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o capítulo i do estatuto da Sociedade Mineira de Pediatria esta-
belece em seu artigo 3° que a capacitação dos seus especialistas se 
dará mediante a promoção contínua de conhecimentos pediátricos 
para o aprimoramento da assistência à criança e ao adolescente. 
essa capacitação profissional se faz presente nas atividades da 
SMP desde sua criação em 1947, com notório desenvolvimento não 
somente de seus conceitos científicos, mas com a construção de locais 
de treinamento modernos, funcionais e sofisticados, como o Centro 
de Treinamento no bairro Santa efigênia, inaugurado em 2012.

Com uma avaliação cada vez mais positiva de seus cursos, a 
criação de novos cursos, uma demanda cada vez maior desses trei-
namentos, a SMP amplia o leque do público a ser capacitado, prin-
cipalmente para os estudantes de medicina e outros profissionais 
de saúde. além disso, a impossibilidade de realização do Curso de 
Transporte no Centro de Treinamento do Santa efigênia, por ques-
tões técnicas, e os altos custos com alugueis de outros espaços, fez 
a SMP entender a necessidade das dependências do novo espaço 
da Sociedade Mineira de Pediatria no prédio recém-inaugurado da 
associação Médica de Minas Gerais (aMMG) contemplasse mais um 
Centro de Treinamento, que funcionará paralelamente ao espaço já 
existente. 

baseada nos moldes de uma arquitetura multifuncional, pensando 
em espaços que possam exercer inúmeros papeis, com divisórias 
retráteis para receber diferentes tipos de eventos, a nova sede da 
SMP se juntará a diversas outas Sociedades Médicas, que também 
se mudaram para a nova sede da aMMG. 

a primeira etapa do novo espaço da SMP e seu CT deve ser inau-
gurada no início de junho, quando sócios, parceiros e alunos terão 
a oportunidade de conhecer o local e usufruir do aconchego e segu-
rança, que compõem o cenário de mais uma etapa do CT da SMP.

Para saber mais, leia a matéria na página 6.
esperamos todos em nossos cursos e eventos!

Cássio da Cunha ibiapina
  PreSidenTe da SMP (2021-2022)

Salvador Henrique Ceolin 
  direTor do CenTro de TreinaMenTo da SMP (2021-2022)

Vânia Nunes Viotti parreira
  direTora do CenTro de TreinaMenTo da SMP (2021-2022)



3  janeiro / abril 2022



DEFESA DA PEDIATRIA

4  janeiro / abril 2022

Atendimento à saúde 
infantil em Juiz de Fora 
preocupa pediatras

a falta de vagas nas unidades de internação pediátrica 
e a superlotação nas urgências e emergências infantis da 
cidade de juiz de Fora preocupam os pediatras da regional 
Zona da Mata da SMP que se mobilizam para colaborar com 
as autoridades locais no sentido de melhorar essa situação.

Para tanto, a presidente da regional Zona da Mata da 
SMP, Maria amália Garcia da Silva, se reuniu com o secre-
tário Municipal de Saúde de juiz de Fora, ivan Chebli, e 
especialistas locais, entre eles, as pediatras membros da 
regional Mirna Salomão e Sandra Tibiriçá, para discutir os 
principais temas envolvendo a saúde infantil e que repre-
sentam os três níveis de atenção no município. 

o encontro levantou os cinco principais temas que afli-
gem a população e os pediatras: abordagem da atenção 
Primária à Saúde (aPS), Urgência e emergência, nível 
Terciário, Garantia de exames complementares de média e 
alta complexidade e apoio interprofissional a crianças com 
necessidades especiais. o secretário se mostrou sensibili-
zado com os temas levantados, inclusive com a possibili-
dade de outras reuniões para a continuidade da discussão. 
ele ainda acrescentou que os representantes da SMP fica-
ram satisfeitos com a abertura do diálogo, a capacidadede 
trabalho, o dinamismo e a boa intenção da nova secretária.

Reunião entre representantes da Regional Zona da Mata e da 
Secretaria de Saúde de Juiz de Fora

na terça-feira, 03 de maio, o presidente da Socie-
dade Mineira de Pediatria (SMP), Cássio ibiapina, acom-
panhado pelos diretores de defesa profissional, Cláudio 
Pacheco e ariete domingues, tiveram um encontro com a 
secretária de saúde da Prefeitura de belo Horizonte, Cláu-
dia navarro, para conversar sobre o atendimento pediá-
trico no município. Muito tem se falado, principalmente 
na mídia, sobre a crise desse atendimento na capital de 
Minas Gerais, mas o que foi levantado na reunião é que, 
diferente de 20 anos atrás, não há falta de profissionais, 
mas sim falta de condições de trabalho.

de acordo com Cláudio Pacheco, alguns dos motivos 
apresentados na reunião para essa crise foram: falta de 
estrutura assistencial, seja física, operacional ou adminis-
trativa; falta de segurança; furos na escala de plantão; 
falta de protocolo de prioridade de atendimento diante da 
diminuição de plantonistas; falta de programa de carreira 
médica; presença de profissionais com diferentes vínculos 
trabalhistas em uma mesma unidade; e falta de concur-
sos regulares.  ele ainda ponderou que mais da metade 
dos atendimentos nas UPas poderiam ser resolvidos nas 
unidades primárias.

ariete domingues disse que o grupo da SMP foi muito 
bem acolhido e que discutiram como a situação poderia 
ser resolvida. a nomeação de aproximadamente 60 pedia-
tras que passaram no último concurso, além do remaneja-
mento dos profissionais entre as unidades de atendimento 
e a contratação de residentes para complementar as equi-
pes são algumas das sugestões que surgiram no encontro.

“a Secretaria de Saúde está pensando em todas as estra-
tégias possíveis de curto, médio e longo prazo para enfren-
tar a crise”, comenta o presidente ibiapina. ele ainda acres-
centou que a Sociedade Mineira de Pediatria saiu satisfeita 
com a abertura ao diálogo, a capacidade de trabalho, o 
dinamismo e a boa intenção da nova secretária. 

Assistência à 
criança e ao 
adolescente 
é tema de 
reunião entre 
Secretária 
de Saúde da 
cidade e SMp

SMP tem encontro com secretária 
municipal de saúde de BH para falar sobre 
o atendimento pediátrico na cidade
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REUNIÃO AMPLIADA

o dia 15 de março foi marcado pela realização da 
reunião ampliada da Sociedade Mineira de Pediatria 
(SMP). Um momento de reflexão para apresentar o que foi 
feito em 2021 e discutir as ações para 2022. o encontro 
online contou com a presença de representantes da direto-
ria da SMP, dos departamentos Científicos, das regionais, 
da academia Mineira de Pediatria e foi conduzido pelo 
presidente Cássio da Cunha ibiapina. 

Para começar a apresentação, ibiapina lembrou aos 
presentes de como a gestão focada em uma hierarquia entre-
laçada, com a participação de todos, tem sido importante 
para o crescimento e fortalecimento da SMP e dos pedia-
tras mineiros, ainda mais em um período tão complicado. 
demonstrando essa gestão horizontalizada, cada assunto 
da reunião foi apresentado pelos diretores responsáveis. 

a primeira diretoria a se apresentar foi a científica, 
representada por andrea Chaimowicz, que mostrou todos 
os eventos de 2021 e a pré-agenda de 2022. no ano 
passado, a Sociedade atingiu mais de 1500 inscritos em 
seus Simpósios e jornadas, os Momentos Científicos tive-
ram 1400 presentes e o Congresso Mineiro online mais 
de mil participantes. a expectativa agora é para a volta 

Encontro online reúne representantes de todo o estado
dos eventos presenciais, mas sem deixar de lado o público 
já conquistado com as transmissões online.

Arte e cultura – na sequencia, a diretora de arte 
e cultura da SMP, raquel de Carvalho, fez um panorama 
das apresentações culturais que aconteceram nos eventos 
científicos de 2021 e convidou todos para sugerirem atra-
ções que valorizem a criança e o adolescente. as ações 
de comunicação da instituição foram apresentadas pela 
gerente e assessora de comunicação, ana Fazito. já as 
informações sobre os cursos e o obra do novo Centro de 
Treinamento, ficaram a cargo do presidente, Cássio ibia-
pina (leia matéria página 6). 

Saúde Financeira – a última apresentação da 
reunião foi sobre a saúde financeira da Sociedade. o 
tesoureiro da SMP, Carlos eduardo reis da Silva, fez um 
balanço das receitas e despesas do último ano, chegando 
à conclusão que, mesmo com todas as dificuldades impos-
tas pela pandemia da Covid-19, a SMP fechou 2021 com 
balanço positivo. de acordo com Carlos eduardo, esse 
resultado extremamente positivo se deu por causa da volta 
dos cursos de imersão e dos eventos científicos. 

Por que associar-se à SMP/SBP?
Uma das fontes de renda da Sociedade Mineira de Pedia-

tra (SMP) é o repasse da Sociedade brasileira de Pediatria 
(SbP), referente ao pagamento de anuidades pelos sócios. É 
esse valor que mantém a maioria dos gastos fixos da SMP. 
e o que muitos não sabem é que ao associar-se à SbP o 
pediatra mineiro automaticamente vira sócio da Sociedade 
Mineira de Pediatria.

e quais as vantagens em ser sócio? além de fazer parte 
de uma das maiores sociedades médicas do brasil, o sócio 

tem descontos em eventos e cursos locais e nacionais, redu-
ção da taxa do TeP e acesso a conteúdos exclusivos da SbP. 

nos últimos três anos, a quantidade de associados à SMP 
aumentou de 2295 sócios em 2019 para 2516, em 2021. 
“Mais do que trazer os pediatras mineiros para a Sociedade, 
temos uma meta, fazer com os que já são sócios partici-
pem, em sua maioria, do Congresso Mineiro de Pediatria, 
em novembro (22 a 26/11), em belo Horizonte. Será uma 
excelente oportunidade para mostrarmos a força da SMP”, 
comentou Cássio ibiapina, presidente da SMP. 



SMP terá novo espaço em 2022
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NOVO CT

as obras da nova sede administrativa e do novo 
Centro de Treinamento da Sociedade Mineira de 
Pediatria (SMP) no prédio da aMMG estão a todo 
vapor. Com aproximadamente um mês e meio de 
atividade, boa parte da estrutura física do espaço 
foi levantada. Piso, paredes, instalações elétrica 
e do ar condicionado já estão quase prontos. a 
previsão é que a primeira fase da construção seja 
entregue em meados de junho.

o projeto, realizado pela arquiteta ana Paula 
Plazzi, foi elaborado para ser feito de uma só vez. 
no entanto, por causa do alto valor dos mate-
riais e dos serviços, a diretoria da SMP decidiu por 
executar a obra em três etapas. neste momento, 
foi priorizada a obra civil, ou seja, tudo que é 
preciso para os cursos da SMP serem ministrados: 
instalações elétrica, hidráulica e do ar condicio-
nado, além do piso, das paredes e das divisórias 
retráteis. “as salas de aula, de reunião, a secre-
taria e os arquivos estarão prontos para uso”, 
explica ana Paula.

Etapas seguintes – a segunda etapa terá 
como foco a marcenaria de todo o projeto, os 
armários, as estantes e algumas mesas devem 
ficar prontos em setembro ou outubro. já a 
terceira fase da construção é o auditório para 
aproximadamente 50 lugares, que depende de 
um pouco mais de aporte financeiro da SMP para 
ser levantado. de acordo com a arquiteta, será 
um espaço moderno e aconchegante com instala-
ções para pequenos eventos e confraternizações.

Time de especialistas – Para compor o 
time que está a realizando o projeto da SMP foi 
feito um levantamento minucioso com empresas e 
parceiros que já prestaram serviço para a Socie-
dade ou que foram altamente recomendados. 
Como empreiteira, a Trisa engenharia, responsá-
vel por muitas obras na PUC-Minas, foi escolhida. 
a Cottar engenharia e Serviços está instalando o 
ar condicionado, com a mesma qualidade que 
fizeram na aMMG. e para levantar as divisórias, 
foi contratada a arkflex, mesma empresa que 
realizou o serviço no CT do Santa efigênia. 

“Muito mais que preço, a SMP valorizou as 
referências e a qualidade do trabalho de todos 
os parceiros, mas sem deixar de lado o equilíbrio 
financeiro da instituição”, explicou o presidente 
da Sociedade, Cássio ibiapina. 

As obras do espaço da SMp no quarto andar 
do prédio da AMMg estão a todo vapor
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AçõES E EVENTOS

As Doenças Respiratórias 
da Infância são tema de 
Simpósio da SMP

a Sociedade Mineira de Pediatria iniciou o ano científico 
de 2022 com o já tradicional Simpósio de Atualização em 
Doenças Respiratórias na Infância e Adolescência. a quinta 
edição do evento realizada na manhã do dia 12/03, reuniu 
um time de especialistas que versou sobre inúmeros temas, 
como Síndrome Gripal, lactente sibilante e asma, bron-
quiolite viral aguda, pneumonias e atualização terapêutica 
das rinites. organizado pelos departamentos Científicos 
de alergia, infectologia, otorrinolaringologia e Pneumo-
nia da SMP, o evento foi moderado pelas pediatras andrea 
Chaimowicz, diretora científica da SMP, e laís nicoliello, 
presidente do dC de Pneumologia. 

Covid-19: Evidências após 
dois anos de pandemia

no dia 02/04, a SMP realizou o Simpósio Covid-19 de 
A a Z: Evidências após dois anos de pandemia, provavel-
mente o último Simpósio totalmente online da instituição. 
o departamento Científico de infectologia da SMP foi 
responsável pela condução do evento, tendo o pediatra e 
vice-presidente do dC, alexandre Sérgio da Costa braga, 
como moderador. os vários aspectos da doença na popu-
lação pediátrica foram tratados no Simpósio: transmissão 
vertical, saúde escolar, manifestações clínicas, diagnóstico 
diferencial, mudanças epidemiológicas, vacinas, entre 
outros. o destaque ficou a cargo do Pediatria em Pauta 
sobre Vacinas, que trouxe uma discussão entre os espe-
cialistas renato Kfouri (SbP e Sbim) e josé Geraldo leite 
ribeiro. 

Vacina é um ato de amor: 
vacina sim!

o departamento Científico de infectologia da SMP 
idealizou uma das campanhas mais marcantes de incen-
tivo à vacinação pediátrica contra a Covid-19. Com obje-
tivo de conscientizar a população para a importância deste 
ato, infectologistas pediátricos de vários serviços de belo 
Horizonte e região e seus filhos protagonizaram pequenos 
vídeos mostrando que a vacina é tão segura, quanto eficaz. 
Por isso não perderam tempo para vacinar seus filhos. e 
os que têm menos de cinco anos, já estão na espera pela 
liberação do imunizante para essa faixa etária.

Confira os vídeos da campanha no YouTube da SMP.
      www.youtube.com/sociedademineiradepediatria

Momento Científico sobre 
Teste do Pezinho é sucesso

 
em 2021, foi sancionada pelo Governo Federal a lei 

14154 para ampliação do número de doenças rastrea-
das pelo Teste do Pezinho no SUS. a implementação está 
sendo feita de forma escalonada e por causa das inúmeras 
dúvidas que os pediatras e profissionais de saúde estão 
tendo, a SMP realizou o Momento Científico sobre o Teste 
do Pezinho ampliado, em 29/03. a reunião online contou 
com a moderação da diretora científica da SMP, andrea 
Chaimowicz, a presidente do dC de endocrinologia, ivani 
novato, o presidente do dC de Genética Clínica, rodrigo 
arantes e a coordenadora acadêmica do núcleo de ações 
e Pesquisa em apoio diagnóstico (nUPad) da Faculdade 
de Medicina da UFMG, ana lúcia Starling. 

o vice-
-presidente 
do dC de 
infectologia da 
SMp, Alexandre 
Braga, e seus 
dois filhos 
Vítor e Vinícius 
na campanha 
da SMp

Representantes de BH e do interior de Minas falam sobre lactente 
Sibilante e Asma
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a SMP criou desde fevereiro de 2022 o departamento Científico 
de espiritualidade em Pediatria que objetiva discutir, além dos 
aspectos técnicos, o cuidado integral dos pacientes pediátricos e de 
seus familiares. o departamento surgiu a partir da iniciativa de um 
grupo de pediatras que detectou esta necessidade em sua vivência 
clínica, prontamente acatada pelo presidente da Sociedade Mineira 
de Pediatria e sua diretoria. 

na primeira reunião do departamento, foram eleitas as 
pediatras lais Valadares (presidente), Tatiana Coelho jacomini 
(vice-presidente) e eliane de Souza (secretária). Foram escolhidos 
ainda os membros do novo departamento Camila Moraes Moreira, 
Cenira Terezinha Vieira brandão, Valderez brion Cardoso Villela 
dias e roselane lamas.

Conforme os escritores Marina aline de brito Sena e Mário 
Fernando Prieto Peres no livro Tratado de Espiritualidade e Saúde, 
a inclusão de disciplinas sobre espiritualidade nas escolas médicas 
dos estados Unidos tem crescido substancialmente depois que o 
tema ganhou relevância para entidades como The Assossiation of 
American Medical Colleges e The Joint Commission on Acreditation 
of Healthcare Organizations. 

Considera-se também que um dos principais objetivos de 
adicionar a espiritualidade no currículo médico é a promoção do 
cuidado com competência cultural por meio do esclarecimento de 
dados sobre as crenças, valores e práticas de seus pacientes.

a Sociedade Mineira de Pediatria está de site 
novo. Mais agilidade, mais claro e com design 
moderno, o cartão de visitas da SMP acompa-
nha a evolução da tecnologia das mídias para 
oferecer ao seu público segurança e praticidade. 
Para tanto, o site terá em breve uma sessão 
exclusiva dirigida a sócios, onde uma biblioteca 
de eventos estará disponível. 

Conheça: www.smp.org.br

Cursos de imersão 
para estudantes

os acadêmicos de medicina de todo estado 
de Minas Gerais terão a oportunidade, a partir 
de agora, de participar dos Cursos da Socie-
dade Mineira de Pediatria (SMP). essa era uma 
demanda antiga dos estudantes que só foi possí-
vel por causa da criação de mais um Centro 
de Treinamento e da parceria entre a SMP e 
a Sociedade de acadêmicos de Minas Gerais 
(SaMMG). as inscrições já estão abertas e asso-
ciados à SaMMG e membros das ligas de pedia-
tria podem se inscrever com desconto. 

http://smp.org.br/cursos/

Novo site, novo 
cartão de visitas

ATUALIzAçõES

SMP cria Departamento 
Científico sobre 
Espiritualidade


