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Editorial

Mensagem das Presidentes da Sociedade Mineira de Pediatria

Estamos finalizando a gestão (2013-2015) da Sociedade Mineira de Pediatria, contabilizando muitas ações desen-
volvidas: eventos em geral, XIV Congresso Mineiro de Pediatria, jornadas, seminários, reuniões clínicas, publicação 
de suplementos da RMMG, boletins científicos, participação em atividades relacionadas à defesa profissional, criação 
de cartilha “A culpa é sua?”, entre outras. Conseguimos firmar parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte (SMSA-BH), Secretária de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), Conselho Regional de Medicina/
MG e Fundação Lucas Machado (FELUMA). Organizamos reuniões científicas para residentes de Pediatra de diversas 
instituições, buscando uniformizar os objetivos de aprendizagem a serem atingidos e permitindo o desenvolvimento 
de competências desejado. Negociamos, juntamente com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a reorganização 
do terceiro ano de Residência Médica de Pediatria na Hospital das Clínicas (HC) da UFMG e pretendemos apoiar as 
outras instituições que oferecem o programa de Residência Médica em Pediatria para fazer essa mudança.

Trabalhamos em muitas ações conjuntas com a SBP. A campanha contra a obesidade vem acontecendo com gran-
de repercussão na mídia e ganhou o apoio da SBP. A área de atuação do pediatra em emergências pediátricas sob o 
formato de um ano de Residência Médica está sendo aprovado no HC/UFMG, com apoio da SBP.

Uma nova gestão está se iniciando, com a intenção de continuar na mesma linha de atuação, mas buscando, a 
partir das experiências vivenciadas, aprimorar a atuação da SMP nas diversas áreas que dizem respeito à abordagem 
de forma integral da criança e do adolescente, inserindo o pediatra como um profissional valorizado pela família e 
pela sociedade em geral. Existe a determinação de buscar mais integração com as instituições públicas e privadas, 
organizações governamentais e não governamentais, formação de equipes interdisciplinares e parcerias com as uni-
versidades. Apoiar o incentivo para mais integração entre as regionais é uma das prioridades. 

Este número traz à tona temas importantes para a educação permanente dos nossos colegas: o papel da obesidade 
no desenvolvimento da asma, o desafio do diagnóstico da leishmaniose tegumentar americana, papel dos probióticos 
na dermatite atópica, métodos sorológicos utilizados em gestantes, atividade física em crianças em tratamento de 
câncer, análise de sobrevida de crianças portadoras de tumores do sistema nervoso central, revisão sobre falência 
hepática aguda em crianças, escores radiológicos em pacientes com fibrose cística, assistência a crianças com atraso 
neuromotor de forma interdisciplinar e abordagem da crise álgica na doença falciforme. 

Além disso, neste número inovamos e colocamos uma comunicação breve sobre os casos intrigantes de micro-
cefalia que estão ocorrendo principalmente no Nordeste e alguns casos suspeitos em outras regiões do Brasil. Temos 
de estar atentos e cobrar das autoridades e da sociedade mobilização e notificação, abordagem e controle dos casos.

Esperamos que o suplemento seja útil para a educação permanente dos nossos colegas, fazendo-os refletir sobre 
a prática do dia a dia e buscar novas formas de intervenção no processo saúde-adoecimento.

Agradecemos, na pessoa do Professor Enio Leão, a toda a equipe de edição deste suplemento da Revista Médica 
de Minas Gerais, pelo envolvimento e dedicação incondicionais e pela colaboração para o aprimoramento e atualiza-
ção contínua dos pediatras. 

Abraços e ótima leitura!
Raquel Pitchon dos Reis
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