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O ex-presidente da Sociedade Mineira 

de Pediatria e atual presidente do Conselho 

Regional de Medicina de Minas Gerais 

(CRMMG), Fábio Augusto de Castro 

Guerra, foi agraciado, na última segunda-

feira (3/10), com a Medalha de Honra 

UFMG: uma homenagem a ex-alunos da 

Universidade que de alguma maneira estão 

fazendo a diferença em suas atuações 

profissionais. Além de Fábio Guerra, mais 

14 ex-alunos de diferentes áreas do 

conhecimento receberam a honraria no 

auditório da Reitoria no Campus Pampulha 

da UFMG.

Indicado pela Faculdade de Medicina da 

UFMG, Fábio Guerra foi presidente da 

Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) no 

triênio 2006-2009, quando deu continuidade 

ao processo de valorização da especialidade, 

com a campanha “SOS Pediatria”, e incentivou 

a educação continuada com inúmeros    

eventos científicos. 

Medalha de Honra UFMG

A homenagem é parte das comemora-
ções dos 90 anos da Instituição. Desde o ano 
2000, quando foi criada, a Medalha de Honra UFMG foi 
outorgada a 123 ex-alunos, nove delas na forma de 
homenagens póstumas, como as que foram conferidas aos 
poetas Carlos Drummond de Andrade e Emílio Guimarães 
Moura – este graduado em Direito e aquele em Farmácia – ao 
presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e ao escritor João 

Guimarães Rosa, ambos graduados em Medicina. Além disso, 
em 2008, houve distinção especial a onze alunos mortos em 
decorrência de sua luta contra o regime militar. 

A outorga do título se dá por indicação das unidades 

acadêmicas originárias de cada homenageado, além de 

indicações especiais da Reitoria. 

X Semana Científica Hospital Infantil / I Seminário de Pediatria dos Vales

Data: 21 e 22 de outubro

Local: Casa Unimed - R. Cora Coralina, 549 - B. Belvedere - Governador Valadares

Informações: www.smp.org.br

!Agenda�

!�Workshop

Asma foi tema de workshop internacional na AMMG
Em 28 de setembro aconteceu na Associação Médica de 

Minas Gerais o Workshop Internacional de Asma, uma 

realização da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia 

Torácica (SMPCT), em parceria com a Sociedade Mineira de 

Pediatria (SMP). Aproximadamente 100 pessoas comparece-

ram ao evento, que teve como convidado especial o professor 

e pesquisador holandês Paul Brand, um dos grandes 

conhecedores da doença no mundo.

Apresentar o que há de mais moderno no conhecimento 

da asma em crianças foi o objetivo do Workshop, de acordo 

com o pneumologista pediátrico e coordenador do evento, 

Paulo Camargos. Ainda segundo ele, a asma é a doença 

crônica mais comum da infância e adolescência, e, no Brasil 

como um todo e em BH, acomete cerca de 20 a 25% dos 

indivíduos desta faixa etária. “Ou seja, qualquer doença de 

elevada prevalência deve ser discutida exaustivamente”, 

disse Paulo. 

Além de Paul Brand que apresentou uma palestra 

intitulada “Atualização sobre Tratamento de Asma em 

Crianças”, o Workshop contou com as presenças do professor, 

pneumologista pediátrico e diretor de redação, publicação e 

divulgação da SMP, Cássio Ibiapina, que falou sobre “Asma e 

Tosse Variante” e da professora e também pneumologista 

pediátrica Laura Maria de Lima Lasmar, que ministrou a aula 

“Asma Grave”. A abertura ficou a cargo dos presidentes da 

SMPCT, David Koza, e da SMP, Maria do Carmo Barros de Melo.

A parceria entre as duas sociedades ainda deve render 

outras ações. Para o Congresso Mineiro de Pneumologia de 

2017 deve ser reservada uma sala exclusiva para a 

Pneumologia Pediátrica, com convidado internacional: uma 

novidade no Congresso.

!�Iapo

Simpósio discute o cuidado com os ouvidos, nariz e garganta

Trezentos e cinquenta profissionais da área de saúde de 

Belo Horizonte participaram do simpósio “II Cuidando dos 

Ouvidos, Nariz e Garganta das Crianças”, ocorrido nos dias 9 e 

10 de setembro, no Centro de Inovação da UNIMED-BH. 

Promovido pela Interamerican Association of Pediatric 

Otolaryngology (IAPO) e a Sociedade Mineira de Pediatria 

(SMP), o evento teve formato inovador e participação ativa da 

plateia, 36 painelistas de diferentes especialidades, entre eles, 

otorrinolaringologistas, neurologistas pediátricos, 

fonoaudiólogos e dentistas, refletiram durante 19 horas 

sobre os problemas mais importantes das vias aéreas e da 

comunicação na infância. Tânia Sih, professora da Faculdade 

de Medicina da USP e secretária geral da IAPO, e Ricardo 

Godinho, professor de otorrinolaringologia da Faculdade de 

Ciências Médicas de Minas gerais e diretor da IAPO, 

participaram da Comissão Científica do evento. 

!RCP Salve Vidas com as Mãos!
A Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) 

participou no último dia 14 de setembro da XIV 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 

Trabalho (Sipat) da Câmara Municipal de Belo 

Horizonte. Em parceria com o Laboratório de 

Simulação da Faculdade de Medicina da UFMG 

e com a Liga Acadêmica de Simulação em 

Saúde da UFMG (LASS), a SMP treinou os 

participantes da Sipat a fazer Reanimação 

Cardiorrespiratória (RCP) somente com as 

mãos. O convite para participar desta ação 

aconteceu depois que a SMP, em junho deste 

ano, realizou a Campanha “RCP com as Mãos”, 

em vários pontos da cidade, a pedido da 

American Heart Association (AHA).

!Neuropediatria

Hospital Infantil São Camilo homenageia neuropediatria mineira
A noite de 8 de setembro foi marcada por uma bela 

homenagem do Hospital Infantil São Camilo a todos os 

neuropediatras de Minas Gerais. O encontro entre novos 

profissionais e precursores dessa especialidade foi uma 

iniciativa do diretor do Hospital, o pediatra e ex-presidente da 

Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) José Guerra Lages. 

Representada pela presidente e pelo secretário do Comitê de 

Neuropediatria, Marli de Araújo Marra e Rodrigo Carneiro, a 

SMP apoiou esse encontro e também prestou suas 

homenagens. 

O que in ic ia lmente ser ia  um momento de 

confraternização, tornou-se uma aula sobre ética, integrida-

de e valores da Medicina. Muito emocionados, Márcio Lara 

Resende e Rosa Maria Leone, precursores da Neuropediatria 

em Minas e formadores dos que viriam a ser seus 

multiplicadores, foram aplaudidos por todos. Márcio deu 

depoimento emocionante de sua vida e convidou todos à 

reflexão sobre o exercício da Medicina como Ciência e Arte, 

reforçando que um aspecto necessita do outro para o bem de 

todos, principalmente do paciente.

O ex-presidente da SMP e presidente do CRMMG, Fábio Guerra recebe 

Medalha de Honra UFMG. Ao lado dele, o diretor da Faculdade de 

Medicina da UFMG, Tarcizo Afonso Nunes (a esquerda), e o reitor da 

universidade, Jaime Arturo Ramírez (ao centro)

Cássio Ibiapina, Paul Brand, Ana Cristina Fernandez Fonseca (secretária diretora da SMPCT), Laura Maria de Lima 

Lasmar, David Koza (presidente SMPCT), Maria do Carmo Barros de Melo (presidente da SMP) e Paulo Augusto 

Camargos no Workshop Internacional de Asma

Foca Lisboa/UFMG

II Cuidando dos Ouvidos, Nariz e Garganta das Crianças reuniu profissionais qualificados em Belo Horizonte

SMP na Sipat da Câmara Municipal de BH treinando leigos para RCP 

somente com as mãos

Os médicos Rosa Maria 

Leone, Ana Flávia 

Mageste, Márcio Lara 

Rezende, Christovão 

Xavier, José Guerra Lages 

e Marisa Lages Ribeiro na 

homenagem aos neurope-

diatras mineiros


