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Seminário

Parceria entre regionais gera evento de excelência
em Governador Valadares

A cidade de Governador Valadares, no Vale do
Rio Doce, foi palco, em 21 e 22 de outubro, da X
Semana Científica do Hospital Unimed Criança, que
este ano recebeu também o nome de I Seminário de
Pediatria dos Vales, representando a união entre as
regionais do Vale do Rio Doce e do Vale do Aço da
Sociedade Mineira de Pediatria em prol da
disseminação do conhecimento científico. Com a
presença de aproximadamente 60 pediatras,
residentes e estudantes de medicina, o Seminário foi
uma ótima oportunidade para o médico se reciclar
sem precisar se deslocar até a capital.
De acordo com o pediatra Darlan Correa Dias,
presidente da Regional Vale do Rio Doce da SMP e
responsável pela organização do evento, com a
comemoração dos dez anos da Semana Científica
ele sentiu necessidade de ampliar a discussão: Jane Débora Nunes Lopes, ex-presidente da Regional Vale do Rio
“Convidei a Sigrid Terezinha Calazans, presidente da Doce da SMP, Darlan Correa Dias, atual presidente da Regional
Regional Vale do Aço, que aceitou prontamente
Vale do Rio Doce, Maria do Carmo Barros de Melo, presidente da
participar como parceira”. Parceria esta
SMP, e Sigrid Terezinha Calazans, presidente da Regional Vale do
comemorada pela SMP e sua presidente, Maria do
Aço da SMP
Carmo Barros de Melo, uma das palestrantes no
Seminário. Ainda segundo Darlan, a experiência não poderia
Pôsteres para acadêmicos de medicina e residentes foi uma
ser melhor, pois são duas cidades polo da Região Leste
surpresa: 16 pôsteres inscritos, todos muito bem feitos e
com ótimo nível acadêmico, segundo a organização. O
(Ipatinga e Governador Valadares) que têm pouco intercâmprimeiro prêmio ficou com os acadêmicos André Iglesias
bio científico. “Esperamos fundar uma tradição, a ideia é que
Brandão e Karen de Toledo Morais, da Universidade Federal
o Seminário seja bienal e a cada edição seja realizado em uma
de Juiz de Fora (UFJF) – Campus Avançado de Governador
das duas cidades”.
Valadares. Eles apresentaram o tema Dermatomiosite
Programação
Juvenil.
Como o Seminário de Pediatria dos Vales abrangeu a
realidade de duas cidades, na programação científica os
organizadores prestigiaram assuntos de interesse em
comum: gastropediatria, neuropediatria, corticoterapia,
hebiatria, psiquiatria infantil e infectologia. O Concurso de
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“Nossa diretoria se empenhou muito atrás de patrocínios, na organização do Seminário e na recepção dos
convidados e participantes”, disse Darlan, que comemorou com o resultado final: “a sensação é de dever
cumprido”.

RCP

Treinamento para salvar vidas

A Sociedade Mineira de Pediatria
(SMP) e a Sociedade Mineira de Terapia
Intensiva (Somiti), em parceria com o
Laboratório de Simulação da Faculdade
de Medicina da UFMG (LabSim), com a
Liga Acadêmica de Simulação em Saúde
UFMG (Lass) e a Liga Acadêmica do
Trauma (UFMG) participaram da Semana
do Conhecimento da UFMG com o
treinamento “Salve Vidas: Suporte Básico
de Vida e Reconhecimento Precoce de
Sepse". Entre os dias 17 e 21 de outubro,
monitores orientados por instrutores da
SMP e da Somiti ensinaram aproximadamente 250 leigos a realizar RCP somente
com as mãos. Além disso, palestras para
leigos e profissionais de saúde foram
ministradas na hora do almoço em dois
dias da Semana do Conhecimento.

Hall da Faculdade de Medicina da UFMG foi o espaço escolhido para
treinamento de Suporte Básico de Vida para leigos

“O ensino do Suporte Básico de Vida (SBV) para leigos
pode salvar vidas”. Essas foram as palavras iniciais da
enfermeira Monalisa Gresta, instrutora do Suporte Avançado
de Vida em Pediatria (PALS) pela SMP e organizadora do
treinamento, em sua palestra sobre Suporte Básico de Vida
para Leigos. Ela explicou que a meta da American Heart
Association (AHA), quando incentiva a capacitação do leigo a
reanimar com qualidade, é diminuir o número de paradas
cardíacas que não são atendidas adequadamente. Monalisa
apresentou os elos da Cadeia de Sobrevivência de Parada
Cardíaca ocorrida no Ambiente Extra-hospitalar e até quando
o socorrista leigo pode atuar.
Dando continuidade ao assunto, o enfermeiro intensivista
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Câncer

Vitório Guedes Gomes, instrutor do curso da Somiti de
Suporte Avançado de Vida, falou sobre a atuação do
profissional de saúde no Suporte Básico de Vida. “Todos os
estudos mostram que é no SBV que se muda o prognóstico de
uma pessoa que sofreu parada”, disse Vitório. Além das
palestras sobre SBV, a cardiologista e intensivista Amanda
Santos, instrutora da Somiti, falou sobre o Reconhecimento
Precoce da Sepse, a doença que mais mata hoje no Brasil. De
acordo com Amanda, o principal problema da Sepse hoje é o
reconhecimento, pois é uma doença tempo-dependente, em
que a primeira hora faz a diferença. “A Sepse é a fera que
estamos combatendo na medicina brasileira”, alerta
Amanda.

Belo Horizonte ficou dourada em setembro

Cruzeiro Esporte Clube

Setembro Dourado – a campanha é nacional e o mês é de
conscientização sobre a importância da prevenção e do
diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. A cor significa
que todas as crianças valem ouro. Em Belo Horizonte, o
Setembro Dourado mobilizou hospitais, associações, casas
de apoio às crianças com câncer e os três times de futebol da
capital mineira. Além de chamar a atenção para os principais
sintomas e sinais, a proposta da campanha em BH foi
valorizar e incentivar as crianças em tratamento oncológico,
apoiando seus familiares, celebrando vitórias e honrando a
memória dos pequenos que perderam a vida para o câncer
infantojuvenil.
Clube Atlético Mineiro

Com grande cobertura da imprensa mineira, o
lançamento oficial do Setembro Dourado em Belo Horizonte
aconteceu na Santa Casa, em 1º de setembro. Contou com a
presença dos representantes das instituições envolvidas,
incluindo o onco-hematologista Joaquim Caetano Aguirre,
presidente do Comitê de Onco-hematologia da SMP e
oncologista pediátrico da Santa Casa, do lateral direito do
Cruzeiro, Mayke Rocha, e dos mascotes Raposão, Coelhão e
Galo Doido.
Ações do Setembro Dourado

América Mineiro

O Grupo Santa Casa BH participou do movimento com
uma série de atividades, entre elas, a intensa divulgação da
campanha nas redes sociais da instituição; divulgação
também no metrô de BH, junto com as casas de apoio, em
parceria com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTUBH); decoração especial nos corredores da Unidade de
Cuidados Materno-intantis, com mural de depoimentos de
familiares e fotos das crianças em tratamento; retomada do
“Projeto Dodói”, que pretende devolver às crianças a
capacidade de sonhar e brincar; além de um “Mural das
Medalhas”, com mensagem de estímulos para as crianças em
tratamento oncológico no Hospital São Lucas.
As casas de apoio foram de fundamental importância
para o sucesso do Setembro Dourado na capital mineira. A
Fundação Sara, com sede em Montes Claros e BH, enviou
cartas de conscientização para pais de escolas em Montes
Claros, atingindo cerca de 35 mil alunos; fez palestras nas
escolas de Belo Horizonte; produziu um comercial de TV,
veiculado na InterTV, afiliada da Globo no norte de Minas, fez
ação de divulgação em shopping e nos sinais. A Casa de
Acolhida Padre Eustáquio (CAPE) fez um Fórum de Prevenção
e Combate ao Câncer Infantojuvenil; participou de uma ação
de interação das crianças da CAPE com as crianças da Escola
Municipal Dom Orione; fez panfletagem para conscientização da população no metrô.
E para divertir as crianças que estão em tratamento, os
clubes de futebol América, Atlético e Cruzeiro convidaram os

Os times de futebol de Belo Horizonte, Cruzeiro,
Atlético e América na campanha Setembro Dourado
pelas crianças com câncer
meninos e meninas para assistirem aos jogos no campo, os
mascotes e alguns jogadores visitaram hospitais e o Cruzeiro
usou um uniforme especial com o lacinho dourado na manga.
Fechando a programação da campanha, a Casa de Apoio
Aura realizou o Simpósio “Setembro Dourado: despertar para
o Câncer Infantojuvenil”, quando vários temas pertinentes à
causa foram apresentados e as propostas de uma ação ainda
mais integrada foram levantadas.
* Com assessorias de comunicação da Santa Casa BH e
Fundação Sara.
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Agenda

XXIV Congresso Brasileiro de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrico
Data: 02 a 05 de novembro
Local: Centro de Convenções The One – Av. Raja Gabaglia, 1143
Informações: www.cardioped2016.com.br

Simpósio Internacional de Terapia Intensiva e Neonatal da Rede Mater Dei de Saúde
Data: 24 e 25 de novembro
Local: Mater Dei Santo Agostinho
Informações: 31 3140-7117

I Jornada de Pediatria – LAPED/UFU
Data: 02 e 03 de dezembro
Local: Universidade Federal de Uberlândia – Anfiteatro Bloco 8C – Campus Umuarama

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

