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Final de ano é tempo de celebrar, mas também de refletir e 

planejar o futuro. Aproveitando esse espírito, a diretoria 

executiva da Sociedade Mineira de Pediatria convidou os 

presidentes de regionais, presidentes de comitês científicos e 

membros da diretoria ampliada para participar de uma ampla 

reunião, que aconteceu no sábado, 12/11, no Hotel Quality, 

em Belo Horizonte. A ideia: apresentar as ações realizadas 

pela SMP em 2016 e ouvir as regionais e os comitês sobre as 

propostas para os próximos anos.

A Reunião se iniciou com uma fala da presidente Maria do 

Carmo Barros de Melo, que fez um balanço do primeiro ano 

da gestão 2016-2018. Ela apresentou a diretoria, mostrou os 

eventos científicos, as campanhas e comentou sobre as 

atuações da SMP frente a defesa do pediatra. “Inúmeras ações 

estão sendo desenvolvidas, mas ainda temos muito que fazer. 

Gostaríamos da ajuda de vocês para continuar construindo a 

Sociedade Mineira de Pediatria”, disse Maria do Carmo. 

Os novos investimentos no Centro de Treinamento da SMP 

foram apresentados pela secretária geral e coordenadora do 

CT, Andrea Chaimowicz. Dentre as inovações, estão a criação 

do site do  e a contratação de uma Centro de Treinamento

empresa especializada em marketing digital para divulgar o 

CT na rede. A assessoria de comunicação da SMP mostrou o 

que foi feito em 2016: coberturas de eventos para boletins, 

página da SMP no Facebook e jornal e atendimento a 

imprensa. Cássio Ibiapina, diretor de redação, publicações e 

divulgação, reforçou sobre o papel da Revista Médica de 

Minas Gerais (RMMG) como importante meio de atualização 

dos pediatras do estado. 

Regionais

As Regionais da SMP foram representadas na Reunião 

Ampliada pelos presidentes Darlan Correa Dias, Regional Vale 

do Rio Doce; Cláudia Pimenta, Regional Norte; Cristiane 

Ribeiro Ambrósio, Regional Vale do Paranaíba; Edson Lopes 

Libânio, Regional Sul; e Sigrid Terezinha Campomizzi 

Calazans, Regional Vale do Aço. Além de apresentarem as 

últimas ações, os presidentes expuseram as dificuldades para 

se gerir a Sociedade Mineira de Pediatria em cada região. O 

principal problema levantado foi a regularização do CNPJ das 

regionais.

Na segunda parte da Reunião a presidente da SMP propôs 

uma corrida dos participantes em mesas temáticas: Diretoria, 

Contabilidade, Educação Continuada (organização de 

eventos/cursos), Centro de Treinamento/SMP (cursos 

Reanimação Neonatal/PALS, programação de cursos), 

Comunicação/Mídia. Uma série de propostas surgiu dessas 

discussões, entre elas ações de comunicação para um 

estreitamento maior entre o pediatra de toda Minas Gerais e 

a SMP, realização de cursos de Reanimação Neonatal e Gestão 

Pessoal e da Carreira Médica no Centro de Treinamento, 

realização de eventos científicos como um Simpósio 

Internacional de Neonatologia, um Simpósio de Doenças 

Crônicas e um Fórum de Ensino. 

Na mesa de Contabilidade se reuniram os presidentes das 

regionais e ficou decidido que as Sociedades que tivessem 

com problemas no CNPJ iriam levantar as questões e analisar. 

As Regionais que não têm CNPJ vão tentar usar o da sede da 

SMP em Belo Horizonte. Marisa Lages Ribeiro, vice-presidente 

da SMP, aproveitou a presença de todos e pediu para que 

indicassem jovens pediatras que se destacaram na residência 

ou no início de carreira para participarem do Congresso 

Mineiro de Pediatria, que vai acontecer em junho de 2018.

I Jornada de Pediatria – LAPED/UFU 

Data: 02 e 03 de dezembro

Local: Universidade Federal de Uberlândia – Anfiteatro Bloco 8C – Campus Umuarama
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SMP participa do Fórum de Pediatria do CFM
O Conselho Federal de Medicina (CFM) promoveu na 

terça-feira (22/11), em Brasília, o II Fórum de Pediatria da 

entidade. O encontro, que reuniu especialistas de todas as 

regiões do país, discutiu a realidade da área no Brasil. 

Assuntos como a residência pediátrica em três anos, o 

atendimento a adolescentes, a valorização do profissional e o 

papel do pediatra no combate à sífilis congênita fizeram parte 

do Fórum. Representando a Sociedade Mineira de Pediatria 

(SMP) estavam presentes Marisa Lages Ribeiro, vice-

presidente, e Andrea Chaimowicz, secretária geral. 

A presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Luciana 

Silva, deu início às atividades do Fórum com uma conferência 

sobre a valorização do pediatra, que foi seguida de uma mesa 

redonda sobre o novo currículo da residência em pediatria. 

Segundo Marisa Lages, houve uma concordância no evento 

sobre a importância de melhoria da formação dos residentes, 

mas ainda é necessária ampla discussão sobre questões 

práticas a respeito do financiamento, currículo e preceptoria 

da residência. “A questão é complexa e exigirá engajamento 

junto a entidades”, comentou.

Ainda de acordo com a vice-presidente da SMP, o fórum 

discutiu também o atendimento de puericultura e adolescen-

tes nas unidades básicas de saúde e os participantes se 

assustaram com os dados apresentados sobre a sífilis em 

todo país: “Isso reforçou a necessidade de ações efetivas a 

partir do pré-natal”.

!�Congresso�de�Gastro

Atualização pós Congresso Mundial de Gastroenterologia Pediátrica

Aconteceu entre 5 e 8 de outubro de 2016 o 

Congresso Mundial de Gastroenterologia, Hepatologia 

e Nutrologia Pediátrica em Montreal, no Canadá. A 

presidente da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) e 

professora da UFMG, Maria do Carmo Barros de Melo 

foi uma das presenças brasileiras no evento.  A convite 

de Mauro Batista, presidente do Departamento 

Científico de Gastroenterologia da SBP, Maria do 

Carmo apresentou em Belo Horizonte uma aula sobre 

“Atualização em Gastroenterologia Pediátrica: O que 

muda após o Congresso Mundial de Montreal”. 

Reunião Ampliada da SMP abre espaço para o debate e a proposição de novas ações da instituição em Belo Horizonte 
e Regionais

As representantes da SMP no Fórum de Pediatria do CFM 
Marisa Lages, vice-presidente, e Andrea Chaimowicz, 
secretária geral, com a presidente da SBP, Luciana Silva, 
ao centro

A presidente da SMP, Maria do Carmo Barros de Melo, 
apresentando as atualizações do Congresso Mundial de Gastro


