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!Agenda�

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

!70�anos�SMP

SMP completa 70 anos com festa e lançamento de livro
O dia 17 de novembro será marcado pela comemoração 

dos 70 anos da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP). O evento 

acontece na Associação Médica de Minas Gerais e possibilita 

não apenas um momento de reflexão sobre a história da 

instituição, mas também uma oportunidade de reencontro 

entre pediatras mineiros. A festa contará com um coquetel e 

boa música, aberta a todos os pediatras e suas famílias. Além 

disso, o evento sedia o lançamento do livro História da Pediatria 

em Minas Gerais, editado pelos pediatras Edward Tonelli e José 

Guerra Lages, membros fundadores da Academia Mineira de 

Pediatria. 

A musicista Elaine Anunan e sua banda serão os responsá-

veis pela trilha sonora da festa. Segundo ela, a proposta é fazer 

um show dançante, com estilos variados para agradar todas as 

idades. No repertório, sucessos do pop, rock, samba e da MPB, 

com músicas dos anos 60, 70, 80 e dos dias atuais. Além de 

Elaine, fazem parte da banda os músicos Pacato, no baixo, 

Cláudio Moraleida, voz e guitarra, 

Pedrinho Moreira, baterista, e Daniella 

Borges, percussão e voz. “O show é 

alegre e descontraído, tenho certeza 

que todos vão se divertir muito”, disse 

Elaine. 

História

Fundada em novembro de 1947, a 

SMP tem como objetivo aperfeiçoar a 

assistência à criança e ao adolescente, 

apoiar profissionais e instituições, 

além de conscientizar a sociedade sobre a importância dos 

cuidados à saúde. Hoje, 70 anos depois, ainda segue as metas 

traçadas em sua fundação e conta com 

uma gestão empenhada em fazer isso 

acontecer. Presidida pela pediatra Maria 

do Carmo Barros de Melo, a diretoria 

atual procura sempre promover uma 

maior atualização científica dos 

associados, além de uma interação com 

outros especialistas médicos e 

profissionais de saúde. 

Confirme sua presença na festa, 

clicando aqui!

Sociedade Mineira de Pediatria apoia Corrida à Fantasia, em Belo Horizonte 

!Livro

Os pediatras Edward Tonelli e José Guerra Lages lançam livro 
sobre a história da pediatria de Minas

A festa de comemoração dos 70 anos da SMP contará 

também com o lançamento do livro História da Pediatria em 

Minas Gerais. Idealizada pelos médicos Edward Tonelli e José 

Guerra Lages, membros fundadores da Academia Mineira de 

Pediatra, a obra agrega uma série de relatos históricos, 

reunidos a partir de um levantamento das principais cidades, 

hospitais e serviços de pediatria em Minas Gerais.

 “O lançamento da História da Pediatria em Minas Gerais é 

motivo de orgulho para todos nós e tem como objetivo 

informar aos pediatras mineiros como ocorreu o processo de 

evolução histórica da pediatria em nosso estado”, comentou 

Edward Tonelli.  

Para José Guerra, escrever o livro foi uma importante tarefa, 

principalmente por contar com o apoio da Academia Mineira 

de Pediatria, da SMP e de diversos colegas: “Ao finalizarmos as 

providências para a edição do livro, estamos seguros de que 

realizamos um trabalho importante, mas, mesmo assim, as 

pesquisas precisam ser continuadas. Haverá sempre mais um 

detalhe importante que não foi relatado”, afirmou.

A ideia do livro surgiu ainda em 2008, quando foi 

apresentada em uma assembleia na Academia Mineira de 

Pediatria. Na ocasião, o projeto foi amplamente apoiado pela 

Sociedade Mineira de Pediatria e começaram ali os seus 

primeiros rascunhos. Agora, nove anos depois, a obra foi 

concluída e marca também a importante comemoração dos 

70 anos da instituição.

!Atualização

III EndoPed discute os desafios da endocrinologia pediátrica

Acontece nos dias 3 e 4 de novembro, a terceira edição do 

EndoPed. Organizado pelo Comitê de Endocrinologia 

Pediátrica da Sociedade Miniera de Pediatria, em parceria 

com a Divisão de Endocrinologia Pediátrica do Hospital das 

Clínicas da UFMG, o evento reúne profissionais e acadêmicos 

de medicina para discutir diversos temas relacionados à área.

A edição deste ano celebra ainda os 15 anos de implanta-

ção formal da especialização na endocrinologia pediátrica da 

UFMG. Além disso, as atividades reúnem o I Encontro de ex-

residentes da Endocrinologia Pediátrica do HC-UFMG, para 

promover uma confraternização entre os participantes.

Segundo a pediatra Ivani Novato, presidente do comitê de 

Endocrinologia Pediátrica da SMP, esta é uma oportunidade 

para “discussão e troca de experiências”. “O número de 

endocrinologistas pediátricos é ainda insuficiente para a 

demanda, embora venha aumentando, e o Endoped constitui 

um momento importante de atualização científica, além de 

ser, também, um bom momento para rever colegas e estreitar 

laços”, comentou.

A programação conta com temas variados e palestras de 

importantes convidados, entre eles Durval Damiani, da USP-

SP, Raphael Liberatore, da USP-RP, além da Maria Isabel 

Toulson Correia, professora da UFMG. “Teremos um evento 

de alto nível, com convidados selecionados para apresentar e 

discutir temas básicos e polêmicos e que geram dúvidas na 

abordagem”, disse Ivani.

As inscrições para o III EndoPed já estão abertas e podem 

ser feitas pelo site .

O evento acontece na Associação Médica de Minas Gerais 

(Av. João Pinheiro, 161, Centro, BH).

!Esporte�e�exercício

Corrida à fantasia reúne crianças em momento de descontração e aprendizado

No último dia 8 de setembro, aconteceu a primeira edição 

da Corrida à Fantasia. Promovido pelo grupo Movimenta e 

apoiado pela Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), o evento 

reuniu dezenas de crianças, de três a dez anos, e pais em um 

momento de descontração e conscientização da importância 

da atividade física. Na Tenda da SMP, sempre lotada, teve 

treinamento de RCP com as mãos e orientação sobre exercício 

na infância e adolescência. 

Para a enfermeira Monalisa Gresta, instrutora do PALS e 

BLS e coordenadora das ações de treinamento de RCP com as 

mãos, é de extrema importância ensinar para as pessoas e 

familiarizá-las com a “cultura de ressuscitação”, que não 

existe no Brasil. O RCP com as mãos segue os padrões da 

American Heart Association e é uma oportunidade para o 

cidadão leigo aprender a lidar com situações de parada 

cardíaca. “Ensinamos os princípios básicos: avaliar a 

consciência da vítima; a segurança da cena; chamar por 

ajudar pelo celular, usando a tecnologia a favor da vida; e 

iniciar as compressões torácicas de alta qualidade”, comen-

tou. Os treinamentos foram realizados por estudantes da 

Liga Acadêmica de Simulação em Saúde da Universidade 

Federal de Minas Gerais (LASS-UFMG), com supervisão de 

Monalisa. 

O pediatra Carlos Eduardo, presidente do Comitê de 

Esporte e Exercício da SMP, junto com os estudantes da Liga 

de Pediatria da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana 

(Faseh), distribuiu material e orientou pais e familiares sobre a 

importância do esporte na vida de uma criança.  “Trazer a 

criança para rua e utilizar espaço público é uma diversão 

entre pais e filhos. Muitas vezes não temos tempo de lidar 

com as crianças no dia a dia e um evento assim é um marco 

para todos. A gente vê a alegria das crianças e dos pais. É um 

momento inesquecível para as famílias que estão aqui”, 

avaliou o médico se referindo ao evento. 

Sucessos de hoje e de sempre estão no repertório de 
Elaine Anunan e Banda para a festa de 70 anos da SMP 


