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Eleições na SMP
Vivemos um momento de eleições no
Brasil. Exerceremos em outubro a democracia
em sua plenitude. O cidadão brasileiro deverá
estar consciente do seu ato, sendo necessário
conhecer os candidatos para cobrar depois.
Cobrar atitudes, promessas, trabalho e,
principalmente, lealdade às necessidades e
princípios do cidadão que o elegeu.
Guardadas as devidas proporções, nossa
SMP vive um momento parecido. Por sermos
uma sociedade civil sem fins lucrativos, considerada uma entidade de utilidade pública,
também temos eleições. Reza em seu estatuto,
desde a fundação, há 70 anos, o exercício do
voto para eleger aqueles membros que farão
parte do colegiado administrativo, financeiro
e científico da instituição. Eles promovem o
aperfeiçoamento da assistência à infância e à
adolescência, apoiando os profissionais e instituições que cuidam dessa assistência, cons-

cientizando a sociedade sobre o assunto e
defendendo o interesse dos seus associados.
Somos uma instituição democrática.
Buscamos exercer nossa cidadania, elegendo
representantes dos pediatras mineiros que
deem continuidade aos trabalhos realizados
ao longo do tempo. A afinidade dos pediatras com os colegas de diretorias anteriores
é tão significativa que a disputa de chapas
não existe há alguns anos. No entanto, não
significa que o voto é desnecessário, pois
necessitamos de sua presença para legitimar
o processo democrático da SMP. Fique atento
às mídias da nossa instituição para se inteirar
sobre a data da eleição, que será no mês
de novembro. E participe da posse da nova
diretoria que já tem data marcada: 15 de
dezembro. Um grande abraço.
Diretoria Executiva da Sociedade Mineira de Pediatria

AGENDA
Eventos
19 a 22 de setembro • 3º Congresso Brasileiro e 6º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica
Local: Hotel Ouro Minas - Av. Cristiano Machado, 4001 - Belo Horizonte – www.nutroped2018.com.br
5 e 6 de outubro • Simpósio de 1ª Infância da SMP
Local: Hotel San Francisco – Av. Álvares Cabral, 967 – Lourdes, BH – www.smp.org.br
30 de outubro a 2 de novembro • 13º Congresso Brasileiro de Neurologia Pediátrica
Local: Hotel Mercure Lourdes – Av. do Contorno, 7315 – Lourdes, BH – http://eventus.com.br/sbni2018
9 e 10 de novembro • Simpósio de Gastroenterologia Pediátrica
Local: Hotel San Francisco – Av. Álvares Cabral, 967 – Lourdes, BH – www.smp.org.br
Cursos
29/30 de setembro e 6/7 de outubro • PALS
Local: Centro de Treinamento da SMP - R. Grão Pará, 85 - 7º andar - Sta Efigênia, BH – www.smp.org.br
• Reanimação Neonatal
20 de outubro - Reanimação – 27 de outubro - Prematuro
Local: Centro de Treinamento da SMP - R. Grão Pará, 85 - 7º andar - Sta Efigênia, BH – www.smp.org.br
• Cursos da Aremg
22 e 23 de setembro; 10 e 11; 24 e 25 de novembro – PALS
17 de novembro – Urgências em Pediatria
Público-alvo: preceptores e residentes dos hospitais associados à Aremg
Local: Centro de Treinamento da SMP - R. Grão Pará, 85 - 7º andar - Sta Efigênia, BH - www.aremg.org.br

entrevista

smp apoia

Setembro é o mês de
conscientização do suicídio

Pela primeira vez BH recebe
o Congresso Brasileiro de
Neurologia Infantil

Setembro é um mês importante no que
diz respeito à temática da saúde mental.
Além do Dia Mundial de Prevenção do
Suicídio (10/9), acontece no Brasil, desde
2014, a campanha “Setembro Amarelo”,
ação que tem por objetivo conscientizar a
população sobre um fenômeno que, infelizmente, ainda afeta a vida de milhares
de pessoas. Para reforçar a importância
de discussões sobre o tema, a Sociedade
Mineira de Pediatria conversou com a
presidente do Comitê de Saúde Mental,
Ana Maria Lopes.
– De acordo com o Ministério Público
do Paraná, nos últimos 10 anos, as taxas
de tentativa de suicídio de crianças e
jovens apresentaram um aumento no
Brasil. A que a Sra. atrela o comportamento suicida infantojuvenil, sobretudo
nos tempos atuais?
O comportamento suicida em adolescentes é uma preocupação urgente de
saúde pública. Há, mesmo internacionalmente, poucos estudos multicêntricos
sobre incidência de tentativas de suicídio
na infância e na adolescência, pois há
uma tendência à subnotificação, já que
o próprio paciente não deixa explícita
a intenção de um ato suicida em várias
situações. Estudos baseados na comunidade de adolescentes identificaram várias
classes de fatores de risco: histórico de
tentativas anteriores, ideação suicida
atual e tentativa recente de um amigo
ou membro da família, incidência de
transtornos psiquiátricos diagnosticados
ou não, especificamente depressão,
transtornos de ansiedade, transtornos
por uso de substâncias psicoativas, entre
outros. Alguns estudos apontam que um
ambiente familiar hostil também contribui
para o risco maior de suicídio durante a
adolescência. É importante destacar que
os transtornos psíquicos, tanto em termos
de causalidade, como de consequências,
não seguem um raciocínio linear, sendo
multifatoriais.
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– Desde o ano passado, muitos
veículos de comunicação têm dado
destaque à questão da depressão e do
suicídio entre estudantes universitários.
Como a Sra. enxerga esse fenômeno?
A ocorrência de uma incidência maior
de suicídio entre estudantes universitários
exige melhor verificação dos dados e
notícias sobre depressão e transtornos de
humor, pois, atualmente, há uma divulgação por vezes inapropriada desses casos,
sobretudo nas mídias sociais. Mas o que
podemos afirmar até o momento é que
os deprimidos jovens costumam cometer
suicídio no início do curso da doença,
cujo risco persiste ao longo da vida. Muitas vezes, os adolescentes e jovens não
encontram apoio nem na família, nem
nos colegas. De forma geral, um jovem
que comete o suicídio não teve a oportunidade de se submeter a um tratamento
adequado ou seu sofrimento psíquico foi
subestimado por si e pelos familiares.
Nessa perspectiva, o papel da sociedade,
aqui incluo o das Universidades, é de estar
atenta aos fatores de risco: pensamentos,
como: “eu prefiro estar morto” e “eu não
aguento mais”.
– Qual é o desafio, tanto para os
profissionais de saúde, quanto para a
sociedade de uma forma geral?
O grande desafio que se coloca é
na detecção precoce de “estados de
desesperança” ou transtornos de saúde
mentais propriamente ditos, pois o diagnóstico precoce e tratamento adequado
pode mudar o desfecho final de muitos
casos. Certamente, a sociedade precisa
de possibilitar a construção de “fatores
de proteção” no campo da atuação profissional, família e instituições de ensino.
A versão completa
da entrevista pode
ser lida no site da
SMP é só acessar o
QR Code ao lado.

A capital mineira recebe entre os
dias 30 de outubro e 2 de novembro a
13ª edição do Congresso Brasileiro de
Neurologia Infantil, no Hotel Mercure
Lourdes. Essa é a primeira vez que o
evento ocorre fora de São Paulo, iniciando um momento de interação e
valorização das outras regiões do país.
A realização é da Sociedade Brasileira
de Neurologia Infantil e a programação
científica está focada na integração
entre pesquisa e prática clínica. Cursos
pré-Congresso serão oferecidos, além
da premiação dos melhores temas livres
e melhores pôsteres. As inscrições estão
abertas.

Lazer e informação
para toda a família
No dia 23 de agosto, a entrada da
Faculdade de Medicina da UFMG (FM-UFMG), em Belo Horizonte, foi palco do
II Observaped Itinerante. O evento, resultado da parceria entre Departamento
de Pediatria da Faculdade de Medicina
da UFMG (FM-UFMG) e Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), reuniu os integrantes do projeto de extensão da FM
Observatório da Saúde da Criança e do
Adolescente para informar a população
sobre prevenção de acidentes, violência
e promoção da saúde em crianças e
adolescentes. Tudo de uma forma lúdica,
com muita brincadeira.
Foto: Carol Morena/FM-UFMG

moçambique

Missão de capacitação levou equipe de
Reanimação Neonatal da SMP a Moçambique
No início 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 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. Aulas de capacitação e visitas técnicas
permearam os nove dias nas cidades
de Beira, Maputo e Nampula. No total,
contabilizou-se 303 capacitações: 256
participantes e 47 instrutores.
A viagem contou com a presença das
coordenadoras e das 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.
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 foram realizados
os treinamentos.
Houve ainda a formação e reciclagem
de 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 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 Maputo,
e aproveitou para atualizá-lo sobre os
treinamentos em Moçambique. 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, Ussene Isse, acordando detalhes de missões posteriores
como a produção de materiais didáticos

A equipe mineira do PRN-SBP, com o embaixador brasileiro em Moçambique,
Rodrigo Baena (ao centro), e a pediatra Moçambicana Nilza Mussagy
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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, 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. “Compartilhar experiências exitosas é
a melhor estratégia para reduzir, em menor
espaço de tempo, a ocorrência de mortes
neonatais evitáveis”, comentou. A vontade
de aprender dos participantes chamou a
atenção de Márcia Penido. “É impressionante
o brilho nos olhos dos profissionais de saúde
durante a capacitação”.
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.

Aula prática de Reanimação Neonatal em
Nampula, ao norte de Moçambique

ações e eventos

SMP reformula
Curso de Urgências
em Pediatria
Temas corriqueiros de urgência e emergência pediátrica serão enfocados no novo Curso
de Urgências em Pediatria da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), que acontece no dia
17 de novembro, no Centro de Treinamento
da SMP. Coordenado pela presidente do Comitê de Terapia Intensiva Pediátrica, Caroline
Máximo, o curso, neste primeiro momento,
será oferecido pela Associação de Apoio à
Residência Médica de Minas Gerais (AREMG)
para médicos preceptores e residentes de hospitais associados à AREMG. Apenas oito vagas
serão destinadas aos pediatras interessados.
No entanto, a ideia da diretoria da SMP é que
o curso de Urgências já esteja na agenda de
2019 do Centro de Treinamento.
De forma geral, o objetivo do curso é
possibilitar aos residentes e médicos uma
oportunidade de se atualizarem nas principais temáticas envolvidas nos serviços de
urgência, como crises convulsivas, distúrbios
de glicemia e desidratação infantil. Pensando
nisso, as aulas teóricas contarão com um
manual elaborado por membros de diversos
Comitês Científicos da SMP e será entregue
aos participantes semanas antes para estudo
prévio. Já a parte prática, elaborada a partir
de procedimentos específicos, reunirá uma
bibliografia com protocolos e evidências
clínicas atualizadas. Elaborado inicialmente
pelo saudoso pediatra Leonardo Falci Mourão,
o Curso de Urgências da SMP neste modelo
atual começou a ser sistematizado na gestão
da presidente Raquel Pitchon e foi uma evolução de um curso semelhante criado pelo
próprio Leonardo.
Com vagas limitadas, o curso foi montado
para uma turma de até 40 alunos, com dez
em cada estação prática e aulas teóricas coletivas. Ao final, os inscritos serão avaliados
com uma prova de múltipla escolha sobre os
temas discutidos, de forma a garantir que o
conteúdo foi fixado. “Nosso foco é no reconhecimento das situações de maior gravidade
com necessidade de atendimento imediato e
com a abordagem específica de problemas
mais comuns”, compartilha Caroline Máximo.
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O professor da UFRJ,
Marcus Renato de
Carvalho, fala para
o público sobre a
amamentação como
alicerce da vida

Jornada de Amamentação
bate recorde de público
A Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG) recebeu, na sexta-feira, 24 de
agosto, mais uma Jornada Mineira de
Atualização em Amamentação, que chegou a sua décima quarta edição. Com
lotação máxima, mais de 380 inscritos, a
Jornada contou com um público formado por médicos, profissionais da saúde,
acadêmicos de medicina e membros da
comunidade geral, que assistiram atentos
a mensagem de boas-vindas de Maria
Cândida Ferrarez Viana, presidente do
Comitê de Aleitamento Materno da Sociedade Mineira de Pediatria. A pediatra
ressaltou a importância de se discutir a
temática e comemorou o recorde de audiência. “Fico muito feliz em ver pessoas
que se preocupam com o aleitamento
materno. É algo que, para além do científico, afeta toda a espécie humana”, disse.
A entrega do prêmio “Defensor da
Amamentação 2018” em nome do Comitê de Aleitamento Materno da SMP
finalizou o momento inicial. A homenagem deste ano foi para Ieda Passos, que
atualmente é enfermeira do Hospital das
Clínicas da UFMG e que, nas palavras
de Maria Cândida, “enfatizou questões
importantes como o parto humanizado
ao longo de toda a sua carreira”.

Alicerce da vida – O professor da
UFRJ Marcus Renato de Carvalho foi
o responsável pela primeira palestra
da Jornada, intitulada “Amamentação
– alicerce da vida”, tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno
(SMAM). “Eventos como este são uma
ótima iniciativa para falarmos da
SMAM, que, por sua vez, é uma forma
de incentivarmos a amamentação. É imprescindível que saiamos dos hospitais
e mostremos à sociedade os benefícios
dessa prática”, disse. As atividades
prosseguiram durante a tarde do dia
24 e foram finalizadas no sábado, 25.
O público – O pediatra Alacy Antônio Amaral contou que saiu cedo de
Divinópolis só para estar presente no
evento junto da filha, também pediatra.
“Espero aprender muita coisa nova
nesses dois dias, pois nossa profissão
muda o tempo todo. Se possível, gostaria de aplicar o que eu aprender aqui
no meu consultório”. Da mesma forma,
Valéria Ornelas, presente junto do marido e o filho, disse que deseja colocar
os aprendizados em prática com a
criança, além de conscientizar as mães
próximas.

saúde integral

smp indica

A nova geração de
pais veio para ficar

Contos e poesias de
Celso Ribeiro

Eles leem livros, fazem cursos e vivem por
dentro de palestras sobre
a vida pós-nascimento do
bebê. Dentro de casa,
tomam a frente dos primeiros cuidados, fazem
questão de trocar fraldas
e arriscam a vida doméstica. Mas é na internet
que as potencialidades
da chamada “paternidade moderna” fica clara,
já que a nova geração de
pais não só consome material online,
mas aposta na criação de páginas nas
quais compartilham suas experiências
com a chegada dos filhos.
“Nossa geração percebeu com a
anterior que uma criação distanciada
nos leva a crescer de forma incompleta”,
comenta Marcos Piangers, palestrante e
escritor best-seller que se dedica a falar
sobre o tema há mais de três anos. O
título de fenômeno da internet é confirmado pelos números nas redes: são
mais de meio milhão de seguidores no
Instagram e 158 mil no Youtube, o que
comprova a demanda do público pelo
assunto. Nas livrarias, O papai é pop,
sua primeira obra, ultrapassou a marca
de 200 mil exemplares vendidos.
Piangers faz parte de uma nova
geração que se encontra cada vez
mais próxima dos filhos, algo que vem
desafiando o paradigma tradicional da
masculinidade. Após séculos de uma paternidade que delegou aos pais o papel
de provedores do lar, há quem relacione
o novo comportamento masculino a
mudanças sociais mais amplas, como a
conquista do mercado de trabalho pelas
mulheres. “Esse novo posicionamento
dos pais se deve, principalmente, às
décadas de luta feminista, cujas reivindicações beneficiam não só as mulheres.
Mas não podemos olhar para o passado
de forma chapada: houve homens que
davam mais do que comida para seus
filhos. Eles não foram maioria, mas
existiram”, conta a pesquisadora Isabel-
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O pediatra e escritor de Bom Despacho
Celso Ribeiro acaba de lançar dois livros:
um de contos chamado Inominado e
outro de poesia, Insight. As duas obras
trazem um pouco do olhar atento e da
criatividade deste médico formado pela
UFMG em 1983, pediatra, especialista em
adolescência e membro da Academia Bom
Despachense de Letras.
Inominado e Insight
Celso Ribeiro – Editora Pró-Crescer

Os Cyberpais
Marcos Piagers e
Vinicius Murta: “uma
criação distanciada nos
leva a crescer de forma
incompleta”

le Chagas, que hoje se debruça sobre a
análise de influenciadores digitais que se
autointitulam os “novos pais”.
Cyberpais – Passeios com o filho e
dicas culturais são algumas das temáticas
encontradas no canal “Aventuras com o
papai”, criado pelo designer Vinicius Murta, de Belo Horizonte. Para o influencer,
que também dá as caras com Davi, de
10 anos, nas redes sociais, a criação de
projetos envolvendo o filho nada mais é
que consequência de um desejo da adolescência. “Sempre tive o sonho de ser
pai e, desde que recebi a notícia, estudo
para ser um exemplo”, compartilha ele,
que diz estar aberto para aprender junto
com o próprio filho. Há alguns meses,
Vinícius deu um passo além e lançou um
programa de cursos e palestras chamado
“Papel do Pai”, com o intuito de reforçar
a figura paterna na família.
Segundo Piangers, que foi precursor e
serve de inspiração para muitos cyberpais,
o surgimento crescente de plataformas do
tipo é algo a se comemorar, já que significa pessoas se abastecendo de informação
e boas práticas. “Isso é maravilhoso para
todos: a mãe, a criança e o próprio pai,
que se transforma quando demonstra
interesse no tema. Ele se reconstrói e cria
vontade nos outros de fazer o mesmo”,
finaliza.

Pediatra: o que você
está lendo?
O livro O Velho e o Menino – a instigante
descoberta do propósito, de Roberto
Trajan, é uma obra que instiga a ousadia,
sempre na companhia do velho Taful. Os
personagens conduzem o leitor para que
este nunca mais se sinta sozinho nessa
aventura que é a vida. O Velho e o Menino
conta uma história sobre a descoberta de
propósito e sobre o valor da amizade.
(José Sabino de Oliveira, pediatra, expresidente da Academia Mineira de Pediatria
e da Sociedade Mineira de Pediatria)
O Velho e o Menino – a instigante
descoberta do propósito
Roberto Trajan, Buzz Editora

SMP e as ligas
LAUP já tem primeiros integrantes
Foi divulgada, no dia 22 de agosto, a lista
com os aprovados no primeiro processo
seletivo para membros da Liga Acadêmica
Unificada de Pediatria (LAUP). As inscrições
às quarenta vagas ficaram abertas durante
as duas primeiras semanas do mês,
podendo participar qualquer acadêmico
do curso de Medicina a partir do quarto
período. Já a seleção, realizada por meio
de uma prova sobre temas pediátricos
gerais, aconteceu no Centro de Treinamento
da Sociedade Mineira de Pediatria. Nos
próximos meses, os encontros da liga irão
acontecer mensalmente em Belo Horizonte
e terão como objetivo gerar a integração
de estudantes de universidades diversas em
prol do campo da Pediatria.

