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privadas de acordo com a Norma Brasileira de 
Comercialização de Alimentos para Lactentes e 
Crianças de primeira infância, Bicos, Chupetas 
e Mamadeiras”. “Compete de forma prioritária 
aos profissionais e ao pessoal de saúde em geral 
estimular a prática do aleitamento materno 
exclusivo até os seis meses e continuando até os 
dois anos de idade ou mais”. portaria nº. 2.051 
de 8 de novembro de 2001 – MS. 

a sociedade mineira de Pediatria (smP) tem 
como objetivos constantes no seu estatuto pro-
mover o aperfeiçoamento contínuo do pediatra, 
apoiar os profissionais de saúde e instituições 
que cuidam da proteção, promoção e bem-
-estar de crianças e adolescentes, conscientizar 
a sociedade sobre a importância da atenção às 
crianças e aos adolescentes e defender o exer-
cício da pediatria. tudo isso realizado com ética 
e transparência.

Preocupados em reforçar estes princípios, 
levando-se também em conta o momento em 
que estamos inseridos, quando o relacionamento 
ético entre indivíduos e empresas está em evidên-
cia, o chamado compliance, a diretoria execu-
tiva da smP gestão 2019-2020 achou por bem 
redigir um documento que posicionasse a smP 
em defesa das boas práticas no relacionamento 
com a indústria farmacêutica, alimentícia e de 
equipamentos. a ideia foi buscar uma relação 
cada vez mais profissional baseada no respeito 
e liberdade de atuação da smP, norteando suas 
atividades.

elaborado e aprovado pela nossa diretoria 
executiva, tendo o respaldo da sociedade brasi-
leira de Pediatria (sbP) e de nosso departamento 
jurídico, o documento foi apresentado nacio-
nalmente em maio 2019, durante a reunião do 
Conselho superior da sociedade brasileira de 
Pediatria. 

entre os pontos citados no documento, cons-
tam a transparência no relacionamento entre as 
duas partes e o respeito da indústria quando à 
independência técnico-científica da smP. o apoio 
da indústria aos nossos eventos é muito bem-
-vindo, desde que não esteja condicionado à ne-
nhuma interferência na programação, objetivos, 
local ou seleção de palestrantes. a smP deverá 
continuar mantendo sua autonomia, sobretudo 
quanto à liberdade de produção de seus eventos.

Ética, respeito e liberdade: política de 
relacionamento da SMP com empresas

O documento na íntegra 
pode ser lido por meio do 
QR Code ao lado

Encontro 
promovido pela 
SopEpE sobre 
ética, em Recife, 
tem palestra com 
a presidente da 
SMp baseada 
na experiência 
mineira de 
relacionamento 
com a indústria

a repercussão do referido documento foi 
positiva e chamou a atenção de representantes 
de outras sociedades afiliadas. Fomos então 
convidados pela sociedade de Pediatria de 
Pernambuco e Conselho regional de medicina 
deste estado a participar no final de setembro do 
evento Como podemos conviver de forma ética 
com a indústria?, proferindo a palestra Como e 
por que criamos regras para o relacionamento 
ético com a indústria, além de debater com 
conselheiros e pediatras locais.

algumas ações deste relacionamento já vêm 
acontecendo no dia a dia, como a realização 
de encontros com representantes da indústria e 
de instituições, reforçando essa nossa política.
além disso, boa parte dos membros da diretoria 
executiva tem participado publicamente somente 
de eventos científicos e ações que têm a criança 
e o adolescente como foco.

Nosso objetivo é que essa interação resulte 
em benefícios não somente para a qualificação 
de nossos pediatras, mas, sobretudo, para o 
bem-estar de nossas crianças e adolescentes.

o documento na íntegra está disponível no 
site da sociedade mineira de Pediatria e todos 
os associados devem recebê-lo por email nos 
próximos dias.

acreditamos que a construção deste docu-
mento mineiro contribuirá para fortalecimento 
da nossa sociedade, dos nossos pediatras e, 
principalmente, para as crianças e adolescentes 
de nosso estado.

Marisa Lages Ribeiro
Presidente da smP – Gestão 2019-2020 
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SMP APOIA

Setembro Amarelo: 
atenção especial para 
crianças e adolescentes

o mês de setembro foi marcado no 
brasil pela Campanha setembro amarelo, 
dedicada à prevenção e à conscienti-
zação do suicídio. Criada em 2015, 
a campanha tem como foco divulgar 
informações sobre o problema, sem 
preconceitos ou julgamentos. este ano, o 
ministério da saúde deu atenção especial 
ao bem-estar e à saúde mental de crianças e 
adolescentes. De acordo com dados da organização mundial de 
saúde (oms), cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos 
os anos no mundo; uma pessoa a cada 40 segundos e esta é a 
segunda causa de morte entre jovens com idade de 15 e 29 anos.

Para a psicóloga e especialista em luto, suicídio e cuidados pa-
liativos, Luciana rocha, a invisibilidade dada à fase da adolescência 
influencia no aumento de casos. “Hoje, devido a fatores culturais, 
sociais, ambientais, entre outros, os jovens estão muito sozinhos, 
então eles ficam deprimidos e muitas vezes esse comportamento 
é tido como frescura, preguiça – o que não é verdade”, explica a 
psicóloga. 

O abuso da tecnologia como fator de risco para o 
suicídio entre crianças e adolescentes – o neuropediatra 
rodrigo Carneiro de Campos, membro do Departamento Científico 
de Neurologia da smP, aponta pesquisas que já abordam a influ-
ência da tecnologia na alteração comportamental das crianças e 
adolescentes e sua correlação ao aumento de sintomas de ansie-
dade, irritabilidade e impulsividade, podendo em casos extremos 
gerar quadros depressivos e aumentar fatores de risco para o sui-
cídio. segundo o médico, indivíduos que possuem dificuldade nas 
habilidades sociais e tendência à depressão se isolam e acabam 
utilizando, por mais tempo, as redes sociais. o prejuízo causado por 
estes sintomas irá variar bastante e depende do tempo de exposição, 
idade, susceptibilidade genética, qualidade dos conteúdos acessa-
dos e tempo de sono. Hábitos saudáveis de vida que estimulem a 
socialização, tais como prática regular de esportes, dança, música, 
meditação, teatro entre outras, diminuem muito o risco de alterações 
do comportamento. 

Por todos esses fatores, Luciana fala sobre a importância de 
abordar tais temáticas entre crianças, jovens e adultos. Para a psi-
cóloga, “as pessoas precisam entender o que é suicídio, que ele é 
multifatorial, e que o tratamento é necessário, assim como outras 
doenças. É preciso que se tenha acesso a essas informações para 
que saibamos como agir, pois muitas vezes isso não acontece por 
medo ou desconhecimento”. 

esse é o grande foco da campanha setembro amarelo: prevenir, 
informar e conscientizar. “No brasil, a cada quarenta e cinco minutos 
uma pessoa comete suicídio. Por isso a importância da gente desmis-
tificar as doenças mentais, as pessoas precisam de ajuda, precisam 
ser ouvidas atentamente e sem julgamentos”, finaliza Luciana. 

I Simpósio Interdisciplinar de Neonatologia 
de Belo Horizonte

De 11 a 13 de novembro, das 18 às 22 horas, acontece 
em Belo Horizonte o I Simpósio Interdisciplinar de 
Neonatologia. o local escolhido foi o Auditório professor 
Ney Soares, na Lagoinha (antiga sede do Uni-BH). o 
evento, que contou com a importante participação do 
Departamento Científico de Neonatologia da SMp e da 
SBp, vai trazer para a capital mineira um dos expoentes 
da neonatologia mundial, o brasileiro radicado no 
Canadá, guilherme Sant’anna. 

Congresso  
de Cuidados  
Paliativos 
A Sociedade Mineira 
de pediatria apoiou o 
I Congresso Mineiro 
de Cuidados Paliativos 
e Tanatologia, que 
aconteceu de 12 a 
14 de setembro, na 
Associação Médica de 
Minas gerais. Realizado 
pela Sociedade de 
Tanatologia e Cuidado 
paliativo de Minas 

gerais (Sotamig), o Congresso teve um dia dedicado à 
pediatria, foi o III Simpósio de Cuidados Paliativos em 
Pediatria, idealizado pelo Departamento Científico de 
Cuidados paliativos da SMp.

Setembro Dourado
Como acontece todos os anos, as Casas de Apoio a 
crianças e adolescentes com câncer e a Santa Casa de 
Belo Horizonte realizaram uma série de ações lembrando 
o Setembro Dourado, mês de conscientização do câncer 
infantojuvenil. Com apoio do Departamento Científico de 
onco-hematologia da SMp, o Setembro Dourado foi uma 
oportunidade para a população reconhecer os primeiros 
sintomas da doença e entender que o diagnóstico 
precoce aumenta muito as chances de cura.
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Congresso Sul Mineiro de Pediatria 
tem representantes da SMP e SBP

Nos dias 16 e 17 de agosto, as Ligas de Pediatria dos cursos de 
medicina da UNiFeNas e UNiFaL, de alfenas, da Faculdade de me-
dicina de itajubá e da Universidade do Vale do sapucaí, em Pouso 
alegre, promoveram o IV Congresso Sul Mineiro de Pediatria, em 
alfenas. o evento, que reuniu estudantes e professores das quatro 
universidades, além de profissionais da área, contou com a parceria 
da regional sul da sociedade mineira de Pediatria, além do apoio 
da smP e da sociedade brasileira de Pediatria (sbP). 

Para o pediatra edson Lopes Libânio, presidente da regional sul 
da smP, este Congresso é uma oportunidade para os presentes terem 
uma visão diferente do que eles têm na vida acadêmica durante a 
graduação. “eu imagino que esses eventos deveriam se tornar uma 
rotina. É necessário sempre se atualizar dentro da especialidade que 
os alunos escolherem”, conta edson. 

a presidente da Liga de Pediatria da UNiFeNas, acadêmica Júlia 
Figueiredo araújo, explica que o principal objetivo do Congresso foi 
trazer temáticas que discutam a atenção integral à criança, relevantes 
tanto para acadêmicos quanto para profissionais da área. 

a presidente da smP, marisa Lages ribeiro, também participou do 
evento, que teve ainda a presença do pediatra Joel alves Lamounier, 
representante da sbP, que proferiu palestra sobre aleitamento materno.

abaixo foto das representantes das ligas de pediatria de universi-
dades do sul de minas Gerais no Congresso sul mineiro 

AgOSTO DOuRADO

Acima: Em sua 15ª edição, a Jornada 
de Atualização em Amamentação se 
consolida como um dos eventos mais 
tradicionais da SMP

Ao lado: O Prêmio Defensor(a) da 
Amamentação 2019 foi entregue 
à pediatra Maria Cândida Ferrarez 
Bouzada

SMP realiza a xV Jornada 
Mineira de Atualização 
em Amamentação

o mês de agosto foi marcado pela campanha de pro-
moção da amamentação, em todo o brasil, o chamado 
agosto Dourado. em belo Horizonte, a sociedade mineira 
de Pediatria (smP) realizou sua já tradicional Jornada  
Mineira de Atualização em Amamentação, que chegou a 
15ª edição com o auditório lotado. mais de 300 partici-
pantes, entre estudantes, médicos, enfermeiros, fonoau-
diólogos, nutricionistas e outros profissionais da saúde 
acompanharam uma programação montada com muito 
cuidado e carinho pelo Departamento Científico (DC) 
de aleitamento materno da smP. o evento aconteceu na 
associação médica de minas Gerais em 2 e 3 de agosto. 

a abertura da Jornada foi realizada pela presidente da 
smP, marisa Lages ribeiro, que afirmou: “o maior presente 
que uma mãe pode dar ao seu filho é a amamentação”. 
Na sequência, uma placa de homenagem foi entregue 
pela presidente do DC de aleitamento materno da smP, 
beatriz rocha, à pediatra e neonatologista maria Cândida 
Ferrarez bouzada Viana. ex-presidente deste Departamento 
e uma das grandes incentivadoras da amamentação em 
minas Gerais, Cândida recebeu o prêmio Defensor(a) da 
amamentação 2019. 

Os 15 anos da Jornada – Durante os dois dias de 
evento, a Jornada de amamentação da smP teve uma pro-
gramação científica de excelência, foram diversas palestras 
e mesas-redondas. Pioneiro da Jornada, o pediatra roberto 
Chaves, membro do DC de aleitamento materno da smP, 
comentou sobre o sucesso do evento. “iniciamos a Jornada 
de amamentação em uma sala com 32 participantes, hoje 
lotamos o principal auditório da ammG”, disse o pediatra. 

Universidade Federal de São João  
Del-Rei discute o aleitamento materno

a importância de divulgar e incentivar o alei-
tamento materno também chegou à Universidade 
Federal de são João Del-rei (UFsJ). em 24 de 
agosto foi realizado II Simpósio Interdisciplinar 
de Aleitamento Materno da UFSJ, que teve entra-
da gratuita e lotação esgotada. a presidente da 
smP, marisa Lages ribeiro, marcou presença no 
simpósio. Um dos organizadores foi o pediatra e 
professor da UFsJ Joel alves Lamounier, membro 
do Departamento Científico de Nutrologia da smP. 
Dentre os assuntos discutidos estavam a preparação 
para a maternagem, cursos para gestantes no sUs, 
os malefícios da chupeta, papel da microbioma 
materna e o aleitamento materno como proteção 
às doenças alérgicas infantis. 
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Simpósio sobre nutrologia  
e o Desenvolvimento na Infância

Nos dias 23 e 24 de agosto, o novo Centro de Convenções da associação 
médica de minas Gerais (ammG) foi palco de mais um evento científico da 
smP: o 1º Simpósio de Nutrologia e Desenvolvimento Infantil, coordenado 
pelos Departamentos Científicos de Nutrologia e Desenvolvimento da smP. 
Com uma plateia multidisciplinar, entre os mais de 150 presentes estavam 
médicos pediatras e de outras especialidades, nutricionistas, fonoaudiólogos, 
enfermeiros, terapeutas ocupacionais e estudantes, o simpósio apresentou 
importantes e atuais temas.

a programação científica foi iniciada com as aulas do pediatra e professor 
da UFsJ, Joel alves Lamounier, membro do DC de Nutrologia da smP, e da 
pediatra e professora da UFmG, Liubiana arantes araújo, vice-presidente do 
DC de Comportamento e Desenvolvimento da smP. os dois fizeram apresen-
tações juntos sobre “aleitamento materno – vínculo, dificuldades e acolhimento 
da mãe” e “Fome oculta: deficiência de ferro e neurodesenvolvimento”, uma 
dinâmica que deu o tom do evento. 

ao longo do segundo dia de evento, vários outros temas foram abordados 
como a “obesidade e os transtornos comportamentais”, “a arte de nutrir 
vínculos”, “Dietas da moda”, “método bLw”, “microbioma e o eixo cérebro 
intestinal” e “dificuldades alimentares”. o tempo de discussão e interação 
com a plateia foi de vital importância para o sucesso do evento. 

Cardiologia e nefrologia 
Pediátricas são tema de 
evento científico na AMMg

a sociedade mineira de Pediatria (smP) realizou 
em 20 e 21 de setembro, na associação médica 
de minas Gerais (ammG) a primeira edição do 
simpósio de Cardiologia e Nefrologia Pediátricas. 
Com coordenação dos Departamentos Científicos de 
Nefrologia e de Cardiologia da smP, o simpósio foi 
uma oportunidade para pediatras, cardiologistas, ne-
frologistas, residentes, estudantes de medicina e outros 
profissionais de saúde compartilharem experiências e 
acompanharem palestras e discussões de relevantes 
temas da pediatria. 

assim como tem feito nos eventos científicos 
da smP, a presidente da instituição, marisa Lages 
ribeiro, apresentou um pequeno resumo das ações 
desenvolvidas em 2019, dando boas-vindas aos 
presentes e convidando os pediatras não sócios a se 
associarem à sbP. Dando sequencia ao simpósio, o 
presidente do DC de Nefrologia da smP, José maria 
Penido, chamou para a primeira mesa sobre o papel 
do pediatra na prevenção de doenças crônicas, a 
nefrologista pediátrica Cristiane Nahas, que falou da 
Doença renal Crônica, e a cardiologista pediátrica e 
presidente do DC de Cardiologia da smP, Zilda maria 
alves meira, que falou sobre a Prevenção das Doenças 
Cardiovasculares. 

o simpósio continuou na sexta-feira com palestras 
sobre sopro Cardíaco e Cardiopatias Congênitas. 
No sábado, as aulas se estenderam até às 17 horas 
e os assuntos passaram pela nefrologia no período 
neonatal, a hipertensão arterial na pediatria, o que o 
pediatra deve saber sobre cardiologia pediátrica e os 
dilemas na nefrologia na infância. 

o Centro de treinamento da smP virou ponto de encontro de médicos, 
profissionais de saúde e público em geral. Desde o início de 2019, a gestão 
2019-2020 da smP investiu em encontros gratuitos para conversar sobre 
importantes temas da atualidade. o Momento Científico: Conversando Sobre 
é dedicado aos profissionais de saúde e o Conversando Sobre, às famílias. até 
o momento já foram realizados, ao todo, 11 encontros que reuniram mais de 
200 pessoas. todas as informações sobre programação e inscrições estão em 
nosso site: www.smp.org.br, e também em nossas redes sociais. Fique ligado!

Centro de Treinamento mantém conversas 
com médicos e público em geral

‘Conversando 
sobre o impacto da 

tecnologia no cérebro 
em formação’ foi 
ministrado pelo 

neuropediatra 
Rodrigo Carneiro e 

reuniu 60 pais,  
mães e adolescentes  

no CT da SMp

Fo
to

: 
a

m
m

G

os pediatras 
Joel Lamounier e 
Liubiana Arantes 
conversam com 
os presentes no 

Simpósio 

Simpósio reúne 
pediatras, cardiologistas 

e nefrologistas para 
discutir a cardiologia e a 

nefrologia pediátricas 
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Um livro pra gente morar

Um livro pode ser uma casa, onde 
a gente queira entrar e se demorar, 
descobrindo palavras, rimas e 
desenhos. Esta seleção de poemas 
é assim: um lugar para abrir uma 
página e se sentir acolhido. Cada 
poema, de variados autores e épocas 
– entre eles, paulo Leminski, Ricardo 
Azevedo, Ferreira gullar e Sylvia 
orthof –, aborda um conceito sobre 
o lar. 

Um livro pra gente morar
Seleção e organização: Silvia Oberg  
Ilustração: Daniel Cabral

SMP e a SAMMG

Do dia 3 a 5 de outubro de 2019, 
aconteceu o VIII Congresso da 
Sociedade de Acadêmicos de Medicina 
de Minas Gerais (SAMMg), cujo 
um dos patrocinadores foi a SMp. 
o evento trouxe temas de várias 
especialidades médicas, entre elas 
a pediatria, e teve como tema 
Construção do cuidar: entre o touch 
digital e o toque humano. palestras, 
cursos e apresentações orais e de 
pôsteres abordaram o impacto da 
tecnologia nas relações interpessoais 
entre profissionais e pacientes durante 
a prática médica. Com a presença 
de diversos médicos renomados, o 
Congresso aconteceu na AMMg.

Saúde da mulher e 
desenvolvimento infantil

Grupo de Convivência da mulher e 
amparo à maternidade no B. Goiânia, 
em BH, se reúne nas tardes de sábado

Graduada em medicina pela UFmG, 
a pediatra Juliana Goulart atua 
como instrutora do Curso de suporte 
avançado de Vida em Pediatria (PaLs) 
da smP e hoje nos conta sobre um 
projeto voluntário muito especial no 
qual faz parte: o “Grupo de convivência 
da mulher e amparo à maternidade”. 
realizado no bairro Goiânia, em 
belo Horizonte, o projeto atua junto a 
gestantes e mães da comunidade. 

Como funcionam as atividades do 
“grupo de convivência da mulher e 
amparo à maternidade”?

o trabalho é desenvolvido no Cen-
tro espírita Luz e Paz, durante as tardes 
de sábado. as atividades consistem em 
palestras, rodas de conversa e oficinas 
de arteterapia voltadas para a temática 
da mulher e maternidade. Nas palestras, 
nós orientamos as participantes sobre 
nutrição, prevenção de doenças, cuida-
dos com os bebês, direitos da mulher etc. 
as rodas de conversa também possuem 
temas variados, mas são mais informais. 
e as oficinas de arteterapia, para além 
da terapia, visam capacitar as mulheres a 
ter algum meio de subsistência e, assim, 
ajudar suas famílias.

pra você, como é participar do grupo 
como voluntária? Como isso te ajuda e 
te inspira a exercer sua função como 
pediatra?

Comecei a participar do grupo esse 
ano, a partir do convite da Dra. andrea 
Lucchesi. eu fui muito bem recebida, não 
só pelas organizadoras, mas também pe-
las mulheres da comunidade. No projeto, 
todas nós somos mulheres, mas vivemos 
em contextos diferentes e possuímos expe-
riências diferentes. Logo, as nossas trocas 
são feitas a partir disso e não pelo fato de 
uma mulher estar na posição que ajuda 
e a outra na posição que recebe ajuda. 
e isso, pra mim, é de um crescimento 
pessoal imenso.

Para favorecer o desenvolvimento infan-
til, nós precisamos fornecer às crianças um 
ambiente de acolhimento, de amor e equi-
líbrio. e não se pode falar sobre isso sem 
falar dos adultos que cuidam delas. Como 
pediatra, ser capaz de olhar por essas 
mães exerce um claro efeito no ambiente 
em que elas proporcionam às crianças, às 
suas famílias e a si mesmas.

Qual a importância do projeto à co-
munidade? Quais são os efeitos presentes 
e futuros?

esse projeto existe há mais de sete anos. 
ele começou pequeno, com mulheres que 
eram gestantes. mas aí elas ganhavam os 
bebês e quiseram permanecer. o fato das 
mulheres permanecerem e novas gestantes 
surgirem mostram a importância e o valor 
das tardes de sábado que passamos juntas 
à comunidade. espero que o grupo ainda 
permaneça por muitos anos, dividindo 
com o maior número possível de pessoas 
a riqueza, a alegria e o bem-estar que nós 
temos por estar com essas mulheres.


