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Liderado pela presidente da Sociedade Mineira de 

Pediatria, Maria do Carmo Barros de Melo, o grupo de 

Reanimação Neonatal da Sociedade Mineira de Pediatria 

desembarcou em Maputo, Moçambique, na última sexta-

feira (8/7) para uma Missão Diplomática: treinar aproxima-

damente 80 médicos no Programa de Reanimação 

Neonatal (PRN). Além disso, instrutores do programa serão 

capacitados novamente. Nilza Mussagy, pediatra do 

Hospital Central de Maputo, foi a responsável pelo convite 

ao grupo da SMP e pelo evento.  A Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC) forneceu apoio financeiro. A Sociedade 

Brasileira de Pediatria patrocinou as passagens aéreas das 

cinco instrutoras, alem de fornecer dois acessos ao livro 

“Tratado de Pediatria” e 20 manuais do Programa de 

Reanimação Neonata l para a capac i tação em 

Moçambique. A SMP forneceu apoio logístico, despesas 

com seguros, transporte e o trabalho voluntário das 

instrutoras do PRN. 

III Jornada de Atualização em Pediatria – Regional Zona da Mata

Data: 19 e 20 de agosto de 2016

Local: Trade Hotel (Av. Itamar Franco, 3800) – Juiz de Fora / MG

Inscrições: www.smp.org.br 

Tenda da Leitura

Data: 20 de agosto de 2016

Horário: 09 às 13 horas

Local: Museu de Ciências Naturais PUC Minas - Campus Coração Eucarístico (Av. Dom José Gaspar, 290)

I Simpósio de Gastroenterologia e Nutrologia Pediátrica

Data: 02 e 03 de setembro de 2016

Local: Espaço de Eventos Unimed BH 

Informações e Inscrições: E-mail:  ou secretaria@smp.org.br pediatria@ammgmail.org.br 

Telefax: (31) 3222-9861

Veja a programação no site: www.smp.org.br 

II Cuidando dos Ouvidos, Nariz e Garganta  das Crianças

Data: 9 e 10 de setembro de 2016

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: http://www.jornadasbim.com.br/pcientifica_sbim2016.html

!Agenda�

!Alergia

Ambulatório de Alergia a Proteína de Leite de Vaca da URS Saudade 
é referência em Belo Horizonte

A psicóloga Flávia Luciana de Souza descobriu a Alergia a 

Proteína de Leite de Vaca (APLV) da filha Laura quando a 

menina tinha apenas 15 dias de vida. Com sangramento nas 

fezes e sem ganhar peso, mesmo sendo amamentada pela 

mãe, a menina foi diagnosticada com a alergia alimentar e 

encaminhada ao Ambulatório de APLV da Unidade de 

Referência Secundária (URS) Saudade, em Belo Horizonte, 

uma unidade do SUS. A história de Laura não é exceção. 

Estima-se que a incidência de APLV em crianças varia entre 2 e 

7,5%. 

Sabe-se que a melhor forma de prevenção da APLV é o 

aleitamento materno exclusivo preferencialmente até o sexto 

mês de vida. Quando há confirmação diagnóstica recomen-

da-se manter o aleitamento materno e realizar a dieta de 

exclusão de leite de vaca e derivados por parte da mãe. Na 

impossibilidade do aleitamento materno exclusivo, inicia-se a 

complementação com fórmulas dietéticas especiais. 

Ambulatório APVL URS Saudade

Foi para atender demandas com a de Laura que o 

Ambulatório da URS Saudade surgiu há quatro anos, como 

iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde. Formado por uma 

equipe multidisciplinar composta por pediatras, alergologis-

tas, gastroenterologistas, enfermeiros, enfermeira de apoio 

ao aleitamento materno, auxiliares de enfermagem e 

nutricionistas, o ambulatório tem crescido e vem se tornando 

referência para o acompanhamento dessas crianças. Além do 

atendimento clínico, é realizado, quando indicado, o Teste de 

Provocação Oral. Esse exame consiste na administração de 

fórmula infantil previamente selecionada, gradativamente, 

com acompanhamento da enfermagem e médico assistente. 

Na fase imediata à realização do exame, procura-se 

indentificar reações, que serão tratadas com segurança. 

Havendo boa resposta nessa fase, o paciente é orientado a 

administrar a fórmula testada em casa e retornar 

posteriormente para avaliar tolerabilidade. 

Perfil e Fluxo

Em um curto período, o Ambulatório ganhou corpo, com 

características muitos distintas de outros ambulatórios. Os 

pacientes atendidos são 90% não SUS dependentes, 

encaminhados para tentar conseguir a dispensação das 

fórmulas pela Secretaria. O fluxo acontece da seguinte 

maneira: o pediatra que suspeitou da alergia faz um relatório 

que é levado pela família ao Posto de Saúde de referência. A 

equipe do Posto entra em contato com o Ambulatório, que 

agenda uma consulta médica. Uma vez confirmado o 

diagnóstico, é emitida uma contrarreferência ao Posto de 

Saúde. Havendo necessidade de complementação de 

fórmula, ela é dispensada pela Secretaria de Saúde para 

crianças até um ano de idade.

Confiança

Segundo Flávia, mãe da pequena Laura, o encaminha-

mento que recebeu foi excelente. Para ela, conviver com 

outras mães foi fundamental: “Trocamos receitas, preços de 

leites e experiências”.

Números

Atualmente, o Ambulatório de APLV da URS Saudade 

realiza aproximadamente 200 consultas e 32 Testes de 

Provocação por mês. A equipe comemora: “Tudo para 

atender a criança da melhor forma possível e, mais do que 

isso, estamos em um local de aconchego, onde a família é 

acolhida”. 

!Cursos

Período movimentado no Centro de Treinamento da SMP
O Centro de Treinamento da Sociedade Mineira de 

Pediatria começa a se preparar para a utilização mais efetiva 

de seus espaços. Inaugurado em 2009, o local reúne 

tecnologias de última geração, sendo ideal para a realização 

de qualquer evento de pequeno a médio porte, seja ou não da 

SMP. 

Nos últimos dias, o Centro de Treinamento esteve com um 

uma programação intensa. Além dos já tradicionais cursos de 

Suporte Avançado de Vida em Pediatria (PALS), realizados em 

alguns finais de semana durante todo o ano, o Centro recebeu 

em junho o Curso de Aprimoramento em Nutrologia 

Pediátrica (CANP). Participaram 40 profissionais, entre 

médicos e residentes de Juiz de Fora, Divinópolis, Alfenas, 

Viçosa, Vazante e Belo Horizonte. Os instrutores foram Joel 

Lamounier, Flávio Capanema e Virgínia Weffort, que acaba de 

assumir a coordenação do Curso. A Jornada de 

Endocrinologia e Saúde do Adolescente também acontece no 

Centro de Treinamento. Durante um mês, sempre as quartas-

feiras, os participantes têm a oportunidade de saber um 

pouco mais sobre a adolescência e alguns aspectos 

endocrinológicos que a cercam. O curso é coordenado por 

Tatiane Miranda (Comitê de Adolescência da SMP) e Ivani 

Novato (Comitê de Endocrinologia da SMP) e termina na 

próxima quarta (13/7).

No sábado, 23/7, o Centro de Treinamento da SMP 

receberá o curso de Reanimação Neonatal do RN maior ou 

igual a 34 semanas. Outra novidade é o Workshop de 

Traqueostomia, que acontece em 27 de agosto, com aulas 

teóricas e práticas. 

A ideia da diretoria da SMP é movimentar o Centro de 

Treinamento, para isso um site moderno, atrativo e 

informativo sobre o local estará em breve no ar.

Encontro das 

instrutoras do 

PRN com Rodrigo 

Baena Soares, 

embaixador do 

Brasil em 

Moçambique. 

Da esquerda para 

direita: Ana 

Damásio, Márcia 

Penido, Nilza 

Mussagy (pediatra 

de Moçambique), 

Marcela Damásio, 

Rodrigo Baena 

Soares, Ana Maria 

Meyge, Maria do 

Carmo Barros de 

Melo (presidente 

SMP) e Sônia 

Hermont

Equipe 

multidisciplinar 

do Ambulatório 

de Alergia a 

Proteína de Leite 

de Vaca (APLV) 

da Unidade de 

Referência 

Secundária 

(URS) Saudade

A pequena Laura com sua mãe Flávia e seu avô. 

Muita felicidade no dia da alta

Primeira turma da Jornada de Endocrinologia e Saúde do Adolescente, que termina nesta quarta (13/7), no 

Centro de Treinamento


