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Mensagem da Presidente da SMN

Caros neurologistas e reabilitadores de Minas Gerais

Estamos iniciando mais um Congresso Mineiro de Neurologia, o XIII, 
apresentando este suplemento da Revista Médica de Minas Gerais dedica-
do aos resumos dos pôsteres e apresentações orais. É motivo de grande 
orgulho da nossa gestão a apresentação de tantos trabalhos à comissão 
científica, mostrando o quanto os neurologistas mineiros responderam 
bem ao incentivo de um congresso acadêmico. Neurologistas e reabili-
tadores de várias partes de Minas, e de outros estados, estão mostrando 
seus casos interessantes, seus estudos, para que outros mineiros também 
aprendam e assim se sintam cada vez mais estimulados. Além disso, é 
também com orgulho que recebemos nessa oportunidade o I Simpósio 
de Reabilitação em Neurologia. Sabemos que o trabalho do neurologista 
não perdura e não multiplica seus benefícios se não estivermos com a 
reabilitação incorporada ao atendimento neurológico. Então porque não 
estudarmos juntos não é mesmo? 

Nos últimos quatro anos nossa maior preocupação, herdada da gestão 
anterior, foi com a regularização jurídica da Sociedade e com a inclusão 
da Neurologia mineira no cenário da neurologia nacional. Neste aspecto 
fomos bem sucedidos: nossa Sociedade é, a partir de junho de 2011, o 
Capítulo Regional da Academia Brasileira de Neurologia (ABN), importan-
te conquista para todos os neurologistas de Minas. A partir de agora nosso 
congresso faz parte das atividades oficiais da ABN e, também a partir 
deste ano, a Sociedade se tornou responsável pela aplicação da primeira 
etapa da prova de título de especialista em Minas Gerais. Agradecemos 
àqueles membros titulares da ABN em Minas que assinaram o pedido no 
Congresso Brasileiro de Neurologia do Rio de Janeiro em 2010. Em Minas 
Gerais funcionamos como departamento científico da Associação Médica 
de Minas Gerais, entidade que nos tem dado total apoio em todas as ativi-
dades, e dentro da qual exercemos um fundamental papel como represen-
tantes da neurologia. O site www.neurologiamineira.com.br está de portas 
abertas para o cadastro dos neurologistas mineiros e para mostrar os servi-
ços de Neurologia de expressão em Minas. Registrem-se e façam contatos.
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Para que essas conquistas tenham seu devido valor é imprescindível que os 
membros da Sociedade Mineira valorizem a si mesmos através da sua própria ins-
tituição. A participação de cada neurologista no congresso e nos demais eventos 
científicos organizados pela nossa Sociedade, dando suas opiniões, participando 
ativamente da diretoria executiva e das diretorias de congressos, como também 
trabalhando e valorizando seus serviços através do exercício de uma Neurologia 
de qualidade, contribui para o crescimento e fortalecimento da Sociedade Mineira 
de Neurologia. Desejamos que nos próximos anos cada vez mais conquistemos 
este fortalecimento. 

Um Congresso depende de muito trabalho e muito envolvimento de várias 
pessoas. Preparamos um programa científico com palestrantes de alto nível e 
um programa social para que os colegas se encontrem e também se divirtam 
um pouco na linda cidade de Poços de Caldas. As participações dos colegas 
da comissão científica Claudia Fonseca Pereira, Paulo Caramelli e Rosamaria 
Peixoto Guimarães, assim como do Presidente do XIII Congresso Eduardo 
Ribeiro do Valle e sua equipe em Poços de Caldas, foram fundamentais para que 
este congresso se realizasse. 

Uma grande Sociedade de especialidades não se faz da noite para o dia e 
principalmente não se faz sem a participação e o comprometimento de seus 
membros. A Sociedade Mineira de Neurologia, fundada em 1985 por iniciativa 
do Dr. Marco Aurélio Lana Peixoto, permaneceu em atividade todos estes anos 
graças aos esforços e comprometimento de seus membros diretores, que con-
tribuíram cada um em seu tempo para o reconhecimento da especialidade e 
fortalecimento da instituição. Esperamos que as novas gerações fundadas sobre 
a base sólida façam frutificar estes esforços através da associação e da partici-
pação cada vez maior de seus membros.

Desejamos a todos um proveitoso congresso. 

Elizabeth Regina Comini Frota

Presidente da Sociedade Mineira de Neurologia gestão 2008/2011


