
30 de novembro 2017 – ano XV – nº 210 

Boletim�Eletrônico�Informativo�

Terças Científicas

Local: Centro de Treinamento da                   

SMP – R. Grão Pará, 85 – 7º andar –                      

B. Santa Efigênia – BH/MG

Em breve, a programação de 2018

!Agenda�

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

!70�anos�SMP

Sociedade Mineira de Pediatria: 70 anos construindo o futuro

!Reanimação�Neonatal

Curso prepara profissionais da saúde e parteiras em Reanimação Neonatal

Em 10 de novembro, a Coordenação Estadual do Programa 

de Reanimação Neonatal SMP/SBP, formada pelos pediatras 

Márcio Pablo Martins Miranda, Vanessa Zákia Devitto Miranda, 

Márcia Penido e Marcela Damasio, realizou em Montes Claros, 

no Norte de Minas Gerais, um Curso de Reanimação Neonatal 

especial. Além de treinar médicos e profissionais de saúde para 

melhor atender as crianças na hora do nascimento, treinaram 

também parteiras da região, tradicionais e indígenas, das 

tribos Xacriabá e Machacalís. 

Ministrado por 13 instrutores, sete de Belo Horizonte e seis 

de Montes Claros, todos extremamente envolvidos com a 

missão de disseminar conhecimentos atualizados relativos ao 

cuidado do neonato ao nascer, o curso foi resultado de uma 

parceria com a Coordenadoria de Atenção à Saúde da Mulher e 

Criança da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais e com 

a LDS Church. Mesmo reiterando a necessidade do pediatra em 

todas as salas de parto, o Grupo de Reanimação Neonatal da 

SMP reconhece a diversidade de Minas Gerais, entendo a 

importância de treinar todos os profissionais que recebem um 

bebê na hora do nascimento, inclusive as parteiras. 

“Foi uma parceria de muito trabalho, mas com a participa-

ção ativa e eficiente de todas as instituições e pessoas envolvi-

das. Trocamos experiências, ensinamos e aprendemos”, 

avaliou Márcio Pablo Miranda, presidente do Comitê de 

Reanimação Neonatal da SMP. De acordo com o Grupo de 

Reanimação Neonatal, o curso foi um sucesso. Foram treinados 

57 profissionais de saúde e quase 20 parteiras de diversas 

cidades da região Norte. “A ideia é continuar com as parcerias 

para o projeto acontecer em outras regiões”, finalizou Márcio 

Pablo. 

A pediatra e cantora Sandra Ornelas foi a responsável pela 
execução do Hino Nacional ao lado dos músicos Cid Ornelas e 
Clóvis Aguiar. Na mesa, Maria do Carmo Barros de Melo, 
presidente da SMP, recebe as autoridades presentes

Na sexta-feira, 17 de novembro de 2017, a Associação 

Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, foi palco de uma 

emocionante comemoração: os 70 anos da Sociedade 

Mineira de Pediatria. Com a presença de representantes das 

entidades médicas, da Sociedade Brasileira de Pediatria, 

diretoria executiva da SMP, ex-presidentes, presidentes das 

regionais do interior de Minas Gerais e pediatras, muitos 

pediatras, a festa foi um momento de relembrar as sete 

décadas dessa história, projetando-as para a construção de 

um futuro melhor para as crianças e os adolescentes de todo 

o estado. O lançamento do livro História da Pediatria em 

Minas Gerais, editado pelos pediatras e membros fundadores 

da Academia Mineira de Pediatria, Edward Tonelli e José 

Guerra Lages, também fez parte das comemorações de 

aniversário da SMP.

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

um discurso lembrando que a Sociedade Mineira de Pediatria 

começou, em 1947, numa sala da então Universidade de 

Minas Gerais, hoje Universidade Federal de Minas Gerais, da 

qual a presidente é também chefe do Departamento de 

Pediatria da Faculdade de Medicina. Com uma fala contun-

dente, Maria do Carmo agradeceu a todos que fizeram parte 

dessa história. Ela alertou que há problemas a serem 

solucionados, entre eles, a violência em suas várias faces: “a 

violência em geral, decorrente da situação social e econômica 

difícil pela a qual o nosso país atravessa; a violência profissio-

nal, causada muitas vezes pela falta de infraestrutura 

adequada de trabalho; a violência doméstica, pela falta de 

amor e de valores familiares”. 

Ao convidar os presentes para o Congresso Mineiro de 

Pediatria, a ser realizado no Palácio das Artes, em Belo 

Horizonte, de 6 a 8 de junho, Maria do Carmo fez questão de 

falar sobre o tema do maior encontro da pediatria mineira: 

florescer saudável – missão do pediatra. “É necessário cobrar 

mais recursos financeiros para a saúde e para a educação, 

valorizar a atenção à saúde da criança e do adolescente, 

trabalhar na promoção da saúde de forma a evitar doenças 

crônicas, fazendo com que a nossa criança floresça e se torne 

um adolescente e um adulto saudável” (Veja aqui o discurso 

completo).

70 anos de crescimento

A importância e o crescimento da SMP ao longo dos anos 

foram lembrados pelas autoridades que compuseram a mesa 

da cerimônia. A secretária adjunta de saúde de Belo 

Horizonte, Taciana Malheiros Carvalho, comentou que a 

Sociedade está junto com a Secretaria no grande desafio que 

é a gestão do SUS em BH, acompanhando e compartilhando 

essa construção de um Sistema Público de Saúde melhor para 

seus usuários. Ex-presidente da SMP, o pediatra Fábio 

Augusto de Castro Guerra, hoje presidente do CRMMG, 

parabenizou a Sociedade pelos 70 anos em nome dos 74 mil 

médicos mineiros. Para Fábio, o trabalho realizado pela 

diretoria atual e as anteriores contribuiu para a SMP se tornar 

uma instituição forte dentro da estrutura de saúde de Minas 

Gerais, com representatividade em todo o Brasil. Também 

pediatra e ex-diretor da SMP, o presidente do Sinmed-MG, 

Fernando Luiz de Mendonça, comentou que muito mais que 

ser uma instituição de defesa dos pediatras, a SMP é defenso-

ra da criança e do adolescente de todo o Brasil. 

Paulo César Pinho, presidente da Academia Mineira de 

Pediatria (AMP), falou sobre o importante papel da AMP ao 

lado da Sociedade. Falou do trabalho que desenvolveu no 

último ano de resgate da memória da Academia, com a 

gravação em  sobre a vida dos vídeo de depoimentos

acadêmicos. O professor e pediatra Joel Alves Lamounier, 

diretor de ensino e pesquisa da SBP, representou a presidente 

da instituição Luciana Rodrigues Silva. Ele falou sobre a 

importância da pediatria mineira no Brasil e consequente-

mente da SMP para a SBP. Representando Maria Inês de 

Miranda Lima, presidente da AMMG, a pediatra e diretora da 

Associação Médica, Regina Eto, falou da parceria entre as 

duas instituições, lembrando que a AMMG acaba de comple-

tar 71 anos, quase a mesma idade da SMP. 

Mais do ouvir e compartilhar palavras sobre a importância 

da SMP, os pediatras tiveram também a oportunidade de se 

reencontrar. Em uma festa com boa música e buffet de 

primeira, os 70 anos da Sociedade Mineira de Pediatria vão 

entrar para a história da entidade. Veja as fotos da cerimônia 

e da festa.

A história em livro

O lançamento da obra “História da Pediatria em Minas 

Gerais”, dos pediatras Edward Tonelli e José Guerra Lages, foi 

um evento à parte. Com textos de 85 colaboradores de 43 

cidades, o livro trouxe um resgate inédito da especialidade 

em Minas Gerais, desde os primórdios, passando pela 

implantação dos serviços em várias regiões até a pediatria 

que se tem hoje no estado. Iniciado em 2008 na Academia 

Mineira de Pediatria, a “História da Pediatria em Minas 

Gerais” não é uma obra fechada, segundo seus editores, 

estará em constante mudança, já que a história da especiali-

dade continua sua trajetória.

 BH receberá em 2018 o Congresso Brasileiro de Nutrologia Pediátrica
!Congresso�Nutrologia

Ex-presidentes da Sociedade Mineira de Pediatria 
prestigiam as comemorações dos 70 anos da 
instituição 

Os pediatras e membros fundadores da Academia 
Mineira de Pediatria, Edward Tonelli e José Guerra Lages, 
responsáveis pelo livro História da Pediatria em Minas Gerais, 
recebendo uma homenagem das mãos de seus netos 

Os instrutores do Curso de Reanimação Neonatal em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, treinaram quase 60 
profissionais de saúde e aproximadamente 20 parteiras

Belo Horizonte será palco em setembro de 2018 do 3º Congresso 

Brasileiro e 6º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica. Confira o 

convite da presidente do Congresso e do Departamento Científico de 

Nutrologia da SBP, Virgínia Weffort:

Caros colegas,

Em setembro esperamos vocês para o 3o. Congresso 

Brasileiro e 6o. Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica, 

em Belo Horizonte. 

As atividades iniciarão no dia 19/09 com o pré-congresso 

que tem como tema Nutrologia no dia-a-dia, quando palestrantes 

abordarão a nutrologia no consultório - aleitamento materno, alimentação complementar, dificuldades alimentares, pirâmide 

alimentar, entre outros. E nos dias 20 a 22 será o congresso, com o tema Nutrologia: Mitos e Atualidades – das evidências à 

prática. Com atualizações sobre alimentação complementar, alergia a proteína do leite de vaca, obesidade, nutrição em 

situações especiais como no autista, neuropata, esportista, uso de suplementos, entre outros.

Aguardamos vocês! Salvem esta data!!

 Abraços,

 Virginia Weffort – Presidente do Congresso – SBP


