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Para se escrever o futuro é importante
reconhecer as coisas boas do passado
e sempre festejar o presente
Finalizamos a gestão à frente da Sociedade
Mineira de Pediatria depois de três anos de
muito trabalho e empenho de nossa equipe,
com a sensação do dever cumprido. Durante
nosso período na SMP, pudemos colaborar nas
influências ambientais, sociais e políticas, que
resultaram em grande impacto sobre a saúde
e o bem-estar da criança, do adolescente e de
suas famílias em Minas Gerais.
Em 1959, as Nações Unidas publicaram
a “Declaração dos Direitos da Criança” com
a presunção universal de que elas têm necessidades e direitos fundamentais. Mas nem
sempre esta é a realidade, pois quanto mais
destituída de direitos é uma população, maior
é a necessidade da atuação do pediatra, sobretudo na busca de medidas protetivas para
os nossos pacientes, garantindo a promoção
de sua saúde.
E é exatamente seguindo essa premissa
que a SMP vem atuando ao longo dos anos,
com diretorias que se preocupam em reforçar e promover a saúde física e mental, a
interação familiar, as brincadeiras, o sono
saudável e a leitura, como forma de estimular
o desenvolvimento adequado de crianças e
adolescentes.
No Brasil, a mortalidade infantil aumentou
nos últimos anos e doenças infectocontagiosas

têm ressurgido. As populações menos favorecidas são mais propensas a sofrer privação
material e ter saúde precária, a serem vítimas
da violência e, no futuro, a sofrer outros desfechos negativos. Precisamos ter a consciência
da importância do papel do pediatra e de sua
visão crítica em todo esse processo.
Durante nossa gestão trabalhamos intervenções necessárias para reverter situações
como essas, além de nossa atuação política
frente aos órgãos públicos de atenção à
saúde. Para colaborar ainda mais no combate à situação desfavorável à saúde infantil
em Minas, decidimos pela capacitação,
atualização, educação continuada e defesa
profissional, de forma dinâmica e expressiva. Para se ter uma ideia, de 2016 a 2018
promovemos cursos, através do Centro de
Treinamento, e eventos que reuniram mais
de 12 mil profissionais da saúde pediátrica,
Agradecemos a todos que foram responsáveis por esta trajetória positiva: funcionárias, parceiros e instituições como SBP,
AMMG, CRM-MG e Sinmed-MG, entre outras,
sempre conosco em nossas ações.
Um feliz 2019 a todos e todas.
Diretoria da Sociedade Mineira de Pediatria
Gestão 2016-2018

AGENDA
22 e 23 de março 2019 – Local: Auditório Oromar Moreira - AMMG - BH
• Simpósio de Doenças Respiratórias na Infância e Adolescência
5 e 6 de abril 2019 – Local: Faculdade de Medicina da Ufmg - BH
• Simpósio de Avanços de Infectologia Pediátrica – Módulo I
25 a 27 de abril 2019 – Local: Auditório Oromar Moreira - AMMG - BH
• V Fórum da Academia Brasileira de Pediatria
31 de maio e 01 de junho 2019 – Local: Faculdade de Medicina da Ufmg - BH
• Simpósio de Avanços de Infectologia Pediátrica – Módulo II
31 de maio e 01 de junho 2019 – Local: Hospital Mater Dei Contorno - BH
• III Cuidando dos Ouvidos, Nariz e Garganta das Crianças – Curso de Imersão

biênio 2019-2020

Discursos emocionados marcam
solenidade de posse da SMP
Neste sábado, 15, foi realizada a
solenidade de posse da nova diretoria
da Sociedade Mineira de Pediatria,
eleita para o biênio 2019-2020 e
presidida por Marisa Lages Ribeiro.
O evento, realizado na Associação
Médica de Minas Gerais (AMMG),
contou com a presença de pediatras,
amigos e familiares, que assistiram a
discursos emocionantes e relembraram
os trabalhos desenvolvidos na gestão
anterior. Após a cerimônia de boasvindas aos membros da nova diretoria,
os convidados participaram de um
momento de confraternização com a
música da banda RP 2000.
Na ocasião, Marisa subiu ao palco
para a posse acompanhada de Maria
do Carmo Barros de Melo, presidente da
SMP no triênio 2016-2018, Maria Inês
Miranda de Lima, presidente da AMMG,
Cláudia Navarro Lemos, presidente do
Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG), Fernando Luiz de
Mendonça, presidente do Sindicato dos
Médicos de Minas Gerais, e José Guerra
Lages, presidente de honra empossado
no evento. De pé, dando abertura à cerimônia, os presentes ouviram uma versão
em flauta do Hino Nacional executada
pelo músico Alef Caetano.

Uma breve retrospectiva
Em sua fala, Maria do Carmo fez um
balanço das atividades realizadas durante
a sua gestão, de 2016 a 2018, e saudou
a nova diretoria. Ela relembrou os eventos
nacionais e internacionais executados nos
três anos, como o 6° Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal e o 1º
Fórum SBP sobre Violência na Infância e
Adolescência, o Congresso Brasileiro de
Nutrologia e aproveitou para compartilhar alguns números sobre os eventos
científicos com os convidados. “Em 2016,
tivemos dez eventos, bem como nove em
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Trabalho e família em
discurso emocionado

A presidente
Marisa Lages e o
vice-presidente
Cássio Ibiapina
2017. Fechamos 2018 com seis. Alguns
deles, inclusive, aconteceram fora de
Belo Horizonte”, pontuou, recordando,
ainda, os 70 anos da SMP, o Congresso
Mineiro de Pediatria, projetos, como o
Observaped Itinerante – em parceria
com a Faculdade de Medicina da
UFMG – e a missão de capacitação em
Moçambique, na África.
A representante da atual gestão
finalizou seu discurso compartilhando
o quanto sua contribuição para a SMP
lhe trouxe alegria e deixará saudades.
“Estou aqui com muito prazer, imensamente feliz nesse momento especial.
Tivemos três anos de muito trabalho
e empenho por parte da equipe envolvida. Agradeço aos profissionais
da SMP pelo profissionalismo e, em
especial, aos sócios que nos apoiaram
incondicionalmente. Para escrever o futuro, é importante reconhecer as coisas
boas do passado e sempre festejar o
presente, como estamos fazendo aqui
hoje”, concluiu.
Reconhecidos pelo papel fundamental nas ações desenvolvidas durante a gestão 2016-2018, os pediatras
Salvador Ceolin, Andrea Chaimowicz,
Vania Viotti, Giane Marques e a assessora de comunicação Ana Fazito foram
chamados ao palco para receber cumprimentos e flores de Maria de Carmo
e Marisa. O momento foi finalizado
com fotos.

Novo presidente de honra da SMP, José Guerra introduziu a apresentação de Marisa com um
depoimento sucinto sobre ser o homenageado da
noite. “Vocês podem imaginar o prazer que é estar
aqui tomando posse como presidente honorário.
Primeiro, por um fato muito simples: por ser pediatra, ter me identificado com a profissão e, durante
todo esse tempo, vir participando de várias ações
em relação à assistência da criança. Mas meu
orgulho não se restringe a isso. A razão principal
certamente é por ser pai de Marisa, minha obra
maior”, dividiu ele, cumprimentando a filha antes
de um discurso emocionado.
“Hoje o dia amanheceu lindo. É com muita
honra, responsabilidade, satisfação e entusiasmo
que assumimos a presidência da SMP gestão 20192020”, iniciou a nova presidente, que aproveitou
o momento para traçar um panorama histórico
da Sociedade, contar seu percurso profissional
como pediatra e destacar a participação nos
eventos científicos. Ressaltando a organização do
Congresso Mineiro de Pediatria e o recorde de
público, Marisa pontuou como foi interessante ver
graduandos de Medicina e pediatras mais jovens se
juntarem a profissionais com décadas de carreira.
“A realização do congresso, do qual fui presidente,
foi um momento muito marcante na minha vida.
O encontro foi um verdadeiro sucesso e algo
que guardarei em meu coração, principalmente
por conta da soma entre as novas gerações da
pediatria e nossa velha guarda”.
Durante as recordações da própria caminhada,
a profissional fez uma série de agradecimentos às
pessoas envolvidas em sua trajetória. Ao relembrar
registros fotográficos da infância, levou o público
às lágrimas enquanto compartilhava a história da
vida do pai, encerrando o momento em seguida.
“Aproveito para desejar a todos um Feliz Natal e
um Ano Novo com muita sabedoria, sonhos, saúde
e disposição. Afinal, nós queremos um amanhecer
lindo para todas as crianças, adolescentes e suas
famílias”.
Após a solenidade, os presentes foram convidados para um coquetel em comemoração à posse
da diretoria da SMP.

smp apoia
A capital mineira foi palco de
eventos científicos da SBP

As presidentes Maria do Carmo Barros de Melo (2016-2018) e Marisa Lages
Ribeiro (2019-2020) e o presidente de honra da SMP, José Guerra Lages, com
os presidentes das entidades médicas: Maria Inês Miranda de Lima (AMMG),
Cláudia Navarro Lemos (CRMMG) e Fernando Luiz de Mendonça (Sinmed-MG)

A Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP) realizou nos dia 30 e 31 de outubro,
e 1º de novembro de 2018, em Belo Horizonte, com apoio da Sociedade Mineira
de Pediatria (SMP), o 1º Fórum SBP sobre
Violência na Infância e na Adolescência e o
Simpósio Pediátrico de Promoção da Saúde
e Segurança. Com um público formado por
profissionais de saúde, da educação, da
assistência social, da justiça, da segurança
e da mídia, os eventos aconteceram no
Ouro Minas Palace Hotel e, das discussões
propostas, surgiram várias ideias para a
produção de material científico, além de
proposições para o setor público e privado
da área da saúde e afins.

O agradecimento para a diretoria que trabalhou no triênio 2016-2018

Nutroped 2018
Animação e
descontração
na pista de
dança

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal gestão 2019-2020
Presidente: Marisa Lages Ribeiro
Presidente de Honra: José Guerra Lages
Vice-Presidente: Cássio da Cunha Ibiapina
Secretária Geral: Flávia Cardoso Rodrigues
1ª. Secretária: Nívea Maria Claret Diniz
2º Secretário: Jaderson Mateus Vilela Antunes
1º Tesoureiro: Carlos Eduardo Reis da Silva
2º. Tesoureiro: André Bicalho Lima
Diretores do Centro de Treinamento: Salvador Henrique Ceolin e
Vânia Nunes Viotti Parreira
Membros do Conselho Fiscal: Fábio Augusto de Castro Guerra, Luiz Megale,
Maria do Carmo Barros de Melo, Paulo Tadeu de Mattos Pereira Poggiali,
Raquel Pitchon dos Reis
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Belo Horizonte recebeu o 3º Congresso
Brasileiro e 6º Simpósio Internacional de
Nutrologia Pediátrica. O evento foi realizado de 19 a 22 de setembro e foi marcado
por um público amplo formado por médicos e demais profissionais de saúde. Ao
longo dos quatro dias, temas relacionados
à nutrologia pediátrica, como a rotina de
alimentação na escola, desnutrição e obesidade foram destacados pelos conferencistas
e palestrantes, que falaram para um total
de 1.048 participantes.

ações e eventos
Simpósio da SMP fala sobre os
Primeiros anos de vida
Em uma data bastante oportuna, bem
próxima ao Dia das Crianças (12/10) e ao
Dia dos Professores (15/10), os Departamentos Científicos da Primeira Infância, de
Saúde Mental e de Saúde Escolar da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) realizaram,
em 5 e 6/10 de 2018, a primeira edição do
Simpósio da Primeira Infância. O evento
teve aproximadamente 130 participantes e
levantou questões como o desenvolvimento
psíquico infantil, a importância do sono e o
poder da leitura. A atividade reuniu médicos, profissionais de saúde, acadêmicos e
educadores para uma série de discussões
sobre uma temática que tem ganhado cada
vez mais importância nos últimos anos. Ao
longo dos dois dias, palestras, conferências
e casos clínicos permearam o encontro, que
ainda contou com a participação do grupo
musical Coração Palpita.

IV Simpósio de
Gastroenterologia e Nutrologia
Pediátricas reitera a importância
da amamentação
Nos dias 8 e 9 de novembro de 2018, a
Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) realizou seu último evento científico do ano. O IV
Simpósio de Gastroenterologia e Nutrologia
Pediátricas, organizado pelos departamentos científicos de Gastroenterologia e Nutrologia da SMP, reuniu médicos, residentes,
acadêmicos de medicina e nutricionistas
para acompanhar aulas de relevantes temas
das duas especialidades. A importância do
aleitamento materno exclusivo até os seis
meses de vida, estendido até os dois anos
ou mais, permeou boa parte das cinco mesas
de discussão do Simpósio.

5

outubro / dezembro 2018

Acima: no Centro de Treinamento da SMP,
a Academia Mineira de Pediatria faz uma
homenagem a José Américo com a presença
da família e de amigos. Ao lado: foto oficial de
José Américo na galeria de presidentes da SMP

Dr. José Américo:

uma homenagem na AMP
A Academia Mineira de Pediatria
prestou, no Centro de Treinamento
da Sociedade Mineira de Pediatria
(SMP), em 29 de novembro de 2018,
uma merecida e emocionante homenagem a um importante membro da
instituição: José Américo de Campos,
falecido em janeiro de 2018. Pediatra,
ex-presidente da SMP, José Américo foi
pioneiro no trabalho e divulgação da
segurança das crianças e dos adolescentes. A iniciativa da homenagem
partiu do presidente da Academia e
seu conterrâneo, Paulo César Pinho
Ribeiro.
A apresentação sobre a vida pessoal e profissional do médico ficou
a cargo do amigo de longa data
e também ex-presidente da SMP e
membro da Academia, José Sabino
de Oliveira. Sabino chamou a atenção
para o pioneirismo de José Américo na
prevenção de acidentes e de violência
contra crianças e adolescentes. Lembrou do importante trabalho que fez à
frente do Departamento Científico de
Segurança da Sociedade Brasileira de
Pediatria (SBP) e como chefe do Serviço
de Toxicologia do Hospital João XXIII.
“José Américo foi uma pessoa que me
ensinou muito, desde o meu primeiro
ano como residente até seus últimos
dias. Tenho-o quase como um pai”,
finalizou Sabino.

Em resposta ao discurso emocionado de José Sabino, o filho de José
Américo, Rodrigo Carneiro de Campos,
também emocionado, agradeceu a
homenagem da Academia a seu pai.
Rodrigo disse que José Américo era um
exemplo de pai e de profissional. “Eu
comecei no consultório com ele, que
me ensinou muito. Eu não estava presente quando morreu, mas o carrego
dentro de mim”, comentou. A esposa
Ana Maria Carneiro Campos, também
muito agradecida com a homenagem,
leu textos dos outros dois filhos do pediatra, Henrique Carneiro de Campos,
presente no Centro de Treinamento, e
Júnea Carneiro de Campos. A irmã
adotiva, Lourdinha Campos, o definiu
com uma palavra: gratidão. Também
estavam presentes netos, noras e outros
familiares de José Américo.
A palavra foi aberta para todos os
presentes. Os acadêmicos Navantino
Alves Filho e Enio Leão registraram
sua admiração pelo o amigo e colega
de profissão. A pediatra e presidente
do Departamento Científico de Segurança da SMP, Marislaine Lumena de
Mendonça, uma das herdeiras de seus
conhecimentos sobre segurança na
infância e adolescência, disse que José
Américo deixou um legado grande de
proteção da criança. “Ele foi um inovador, até hoje seus ensinamentos são
lembrados”, finaliza.

saúde integral

estudantes de medicina
Acadêmicos recepcionam
convidados internacionais no
Congresso de Neurologia

Doações de
brinquedos, discussões
sobre a saúde da criança
e do adolescente e
manifestações culturais no
Observaped Itinerante no
Vale do Jequitinhonha

Observaped Itinerante atende
população do Vale do Jequitinhonha
A cidade de Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha – Minas Gerais,
recebeu nos dias 15 e 16 de dezembro de 2018 o 3º Observaped Itinerante.
Em uma ação inédita, o projeto Observatório da Saúde da Criança e do
Adolescente, vinculado ao Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG em parceria com a Sociedade Mineira de Pediatria (SMP),
extrapolou os limites da UFMG e de Belo Horizonte. Mais de mil pessoas das
Escolas Estaduais Profa. Maria Gomes da Silva e José Rodrigues Figueiredo,
além das famílias assistidas pela Achanti, organização em parceria com a
Childfund Brasil, foram atendidas pelos 31 alunos, professores e funcionários
da Faculdade de Medicina da UFMG.
A programação do evento foi proposta pelos eixos do Observaped e
as atividades promoveram discussões sobre os vários temas de interesse
da população, como violência, desenvolvimento infantil, educação sexual,
aleitamento materno, entre outros. Para o acadêmico de medicina da UFMG
Heleson Ferreira, coordenador dos monitores do Programa Observaped e
natural de Chapada do Norte, a experiência da ação fora da capital mineira
foi extremamente enriquecedora. Segundo ele, o real sentido de um programa
de extensão como o Observaped Itinerante é levar todo conhecimento produzido dentro da Universidade para as pessoas que realmente necessitam.
“Mostramos que é possível passar informação para as crianças de Chapada
do Norte de forma lúdica, valorizando essa criança e essa população do Vale
do Jequitinhonha, que muitas vezes é esquecida”, disse.
Doação de brinquedos – Nesta terceira edição, o Observaped Itinerante contou com o apoio da Campanha de Doação de Brinquedos e Livros
Infantis, uma iniciativa do Departamento de Pediatria da UFMG. A entrega
de mais de 200 kits com brinquedos e livros acabou se configurando com um
Natal antecipado para as crianças e seus pais. “Chorei de felicidade quando
meu filho recebeu justamente o carrinho que ele queria faz tempo e eu não
podia dar. Ele dorme com o carrinho e passa o dia todo com ele”, agradeceu
a mãe Luciana da Rocha.
6
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Pela primeira vez, o Congresso Brasileiro de
Neurologia Infantil aconteceu fora de São Paulo.
Em sua 13ª edição o Congresso foi realizado em
Belo Horizonte, entre os dias 30 de outubro e 2
de novembro de 2018. Além de uma vasta programação, a Comissão Organizadora convocou
alguns alunos de medicina para serem anfitriões
dos convidados internacionais. A experiência,
coordenada pela pediatra Gabriela Araújo, foi
aprovada pelos acadêmicos:
“Além de assistir palestras durante os vários
dias do evento, acompanhamos de perto a rotina
dos palestrantes, vindos do Reino Unido, Austrália e Estados Unidos. Foi uma excelente troca de
experiências. Compartilhamos um pouco de nossa
cultura mineira e aprendemos sobre a prática médica nesses países.” Gabriel Rivadavia, acadêmico
de medicina do UniBH.
“O conhecimento adquirido, a proatividade
que foi demandada, o amadurecimento nos mais
diversos aspectos, e o contato com profissionais
inspiradores valeram muito pena e, com certeza,
é um aprendizado que levarei sempre comigo,
pessoal e profissionalmente.” Lícia Santos Barreto
Corrêa, acadêmica de medicina do UniBH.
“Participar da comissão de recepção dos convidados internacionais foi uma grande experiência.
Mostrou como os grandes mestres, referências
em suas áreas, carregam em si a humildade e
mostram-se abertos para a comunidade acadê
mica.” Karolline Guimarães, acadêmica de medicina do UniBH.

