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No dia 13 de dezembro, a Diretoria Executiva da 

Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) convidou o Conselho 

Fiscal da instituição para uma reunião no Centro de 

Treinamento da SMP, com o objetivo de discutir a revisão do 

Estatuto da Sociedade. Revisto pela última vez em 2003, na 

gestão da pediatra Eliane de Souza, o Estatuto, de acordo 

com a Diretoria, necessita de uma atualização, principalmen-

te no que diz respeito ao tempo de gestão e à periodicidade 

do Congresso Mineiro de Pediatria.

Maria do Carmo Barros de Melo, presidente da SMP, foi 

uma das responsáveis pela modificação do documento em 

2003, junto com Fábio Guerra, presidente da SMP entre 2007 

e 2009. Na época, o tempo de permanência de uma gestão 

era de dois anos e foi modificado para três. O intuito era 

alinhar o mandato da SMP com o da Sociedade Brasileira de 

Pediatria (SBP). A proposta da diretoria atual é que o mandato 

volte a ser de dois anos, por causa do aumento da demanda 

de trabalho que envolve a Sociedade, e que o Congresso 

Mineiro passe a ser bienal. 

Responsável pela condução da proposta de revisão, 

Marisa Lages Ribeiro, vice-presidente da SMP, ainda apontou 

outras questões que podem ser modificadas no Estatuto: 

mudança dos nomes dos Comitês Científicos para 

Departamentos Científicos; atualização do processo eleitoral 

para agilizá-lo e diminuir custos; inclusão da Academia 

Mineira de Pediatria; e análise da situação do sócio adjunto, 

profissional de saúde não médico, que pode se associar à 

SMP.

As mudanças propostas no Estatuto serão apresentadas 

em uma Assembleia, quando todos os sócios vão ser 

convidados. Deve ser realizada em 29 de abril, último dia do 

Simpósio de Doenças Respiratórias. Assim que a data for 

confirmada, uma ampla divulgação será realizada para que 

todos possam participar. 

!�Simpósio�

Doenças esqueléticas é tema de Simpósio da SMP 
Último evento científico da Sociedade Mineira de Pediatria 

(SMP) em 2016, o “Simpósio de Doenças Esqueléticas e 

Genéticas” recebeu em 14 de novembro, na Associação 

Médica de Minas Gerais um dos nomes mais importantes da 

área no mundo, o professor do Instituto de Genética Humana 

da Universidade de Mainz (Alemanha), Michael Beck. Em sua 

palestra, o professor Beck tratou da Fisiopatologia e Genética 

das Displasias Esqueléticas. Com a presença de pediatras, 

geneticistas, ortopedistas e outros especialistas médicos e 

profissionais de saúde, o Simpósio contou ainda com as aulas 

do professor da Universidade Federal e radiologista, José 

Nelson Mendes Vieira, que falou sobre as Displasias 

esqueléticas: sistematização do estudo radiológico simples; e 

do ortopedista do Hospital da Baleia, Wagner Nogueira da 

Silva, sobre Hemimelia tibial. 

!�Sinmed-MG

Sindicato dos Médicos faz reunião para indicação 
dos delegados por especialidade

A Sociedade Mineira de Pediatria, representada por 

Cláudio Pacheco, diretor adjunto de assuntos profissionais, 

participou, no Sindicato dos Médicos de Minas Gerais 

(Sinmed-MG), da primeira reunião conjunta com 

representantes das sociedades de especialidades para tratar 

do tema “delegados sindicais por especialidade”. O encontro 

aconteceu dia 1º de dezembro, na sede do Sinmed-MG, 

sendo conduzido pelo diretor-presidente, Fernando 

Mendonça. 

Além do diretor da SMP, compareceram os seguintes 

representantes: Cláudia Helena Ribeiro da Silva, vice-

presidente da Sociedade de Anestesiologia (SAMG); Fábio 

Atsuhiro Kimura, 2º secretário da Associação Brasileira de 

Medicina de Emergência (ABRAMEDE), representando 

também a Sociedade Mineira de Terapia Intensiva (SOMITI – 

Curso ECTE); Letícia Ferreira L. Giordano Gários, presidente da 

Associação Mineira de Medicina do Trabalho (AMIMT) e 

Marco Túlio Lopes Caldas, presidente da Sociedade de 

Ortopedia e Traumatologia (SBOT).

Fernando Mendonça explicou que a indicação de 

delegados sindicais também por especialidade é uma 

iniciativa da atual diretoria que assumiu em julho/2016. Até 

então os delegados eram escolhidos apenas por local de 

trabalho. Segundo ele, o processo começou com a visita da 

nova diretoria a várias sociedades de especialidade, visando 

promover uma aproximação do sindicato e conhecer melhor 

as demandas de cada especialidade.

Fonte: Assessoria de Comunicação Sinmed-MG 

!�Câncer

Arte para sensibilizar
Último evento científico da Sociedade Mineira de Pediatria 

A mudança brusca de vida e a trajetória de pacientes que 

descobrem ter câncer foram o tema da exposição “Todos Pela 

Vida”, realizada no domingo, 18 de dezembro, nas 

instalações do antigo Hospital Hilton Rocha, no bairro 

Mangabeiras, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. A 

iniciativa foi do movimento Amigos da Oncomed, que luta na 

Justiça há seis anos para a construção de um hospital, que 

deverá ter 220 leitos de oncologia, cardiologia e 

oftalmologia. Desde 2009, a obra enfrenta resistências 

burocráticas. De forma voluntária, os ensaios foram 

realizados pelos fotógrafos Duarth Fernandes, Vitor Maciel e 

Janaína Moura dentro do hospital. Já o artista plástico 

Rogério Fernandes retratou os processos de tratamento de 

diferentes tipos de câncer em grafites feitos nos tapumes da 

obra embargada. 

Centro de Treinamento da SMP recebe reunião para discutir mudanças no Estatuto da Sociedade Mineira de Pediatria

O professor alemão Michael Beck foi convidado especial 
do Simpósio de Doenças Esqueléticas e Genéticas

Cláudio Pacheco (primeiro da direita para esquerda), 
diretor adjunto de assuntos profissionais da SMP, 
representou a pediatria na primeira reunião de delega
dos de especialidades do Sinmed-MG 

Nos tapumes da obra embargada no Mangabeiras, o 
artista plástico Rogério Fernandes  retratou os processos 
de tratamento de diferentes tipos de câncer

Vítor Maciel 

Sinmed-MG


