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Encarte

editorial
Pediatra: referência ãnoo
processo de formaç l
do adulto saudáve
“A criança de hoje: o adulto de
amanhã”. Se pararmos poucos minutos
para avaliar a importância do tema escolhido para o XII Congresso, acredito
que, em pouco, tempo chegaremos
à essência da pediatria. A formação
adequada do ser humano, com acompanhamento desde sua mais tenra
idade, incluindo a vida gestacional
até o adulto saudável apto a exercer
suas funções dentro da sociedade de
forma correta e equilibrada, é nossa
nobre função.
Desta forma, retomamos a totalidade da pediatria que, em sua doutrina,
preconiza ser o pediatra um profissional capaz de atender a criança e o adolescente, de forma global,
podendo e devendo trabalhar questões orgânicas e psicossociais,
tornando-se referência nesse processo de formação. Cabe a nós,
pediatras, reavaliarmos nossa posição no processo de crescimento
do ser humano, tendo em vista a enorme importância do trabalho
do pediatra para o indivíduo e a coletividade, não só no presente,
mas também no futuro. Devemos, portanto, lutar pelo reconhecimento ao trabalho do profissional pediatra.
Refiro-me ao bem escolhido tema do XII Congresso, e não
poderia deixar de lembrar o sucesso do evento, que se deveu em
especial ao amigo e presidente do congresso, Paulo Poggiali, que
de forma absolutamente exemplar se dedicou à sua realização,
juntamente com os Departamentos de Pediatria das Escolas de
Medicina da UFMG e da Ciências Médicas, cuja parceria, já tradicional com a SMP, é resultado garantido do alto nível científico
dos nossos eventos.
Toda a equipe organizadora merece destaque e o faço na
pessoa do colega Marcos Vasconcellos, que, comandando a comissão científica, com sua já conhecida serenidade e postura ética,
soube trabalhar da melhor forma possível para que tivéssemos um
congresso que vai ficar nas nossas memórias, pela excelência dos
temas abordados e sua importância no nosso dia a dia.
Abro um espaço especial neste editorial para agradecer a
diretoria da SBP, por ter escolhido BH para sediar o lançamento da
revista SBC Ciência e parabenizar o presidente Dioclécio Campos
Júnior, pela coragem de desenvolver um projeto tão grandioso.
Não poderia deixar de mencionar o trabalho da Academia
Mineira de Pediatria que, sempre presente ao lado da diretoria
da SMP, nos brindou com a organização de mais um Fórum, que
possibilitou trazer a um grupo mais amplo da nossa sociedade
a oportunidade de discussão de temas de grande relevância. Ao
finalizar o editorial desta edição, aproveito a oportunidade para
agradecer aos expositores e patrocinadores, co-responsáveis pelo
resultado positivo do nosso evento.
O sucesso do XII Congresso Mineiro de Pediatria nos inspira
a trabalharmos cada vez mais para que consigamos melhorar o
nível dos eventos da SMP. Afinal, a qualificação dos pediatras é
um dos nossos principais objetivos.

Fábio Augusto de Castro Guerra
Presidente da SMP
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genda

29 a 30 de maio de 2009

• VI TROIA – Concresso de Trauma Ortopédico Infantil
Local: Associação Médica de Minas Gerais - Belo Horizonte - MG
Informações: (31) 3243-7117 / (31) 9921-7117
ou através do e-mail deborah.incomum@gmail.com

29 a 30 de maio de 2009

• IX Simpósio de Prevenção e Controle de Infecções – Prevenção e Controle
de Infecção relacionada à Assistência à Saúde: Novo Paradigma
Local: Hotel Dayrell - Belo Horizonte MG
Informações: (31) 3222-7266 / (31) 3222-7288, através do e-mail secretaria@
icaroeventos.com.br ou pelo site www.simposio2009ccihhc.com.br

04 a 06 de junho de 2009

• XXIª Jornada de Pediatria da Regional Vale do Rio Grande
Local: Centro Educacional e Administrativo (CEA) da UFTM (Universidade
Federal do Triângulo Mineiro) – Uberaba MG
Informações e inscrições: cgobbo@terra.com.br
carla_cardoso@hotmail.com – kellenkb@terra.com.br

08 de agosto de 2009

• Simpósio “Dificuldades escolares – visão para as escolas”
Local: Associação Médica de Minas Gerais

13 a 15 de agosto de 2009

• V Jornada Mineira em Defesa da Amamentação
Local: Associação Médica de Minas Gerais
Informações: lucianoborges@mednet.com.br

20 a 22 de agosto de 2009

• II Jornada Universitária de Amamentação
Local: Centro Educacional e Administrativo (CEA) da UFTM (Univ. Federal do
Triângulo Mineiro) – Rua Frei Paulino, 30, Bairro Abadia, Uberaba MG
Informações: lucianoborges@mednet.com.br

21 e 22 de agosto de 2009

• V Jornada de Pneumologia Pediátrica
Data: 21 e 22 de agosto de 2009
Local: Associação Médica de Minas Gerais

SMP
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Científicos: Marcos Carvalho de Vasconcellos; Diretora de Cursos: Adrianne Mary Leão Sette e
Oliveira; Diretora de Divulgação: Patrícia Regina da Costa Peixoto; Diretora de Eventos Científicos:
Rocksane Carvalho Norton; Diretor de Informática: Marcelo Militão Abrantes; Diretor de Integração
das Regionais: Leonardo Falci Mourão; Diretora de Patrimônio: Olga Maria Nascimento; Diretor
de Redação e Publicação: Cássio da Cunha Ibiapina; Diretora Social: Mariana Vasconcelos Barros
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Tavares, José Orleans da Costa, José Sabino de Oliveira, Margarida Constança Sofal Delgado,
Marislaine Lumena de Mendonça; Coordenador do Curso Trauma: Sérgio Diniz Guerra.
Redação e Edição: Vilma Fazitto Comunicação e Consultoria Ltda – Rua Jaú, 231 – Santa Efigênia
Paraíso – Belo Horizonte/MG – Cep 30270-250 – Telefax (31) 3463-4381 – vfazitto@vfazitto.com.br
– Jornalista responsável: Vilma Fazitto - Mtb 1960 – Reportagens: Camila Nunes Estagiária: Isabel
Gariba – Fotografias: Arquivo SMP e Alyson Fran – Projeto e edição gráfica: Grupo Design Gráfico –
Tiragem: 3 mil – Fotolito e Impressão: Pullsar (31) 8825-6004
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de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos,
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evento

XII Congresso Mineiro de Pediatria:

um marco na história da especialidade em Minas

Paulo Poggiali – satisfeito com o
número de inscrições

O Centro de Eventos do Ourominas Palace Hotel foi pequeno
para o grande número de participantes do XII Congresso Mineiro
de Pediatria. Mais de mil inscritos, muitos deles do interior e de
outros estados, disputavam os lugares nos auditórios.
Na solenidade de abertura, o presidente do XII Congresso,
Paulo Poggiali, deu as boas vindas aos presentes, lembrou os cursos
pré-congresso realizados no sábado e domingo, que congregaram
mais de 400 alunos e, ainda, homenageou o presidente de honra
do XII Congresso, José Silvério Santos Diniz, professor emérito da
Faculdade de Medicina da UFMG.
O presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, Fábio Guerra,
elogiou o alto nível do Congresso e agradeceu a participação das
várias pessoas que, durante um ano, se desdobraram para que o
evento fosse realmente um sucesso.

Prêmio Lincoln Freire
Como acontece há duas edições, o prêmio Academia Mineira
de Pediatria, nesta edição denominado Lincoln Freire, foi entregue
aos três temas livres considerados os melhores entre os 127 inscritos no congresso. O primeiro lugar coube ao trabalho “Valores
de Referência para o Pico do Fluxo Inspiratório Nasal em Crianças
e Adolescentes”, recebido por Cláudia Ribeiro de Andrade; “Incidência e Fatores Associados à Patência do Canal Arterial em
recém-nascidos prematuros” obteve o segundo lugar, cujo prêmio
foi recebido por Carolina Andrade Bragança Capuruço. Maria
Crhistina Lopes Araújo Oliveira recebeu o prêmio de terceiro lugar
com o trabalho “Fatores Prognósticos Associados ao Óbito em
Crianças e Adolescentes com Linfoma não-Hodgkin”. O nome do
prêmio homenageia o ex-presidente da SMP e da SBP, uma das
grandes lideranças médicas brasileiras.

Cláudia Ribeiro Andrade recebe o prêmio Lincoln Freire das mãos do
presidente da AMP, Fausto Pacheco, e do presidente da SMP, Fábio Guerra

Festa e teatro

Palestra Magna
Ao final da cerimônia, o presidente da SBP, Dioclécio Campos
Júnior, fez uma palestra sobre o
tema do congresso “A criança de
hoje: o adulto de amanhã”. Após
uma explanação histórica, ele lembrou o Estatuto da Criança e Adolescente, criado no Brasil nos anos 90:
passo importante para a valorização
da criança e, consequentemente,
de seus cuidadores. Para finalizar
a discussão, Dioclécio destacou a
importância de instituições como
a SBP na garantia da mudança da
cultura no que se refere ao trato
com a infância.
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A programação social do Congresso, que visou também à
confraternização entre os participantes, contou com um coquetel
de abertura e uma saborosa “Estação de Risotos”. Um outro
programa foi a peça de teatro “Chico Rosa”, de autoria e direção
do médico e teatrólogo Jair Raso, encenada na noite do dia 21 de
abril, e que lotou o teatro Sesiminas. Chico Buarque e Noel Rosa,
com interpretação de Luiz Rocha e Daniel Maia, se encontram em
um botequim, conversam como se conhecessem há anos e cantam
como nunca. O espetáculo encantou os congressistas.

Adolescência, assunto
que merece destaque
Foram 32 eventos entre mesas redondas, mini-conferências,
conferências, apresentação de temas livres e simpósios satélites
durante os três dias do XII Congresso Mineiro. Ao longo da programação, vários assuntos foram tratados por diversos especialistas,
temas de interesses de pais e pediatras: sexualidade, transtornos
alimentares, drogas, consumo, imunizações, doenças infecciosas,
atividades físicas, nutrição e distúrbios funcionais, entre tantos
da programação.
Um dos temas discutidos: “A adolescência da criança de hoje
para o adulto de amanhã”. É na adolescência que as crianças
passam pela afirmação de suas identidades. Querem se integrar
aos grupos, ser semelhantes aos amigos, percebem a presença do
sexo oposto e desejam ser atraentes. Foi pensando nesses acontecimentos que os pediatras Marília de Freitas Maakaroun, doutora
em Medicina da Criança e do Adolescente, Musso Garcia Greco,
especialista em Saúde Mental e Cristiane de Freitas Cunha, pós
doutora em Saúde da Criança e do Adolescente, desenvolveram
os temas da mesa “Adolescência da criança de hoje para o adulto
de amanhã” durante o XII Congresso Mineiro de Pediatria.
Sexualidade e Responsabilidade foi o tema trabalhado por
Marília de Freitas Maakaroun, que preocupa médicos e pais, pois
muitas das informações que chegam à criança envolvem essa
questão. Iniciando sua palestra com a sexualidade na mitologia,
Marília perpassou a religiosidade chegando até os contos de
fadas e desenhos animados, nos quais o tema é mais explícito.
A professora de pediatria falou também sobre a submissão da
mulher ao homem e lembrou dos obstáculos que os personagens
(femininos ou masculinos) das estórias enfrentam para chegar a
um final feliz, junto à pessoa amada.

Drogas lícitas e ilícitas
Musso Garcia Greco, que falou sobre “Drogas Lícitas e Ilícitas” disse que as drogas são defesas contra a angústia diante
do que vem do outro, a solução para os problemas e a forma de
identidade do jovem. O professor levantou os principais fatores
de risco e finalizou focando na desintoxicação que, para ele, deve
ter o foco diferenciado. Saber de quem e como consegue a substância e o porquê utilizá-la são os primeiros e principais passos.
Segundo ele, a desintoxicação deve ser mais que o afastamento
da droga, tem que ser psicológica.

Transtornos alimentares
“A preocupação com o corpo é um dos dilemas vividos pelos
jovens. Querer um corpo bonito e saudável é até um incentivo para
uma alimentação mais rica e a prática de exercícios regulares. O
problema surge quando essa preocupação ultrapassa limites e
se transforma nos conhecidos transtornos alimentares.” Cristiane
de Freitas Cunha afirma que a existência de uma epidemia de
TAs ainda está em discussão. A pediatra fez um amplo relato de
anorexias e bulimias, suas causas e consequências e deixou clara
a importância do “tato” para cuidar de pacientes com esses tipos
de compulsão. Além disso, ela garante que a construção de uma
boa relação médico-paciente ajuda na cura dos transtornos.
Mais informações sobre o Congresso, acesse o site www.smp.org,br.

Fórum da AMP debate temas polêmicos
Com entrada gratuita e aberto ao público leigo, o II Fórum da Academia
Mineira de Pediatria, realizado paralelamente ao Congresso, tratou de temas de
interesse geral, alguns deles, polêmicos. O evento contou com a participação de
profissionais de outros estados como Luci Yara Pffeifer, da Universidade Federal
do Paraná, que falou sobre “A Criança e o Consumo” e Luiz Fernando Bouzas,
coordenador do Programa Brasileiro de Células Tronco do Cordão Umbilical,
que fez ampla explanação sobre o Programa. Com a presença de 300 pessoas
nos dois dias do evento, o II Fórum tratou de quatro mesas redondas, com
os temas: “A Criança e o Consumo”, “Células Tronco do Cordão Umbilical”,
“Triagem Neonatal em Minas Gerais” e “Parto Normal ou Cesáreo: Dúvidas
e Controvérsias”.
A mesa redonda “A Criança e o Consumo”, abordou a visão sobre o tema,
com o olhar não apenas do pediatra, mas também dos pais. Os hábitos criados
na infância influenciam diretamente o comportamento na vida adulta. A nova
geração de crianças e adolescentes vive um culto exarcebado ao novo, às
novas tecnologias e à descartabilidade das coisas, o que cria pessoas agitadas,
insatisfeitas, ansiosas e impacientes. Os pais precisam se conscientizar que,
além de médico, o pediatra é também um orientador.
“Células Tronco do Cordão Umbilical” deu destaque ao Programa Brasileiro
de Células Tronco. No Brasil, são feitos cerca de 1.600 transplantes de medula
óssea por ano e as chances de encontrar um doador familiar estão entre 30%
e 35%, por isso a necessidade do cadastro cada vez maior de doadores.
Na mesa que tratou da Triagem Neonatal em Minas Gerais, entre os diversos
assuntos discutidos, levantou-se que Minas Gerais tem o melhor programa de
triagem neonatal do país e é considerado o 3º maior do mundo. Com o objetivo
de identificar, tratar precocemente e acompanhar casos diagnosticados de fenilcetonúria, hipotiroidismo, anemia falciforme, fibrose cística e toxoplasmose
congênita, o programa cobre 95,4% do estado e já são quase 4 milhões de
crianças triadas desde 1994.
A mesa “Parto Normal ou Cesáreo. Dúvidas e Controvérsias” tratou dos
riscos causados pelas cesarianas desnecessárias. Na oportunidade, alguns
números foram levantados pelos palestrantes. Eles informaram que no Brasil,
27,5% dos partos em hospitais públicos são cesáreos e em Minas Gerais, 47,9%.
Já em hospitais particulares, esse número sobe para 85,7% no país e em MG,
48,5%. Por que esta taxa de cesariana é tão alta?
Para alguns médicos, a cesariana é mais conveniente por causa de deficiências de treinamento e por se tratar de um procedimento mais rápido. Já
para as mulheres, há o desejo de evitar a dor, e medo do comprometimento
da anatomia e fisiologia da vagina, e com isto, da vida sexual. Eles informam,
ainda, que há riscos de complicações para a mãe, como as lacerações acidentais,
infecções, hemorragias, embolia pulmonar, além de poder influenciar futuras
gestações. Para os filhos, há uma maior freqüência de síndrome de angústia
respiratória e prematuridade iatrogênica.
A Academia Mineira de Pediatria está elaborando um documento final com
as várias propostas tiradas do II Fórum, que será encaminhado oportunamente
às autoridades de saúde do estado.

Pediatra, fortaleça a SMP. Filie-se e participe!
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Repercussão positiva marca
congressistas e expositores
O XII Congresso Mineiro de Pediatria marcou os participantes pelo
alto nível científico e pela organização. Profissionais da especialidade
e expositores saíram cansados pela maratona de atividades, mas
satisfeitos com os resultados.
“O nível do evento está muito bom, excelente!
Assuntos muito bem escolhidos, focando sempre
no cotidiano do pediatra. Uma importante
oportunidade da gente se reciclar e atualizar
nossos conhecimentos.” Lúcia Maria Gontijo
Novaes, pediatra e hebiatra – Guanhães MG.
“Fica até difícil destacar uma ou outra mesa redonda, dada a excelência
dos temas do congresso, que seguiram, todos eles, o tema central. Mas,
se fosse para escolher, eu diria que a mini-conferência sobre as “Raízes da
violência na infância” foi a que mais me impactou, porque levantou-se um
assunto muito atual e, infelizmente, corriqueiro e que nem sempre sabemos
como enfrentá-lo.” Olga Maria Nascimento, pediatra – Divinópolis MG.
“Ótimo! Este congresso foi um dos melhores dos últimos anos, pois trouxe
uma diversidade de assuntos, abrangendo praticamente todas as áreas da
pediatria. Os temas foram muito bem escolhidos.” Wagner Leite Caetano,
pediatra – Belo Horizonte MG.
“Foi a primeira vez que participei de um Congresso da SMP e, certamente,
será o primeiro de muitos.” Hélio Krollmann Júnior, residente – BH MG.
“A parceria da Nestlé com a Sociedade Mineira
de Pediatria é histórica e duradoura. Para mim, é
muito prazeroso dar consultoria em eventos como
este, onde os pediatras tiram o máximo proveito
e onde acreditamos colaborar para o resultado
positivo de cada evento patrocinado. Fiquei
realmente surpreso com o movimento no nosso
estande e escutei muitos elogios à programação.
O que achei mais interessante no XXII Congresso Mineiro foi a presença de
várias pessoas de outros estados em um evento regional.” Rubens Fabel,
gerente regional da Nestlé Nutrition Minas Espírito Santo.
“Participar deste XII Congresso Mineiro de Pediatria foi muito importante
para nós da Abbott, porque fizemos excelentes contatos. Além dos mineiros,
que nos prestigiaram bastante, conversamos com pediatras de Belém do
Pará, de São Paulo e de diversos outros estados. Aproveitamos para fazer um
novo cadastro, que, certamente, vai nos ser muito útil no pós-congresso.”
Éder Tadeu Munhoz de Melo, representante técnico da Abbott Nutrition.
“Foi a primeira vez que participamos do Congresso Mineiro de Pediatria
e valeu a pena! Três dias de trabalho e de excelente oportunidade de falar
direto com o pediatra, pois o nosso contato é sempre com o paciente. Daí,
esse corpo a corpo com os médicos ser muito importante.” Cléria Lima
Guimarães, técnica de enfermagem da Imunológica Vacinas Humanas.
“O Simpósio Satélite realizado pela Teraskin foi um sucesso. O auditório
lotou e, realmente, superou nossas expectativas.” Adriane Galindo,
representante da Theraskin Laboratórios S/A.
5
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Modelos vivos no curso de trauma imitaram a realidade

Cursos pré-congresso
poderão ser repetidos
A SMP forneceu aos participantes do Congresso 20
opções de cursos pré-congresso. Com temas variados
e atuais, as aulas, que aconteceram nos dois primeiros
dias do evento, chamaram atenção e receberam mais
de 400 participantes. Até mesmo jovens que ainda não
formaram fizeram questão de comparecer. Segundo o
presidente do Congresso, Paulo Poggiali, dada a grande
procura, os cursos ministrados deverão ser repetidos
durante os próximos dois anos, para que haja mais aproveitamento e, também, para que mais pessoas tenham
acesso às aulas.
Os professores confirmam o sucesso dos cursos, desde
as abordagens dos temas, até o tempo utilizado por cada
um deles. Raquel Pitchon, diretora do comitê de Alergia
Pediátrica da SMP, conta que o programa estabelecido
foi cumprido e várias questões debatidas, mas que ainda
assim os pediatras ficariam mais satisfeitos se os cursos
fossem mais longos.
José Henrique Duarte, que assistiu aos cursos de
Cardiologia, Pneumologia I e Pneumologia II, veio de
Itaperi, no Ceará, para o Congresso e concorda com a
opinião da coordenadora. “Acho que se fosse possível
um tempo maior para os cursos, inclusive com aulas noturnas, facilitaria bastante para os médicos do interior”,
diz José Henrique. Ele contou, ainda, que gostaria de ter
participado também das conferências sobre iniciação
científica e de trauma.

Quizzpad

As palestras sobre pneumologia contaram com o uso
do quizzpad, um aparelho que permite que as pessoas participem em tempo real, respondendo as perguntas dos palestrantes. “O uso do aparelho dinamiza as apresentações,
estimula a participação e a discussão dos casos clínicos.
As perguntas, com fundo musical descontraem e mantêm
o bom aproveitamento”, disse Cristina Alvim, diretora do
Comitê de Pneumologia e coordenadora do curso.
Para Marislaine Lumena de Mendonça, diretora do
comitê de segurança infantil, os participantes mostraram
muito interesse. “Eles querem multiplicar o que aprenderam”, afirma.

C U R TAS

smp em ação

VAGAS PARA ACADÊMICOS TITULARES
Academia Mineira de Pediatria
Estão abertas até o dia 15 de junho duas vagas para acadêmicos
titulares da Academia Mineira de Pediatria, ocorridas em decorrência
dos falecimentos dos acadêmicos Archimedes Theodoro e Lincoln
Marcelo Silveira Freire, ocupantes das cadeiras nºs 9, patrono Elmo
Perez dos Santos, e 20, patrono Humberto de Oliveira Ferreira,
respectivamente. Mais informações podem ser obtidas no site www.
smp.org.br, onde o edital está publicado.

Academia Brasileira de Pediatria
A Academia Brasileira de Pediatria anuncia, através de edital publicado nos sites www.sbp.com.br e www.smp.org.br, a abertura
da vaga da cadeira nº 13, do patrono Álvaro Aguiar, no quadro de
Acadêmicos Titulares. Os interessados em participar do processo
podem entrar em contato com a Sra. Daniela Melo, nos telefones
21-2245-3083 ou 21-2557-2543, ou no e-mail abp@sbp.com.br.

LIVROS
Quando a amamentação é tema de livro
Lançado em 2007, o livro “Tropeçando na Via
Láctea, textos salpicados de leite materno” é
o primeiro livro de ficção sobre o aleitamento
materno. Ele reúne 13 contos que, de forma
bem humorada, têm como tema central o aleitamento materno. O autor é o pediatra Darlan
Corrêa Dias, de Governador Valadares. A obra
pode ser adquirida pelo site da Editora Univale
– www.editora.univale.br, a R$10,00.

O cotidiano médico é o assunto
O cirurgião Sérgio Alexandre da Conceição
lançou, no último dia 16 de abril, o livro “Nosocrônicas”. O autor é coordenador da Comissão
de Residência Médica do HC e sua obra narra
casos inusitados do cotidiano médico. O livro
pode ser encontrado na livraria Coopmed, à
av. Alfredo Balena, 190, em Belo Horizonte,
Minas Gerais, com o preço de R$20,00.

Infância Moderna
Geração Digital é o nome do livro lançado no
final do mês de março, pela editora Vieira Lent.
A produção mostra situações que acontecem
quando as crianças e os adolescentes são
introduzidos nesse mundo virtual que evolui
rapidamente. A obra foi escrita por profissionais
de saúde de várias áreas, entre eles, Susana
Graciela Bruno Estefenon e Evelyn Eisenstein,
pediatras e hebiatras, que são também organizadoras do livro, e Marco Antônio Chaves
Gama, membro do Comitê de Adolescência da SMP. Para adquirir o
livro, procure a Livraria da Travessa em BH. O valor é R$36,00.
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O prof. José
Sabino de
Oliveira
apresentou
a revista
eletrônica

SBP Ciência tem seu conteúdo
voltado para as práticas pediátricas
No último dia 19 de abril, foi lançada a “SBP Ciência”,
revista eletrônica da Sociedade Brasileira de Pediatria, durante a
abertura o XII Congresso Mineiro, em Belo Horizonte. Destinada
aos associados, a revista científica tem o seu conteúdo voltado
para as práticas pediátricas e pode ser acessada pelo portal e
também pelo celular.
Importante ferramenta da comunicação científica da pediatria brasileira, a revista on-line, disponibilizada no site www.
sbp.com.br/sbpciencia, tem como objetivo atender os cerca
de 17 mil pediatras sócios adimplentes da SBP, para que eles
possam se atualizar de forma rápida e objetiva. “A SBP Ciência,
certamente, terá a mesma importância científica do Jornal da
Pediatria, considerado o melhor veículo científico do setor na
América Latina”, enfatiza José Sabino de Oliveira, coordenador
dos Departamentos Científicos da SBP e participante do projeto
da revista. Serão discutidas as situações com as quais o pediatra
se defronta no consultório, no hospital e no posto de saúde.
O acesso é livre e sem custo para os associado, mediante
uma senha própria. Progressivamente, o projeto será ampliado, para que se converta em um instrumento cada vez mais
moderno, de grande amplitude científica e bem identificado
com a prática profissional. “Toda semana, são seis resumos
de artigos veiculados pelas melhores revistas científicas, com
acesso também na íntegra. Mensalmente, haverá um texto
inédito, sob responsabilidade de um Departamento Científico
da SBP. Outras informações úteis, sobre eventos e trabalhos
apresentados em congressos, irão completar a publicação”,
adianta José Sabino que, juntamente com Joel Lamounier, são
responsáveis pela direção geral do projeto. Paulo César Pinho,
Cássio Ibiapina, Danilo Blank, Fernando Nóbrega, Edward Toneli,
José Maria Penido Silva e Cristina Gonçalves Alvim integram
o corpo editorial.
A produção da revista é realizada pelo escritório da Sociedade em Belo Horizonte, com a equipe da Bibliomed – empresa
também responsável pela parte técnica do portal. A SBP Ciência
conta com apoio da Nestlé.

DISQUE DIREITOS HUMANOS – Pediatra, ao atender crianças e
adolescentes vítimas de agressão, não se omita! Disque 100 – o canal
de denúncia de todo tipo de violação aos direitos humanos.

