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3º Congresso Brasileiro e 6º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica 

19 a 22 de setembro de 2018

Local: Hotel Ouro Minas - Av. Cristiano Machado, 4001 - Belo Horizonte180

www.nutroped2018.com.br 

Simpósio de 1ª Infância da SMP

5 e 6 de outubro

Local: Hotel San Francisco – Av. Álvares Cabral, 967 – B. Lourdes/BH

Reserve a data!

13º Congresso Brasileiro de Neurologia Pediátrica

30 de outubro a 2 de novembro

Local: Hotel Mercure Lourdes – Av. do Contorno, 7315 – B. Lourdes/BH

http://eventus.com.br/sbni2018 

Curso de Otoscopia 

10 e 11 de setembro
Local: Centro de Treinamento da SMP – R. Grão Pará, 85 – 7º andar – B. Santa Efigênia/BH
www.smp.org.br 

PALS

Local: Centro de Treinamento da SMP - R. Grão Pará, 85 – 7º andar – B. Santa Efigênia/BH
www.smp.org.br 

Reanimação Neonatal 

20/10 – Reanimação 
27/10 – Prematuro
Local: Centro de Treinamento da SMP - R. Grão Pará, 85 – 7º andar – B. Santa Efigênia/BH
www.smp.org.br 

Cursos da Aremg (PALS, RN e Urgência e Emergência Pediátrica)
Público alvo: preceptores e residentes dos hospitais associados à Aremg
Local: Centro de Treinamento da SMP - R. Grão Pará, 85 – 7º andar – B. Santa Efigênia/BH
Informações 

!Agenda�

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

!Internacional

Missão de capacitação levou equipe de Reanimação 
Neonatal da SMP a Moçambique 

!CRMMG

Parceria entre SMP e CRM colhe bons frutos no 
primeiro semestre do ano

No primeiro semestre deste ano, foram 

realizados em Minas Gerais 34 cursos do 

Conselho Regional de Medicina de Minas 

Gerais (CRMMG), tendo como facilitadora a 

Sociedade Mineira de Pediatria (SMP). O 

número de alunos treinados para os cursos 

de Reanimação Neonatal (RN) e Suporte 

Avançado de Vida em Pediatria (PALS), em 

Belo Horizonte e no interior de Minas 

Gerais, chegou a quase mil. Sendo eles 

médicos, residentes e acadêmicos de 

medicina.

Nas palavras de Fábio Guerra, presidente 

do CRMMG, ações como essas são fundamentais para que 

Minas continue em posição de destaque no cenário nacional. 

“A participação da SMP, em especial dos coordenadores e 

instrutores, tem sido fundamental para a expansão do 

Programa de Educação Médica Continuada do CRMMG, que 

já capacitou cerca de 20 mil médicos desde a sua implanta-

ção”, compartilhou.

Os cursos foram realizados em Belo Horizonte, Pouso 

Alegre, Itabira, Ipatinga, Paracatu, Sete Lagoas, Varginha, 

Araxá, Juiz de Fora, João Monlevade, Uberlândia, Uberaba e 

Poços de Caldas. 

No dia de 8 de agosto, uma equipe de pediatras sob 

coordenação de Maria do Carmo Barros de Melo, presidente 

da Sociedade Mineira de Pediatria, e das pediatras membros 

do Grupo Executivo do Programa de Reanimação Neonatal da 

SBP (PRN-SBP), Marcela Damásio e Márcia Penido, aterrissou 

em solo moçambicano para a segunda fase do Projeto de 

Cooperação Bilateral entre Brasil e Moçambique. A ação 

diplomática, que terminou no dia 18, teve como objetivo 

compartilhar conhecimentos com médicos e enfermeiros do 

país de forma a contribuir para a redução da mortalidade 

infantil em decorrência de asfixia perinatal. 

A viagem contou com a presença das coordenadoras, 

pediatras e instrutoras do PRN-SBP Kelly Nascimento, Sônia 

Calumby, Ana Damásio, Thaís Queiroz e Nívia Moreira. Em 

Moçambique, uniram-se ao grupo brasileiro as pediatras e 

instrutoras moçambicanas Paula Rodrigues e Nilza Mussagy, 

do Hospital Central de Maputo. Aulas de capacitação e visitas 

técnicas permearam os nove dias nas cidades de Beira, 

Maputo e Nampula. No total, contabilizou-se 303 capacita-

ções – 256 participantes e 47 instrutores.

As atividades

As atividades da equipe tiveram início no dia 8, com uma 

reunião e visita técnica ao Hospital Central de Nampula, 

referência na região. Acompanhado pela diretora da 

instituição, Bainabo Sahal, e pela pediatra Merunissa Gafur, o 

grupo foi recebido de braços abertos pelos membros do 

hospital e pelos participantes dos cursos, que vieram das 

províncias de Nampula, Zambézia e Cabo Delgado – norte do 

país. Já nos dias 9 e 10 de agosto, após o encontro inicial, 

foram realizados os treinamentos: 92 profissionais de saúde e 

estudantes de medicina foram capacitados nos dois dias. 

Houve ainda a formação e reciclagem de 18 instrutores. 

Atividades similares foram realizadas na Universidade 

Católica de Moçambique, na Província da Beira, entre os dias 

13 e 15 de agosto, com público formado por médicos e 

enfermeiros de saúde das Províncias de Sofala, Manica e Tete. 

O dia 16 foi marcado por encontros para discussão da 

viagem e sua possível continuidade no futuro: na parte da 

manhã, o grupo se reuniu com Rodrigo Baena, embaixador 

do Brasil em Moçambique, e aproveitou para atualizá-lo 

sobre os treinamentos. Da mesma forma, à tarde, a equipe 

visitou o setor financeiro e administrativo do Ministério da 

Saúde (Misau) de Moçambique e se encontrou com seu 

diretor nacional de Assistência Médica, Ussane Isse, acordan-

do detalhes de missões posteriores como a produção de 

materiais didáticos digitalizados e o custeamento de 

passagens por parte do governo do país. 

Mais um curso de capacitação do Programa de 

Reanimação Neonatal, dessa vez em Maputo, fechou as 

atividades da equipe em Moçambique. Ao longo do dia 17, 

43 médicos e enfermeiros foram treinados.  

Impressões

A pediatra Benilde Soares, representante da UNICEF, que 

participou do curso e iniciou sua formação como instrutora, 

mostrou interesse em investir na aquisição de materiais 

necessários à replicação dos treinamentos, além de apoiar a 

capacitação nas províncias. Para Marcela Damásio, a 

avaliação dos dias de missão foi muito positiva. “Comparti-

lhar experiências exitosas é a melhor estratégia para reduzir, 

em menor espaço de tempo, a ocorrência de mortes neonata-

is evitáveis”, comentou. Já vontade de aprender dos partici-

pantes de Beira chamou a atenção de Márcia Penido. “É 

impressionante o brilho nos olhos dos profissionais de saúde 

durante a capacitação. A participação foi intensa e após 10 

horas de treinamento, todos terminaram o curso motivados a 

implementar o  PRN em Moçambique”.

Em relatório oficial, a equipe descreveu a satisfação pelas 

trocas de experiência e o grande número de participantes 

capacitados. O documento também chamou atenção para os 

ganhos no desempenho e aquisição de conhecimento por 

parte dos profissionais de todas as regiões, comprovados por 

meio de testes antes e depois das aulas.

Especial Congresso 

Mineiro de Pediatria
Especial Congresso 

Mineiro de Pediatria

O Projeto de Cooperação Bilateral entre Brasil e Moçambique começou em Nampula (foto 1 – aula prática), passando 

por Beira (foto 2 – aula teórica) e terminando na capital de Moçambique, Maputo (foto 3 – visita técnica ao Hospital 

Central de Maputo)

Curso de Reanimação Neonatal do Prematuro realizado no Centro de 

Treinamento da SMP

!Observaped

O assunto é sério, mas pode ficar mais leve e, até mesmo, 

divertido, quando tratado de forma lúdica. Por isso, crianças, 

adolescentes e seus familiares que passarem pela Faculdade de 

Medicina da UFMG na próxima quinta-feira (23/8), poderão 

aprender mais sobre prevenção de acidentes, da violência e 

promoção da saúde em crianças e adolescentes por meio de 

brincadeiras.

A proposta faz parte do Observaped Itinerante, evento 

promovido pelo Departamento de Pediatria da Faculdade de 

Medicina da UFMG, em parceria com a Sociedade Mineira de 

Pediatria (SMP) e aberto à participação de todos. Das 9h às 

17h, quem comparecer ao local poderá participar de rodas de 

conversa sobre gravidez e DST, práticas de prevenção de 

doenças infecto-parasitárias, jogos de adivinhação e de mitos 

e verdades sobre saúde, entre outras atividades. 

O objetivo é informar, educar, orientar e conscientizar 

sobre temas abordados no Observatório da Saúde da Criança e 

do Adolescente, programa de extensão do Departamento de 

Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Saiba mais

II Observaped Itinerante: dia de lazer e aprendizado 
                      para toda família

A equipe mineira do PRN-SBP, com o embaixador 

brasileiro em Moçambique, Rodrigo Baena (ao centro), 

e a pediatra moçambicana Nilza Mussagy


