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Apresentação

Mensagem da Presidente da Sociedade Mineira de Pediatria

Caro leitor,
A Pediatria para a Medicina é considerada uma especialidade recente sendo desenvolvida nos últimos 200 

anos. A ciência mostra por evidências que os conceitos iniciais que justificaram sua criação são incontestáveis. A 
criança e o adolescente não podem ser abordados e tratados como adultos pequenos. Eles apresentam nosologia, 
epidemiologia, respostas imunológicas, peculiaridades físicas e emocionais e particularidades em relação às ques-
tões propedêuticas e terapêuticas. 

A Pediatria no Brasil teve um grande impulso a partir de 27 de julho de 1910, quando foi criada a Sociedade 
Brasileira de Pediatria, uma associação científica voltada para o estudo dos problemas e doenças infantis. A So-
ciedade Mineira de Pediatria (SMP) foi criada mais tarde, em 1947. A história dessas Sociedades se confunde 
com a memória dos grandes profissionais que, ao longo de décadas, ajudaram a construir e consolidar essas duas 
instituições e a Pediatria brasileira.

A SMP e a Revista Médica de Minas Gerais (RMMG) ao longo dos anos vêm desenvolvendo uma série de parcerias. O en-
volvimento ímpar da Equipe Editorial da RMMG se reflete na sua grande contribuição para a formação do médico e em espe-
cial do pediatra. Sabedores do compromisso dos editores com a atualização científica pediátrica, nossa diretoria propôs a 
publicação de um suplemento com os artigos científicos produzidos pelos membros da SMP ao longo do biênio 2013 – 2014. 

Os trabalhos publicados nos encartes do Boletim da Sociedade Mineira de Pediatria foram agrupados e acrescidos 
da colaboração do Professor José Martins Filho, da FMUNICAMP e Presidente da Academia Brasileira de Pediatria, que 
em artigo de opinião, fala sobre a necessidade de priorização da criança.

Esses trabalhos apresentam a síntese atualizada do conhecimento sobre vários temas que o pediatra geral aborda 
no seu dia-a-dia. Visamos esclarecer, organizar e simplificar a abordagem de temas de interesse geral e regional, nas 
áreas da saúde física e mental. Foram escritos artigos durante os surtos de coqueluche em Minas Gerais, surto de 
sarampo na região Nordeste e de dengue, entre outros. Serão abordados nesse número aspectos relevantes e atuais 
sobre o uso de álcool e energéticos, maus tratos e violência na infância, influências da mídia e muito mais!

Em nome da SMP reitero nossos agradecimentos a equipe editorial da RMMG pela sua dedicação e competência 
no aprimoramento do conhecimento médico.

Grande abraço e boa leitura,
Raquel Pitchon

Médica. Especialista em Pediatria.  
Presidente da Sociedade Mineira de Pediatria.  

Belo Horizonte, MG – Brasil.
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