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Já se inicia o último trimestre de 2011 e a Diretoria da Socie-
dade Mineira de Pediatria, atenta não só às questões da Defesa 
Profissional, mas diuturnamente preocupada com a educação 
continuada dos pediatras e o estímulo à produção científica, 
mantém a tradição de propiciar a leitura de mais um Suplemen-
to da Revista Médica de Minas Gerais. 

Este número, que traz a você, leitor, a oportunidade de variado 
envolvimento com temas do dia-a-dia no atendimento às crianças 
e adolescentes, mostra-se rico em diversidade e conteúdo.

As novas recomendações da American Heart Association 
para o atendimento ao paciente pediátrico gravemente enfer-
mo, publicadas neste Suplemento, visando à difusão de tão 
essencial informação, constaram desde o início de 2011 dos 
cursos PALS e de Reanimação Neonatal ministrados pela SMP, 
fruto da iniciativa que tivemos de enviar duas instrutoras ao 
Congresso “AHA Cientific Sessions 2010” realizado em Chicago, 
no período de 12 a 16 de novembro. 

O curso pré-congresso “Official 2010 AHA Guidelines for CPR 
& ECC Instructor Conference”, destinado a instrutores da reani-
mação, no qual foram apresentadas as mudanças nos guideli-
nes, contou com a presença das representantes mineiras. 

A atualização terapêutica sobre o tratamento do choque 
séptico em pediatria na primeira hora após o diagnóstico, no 
artigo direcionado para médicos que atuam em serviços de 
emergências e enfermarias pediátricas, exige também conheci-
mento por todos os pediatras, medida essencial para a redução 
da morbimortalidade no choque séptico. 

O conhecimento da prevalência da síndrome sibilante, 
bem como dos seus fatores predisponentes, é de fundamental 
importância para o planejamento das ações educativas e de 
prevenção não só na saúde pública, mas também para a atua-
ção pediátrica cotidiana. 

O interessante artigo sobre caso clínico de asma persistente 
associada a distúrbios psicoafetivos deixa patente a importân-
cia do estudo da psicopatologia na nossa formação médica, 
que permite valorizar a escuta, perceber o sentimento, tentando 
entender mais o doente que apenas a doença.

O estudo da acurácia do exame clínico para a determinação 
da anemia, concluindo pela frequente necessidade do exame 
complementar para o diagnóstico e chamando atenção para a 
significativa prevalência, deixa subtendida, a nosso ver, a im-
portância do exercício preventivo da puericultura para evitar a 
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anemia e suas repercussões orgânicas e cognitivas. 
Função indispensável no exercício da Pediatria, a avaliação do desenvolvimento infantil passa obriga-

toriamente pela detecção precoce dos distúrbios da fala e da linguagem. Os conhecimentos de Fonoau-
diologia abordados no artigo que versa sobre o tema merecem então toda a atenção.

E a abordagem da atuação preventiva nas varizes esofagianas e a revisão de literatura sobre a trombo-
se de veia porta enriquecem este Suplemento da Revista Médica de Minas Gerais.

Mas faz parte também deste Suplemento o importante ensaio, atual e necessário, escrito pelo Prof. 
Ênnio Leão, traduzindo quão imprescindível é o pediatra, desde a intervenção pré-natal, passando pelo 
atendimento ao nascimento e seguindo na condução e acompanhamento da criança e do adolescente, 
cumprindo essencial função garantidora do futuro de nosso país.

É a Pediatria que se fortalece, revigora, na convicção de sua indiscutível perenidade.

Paulo Poggiali
Presidente da Sociedade Mineira de Pediatria
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