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Professor Dr Agnaldo Soares Lima
Editor Chefe da Revista Médica de Minas Gerais 

Prezado Professor Agnaldo Soares Lima,

Segue para sua apreciação o Suplemento da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) da Revista Médica de Minas Gerais. Nesta 
edição, apresentamos uma primeira parte com editorial e sete textos, sendo quatro artigos originais, uma série de casos e dois 
relatos de casos. Na segunda parte, estão os resumos aprovados no “2º Congresso Mineiro Online de Pediatria”, realizado pela 
Sociedade Mineira de Pediatria em 19 e 20 de novembro de 2021.

A SMP elegeu como editora responsável pela primeira parte do Suplmento Professora Maria do Carmo Barros, que atestou 
a qualidade dos trabalhos, do processo de avaliação e da garantia de que nenhum dos trabalhos publicados foi feito por meio de 
práticas danosas como plágio e afins. O corpo editorial Suplemento ainda é composto pelos professores Gabriela Araujo Costa, 
Cassio da Cunha Ibiapina, Priscila Menezes Ferri Liu.

Os trabalhos submetidos ao Congresso cumpriram todos as condições preliminares descritas no Edital e passaram por uma 
avaliação rigorosa pelo Comitê Avaliador, observando os Baremas elaborados exclusivamente para o evento. Critérios considerados 
incluíram relevância do tema, respeito ao método científico, coesão e coerência textual, linguagem técnico-científica adequada 
e atualidade das referências utilizadas. Todas as determinações do processo seletivo foram previstas em documento oficial e 
acordadas por todos os membros do Comitê.

O Comitê Avaliador, presidido pelo Professor Cássio da Cunha Ibiapina, atesta a qualidade técnica dos trabalhos, o 
cumprimento do método científico, a ausência de plágio ou quaisquer outras práticas danosas nos 162 resumos aprovados.

Esperamos que esta edição possua conteúdo de relevância, compatível aos interesses da comunidade científica, especialmente 
os leitores da Revista Médica de Minas Gerais.

Negamos quaisquer conflitos de interesse profissionais, financeiros ou benefícios diretos ou indiretos que possam ter 
influenciado os resultados do processo seletivo de trabalhos.

Aguardamos um retorno, esperando que o Corpo Editorial da Revista Médica de Minas Gerais, concorde com o mérito deste 
suplemento.

Cordialmente,
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