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de
Pediatria (PRN-SBP), já treinou em apenas dois meses,
novembro e dezembro, mais de 90 médicos pediatras e
de outras especialidades, em Belo Horizonte. E em 2022,
o curso passará por mais cinco cidades de Minas Gerais:
Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros, Uberlândia e Pouso Alegre. As inscrições são realizadas pelo
site do CRMMG, dentro do Programa de Educação Médica
Continuada do Conselho.
O curso, com oito horas de duração, tem como objetivo ensinar médicos, estudantes dos dois últimos anos
de medicina, enfermeiros e técnicos de enfermagem a
realizar o transporte intra-hospitalar e inter-hospitalar do
recém-nascido de alto risco de modo eficiente e seguro.
Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) também podem ser treinados. A base do curso são
as diretrizes da SBP e o aluno aprende sobre os problemas
mais frequentes relacionados a esse transporte.
Investimento – A Sociedade Mineira de Pediatria
(SMP) vem desde 2016, ano em que fez treinamento em
massa do Transporte de Recém-Nascido de Alto Risco em
Minas Gerais, se preparando para conseguir oferecer o
curso de forma independente. Para isso, quatro incubadoras de transporte foram adquiridas, além de bombas
perfusoras e outros equipamentos necessários. Os instrutores do PRN foram reciclados e outros profissionais estão
sendo preparados para se tornarem instrutores do curso
de Transporte. Um investimento que gira em torno de R$
200 mil em equipamento e muitas horas de trabalho dos
coordenadores do PRN em Minas Gerais.
O resultado está sendo observado na prática: turmas
cheias, alunos treinados e avaliações extremamente
positivas.
Para se inscrever no Curso de Transporte do Recém-Nascido e outros cursos do Programa de Educação Continuada do CRMMG, é só clicar aqui:
http://sistemas.crmmg.org.br/educacao-medica
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Alunos do primeiro curso de Transporte
do Recém-Nascido de Alto Risco de 2021
(27/11) em treinamento na DataMed

A DataMed, parceira da SMP na realização
do curso de Transporte do Recém-Nascido
de Alto Risco, doou para o SAMU de Belo
Horizonte um babypuff (ressuscitador
infantil). Essa interação foi possível graças à
realização do curso
Outros cursos – Dentro do Programa de Educação
Médica Continuada do CRMMG, a SMP ainda oferece
os cursos de Reanimação Neonatal e do Prematuro, com
intensa programação até 31 de março do ano que vem.
Além disso, a SMP realiza o Curso de Suporte Avançado
de Vida em Pediatria (PALS), tradicional treinamento da
SMP com a equipe pioneira de Minas Gerais, e as reformulações dos cursos de Urgências em Pediatria e Trauma
em Pediatria, que devem ser oferecidos em 2022.

Uma das atividades do Congresso: Roda
Vida sobre Covid-19 em crianças

Congresso Mineiro Online de Pediatria
encanta inscritos de todo o país
Pelo segundo ano consecutivo, o Congresso
Mineiro Online de Pediatria encantou a todos
com as dinâmicas de aprendizagem inovadoras e a mistura de arte, cultura e educação. Nos
dias 19 e 20 de novembro inscritos de todo o
país puderam acompanhar o evento produzido pela equipe da Sociedade Mineira de
Pediatria (SMP) e coordenado pelo presidente
da Sociedade, Cássio Ibiapina. Mais de 150
professores convidados de várias partes do
Brasil, 20 horas de atividades ao vivo, comandadas de um estúdio moderno e interativo, e
120 aulas gravadas fizeram do Congresso um
dos eventos médicos científicos mais relevantes
da pediatria brasileira.
Tendo como tema principal Criando futuros: por uma pandemia de Esperanças, o
Congresso apresentou atividades que já fazem
parte do dia a dia do pediatra mineiro. Foram
três Rodas Vidas sobre Asma, Gastroenterologia e Pediatria Ambulatorial; quatro Pediatrias
em Pauta, com os temas Covid-19, Ivas, TDAH
e Síndrome Metabólica e cinco Anos em Revisão, onde palestrantes de renome internacional apresentaram os artigos científicos mais
relevantes dos últimos anos sobre os temas em
questão.
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PedTalks – Um dos pontos altos do Congresso foi a
atividade PedTalks, uma criação da SMP que vem inspirando outras Sociedades pelo Brasil. Cinco convidados
escolhidos a dedo apresentaram histórias de vida que
vão além da medicina: a luta contra o fumo e outras
drogas na adolescência, inteligência artificial aplicada
à saúde, do luto à luta, a harmonia de sabores e o
empreendedorismo feminino. Esses assuntos geraram
uma discussão ao final do primeiro dia de evento, que
passou pela importância das pessoas terem uma vida
mais intensa, mais ativa e mais colaborativa, que necessita de presença, de olho no olho e da manutenção das
relações interpessoais.

SMP
homenageia
o pediatra
Marcos
Evangelista,
o Marcão

Presidente de honra
O 2º Congresso Mineiro Online de Pediatria fez uma
homenagem especial na abertura do evento. Como presidente de honra, in memoriam, foi escolhido o pediatra
Marcos Evangelista de Abreu, falecido em janeiro de 2021
em decorrência da Covid-19. Marcos era instrutor dedicado do Curso de Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS) e um profissional admirado por todos. Para a
homenagem foram convidados sua esposa Débora e seus
filhos, Guilherme e Nathália, que deram depoimentos
emocionados agradecendo a honraria. Clique e confira a
abertura na íntegra:
https://www.youtube.com/watch?v=eQYIvYlrtXs

Prêmio Ennio Leão
Durante a cerimônia de encerramento do 2º Congresso
Mineiro Online de Pediatria, no sábado, 20/11, foi anunciado o trabalho vencedor da Premiação Ennio Leão. O
trabalho Persistência de anticorpos contra Sars-Cov-2
adquiridos via transplacentária em lactantes entre 2 e 3
meses de idade, tendo como autora principal Gabriela
Pinheiro, foi classificado em primeiro lugar.

2022
O encerramento também marcou o início dos trabalhos
para o próximo grande encontro da Pediatria mineira, que
acontecerá em novembro de 2022. Como quem passa um
bastão para sua sucessora, Cássio Ibiapina entregou flores
para a vice-presidente da SMP, Márcia Penido, a presidente
do Congresso de Pediatria do ano que vem, que deve ser
presencial no Palácio das Artes.
Na ocasião, Ibiapina comentou que os inscritos que
não conseguiram acompanhar todas as atividades, tanto
as dinâmicas ao vivo, quanto as aulas gravadas terão três
meses para ver e rever o evento. E como o evento está todo
disponível no site, as inscrições continuam abertas:
www.mineiropedonline.com.br
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O psiquiatra
Ricardo Krause
foi o grande
responsável
pelo tema do
Congresso

Por uma Pandemia
de Esperanças
Com o tema Criando futuros: por uma pandemia de Esperanças, a segunda edição do Congresso
Mineiro Online de Pediatria fomentou a construção de caminhos de resiliência para a superação
das adversidades e angústias gerados pela pandemia da Covid-19. O presidente da SMP, Cássio
Ibiapina, reforçou durante a abertura do evento:
“Que as falas como ‘geração perdida’ ou ‘geração
pandemia’ devem ser para sempre abandonadas.
As adversidades da vida e como lidamos com elas
são um convite para construção da resiliência e do
aprendizado. Tudo depende de como olhamos para
as situações. Que sejamos sempre proativos em
ações de defesa das crianças e dos adolescentes.”
Durante a abertura, o público também acompanhou a palestra inspiracional do psiquiatra da Infância e Adolescência, Ricardo Krause, que desenvolveu
o lema do evento. Com uma contextualização sobre
os obstáculos que as sociedades vêm enfrentando
com a pandemia de Covid-19 em âmbito coletivo,
mas também em aspectos individuais, o médico
enfatiza: “Em momentos de crise, há um aprendizado, de se tornar melhor, de evoluir, na capacidade de resiliência. A resiliência não é voltar a ser
o que se era antes, mas seguir em frente apesar
do que nos acontece”. A esperança e a resiliência
como possibilidade e ferramenta para a construção
de cenários favoráveis para o futuro.
Krause ainda reforçou a importância da Medicina para a superação das adversidades “os médicos trazem a esperança e viabilizam a esperança”,
afirma.
A Sociedade Mineira de Pediatria irá trabalhar
com o lema do Congresso durante todo o ano de
2022, fomentando discussões sobre a esperança
para a construção do futuro de crianças e adolescentes.

foto: Luís Garcia Martins

SAÚDE INTEGRAL

Ennio Leão é
homenageado
em nova edição
do Pediatria
Ambulatorial
O 2º Congresso
Mineiro Online de
Pediatria apresentou ao longo de
todo o evento o
pré-lançamento do
livro Leão – Pediatria Ambulatorial.
A 6ª edição desta
obra, referência
da pediatria brasileira, tem como
organizadores os
pediatras Marcos Carvalho de Vasconcellos, Alexandre Rodrigues Ferreira,
Benigna Maria de Oliveira, Claudia
Regina Lindgren Alves e Cristina Gonçalves Alvim. A reedição está a cargo da
Coopmed e o livro já pode ser comprado
com desconto no site da editora.
As entregas estão previstas para março
de 2022. https://bit.ly/33CiW2o
Sucesso de vendas, o título desta
edição de 2021 passa a ser Leão –
Pediatria Ambulatorial, como um gesto
de homenagem ao pediatra referência
mundial e professor emérito da UFMG,
Ennio Leão, um dos idealizadores do
livro e editor de todas as versões anteriores.
Desde a primeira edição do livro,
em 1983, a intenção dos editores é
promover um melhor entendimento do
ensino em ambulatório pela prática da
Pediatria Ambulatorial. Esta forma de
exercer a pediatria está centrada no
entendimento do paciente como um
todo, um sistema que agrega tanto
a saúde do corpo, como o contexto
psíquico, familiar e social. A partir de
anamnese e exame clínico , os médicos conseguem atender de uma melhor
forma as necessidades da criança e do
adolescente.
8
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Instituto Superação - Formação pelo Esporte

Pílulas de Esperança
Criar Futuros e ter esperança. O
tema do 2º Congresso Mineiro de
Pediatria foi ilustrado ao longo do
evento por pessoas e projetos que
não se intimidaram com a Pandemia
da Covid-19. Para eles, o isolamento
social foi um desafio, como para
todos, mas também um incentivo para
seguir em frente auxiliando crianças
e adolescentes em seus projetos de
vida. Conheça alguns desses projetos
e pessoas:

Instituto Superação
Atua na integração do esporte
com o desenvolvimento e formação
pessoal de crianças e adolescentes.
Segundo o idealizador e coordenador do projeto, Flávio Davis, “o objetivo do Instituto é garantir o direito à
prática esportiva saudável e positiva,
que promova o desenvolvimento
socioemocional e a saúde de nossos
atletas”. O projeto atua em 30 escolas
públicas de São Paulo e Minas Gerais
e ano que vem, a ideia do projeto é
alcançar 70 escolas. Para conhecer
mais: www.institutosuperacao.org.

Constituição nas Escolas
A Advocacia Geral do Estado
(AGE) de Minas Gerais em parceria
com a Secretaria do Estado de Educação desenvolve um projeto com o
propósito de aproximação dos conhecimentos técnico-jurídicos dos Procu-

radores do estado com as Escolas
Públicas Estaduais. Compartilhar
com os alunos do Ensino Fundamental e Médio princípios da Constituição Federal é o objetivo. Segundo o
Advogado-Geral do Estado e idealizador do projeto, Sérgio Pessoa
de Paula Castro, “vivemos em um
momento difícil, mas oportuno para
que as pessoas tenham conhecimento de seus direitos para exercerem de maneira efetiva e plena a sua
cidadania, e nada melhor do que
fazê-lo no ambiente escolar com as
crianças e adolescentes”.

Música para desenvolver
A diretora de arte e cultura da
SMP e pediatra de Dores do Indaiá,
Raquel Gomes, reforça sobre a
importância da música como experiência positiva para crianças e
adolescentes. Por uma experiência pessoal, como filha de pianista
e estudante de música durante a
infância, afirma como a música estimula a criatividade, a concentração
e a disciplina. “Como pediatra, eu
estudo e experencio esses benefícios
na realidade das crianças e adolescentes, na integração de um crescimento pleno”. Durante a pandemia,
a pediatra reforça sobre a importância da conexão com as artes no
geral para auxiliar na superação
deste momento difícil para crianças
e adolescentes.

