
EDITORIAL I

Prezados Colegas, 

Chegamos a mais uma importante edição do 
Suplemento da Revista Médica de Minas Gerais, 
trazendo vários temas relevantes e instigantes do dia a 
dia do pediatra e profi ssionais de saúde.  

Aproveito a oportunidade para fazer um balanço 
da gestão 2019-2020 que se encerra nos próximos 
dias. Nunca havia pensado em presidir a Sociedade 
Mineira de Pediatria. Isto me parecia distante não 
só pela enorme responsabilidade que representa, 
mas pela consciência da minha rotina e das minhas 
capacidades. Entretanto, nunca me furtei a trabalhar e 
me comprometer pela causa das crianças, adolescentes 
e famílias. Isso me move e me dá energia!

Então, Deus vai agindo aos pouquinhos colocando 
pessoas especiais em nosso caminho, e o que parecia 
distante, com a participação de todos, fez com que 
chegássemos até aqui com a mesma alegria e disposição 
de sempre! Tenho grande admiração e respeito pelo 
trabalho árduo dos presidentes que nos antecederam à 
frente da SMP. Vocês araram e semearam, permitindo 
que conseguíssemos colher os frutos de hoje. 
Procuramos continuar semeando, sabendo que ainda 
há muito por fazer! 

Inicio, portanto, agradecendo a Deus, por me 
permitir ter nascido em uma família tão especial, 
formada por pessoas fantásticas, imbuídas de valores 
nobres, disposição para o trabalho e cuidado com o 
próximo. Minha mãe, que esteve presente na posse 
desta diretoria no dia 15 de dezembro 2018, nos 
deixou após poucas semanas. Sua presença permanece 
ativa em minha vida e tenho aprendido a interpretar 
suas mensagens e conselhos, observando a natureza 
e rezando. Meu pai, nosso presidente de honra desta 
gestão e ex-presidente da SMP e da AMMG, Dr. 
José Guerra Lages, é fonte constante de inspiração 

e aprendizagem, não só para mim, mas para todos 
que desfrutam da sua agradável companhia, estando 
sempre disponível para nos orientar e apoiar.  

Meu marido Geraldo e meus fi lhos Sílvia, Isabel 
e Pedro me proporcionam íntimo aconchego, carinho 
e amor! Recebi apoio integral e eles souberam 
compreender meu momento de vida, sem deixar de 
sinalizar suas preocupações quando necessário. Amo 
vocês imensamente e peço desculpas pelas minhas 
faltas! 

Com orgulho de ser pediatra e pertencer à 
Sociedade Brasileira de Pediatria, chegamos até aqui! 
A SBP, liderada pela Dra. Luciana da Silva Rodrigues, 
tem feito um trabalho brilhante, unindo pediatras 
de todo Brasil, capacitando pediatras e valorizando o 
cuidado com nossas crianças, adolescentes e famílias.  

Com segurança e muita satisfação, digo que 
nossa equipe da Diretoria Executiva da SMP, forma 
uma grande e linda família, cujos laços ultrapassam 
esta gestão. Cada um, a seu modo, contribuiu 
enormemente para que os desafi os fossem superados e 
convivêssemos em plena harmonia, respeito e alegria. 
Alguns mais falantes e emotivos, outros mais tímidos, 
mas com pontuações precisas, outros ainda nos 
dando suporte e incentivo, mas todos juntos, unidos 
e carinhosos, fazendo com liberdade as sugestões e 
os apontamentos necessários! Os Departamentos 
Científi cos, as nove Regionais, a Academia Mineira 
de Pediatria, os Conselhos Fiscal e Superior, além 
da equipe administrativa, participaram ativamente! 
Trabalharam como nunca, sem tempo ruim, sempre 
agregando e disseminando nosso jeito pediátrico de 
trabalhar! A vocês, meus queridos, muito obrigada! 

Ao longo deste período, foram inúmeras atividades 
que me deram orgulho e prazer, a começar pela 
nossa Política de Relacionamento com a Indústria. 
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Trouxemos à tona discussão ética de assunto tão 
importante e conseguimos elaborar nossas diretrizes. 
Como é gratificante constatar que ela veio para ficar, 
rendeu frutos e caminha se estendendo a outros estados 
e sociedades médicas nacionais.  

Procuramos em 2019 visitar pessoalmente as 
regionais, aproximar os colegas do estado e mostrar 
a nossa unidade enquanto Sociedade Mineira de 
Pediatria. Nossa missão é que todos os pediatras 
sejam filiados à Sociedade Brasileira de Pediatria e que 
possamos estar cada vez mais unidos. Fiquei muito feliz 
em constatar o engajamento e alto nível das reuniões 
científicas. Muita admiração por vocês!  

Após muitas conversas e reuniões, decidimos 
centralizar nossa sede administrativa de forma 
definitiva na Associação Médica de Minas Gerais, 
em ponto nobre da capital. Adquirimos 130 m² no 
quarto andar, com vista para Av. João Pinheiro e 
Rua dos Guajajaras. Nossa ideia é trazer o Centro de 
Treinamento para a nova área, integrado à sede em 
um ambiente moderno, trazendo simplificação dos 
processos, conforto e comodidade para o pediatra.  
O valor encontra-se quitado integralmente e não foi 
necessário assumir dívidas. A previsão de entrega da 
obra é em janeiro de 2021, quando serão iniciadas 
discussões sobre projeto interno.  

Em meio à pandemia e seus desafios, a Sociedade 
Mineira de Pediatria procurou se adequar, inovando 
com atividades online que caminharam a todo 
vapor ao longo de 2020. Foram 15 Webinars com 
participação expressiva de colegas e comunidade, que 
possibilitaram alcançar pediatras de diversas áreas do 
estado e mesmo do Brasil. Além disso, os boletins 
científicos habituais e extraordinários foram fontes de 
conhecimento seguro, e também trouxeram dicas de 
lazer e atividades culturais, mesmo à distância.  

Para dar conta das inúmeras atividades da SMP, 
fizemos uma escolha acertada ao nomear nossa 
assessora de comunicação, Ana Fazito, como gerente 
administrativa da SMP, fato que tem sido elogiado por 
todos, dado à sua competência, carisma e proatividade! 

Destacamos também a importante aproximação 
da saúde com setores da educação, do direito e 
comunidade, que contribuíram para debatermos 
os impactos da pandemia na vida das crianças, 
adolescentes, famílias e profissionais. Este assunto 
complexo e desafiador contribuiu para aproximação e 
discussão ainda maior.  Acreditamos que daqui para 
frente, os eventos online farão parte da nossa rotina, 
entremeados com encontros presenciais, quando 
poderemos nos abraçar e confraternizar. 

Para facilitar este processo sem volta, iniciamos a 
reformulação do nosso site, que ficará mais agradável, 
dinâmico e fácil de ser acessado.  Em breve já estará 
implantado!

O primeiro Congresso Mineiro Online de Pediatria 
da SMP traz uma grande oportunidade de refletirmos 
sobre temas da vida diária, e reforça a importância 
do autocuidado e da leveza, alternando arte, cultura 
e ciência. Sob a presidência do nosso colega Cássio 
da Cunha Ibiapina, o evento já é um sucesso pela 
programação inovadora, número expressivo de 
inscritos e trabalhos científicos encaminhados. 

Cássio, nosso amigo, colega e presidente eleito para 
a próxima gestão da Sociedade Mineira de Pediatria, 
já imprime logo a sua marca da inovação e valorização 
da cultura, e tenho certeza de que fará uma excelente 
gestão, juntamente com a formidável equipe que 
agregou! 

Por fim, meus caros amigos e colegas, peço a 
Deus que os abençoe com saúde, sonhos, sabedoria e 
disposição! Que possamos em breve nos confraternizar 
pessoalmente e brindar as alegrias de sermos Pediatras! 

Enquanto isso, cuidem-se de todas as formas! 
Cultivem o amor próprio e autocuidado, pratiquem 
atividade física prazerosa, saboreiem os alimentos 
da vida e da alma, divirtam-se como puderem e se 
desejarem, façam as suas orações e, estejam certos de 
que tenho admiro todos vocês e que podem sempre 
contar comigo! 

Grande abraço,

Marisa Lages Ribeiro
Presidente da Sociedade Mineira de Pediatria (2019-2020)


