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O Programa de Reanimação Neonatal (PRN) da 

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP)/ Sociedade Mineira 

de Pediatria (SMP) capacitou um número expressivo de 

médicos moçambicanos nos dias 12 e 13 de julho, em 

Maputo, capital de Moçambique. Foram 80 profissionais 

capacitados em Reanimação Neonatal seguindo as novas 

diretrizes baseadas em evidências científicas do Programa 

de Reanimação Neonatal, publicadas em 2015. Além disso, 

o grupo brasileiro capacitou 21 instrutores (agentes 

multiplicadores) para implantação do PRN no país.

O PRN da SBP é considerado o segundo maior no 

mundo, sendo coordenado pelas pediatras Maria Fernanda 

Branco de Almeida e Ruth Guinsburg. A função do PRN é 

disseminar conhecimentos atualizados relativos ao 

cuidado do neonato ao nascer, no transporte e na 

estabilização imediata após a reanimação, com a finalidade 

de reduzir a mortalidade associada à asfixia perinatal. 

A ida a Maputo foi resultado de missão diplomática, 

liderada pela SMP, com o apoio da SBP, da Agência Brasileira 

de Cooperação (ABC), do Escritório de Representação em 

Minas Gerais do Ministério das Relações Exteriores 

(EREMINAS) e da Embaixada do Brasil em Moçambique. A 

Associação Moçambicana de Pediatria e o Hospital Central 

de Maputo tiveram papel importante no sucesso da missão, 

“cujo resultado vai gerar frutos para a cooperação entre os 

dois países na área da pediatria, especificamente na 

neonatologia”, disse a presidente da SMP, Maria do Carmo 

Barros de Melo.

Tudo começou quando, há aproximadamente quatro 

anos, a pediatra moçambicana Nilza Mussagy se especiali-

zou  em pediatria e terapia intensiva em Belo Horizonte, 

tornando-se instrutora do PRN. Marcela Damásio (membro 

do grupo executivo do PRN da SBP e responsável pelas 

Relações Internacionais na América Latina e Países de 

Língua Portuguesa), com o apoio da SBP, programou a ida 

de um grupo de instrutores voluntários da SMP a 

Moçambique, com o objetivo de plantar uma semente do 

PRN naquele país. 

“Trabalho feito e executado com louvor”, segundo a 

presidente da SMP, que liderou a comitiva composta ainda 

pelas instrutoras Marcela Damásio Ribeiro de Castro, 

Márcia Gomes Penido Machado, Sônia Matoso Calumby 

Hermont, Ana Maria Seguro Meyge e Ana Damásio de 

Castro Coutinho. 

Os cursos foram muito bem avaliados pelos participan-

tes, que solicitaram a continuidade do programa em 

Moçambique, com novas visitas técnicas do grupo 

brasileiro para suporte à implementação do PRN na política 

de saúde em Moçambique. Além disso, foi solicitada a 

inclusão de novas capacitações, entre elas, cursos de 

Reanimação Neonatal para prematuros (menores que 34 

semanas), Transporte do recém-nascido de alto risco, 

Urgência e emergência em Pediatria, PALS (Pediatric 

Advanced Life Support credenciado pela American Heart 

Association/Suporte Avançado de Vida em Pediatria) e 

Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica 

(CANP), entre outros.

Visita técnica

Além dos cursos ministrados, a equipe da SMP fez visita 

técnica ao Hospital Central de Maputo para conhecer as 

condições de assistência e a contextualização das capacita-

ções de acordo com a realidade de Moçambique. 

Participaram da visita Valéria Chicamba, diretora Nacional 

de Pediatria em Moçambique, Natércia Fernandes, diretora 

da Sociedade Moçambicana de Pediatria, Paula Santos, 

diretora do setor de pediatria do Hospital e as diretoras do 

setor de neonatologia, Sônia Bandeira e Nilza Mussagy. 

Ministra da Saúde recebe equipe brasileira 

A presidente da SMP, Maria do Carmo Barros de Melo, e 

a instrutora Marcela Damásio, juntamente com o embaixa-

dor do Brasil em Moçambique,  Rodrigo Baena Soares,  

estiveram com a  ministra da saúde de Moçambique, 

Nazira Vali Abdula, que elogiou o propósito da missão 

brasileira e a importância de uma maior integração entre o 

Brasil e Moçambique na área da saúde. O Objetivo 

principal, segundo a ministra, é que as capacitações sirvam 

como forma de propiciar a implantação do PRN de 

Moçambique contextualizado com as necessidades 

regionais. Maria do Carmo reuniu-se, ainda, com técnicos 

do Ministério da Ciência e Tecnologia local para discutir a 

possibilidade da Associação Moçambicana de Pediatria 

incluir em programações de rádios comunitárias e centros 

de mutimídia informações sobre a promoção da saúde.

A equipe brasileira participou do Simpósio Nacional de 

Atualização em Pediatria, quando Ussene Isse, represen-

tando a ministra da Saúde de Moçambique, destacou a 

importância da missão brasileira para a capacitação de 

médicos/pediatras e implantação do PRN em Moçambique, 

registrando em sua fala que o objetivo é dar continuidade 

ao PRN e ao intercâmbio/cooperação com o Brasil. A 

instrutora Marcela Damásio ministrou palestra sobre o 

PRN. Vários representantes das províncias de Moçambique 

apresentaram relatórios sobre a infraestrutura das 

unidades de saúde e sobre as necessidades loco-regionais. 

O evento contou com o apoio da SBP e da SMP, com as 

logomarcas inseridas no material de divulgação.

I Workshop de Assistência Multidisciplinar à Criança Traqueostomizada

Data: 27 de agosto de 2016

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

Inscrição: (31) 2514-5160  / 2512-8160

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)

Congresso Interdisciplinar de Perinatologia - Centenário da Maternidade Hilda Brandão

Data: 1 a 2 de setembro de 2016

Local: Teatro Bradesco - Rua da Bahia, 2244 - Lourdes

Informações e inscrições pelo site: www.santacasabh.org.br

II 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

Local: 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�

!Julho�Branco

Julho Branco, sinônimo de combate ao uso de drogas
“Com consciência e sem drogas” é o slogan da campanha 

que a Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP) está fazendo 

nestas férias escolares com o nome de Julho Branco. Trata-se 

de uma campanha permanente de prevenção e combate ao 

uso de álcool e drogas na infância e adolescência, que se 

baseia em dois pilares: a conscientização da sociedade para 

um problema muito sério, e a capacitação dos pediatras do 

estado a fim de que possam atuar na prevenção e no 

tratamento de crianças envolvidas com drogas. Na opinião de 

Cláudio Barsante, presidente da SPSP, a prevenção passa pelo 

pediatra. 

Para João Paulo Lotufo, coordenador do Grupo de 

Trabalho de Combate ao uso de Drogas na Infância e 

Adolescência, os dados de uma pesquisa realizada com 

alunos de escolas públicas localizadas no entorno da 

Universidade de São Paulo (USP) são alarmantes: o índice do 

uso de álcool no consumo familiar é de 43,%; tabaco, 34%; 

maconha, 27,5% e crack, 11,5%.

“Esses dados mostram que a introdução das drogas está, 

frequentemente, começando em casa” enfatiza Lotufo, 

complementando que o tabagismo passivo causa problema 

respiratório em 64% das famílias, sendo que, destes, 44% 

têm crises de asma. Além de lembrar sobre a preocupante 

escalada do álcool no meio universitário, o pediatra termina: 

Podemos dizer que a maconha provoca os mesmos 

problemas respiratórios que o tabaco e ainda possui 55% a 

mais de substâncias cancerígenas”.

O pediatra Darlan Corrêa Dias, da Regional Vale do Rio 

Doce, explica que no Vale do Rio Doce, onde atua, não 

existem números sobre o consumo de drogas. No entanto, no 

seu atendimento ambulatorial de adolescentes em 

Governador Valadares, CAPS-GV, a convivência com usuários 

de maconha e cocaína é preocupante. O número vem 

crescendo também nas adolescentes grávidas usuárias de 

crack. Por isso, o pediatra sugere à Sociedade Mineira de 

Pediatria (SMP que Minas Gerais também tenha um Julho 

Branco em 2017. A presidente Maria do Carmo Barros de 

Melo, da SMP, aprova a iniciativa e deverá estudar junto à  

diretoria e ao Comitê Científico de Adolescência a possibilida-

de de uma campanha semelhante no estado em 2017.

!Doação�de�Livros

Projeto Tenda de Leitura

A Campanha da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) “Doe Livros, Compartilhe Vidas” recebeu da Fundação Itaú Social e do 

Hospital Infantil São Camilo uma quantidade importante de doações de livros. Idealizada pelo Comitê de Primeira Infância da 

SMP, a Campanha tem como objetivo arrecadar livros infanto-juvenis e clássicos da literatura para serem distribuídos nos 

eventos da Tenda da Leitura e instituições de saúde e educação que estejam envolvidas com o desenvolvimento físico, 

comportamental e cultural de crianças e adolescentes. 

Na foto, os responsáveis pelo evento Tenda da Leitura, realização do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, que tem 

como coordenador o professor Bonifácio José Teixeira (ao centro), receberam das mãos de Maria do Carmo Barros de Melo, 

presidente da SMP, e Laís Valadares, presidente do Comitê de Primeira Infância, a doação para o projeto. 
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Visita ao setor de neonatologia do Hospital Central 

de Maputo: Maria do Carmo Barros de Melo, 

Marcela Damásio, Nilza Mussagy, Sônia Hermont, 

Márcia Penido, Ana Maria Meyge e Ana Damásio

As instrutoras do PRN da SBP/SMP com o representante do 

Ministério da Saúde de Moçambique, Ussene Isse, ao centro, 

a presidente da Associação Moçambicana de Pediatria, 

Natercia Fernandes (3ª da direita para esquerda) e a diretora 

Nacional de Pediatria, Valeria Chicamba (2ª da esquerda para 

direita)


