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Terças Científicas
Data: Toda terça-feira até o final do ano (exceto feriados)
Local: Centro de Treinamento da SMP – R. Grão Pará, 85 – 7º andar – B. Santa Efiência – BH/MG
Informações: www.smp.org.br

3º Endoped
Data: 03 e 04 de novembro
Local: Associação Médica de Minas Gerais – Av. João Pinheiro, 161 – B. Centro – BH/MG
Reserve a data - em breve, mais informação

38º Congresso Brasileiro de Pediatria /1º Simpósio Brasileiro de Aleitamento Materno/                      

10º Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica / 15º Congresso Brasileiro de Ensino / 

10º Congresso Brasileiro de Pesquisa / 3º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes /                      

3º Encontro Liga de Pediatria
Data: 10 a 14 de outubro de 2017
Local: Fortaleza / CE
Mais informações

!Agenda�

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

!Salve�Vidas�com�as�mãos
Campanha da American Heart volta em 2017

No último dia 16 de setembro, sábado, os estudantes da 

Liga Acadêmica de Simulação em Saúde da UFMG (LASS 

UFMG), coordenados pela enfermeira e instrutora do Programa 

de Reanimação Pediátrica (PALS) da Sociedade Mineira de 

Pediatria, Monalisa Gresta, participaram da campanha “RCP 

somente com as mãos”, de 2017, da American Heart 

Association. A Campanha foi realizada dentro da programação 

da Mostra das Profissões da UFMG e os estudantes treinaram 

aproximadamente 600 pessoas.

Iniciada no ano passado, a Campanha é uma iniciativa da 

American Heart Association para treinar a maior quantidade 

possível de pessoas leigas para salvar vidas com as mãos em 

todo o mundo, principalmente na América Latina. A ideia é 

alertar a comunidade sobre as atitudes que as pessoas devem 

ter frente a uma parada cardíaca. São dois passos: ligar para o 

número de emergência local e comprimir o centro do peito 

forte e rápido, até o socorro chegar.

A Campanha continua na Corrida à Fantasia, dia 08 de 

outubro (matéria abaixo), e na Semana do Conhecimento da 

UFMG (16 a 20 de outubro).

!Esporte�e�exercício

SMP apoia Corrida à Fantasia
No dia 08 de outubro, domingo, acontece a Corrida à 

Fantasia, um evento dedicado às crianças de três a dez anos 

que tem por objetivo incentivar de forma lúdica o exercício na 

infância. Aos moldes das corridas de adultos, em que o 

interessado tem que se inscrever para participar, a Corrida à 

Fantasia é também uma oportunidade para se curtir um 

domingo em família. 

Além de apoiar o evento, a SMP marca presença com o 

treinamento de RCP com as mãos, uma campanha proposta 

pela American Heart Association, com intenção de ensinar o 

leigo a saber agir com rapidez quando se deparar com uma 

pessoa em parada cardiorrespiratória ao seu lado. No sábado, 

07/10, quando os kits da Corrida estiverem sendo distribuí-

dos, o pediatra Carlos Eduardo Reis, presidente do Comitê de 

Esporte e Exercícios, vai dar uma palestra sobre “Crescimento 

e atividade física na infância”, às 15h, na Leitura do Pátio 

Savassi, em Belo Horizonte. 

Segundo os organizadores, o projeto tem como objetivo 

combater o sedentarismo, o ganho de peso e a inatividade 

esportiva na infância, incentivando hábitos de vida mais 

saudáveis. A Corrida à Fantasia acontece a partir das 8 horas, 

no bairro Cidade Jardim, próximo ao Museu Abílio Barreto. As 

inscrições das crianças podem ser feitas pelo site. 

Sociedade Mineira de Pediatria realiza novamente Campanha para treinamento de leigos em RCP somente com as mãos 

!Apoio

Ameaçado de fechamento, Centro de Educação e Apoio Social (Ceaps) 
pode ganhar novo convênio

O mês de setembro foi crucial para a continuidade do 

Centro de Educação e Apoio Social (Ceaps) do Núcleo de 

Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade de 

Medicina da UFMG (Nupad). Reconhecido pelo trabalho 

social, realizado desde 2007, o Ceaps viveu dias de incerteza, 

com um possível fechamento marcado para o fim do mês. 

Isso porque recursos e apoio vindos do governo de Minas 

Gerais haviam sido suspensos.

 A diretoria da Faculdade de Medicina da UFMG se reuniu, 

na última semana, com o secretário adjunto de Estado de 

Saúde de Minas Gerais, Nalton Sebastião Moreira, para tentar 

chegar a um acordo sobre a manutenção do Ceaps. Segundo 

o Nupad, o encontro resultou em uma proposta da Secretaria 

de Estado de Saúde (SES-MG) para a criação de um novo 

instrumento jurídico que dê continuidade às atividades do 

Centro. “A intenção é que esse convênio seja feito até o final 

de outubro. Dessa forma, o Ceaps funcionará em caráter 

provisório até que o convênio seja assinado”, afirmou nota 

divulgada pelo Nupad.

 Segundo a coordenadora do centro, Isabel Pimenta 

Spínola Castro, o fechamento do Ceaps poderia representar a 

ruptura de uma política integral de assistência às pessoas 

diagnosticadas a partir do teste do pezinho. “Acreditamos 

que esse espaço complementa o tratamento.  

Institucionalmente, o fechamento significaria deixarmos de 

fazer o que acreditamos que precisa ser feito. Para as famílias, 

seria a perda de ações de educação e acolhimento que elas só 

têm aqui”, afirmou.

O Ceaps conta hoje com uma infraestrutura física com 

espaços para banho, alimentação e descanso. Recebe cerca 

de 120 famílias por semana, totalizando aproximadamente 

300 pessoas, e fornece todo apoio necessário, incluindo 

meios de transporte para as consultas e exames, além do 

retorno à rodoviária quando necessário.

 Esse trabalho vem sendo realizado em conjunto com 853 

municípios de Minas Gerais, garantindo aos pacientes e 

familiares não apenas o diagnóstico e tratamento, mas 

também o entendimento sobre as doenças diagnosticadas. 

Mantido basicamente a partir de recursos do Estado, o corte 

implicaria numa impossibilidade de manter a estrutura 

funcionando, culminando no fechamento do Ceaps.

 Trabalho social

Criado pelo Nupad, o Ceaps atua em ações de capacitação 

e projetos educacionais. Com uma equipe multidisciplinar, 

das áreas administrativas, de psicologia, serviço social, 

pedagogia, nutrição e enfermagem, é tido como uma ação 

estratégica e inovadora para o Serviço de Triagem Neonatal.

 A equipe não só acolhe, mas orienta pacientes e familia-

res que são diagnosticados com qualquer uma das patologias 

triadas no teste do pezinho, entre elas hipotireoidismo 

congênito, doença falciforme, fenilcetonúria, fibrose cística, 

entre outras.

Entrada do Centro de Educação e Apoio Social (Ceaps)/Nupad-UFMG na R. Rio Grande do Norte em Belo Horizonte.
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