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Editorial

Mensagem da Presidente da Sociedade Mineira de Pediatria Triênio 2016-2018

Mais um ano está finalizando. É o primeiro da minha gestão como presidente da Sociedade Mineira de Pediatria. 
Há muitos anos venho me dedicando, junto com a comissão editorial, à elaboração dos suplementos da Revista Médi-
ca de Minas Gerais, buscando a educação continuada dos pediatras mineiros.

Devo agradecer a todos que colaboraram para que mais um número seja publicado e, em especial, aos professores 
Enio Leão, Rocksane de Carvalho Norton e Cássio da Cunha Ibiapina. Aos autores, que muito se esforçaram, estudan-
do temas relevantes e buscando as novas publicações e atualizações, espero contar com novos artigos para que o 
suplemento continue servindo como um agente de compartilhamento de conhecimento e de experiências.

Os temas escolhidos são de extrema importância para o pediatra. Refluxo gastroesofágico, asma, sintomas de 
trato urinário inferior nos pacientes com distúrbios de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade são questões 
comuns nos consultórios e ambulatórios. A deficiência de biotinidase é rara, mas todo pediatra deve estar atento ao 
diagnóstico. Para os colegas que atuam em pronto-atendimento e com pacientes internados, é importante a atualiza-
ção em diagnóstico e manejo da ascite secundária à cirrose, cuidados com traqueostomia e gastrostomia, anafilaxia e 
abordagem da hemorragia digestiva e do derrame pleural parapneumônico. A febre maculosa é um tema atual e que 
vem preocupando a todos, em especial aos que residem em Belo Horizonte.  Aproveitamos também para aprofundar 
o conhecimento sobre os novos guidelines da American Heart Association publicados em 2015, destacando a importân-
cia do grupo da Sociedade Mineira de Pediatria como um dos precursores no Brasil do curso PALS e pela excelência 
e competência na execução dos cursos.

Espero que todos possam fazer uma leitura cuidadosa e que tenham oportunidade de tirar as dúvidas e usufruir do 
aprendizado para a prática do dia a dia.

Um afetuoso abraço de final de ano para vocês, seus familiares e amigos!

Maria do Carmo Barros de Melo
Presidente da Sociedade Mineira de Pediatria – Triênio 2016-2018
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