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Chegando já ao final de 2010 e do primeiro ano da gestão 2009/2012, 
a Diretoria da Sociedade Mineira de Pediatria espera que sua missão 
esteja sendo cumprida diante da expectativa de seus associados e, em 
escala mais ampla, dos pediatras mineiros.

Neste último ano de intensa preocupação e trabalho com as ques-
tões relacionadas à defesa profissional, em cenário nacional de ações 
e discussões envolvendo a atuação pediátrica, desde as condições 
de trabalho, valorização do pediatra, remuneração digna, estímulo à 
formação de novos pediatras com a disposição de aproximação ao 
acadêmico de Medicina, a SMP não se descuidou da necessária con-
tribuição à educação permanente.

A participação da Sociedade dos pediatras mineiros como anfitriã 
e parceira em eventos do porte dos Congressos Brasileiros de Gas-
troenterologia e Alergia/Imunologia Pediátricas, do IX Fórum da Aca-
demia Brasileira de Pediatria, do Curso Nestlé e do XXX Congresso 
Brasileiro de Cirurgia Pediátrica foi largamente reconhecida. Foram 
também marcantes os cursos e jornadas próprios da SMP, como a VI 
Jornada Mineira em Defesa da Amamentação e a III Jornada de Of-
talmologia Pediátrica, além de eventos nas regionais e dos inúmeros 
cursos PALS e NALS realizados em 2010, contando com expressivo 
investimento da SMP na aquisição e manutenção do material neces-
sário ao ensino e reciclagem das práticas de reanimação pediátrica e 
neonatal.

Mas quero ressaltar a prioridade que demos à continuidade na pu-
blicação dos suplementos da Sociedade Mineira de Pediatria na Revis-
ta Médica de Minas Gerais, espaço essencial de estímulo à produção  
científica da pediatria mineira.

Com o respaldo científico e ético do expressivo corpo editorial, 
coordenado pelo Professor Ênnio Leão e composto dos experientes 
professores Roksane de Carvalho Norton, Maria do Carmo Barros de 
Melo, Luciano Amedeé Peret Filho e Cássio da Cunha Ibiapina, a edi-
ção dos suplementos contribui para que a SMP cumpra o parágrafo 
1º do artigo segundo de seu estatuto: “a SMP promoverá o aperfeiçoa-
mento contínuo da assistência à infância e à adolescência”.

Neste Suplemento da RMMG são abordados temas de grande im-
portância para a prática pediátrica, como a anemia, cuja preocupante 
incidência tem exigido cada vez mais atenção dos responsáveis pela 
saúde infanto-juvenil. Mas será também muito enriquecedora a leitu-
ra dos trabalhos sobre a anemia falciforme, bronquiolite obliterante, 
doenças neuromusculares, fenilcetonúria, queimaduras e a menos 
agressiva gastrostomia via endoscópica. Quero, no entanto, chamar a 
atenção do leitor para o texto que trata da importância da escuta na 
consulta pediátrica. Nesse momento crítico do atendimento em con-Rev Med Minas Gerais 2010; 20(4 Supl 3): S1-S56
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sultórios, com grande fluxo de pacientes para as unidades de pronto-socorro, com claro prejuízo no tempo de 
consulta, comprometendo a relação médico-paciente e as ações preventivas, inclusive para adequado desenvol-
vimento neuropsicomotor e emocional do paciente pediátrico, valorizar a escuta é priorizar também a qualidade 
do trabalho médico. 

A Sociedade Mineira de Pediatria convida a todos os pediatras mineiros, ligados ou não ao ensino médico, 
para estarem atentos ao estudo e à produção científica, usufruindo da possibilidade de publicação de trabalhos 
na RMMG, em especial nos suplementos de Pediatria.
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Presidente da SMP
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