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RCP com as mãos: SMP realiza treinamento para leigos em BH
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“Salve Vidas com as Mãos”, esse foi o slogan da 

Campanha Mundial de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) 

que aconteceu em vários locais da capital mineira, de 1º a 7 de 

junho. A ação, idealizada pela American Heart Association 

(AHA), teve como objetivo treinar a maior quantidade 

possível de pessoas leigas para realizar RCP somente com as 

mãos em todo o mundo, principalmente na América Latina. 

Em Belo Horizonte, a Sociedade Mineira de Pediatria, com 

apoio da Faculdade de Medicina da UFMG e da Liga 

Acadêmica de Simulação em Saúde da UFMG (LASS), se 

juntou à Campanha, conseguindo treinar aproximadamente 

500 pessoas. 

A ação foi coordenada por Monalisa Gresta, enfermeira 

instrutora do PALS (Pediatric Advanced Life Support/Suporte 

Avançado de Vida em Pediatria) pela Sociedade Mineira de 

Pediatria e professora convidada da Faculdade de Medicina 

da UFMG. A Campanha teve seus treinamentos realizados por 

participantes da LASS e alertou a comunidade sobre as 

atitudes que as pessoas leigas devem ter frente a uma parada 

cardíaca. São dois passos para salvar uma vida: ligar para o 

número de emergência local e comprimir o centro do peito 

forte e rápido, até o socorro chegar. De acordo com Monalisa, 

em um artigo de revisão de 2008, a AHA já recomendava 

somente as compressões torácicas, reforçando o conceito de 

que a RCP realizada pelo leigo, apenas com as mãos, é uma 

ação crítica que pode aumentar as chances de sobrevida do 

adulto e do adolescente em parada cardíaca súbita extra-

hospitalar. 

Locais visitados

 “A SMP idealizou um programa amplo, que incluiu 

diferentes grupos e situações cotidianas”, explicou Monalisa. 

No primeiro dia da Campanha (1º de junho), o treinamento 

foi dirigido para os funcionários administrativos e outros 

públicos leigos da Faculdade de Medicina da UFMG. No 

segundo dia, eles foram visitados pelos integrantes da LASS e 

receberam treinamento em seus próprios departamentos. Na 

sexta-feira (3/6), foi a vez dos garis da Superintendência de 

Limpeza Urbana (SLU) da Regional Centro-Sul de Belo 

Horizonte serem ensinados: cerca de 50 profissionais que 

trabalham diariamente nas ruas da cidade agora sabem como 

se portar caso sejam surpreendidos por uma parada 

cardiorrespiratória. 

Funcionários, professores e alunos do Colégio Logosófico 

participaram da Campanha no dia 6 de junho. “O interesse 

das crianças foi tão grande que a Sociedade Mineira de 

Pediatria entregou para o Colégio e para dois alunos que se 

destacaram, Breno Mundim e Nicole Lawinsky, certificados de 

participação”, conta Monalisa. 

Dois minutos que podem salvar uma vida

No dia 7, para finalizar, a Campanha chegou até o Campus 

da UFMG. Com apoio institucional da Pró-Reitoria de Extensão, 

a Praça de Serviço se tornou um grande local de treinamento 

de RCP com as mãos. Para o estudante de geologia, Wellinson 

Martins, foi importante participar, pois como passa muitos 

dias em trabalho de campo, em regiões distantes de áreas 

urbanizadas, é fundamental saber como lidar com uma 

situação de parada cardíaca. Thalita Costa, também estudante 

da UFMG, depois de fazer o rápido treinamento, comentou: “é 

uma ação que qualquer pessoa pode fazer, em qualquer lugar, 

não é necessário nenhum equipamento, mas que pode fazer 

toda a diferença na vida de uma pessoa”.

Entre no  da SMP e veja outras fotos, vídeos e Facebook

matérias da imprensa sobre a Campanha.

Curso de Reanimação Neonatal do RN maior/igual 34 semanas

Data: 23 de julho

Horário: 8h às 18 horas

Local: Centro de Treinamento da SMP -  R. Grão Pará, 85 – B. Santa Efigênia

Público alvo: médicos, residentes e acadêmicos do 5º e 6º ano de medicina

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

I Fórum Regional da Academia Mineira de Pediatria em Ipatinga

Data: 5 e 6 de agosto de 2016

Local: Faculdade de Medicina do Vale do Aço - Ipatinga /MG

XII Jornada de Atualização em Amamentação

Realização: Comitê de Aleitamento Materno da SMP

Data: 12 e 13 de agosto de 2016

Local: Auditório Borges da Costa - AMMG

II Cuidando dos Ouvidos, Nariz e Garganta das Crianças

Data: 9 e 10 de setembro de 2016

Local: San Diego Suites – Av. Alvares Cabral, 1181 – B. Lourdes - Belo Horizonte – MG

Inscrições no site da IAPO: www.iapo.org.br

XIII Jornada Nacional de Imunizações da SBIM

Data: 28 de setembro a 1 de outubro de 2016 

Local: Hotel Ouro Minas

Informações no site: www.jornadasbim.com.br/pcientifica_sbim2016.html
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!Esporte�e�Exercício

Simpósio de Medicina do Esporte e do Exercício reúne profissionais 
de várias áreas em Belo Horizonte

Em aproximadamente dois meses, o Rio de Janeiro se 

tornará a capital dos esportes e dos esportistas de alto 

rendimento. São os Jogos Olímpicos 2016, que acontecem 

em agosto e prometem movimentar o Brasil. Sabe-se que, na 

maioria das vezes, a formação do atleta começa na infância e 

esse longo percurso deve ser acompanhado por uma série de 

profissionais, entre eles educadores físicos, nutricionistas e 

médicos. Aproveitando o clima das Olimpíadas e entendendo 

a importância do exercício para a criança, a Sociedade Mineira 

de Pediatria (SMP) realizou, pela primeira vez, o “Simpósio de 

Medicina do Esporte e do Exercício na Infância e na 

Adolescência”, em 18 de junho. O evento multidisciplinar 

reuniu cerca de 120 participantes no Auditório do Hospital 

Mater Dei, em Belo Horizonte. 

Para Carlos Eduardo Reis da Silva, presidente do Comitê de 

Medicina do Exercício e do Esporte da SMP e idealizador do 

evento, o exercício físico tem papel fundamental na 

promoção da saúde, prevenção e reabilitação de doenças, 

inclusão social e exercício da cidadania. “Nosso objetivo 

principal era sensibilizar a comunidade pediátrica para essa 

importância”, explicou Carlos Eduardo. Objetivo este 

alcançado, na opinião da pediatra Maria Stela Gualberto dos 

Santos: “Nós pediatras temos um déficit muito grande em 

relação ao esporte e ao exercício, atendemos crianças de 

todas as idades em nossos consultórios e vamos ter muitas 

oportunidades para aplicar as orientações que recebemos no 

Simpósio”. 

Programação científica

Na conferência de abertura, Marcos Carvalho de 

Vasconcelos, presidente de honra da SMP, falou sobre os 

principais desafios da pediatria atual, lembrando que o 

médico especialista em criança cuida de um ser em 

transformação e que essa abordagem deve ser integral.  A 

programação científica continuou com assuntos polêmicos e 

cotidianos, que perpassam o dia-a-dia de quem lida com 

crianças e adolescentes, entre eles, o exercício físico e 

condições especiais (crianças cardiopatas, asmáticas e 

obesas), a importância da avaliação pré-participação, o 

estresse físico e psicológico e o uso de suplementos.

Um dos pontos altos do Simpósio foi a apresentação do 

educador físico Guilherme Sette Câmara, da Associação 

Mineira de Reabilitação (AMR). Ele falou sobre a experiência 

da instituição com a esporterapia para crianças e adolescen-

tes com algum tipo de deficiência. “A nossa grande 

ferramenta é a ludicidade, a gente quer que eles brinquem, 

que sejam crianças. Esse é o nosso objetivo”, finaliza 

Guilherme.

Crianças do Colégio Logosófico, garis da SLU e estudantes do Campus da UFMG foram treinados para realizar 
RCP somente com as mãos

Muitas perguntas e comentários na primeira mesa de debate o I Simpósio de Medicina do Esporte e do Exercício 
na Infância e na Adolescência
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