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Simpósio de Reanimação Neonatal: 

o primeiro minuto de vida vale a vida toda

Mesa de abertura do Simpósio: discursos destacam importância dos instrutores no Programa de Reanimação 

Neonatal. Da esquerda para direita: Ruth Guinsburg, coordenadora do PRN-SBP, Raquel Pitchon, presidente de 

honra do Simpósio, Maria do Carmo Barros de Melo, presidente da SMP, Eduardo Vaz, presidente da SBP, Márcia 

Penido, presidente do Simpósio e Maria Fernanda Branco de Almeida, coordenadora do PRN-SBP
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Belo Horizonte sediou, entre 14 e 16 de abril, o “6º 

Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal”, no 

Minascentro. O objetivo principal foi apresentar para os 

pediatras as novas diretrizes de 2016 do Programa de 

Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria 

(PRN-SBP), elaboradas a partir das recomendações do 

Comitê Internacional de Reanimação – Força Tarefa Neonatal 

(ILCOR, sigla em inglês). Mais de 1400 participantes do Brasil 

inteiro acompanharam conferências, colóquios e mesa 

redonda. Apresentações que focaram na importância do 

“Minuto de Ouro”, ou seja, o primeiro minuto de vida.

Abertura

Recepcionados pela apresentação do Hino Nacional 

executado pela cantora e neonatologista Sandra Ornellas, o 

violoncelista Cid Ornellas e o tecladista Clóvis Aguiar, os 

participantes receberam as boas-vindas de Maria do Carmo 

Barros de Melo, presidente da SMP, e Raquel Pitchon, 

presidente de honra do Simpósio. Ruth Guinsburg e Maria 

Fernanda Branco Almeida, coordenadoras do PRN-SBP, em 

uma fala conjunta na abertura do evento lembraram um 

pouco da história do Programa de Reanimação no Brasil, 

dizendo que hoje já são mais de 80 mil profissionais 

treinados. 

Márcia Penido, presidente do Simpósio Internacional de 

Reanimação Neonatal, destacou a importância de Belo 

Horizonte estar recebendo o evento pela segunda vez, o 

primeiro Simpósio de Reanimação Neonatal foi realizado na 

cidade, em 2004. “De lá para cá, foram 12 anos de trabalho 

que permitiu Minas Gerais ter um time de quase 100 

instrutores. É com o trabalho deles que a Reanimação 

Neonatal brasileira se solidificou no estado”, comentou.

Programação Científica

A primeira conferência do Simpósio foi sobre “O 

Programa de Reanimação Neonatal no Brasil”. Proferida por 

Maria Fernanda Branco de Almeida e coordenada por 

Eduardo Vaz, presidente da SBP. Cláudia Feitosa, 

neonatologista do Rio de Janeiro, disse que o mais 

interessante foi o destaque que deram para as novas 

diretrizes do Programa de Reanimação Neonatal, mas 

sempre levando em consideração as condições e a realidade 

de cada serviço. 

As participações internacionais foram o ponto alto do 

evento. Três líderes mundiais na condução do processo de 

renovação do conhecimento em Reanimação Neonatal 

estavam presentes: Jefrey M. Perlman, coordenador da 

delegação neonatal do Ilcor de 2005 a 2015; Myra H. 

Wyckoff assumiu a difícil tarefa de coordenar o Ilcor a partir 

de 2015; e Gary M. Weiner, editor da sétima edição do 

Manual de Reanimação Neonatal da Academia Americana 

de Pediatria, a ser lançado em maio de 2016. 

Ao final, o sentimento de participantes e organizadores 

era de dever cumprido. Para Márcia Penido, foi com grande 

satisfação que observou a motivação, a participação, a 

confraternização e o entrosamento de todos. “Crescemos, 

aprendemos e estaremos mais entusiasmados para 

voltarmos às nossas maternidades e aplicarmos o que aqui 

foi ensinado”, finalizou.

Clique aqui, para ler a cobertura completa. 

Fotos, vídeos e outras informações na Fanpage do 

Simpósio.

!Agenda�

VII Congresso Internacional de Saúde da Criança e do Adolescente

Data: 19 a 22 de maio

Local: Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia – Vitória/ES

Informações e inscrições: www.congressocisca.com.br

II Jornada Científica Hospital de Olhos Rui Marinho

Data: 18 de junho

Local: Museu Inimá de Paula – R. da Bahia, 1201 – Centro/BH

Informações: 3273-3737

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

Data: 18 de junho de 2016

Local: Auditório Hospital Mater Dei – Unidade Santo Agostinho

Organização: Departamento de Medicina do Exercício e do Esporte da SMP

Informações: www.smp.org.br 

Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica (Canp) da Sociedade Brasileira de Pediatria

Data: 25 e 26 de junho

Local: Centro de Treinamento da SMP - Rua Grão Pará 85, 7º andar - Santa Efigênia – Belo Horizonte

Instrutores do Curso: Virginia Resende Silva Weffort, Joel Alves Lamounier, Flávio Diniz Capanema

Informações: www.smp.org.br

16º Congresso Brasileiro de Gastrointerologia Pediátrica

Data: 28 de junho a 1º de julho

Local: Centro de Convenções de Vitória – R. Constante Sodré, 117 a 157 – B. Santa Lúcia – Vitória/ES

Informações: www.gastroped2016.com.br
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Acadêmicos tomam posse em Minas e no Brasil

As academias Brasileira e Mineira de Pediatria têm novos 

membros. José Sabino de Oliveira tomou posse durante 

Assembleia da Academia Brasileira de Pediatria, realizada 

após a 17ª edição do Fórum “As Transformações da família e 

da sociedade e seu impacto na infância e juventude”, em 19 

de março, em Recife. Em Belo Horizonte, o pediatra Luiz 

Megale assumiu a cadeira 19, que tem como patrona Maria 

Helena Moraes Jardim e última integrante, Diomar Tartáglia. 

A cerimônia foi realizada em 7 de abril, no Centro de 

Treinamento da SMP, com presença de vários acadêmicos, 

Maria do Carmo Barros de Melo, presidente da SMP, Paulo 

César Pinho, presidente da AMP, acadêmicos e familiares.

José Sabino de Oliveira em seu discurso no Fórum da Academia 

Brasileira

Na cerimônia de posse, o presidente da AMP, 

Paulo César Pinho, com o novo acadêmico, Luiz 

Megale 

Foto: Luis Fernando
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Ato público debate sobre crianças desaparecidas

A presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, Maria do Carmo 

Barros de Melo, participou no último 29 de março, na Praça da 

Liberdade, em Belo Horizonte, do Ato Público que celebrou a Semana 

Nacional de Mobilização para a Busca e Defesa da Criança 

Desaparecida. Promovido pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e 

os Conselhos regionais (em Belo Horizonte, pelo CRMMG), o objetivo 

foi colocar em debate o problema das crianças desaparecidas no país 

e promover a divulgação de medidas de prevenção para médicos e a 

população em geral. Estavam presentes mães e parentes de crianças 

desaparecidas, representantes de instituições médicas e da Polícia 

Civil.

A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br

Jeffrey Perlman, 

convidado 

internacional em 

uma de suas 

conferências.                              

O bom humor fez 

parte de todo o 

Simpósio


