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Novo site da SMP:

organização e agilidade
N

o início do mês de abril, a Sociedade Mineira de Pediatria publicou
seu novo web site. O objetivo
principal da reformulação deste importante
veículo comunicacional é facilitar e agilizar
a relação entre a instituição e o público.
Nos últimos anos, foi possível verificar
que o Brasil é o país que apresenta um
maior crescimento de usuários da internet. Comparando relativamente, nossos
números superam os dos Estados Unidos.
Isso se dá, principalmente, pelo acesso à
rede ter sido bastante facilitado nos últimos
anos em função da redução dos preços,
aumento da segurança e da velocidade
oferecidos pela internet.
De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBOPE/NETRATINGS em 2009,
são, aproximadamente, 41,5 milhões de
internautas no Brasil que permanecem,
em média, de 24 a 54 minutos por mês
conectados. Considerando os 193 milhões de habitantes do nosso país, é
possível constatar que relevantes 21% da população nacional têm acesso
à internet.
Considerando, então, que a internet hoje já parece ser a maior ferramenta de comunicação utilizada em todo o mundo, há uma preocupação
cada vez maior por parte das organizações em ter o seu próprio site, levando
em conta público-alvo, objetivo institucional e missão.
Sendo assim, a Sociedade Mineira de Pediatria disponibiliza para seu
público o novo site, que aparece com um layout moderno e limpo. O sítio
suporta um maior número de informações – fotos, vídeos e imagens –
sem que haja demora ou erro no carregamento da página. O ganho da
performance gira em torno de 40%, graças à utilização da tecnologia web
2.0. Guarde este encarte e o consulte, quando necessário.

Home

A home do site é mais organizada. Em um
painel principal, é possível ver os destaques que
a SMP traz. Além disso, já na página de entrada,
o internauta pode ter acesso ao download da
última edição do Boletim Online, pode ver a
agenda da Sociedade Brasileira de Pediatria e
da SMP, conferir cursos e eventos e ter acesso
às informações básicas sobre como se associar
à Sociedade.

Institucional
No canto superior esquerdo, encontramse as seções, agora mais organizadas. Em
“Institucional” está o histórico, o estatuto, a
relação de nomes da diretoria, os comitês e
regionais da SMP. No mais, toda a campanha
e as informações sobre as comemorações que
marcaram os 60 anos da instituição estão
disponíveis.

Pediatras
Em “Pediatras”, parte voltada essencialmente para informações médicas, é possível
encontrar os cursos e eventos programados
pela SMP, comunicados e oportunidades, links
importantes relacionados com a área médica,
perguntas e respostas demandadas pelos
pediatras, ficha de cadastro para associação
à Sociedade Mineira de Pediatria e, por fim,
bases de dados científicos.

Acesso Restrito
A seção “Acesso restrito” é voltada para os pediatras associados
da SMP. Nela, os pediatras encontram um espaço onde fazem
perguntas e respondem questões
ligadas à pediatria e acessam,
gratuitamente, textos científicos,
reorganizados e atualizados pela
diretora de informática, pediatra
Priscila Ferri. Ainda nesta seção, estão resumos premiados,
revistas, livros, vídeos e debates científicos. E
uma das partes mais importantes deste link é
a disponibilização da Revista Médica de Minas
Gerais; o internauta terá acesso a todas as
edições e a todos os artigos científicos.

Pacientes
Em “Pacientes”, o internauta pode ter
acesso aos nomes de todos os pediatras associados à Sociedade Mineira de Pediatria, por
ordem alfabética. A Encicloped de dados é
outro mecanismo extremamente importante do
site. Os interessados podem ter acesso a explicações breves e simples sobre enfermidades e
termos médicos. Esses textos, disponibilizados
numa espécie de dicionário, foram revisados
e atualizados no novo site. As perguntas e
respostas também estão disponíveis na seção “Pacientes”. Após fazer um cadastro, o
internauta pode fazer sua pergunta, dentro
dos temas especificamente organizados. A
diretoria de informática encaminha a pergunta
a um pediatra de determinada especialidade e
disponibiliza a resposta novamente no site. Esse
é um dos pontos que a diretora de informática,
Priscila Ferri, garante dar maior agilidade no
novo sítio.

Sala de Imprensa
Na seção “Sala de Imprensa”, o público pode encontrar o número mais recente do Boletim online, a edição atual e as anteriores
(desde 2004) do Jornal da SMP, releases e uma relação daquilo
que foi publicado na mídia, tanto impressa quanto eletrônica,
sobre assuntos relacionados à especialidade e à Sociedade.

Galeria de fotos
Na galeria de fotos estão os momentos mais marcantes
da comemoração dos 60 anos da SMP, da campanha contra a
comercialização do álcool líquido, em 2005, do XII Congresso
Mineiro de Pediatria e fotos históricas da sociedade Mineira de
Pediatria. É o local da memória fotográfica da SMP.

Academia
No link “Academia” é possível
encontrar a história, as Cadeiras, os
Patronos, os Titulares e a relação de
nomes da atual diretoria da Academia
Mineira de Pediatria. O internauta
pode também fazer o download do
Livro dos Patronos, lançado na festa
de comemoração dos 60 anos da
SMP. Poderá acessar, ainda, o jornal
comemorativo à data.

Contato

Por fim, em “Contato”, o público pode preencher um formulário e enviar para
a SMP a sua mensagem. O Doutor Fábio Guerra, atual presidente da Sociedade,
destaca essa seção em seu texto de boas vindas ao site, na página inicial. Segundo
ele, a participação do público é essencial para a manutenção do diálogo entre a
instituição e o público, e é através dessa interação que a SMP busca promover o bemestar e a preocupação com a saúde física e mental da criança e do adolescente.

