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Sociedade Mineira de Pediatria marca presença 

Aedes
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www.smp.org.br

Estudantes, médicos e profissionais da saúde lotam o auditório da Faculdade de Medicina da UFMG para tentar 

saber um pouco mais sobre o Zika Vírus e as outras epidemias atuais.
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A Faculdade de Medicina da UFMG foi palco, na última 

sexta-feira (27/02), de um importante evento para a 

divulgação de conhecimento sobre as doenças transmitidas 

pelo mosquito Aedes aegypti, o Webseminário “Aedes e as 

Epidemias Atuais: Realidade, Possibilidades e Ações”. 

Apoiado pela Sociedade Mineira de Pediatria, o evento teve 

aproximadamente 750 inscrições presenciais e foi transmiti-

do simultaneamente pela Internet, sendo que o número de 

visualizações da página chegou a quase dez mil. E o 

interesse sobre o assunto foi além das fronteiras brasileiras, 

cerca de 5% dessas visualizações partiram de outros países, 

dentre eles, Peru, Colômbia e Estados Unidos. Um alento 

para a falta de informação e a disseminação de boatos, 

principalmente a respeito do Zika Vírus, que invadem as 

Redes Sociais no Brasil e no mundo.

Em uma abertura rápida, representantes da Faculdade 

da Medicina e do Hospital das Clínicas da UFMG, das 

Secretarias de Saúde de Minas Gerais e de Belo Horizonte, de 

entidades médicas (CRMMG, COREN-MG e SMP) e de planos 

de saúde suplementares (Unimed-BH e CASU) destacaram a 

importância do evento para trabalhar e divulgar o conheci-

mento sobre o assunto. As dúvidas são muitas, segundo os 

palestrantes do Seminário, mesmo dentro das áreas de 

saúde e de pesquisa, mas sem a união das instituições, o 

combate às epidemias de dengue, Zika e Chicungunya não 

será possível. Finalizando a abertura oficial, o professor 

Tarcísio Afonso Nunes, diretor da Faculdade de Medicina da 

UFMG, lembrou das simples ações do dia-a-dia que toda a 

população deve fazer para prevenir a proliferação do 

mosquito Aedes aegypti. 

O evento se prolongou até o final da tarde com palestras 

e mesas redondas sobre as epidemias e seus vários desdo-

bramentos. Ao final, dúvidas sobre a atuação do Zika Vírus 

nos seres humanos ainda continuaram persistentes para 

participantes e palestrantes, mas uma certeza era clara: as 

discussões e apresentações de resultados em Seminários 

dessa natureza é um caminho para esclarecer profissionais 

da área de saúde e, consequentemente, a população.  

Para ler a cobertura na íntegra, clique aqui.

Para assistir a todo o Seminário, clique aqui.
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Receite um Livro: pediatras mineiros abraçam a campanha da SBP

Com aventais coloridos, uma bandeja na mão e um 

sorriso no rosto, crianças passeavam pelos jardins do 

Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, em Belo 

Horizonte, no sábado (27/02). Mas no lugar de petiscos e 

bebidas, elas ofereciam cultura: “Aceita um livro?”. Essa 

era a pergunta que meninos e meninas faziam para os 

presentes no projeto Tenda da Leitura, idealizado pela 

pediatra Geralda Calazans, com ajuda imprescindível do 

Museu e o apoio incondicional da Sociedade Mineira de 

Pediatria (SMP) e do Hospital Infantil São Camilo. O 

Projeto, um sonho de Geralda, concretizado pouco depois 

da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) lançar a 

Campanha Receite um Livro, é considerado a primeira 

ação de uma Sociedade regional dentro da campanha 

nacional.

Seguindo os passos da Academia Americana de 

Pediatria, a SBP embarca na Campanha Receite um Livro 

com objetivo de fazer com que pediatras recomendem a 

leitura para uma criança do nascimento aos seis anos de 

idade. Para Laís Valadares, presidente Comitê de Primeira 

Infância da SMP, é uma satisfação para a Sociedade Mineira 

abraçar essa Campanha, pois, segundo ela, a importância 

da leitura não está somente no desenvolvimento físico e 

psíquico desta criança, mas também na criação de fortes 

vínculos afetivos com os adultos que leem para ela. Marisa 

Lages Ribeiro, vice-presidente da SMP e diretora do Hospital 

São Camilo, completa dizendo que o momento de leitura é 

muito importante na formação na criança, podendo ter 

repercussão em toda sua vida.

Tenda da Leitura

Colocar a criança no cenário da leitura, um cenário 

lúdico e cheio de possibilidades. Esse é o Projeto Tenda da 

Leitura, que nasceu de uma experiência pessoal de Geralda 

Calazans. Ela começou orientando os pais, fazendo palestra 

na escola dos filhos e surgiu a ideia de um evento. O Tenda 

da Leitura aconteceria somente uma vez, mas o Museu de 

Ciências Naturais da PUC Minas propôs uma vez por mês. 

Doação e troca de livros, contação de histórias, show de 

música e outras atividades fazem parte do projeto, que 

encantou pais e filhos.

Maria Goretti Valadares, advogada e professora 

universitária, acredita no poder dos livros para estimular a 

imaginação e a criatividade. Com dois filhos, o Rafael (3) e a 

Maria (1), ela já enxerga uma melhora considerável no 

vocabulário do mais velho, o que credita às noites de leitura, 

antes do sono. “Ele sempre pede pra gente ler mais e sempre 

cedemos. A prática vale a pena”, comenta. 

O pequeno Henrique de apenas três anos ainda não sabe 

ler, mas o universo dos livros já o capturou. Em meio a tantas 

crianças, ele chamou atenção, pois fingia que tomava 

banho enquanto folheava um livro. Igualzinho ao persona-

gem. A mãe, Roberta Leite Maciel é arquiteta e mãe de mais 

duas meninas, uma de nove e outra de 13. “Incentivo a 

leitura desde criancinhas, para que mais tarde tenham o 

hábito de ler”, diz Roberta. “O Henrique é o que mais 

interage, apesar de ter Síndrome de Down, o que poderia 

significar um atraso de desenvolvimento, ele lê os livros só 

de olhar as gravuras e dramatiza o que está vendo”, conta 

orgulhosa. 
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II Simpósio de Atualização em Doenças Respiratórias na Infância e Adolescência

Data: 29 e 30 de abril de 2016

Local: Espaço de Eventos da Unimed - Rua Inconfidentes, 68 - Funcionários.

Informações: Sociedade Mineira de Pediatria - E-mail:  ou                      secretaria@smp.org.br pediatria@ammgmail.org.br / 
Telefax: (31) 3224-0857

6º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal

Data: 14 a 16 de abril de 2016

Local: Minascentro - BH

Inscrições e informações: www.simposioreanimacao2016.com.br

1º Simpósio Brasileiro de Lesão Renal Aguda em Pediatria

Data: 01 e 02 de abril

Local: Associação Médica de Minas Gerais 

Informações:  http://lraped.com

I Simpósio de Medicina do Esporte e do Exercício na Infância e Adolescência

Data: 25 de junho de 2016

Público-alvo: pediatras

Em breve, outras informações

 Foto: Carol Morena – ACS Medicina UFMG

SMP participa do Projeto Tenda da Leitura. Da esquerda para direita: Bonifácio José Teixeira, diretor do Museu de 

Ciências Naturais da PUC Minas; Geralda Calazans, pediatra e idealizadora do projeto; Lais Valadares, presidente 

do Comitê de Primeira Infância da SMP; Maria do Carmo Barros de Melo, presidente da SMP; e Marisa Lages 

Ribeiro, vice-presidente da SMP.

Maria Goretti e os dois filhos, Rafa e 

Maria: noites de leitura e melhora no 

vocabulário.

A turminha de Roberta adora livros desde pequeninos. É o incentivo 

que forma leitores.
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