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EDUCAÇÃO CONTINUADA 

LEMBRANÇAS!
Justas homenagens a Waldir de Almeida Ribas e José Silvério Santos Diniz  

AGENDA ESTADUAL !

O presidente da Sociedade A reciclagem e a recertificação nas diretrizes publicadas pela 

Mineira de Pediatria, Paulo Poggiali, dos instrutores do Programa de Academia Americana de Pediatria e 

abriu oficialmente no dia 11 de Reanimação Neonatal de Minas A s s o c i a ç ã o  A m e r i c a n a  d e  

junho o Curso de Recertificação de Gerais foram elaboradas tendo em Cardiologia. 

Inst rutores idea l i zado pe lo vista as novas condutas publicadas O curso engloba temas distintos 
Programa de Reanimação Neonatal em  2010 e 2011. Os instrutores para capacitação de médicos 
da Sociedade Brasileira de Pediatria tiveram acesso ao novo material (pediatras) e de auxiliares de 
e organizado em Minas Gerais pela didático e participaram ainda, de reanimação, enfermeiros, técnicos 
diretora de PRN da Sociedade reunião geral com as organizado- e auxiliares de enfermagem, e 
Mineira de Pediatria, Márcia G. ras. todos os profissionais que atuam 
Penido Machado, pela diretora de O Programa de Reanimação em sala de parto. São dez horas de 
cursos PRN e PALS da SMP, Marcela Neonatal é um programa de aula (preferencialmente em um 
Damásio Ribeiro de Castro e pela capacitação de abrangência único dia), 40 alunos por turma, 
secretaria executiva do PRN da SBP, nacional. Trata-se de curso teórico- sendo que as aulas práticas devem 
Lêni Márcia Anchieta. Mais de 60 prático atualizado e baseado nas ser ministradas por um instrutor 
pediatras instrutores participaram melhores evidências disponíveis               para um grupo de seis a oito alunos.  
do evento. Na oportunidade, o Dr. a partir dos processos de revi-               Os interessados podem ligar 
Paulo Poggiali deu as boas vindas são sistemática de dados elabora- para a secretaria da Sociedade 
aos instrutores, enfatizando a dos pela força tarefa neonatal               Mineira de Pediatria, telefo-                    
importância do trabalho do grupo do International Liaison Commi- ne: 31 3224 0857 ou email:                            
da reanimação neonatal na diminu- tee on Resuscitation (llcor) e              .
ição do número de óbitos em 

recém-nascidos em Minas Gerais. 

Somos o segundo polo brasileiro de 

treinamento de profissionais para 

assitência ao recém-nascido na sala 

de parto.

Nascem cerca de 3.000.000 de 

bebês por ano no Brasil e a mortali-

dade neonatal, aquela que acomete 

os recém-nascidos até 28 dias de 

vida, responde hoje, por aproxima-

damente 68% da mortalidade 

infantil e atinge cerca de 13 em 

cada 1000 nascidos vivos. Reduzir 

esse número é um desafio para toda 

a sociedade. Cerca de 20% dos 

bebês que morrem antes de um 

mês de vida sofreram de asfixia 

perinatal e a melhoria da assistên-

cia às gestantes e aos bebês nesse 

momento tão importante pode 

reduzir o número de óbitos e de 

sequelas.

secretaria@smp.org.br

Curso de Recertificação de Instrutores em Reanimação Neonatal 

Waldir de Almeida Ribas,  ex- carreira universitária. Foi responsável pela criação, em 

presidente da SMP em 1971 e Sócio 1968, da Unidade de Nefrologia Pediátrica (UNP), órgão 

Fundador da Academia Mineira de do Departamento de Pediatria da UFMG, que cresceu e se 

Pediatria. Graduado em Ciências solidificou através dos anos. Foi diretor do Hospital das 

Médicas, em 1955, pela Faculdade Clínicas da UFMG e na década de 

de Medicina da Universidade 1990, organizou, juntamente com a 

Federal de Minas Gerais, dedicou Escola de Enfermagem da UFMG, o 

seu trabalho como pediatra ao Programa Interd i sc ip l inar de 

atendimento a recém-nascidos nos P revenção  e  As s i s t ênc i a  na  
hospitais Odilon Behrens, Felício Rocho e na Clínica Insuficiência Renal Crônica em 
Infantil Pio XII, da qual foi um de seus fundadores. Crianças e Adolescentes. Foi profes-

José Silvério Santos Diniz, ex-presidente da sor desde 1964, quando ingressou 

Sociedade Mineira de Pediatria e acadêmico titular da como Instrutor de Ensino, até se 

Academia Mineira de Pediatria. Sua trajetória profissio- aposentar em 1994, como Livre-Docente e Professor 

nal teve início em 1960, quando se graduou em Titular. Mesmo depois de aposentado, nunca deixou de 

Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas. Em 1964, participar das reuniões de pesquisa com seu grupo na 

foi selecionado, pela então Cátedra de Pediatria da Unidade de Nefrologia Pediátrica. Recebeu, em 2007, o 

Universidade Federal de Minas Gerais, para exercer as título de Professor Emérito da Faculdade de Medicina da 

funções de instrutor de Ensino, porta de entrada da sua UFMG. 

!CÂNCER INFANTIL

O pediatra e presidente do Comitê de Onco-

Hematologia Pediátrica da SMP, Joaquim Caetano de 

Aguirre, representou o presidente Paulo Poggiali, na 

inauguração da Unidade de Onco-Hematologia Pediátrica 

Professor Marco Antônio Borato, inaugurada recente-

mente no Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

Inauguração de Unidade Onco-Hematologia Pediátrica

CANP - Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica 

4º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal

10° Fórum da Academia Brasileira de Pediatria 

XIII Congresso Mineiro de Pediatria

- Veja aqui os cursos programados 

www.vacinas2011.com.br

www.simposioreanimacao2011.com.br

www.cbpediatria2011.com.br
www.pneumoped2011.com.br
www.reumatoped2011.com.br

www.siben.net

11º Simpósio Brasileiro de Vacinas

35º Congresso Brasileiro de Pediatria / 8º Congresso Brasileiro de 
Reumatologia Pediátrica / 13º Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica

Vlll Congresso Iberoamericano de Neonatologia (SIBEN)

IX Congresso Iberoamericano de Neonatologia (SIBEN)

Data: 29 de junho à 02 de julho
Local: Aracaju/SE

Data: 08 a 10 de setembro 
Local: São Paulo/SP

Data: 08 a 12 de outubro de 2011
Local: Salvador/BA 

 

Data: 21 e 22 de Outubro 2011 
Local: Campinas (SP)

Local: Santiago - Chile
Data:19 a 22 de outubro  DE 2011

Inscrições: 

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte – MG

Data: 21 a 25 de abril de 2012.

Local: Minascentro - Belo Horizonte – Minas Gerais

Data: 20 a 23 de junho de 2012

AGENDA NACIONAL !
CANP - Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica 

4º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal

10° Fórum da Academia Brasileira de Pediatria 

XIII Congresso Mineiro de Pediatria

- Veja aqui os cursos programados 

www.vacinas2011.com.br

www.simposioreanimacao2011.com.br

www.cbpediatria2011.com.br
www.pneumoped2011.com.br
www.reumatoped2011.com.br

www.siben.net

11º Simpósio Brasileiro de Vacinas

35º Congresso Brasileiro de Pediatria / 8º Congresso Brasileiro de 
Reumatologia Pediátrica / 13º Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica

Vlll Congresso Iberoamericano de Neonatologia (SIBEN)

IX Congresso Iberoamericano de Neonatologia (SIBEN)

Data: 29 de junho à 02 de julho
Local: Aracaju/SE

Data: 08 a 10 de setembro 
Local: São Paulo/SP

Data: 08 a 12 de outubro de 2011
Local: Salvador/BA 

 

Data: 21 e 22 de Outubro 2011 
Local: Campinas (SP)

Local: Santiago - Chile
Data:19 a 22 de outubro  DE 2011

Inscrições: 

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte – MG

Data: 21 a 25 de abril de 2012.

Local: Minascentro - Belo Horizonte – Minas Gerais

Data: 20 a 23 de junho de 2012

CANP - Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica 

4º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal

10° Fórum da Academia Brasileira de Pediatria 

XIII Congresso Mineiro de Pediatria

- Veja aqui os cursos programados 

www.vacinas2011.com.br

www.simposioreanimacao2011.com.br

www.cbpediatria2011.com.br
www.pneumoped2011.com.br
www.reumatoped2011.com.br

www.siben.net

11º Simpósio Brasileiro de Vacinas

35º Congresso Brasileiro de Pediatria / 8º Congresso Brasileiro de 
Reumatologia Pediátrica / 13º Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica

Vlll Congresso Iberoamericano de Neonatologia (SIBEN)

IX Congresso Iberoamericano de Neonatologia (SIBEN)

Data: 29 de junho à 02 de julho
Local: Aracaju/SE

Data: 08 a 10 de setembro 
Local: São Paulo/SP

Data: 08 a 12 de outubro de 2011
Local: Salvador/BA 

 

Data: 21 e 22 de Outubro 2011 
Local: Campinas (SP)

Local: Santiago - Chile
Data:19 a 22 de outubro  DE 2011

Inscrições: 

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte – MG

Data: 21 a 25 de abril de 2012.

Local: Minascentro - Belo Horizonte – Minas Gerais

Data: 20 a 23 de junho de 2012

A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br

de Minas Gerais, com apoio do Instituto Ronald McDonald 

e da  Fundação Sara. A nova unidade é destinada ao 

tratamento de crianças e adolescentes carentes com 

câncer e tem capacidade para o atendimento médio 

mensal de 30 pacientes acompanhados pela oncologia e 

558 pela hematologia.

O auditório lotado e atento à aula da Dra. Marcela Damásio

NUTRIÇÃO!
V Simpósio Mineiro de Nutrição Pediátrica 

Curso de Urgências e Emergências Pediátricas em 
Montes Claros. Não deixe de participar!

Data: 17 a 18 de junho de 2011.

Local: Centro Ambulatorial de Especialidades – CAETAN – HUCF -  10º Andar – Centro Alfa de Treinamento – CATS

Organização: Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais - Departamento de Coordenação das Regionais - 

Sociedade Mineira de Pediatria – Comissão de Educação Médica Continuada 

Clique aqui e veja a programação

Rafael

Jornada de Pediatria no Triângulo
A XXIII Jornada de Pediatria da uniram nutricionistas e pediatras na experiências muito importante.

Regional Vale do Rio Doce da discussão de  temas bastante atuais Na oportunidade, a pediatra 

Sociedade Mineira de Pediatria e palestrantes de altíssimo nível. Os Carmem Tiveron recebeu o prêmio 

realizada no inicio de junho, junta- debates geraram perguntas e “Mérito em Pediatria – 2011” , organi-

mente com a disciplina de pediatria muitas reflexões e uma troca de zado pela Regional todos os anos. 

da Universidade do Triângulo Mineiro 

em Uberaba, foi um grande sucesso 

de público e de qualidade das 

palestras oferecidas. O evento 

contou com a participação de mais de 

120 pessoas e na palestra magna 

houve a presença do Dr. José Dirceu 

Ribeiro – da Unicamp, que falou 

sobre “Sibilância em Lactentes”. No 

dia seguinte, o palestrante falou, 

ainda, sobre “Asma e Infecção”.

Para  o pediatra Luciano Borges, 

presidente do Departamento 

Científico de Aleitameto Materno da 

Sociedade Brasileira de Pediatria, foi 

um excelente encontro onde se 

Os interessados em participar do V Simpósio Mineiro estado nutricional”, “Anemia Ferropriva”, “Alergia 

de Nutrição Pediatria, a se realizar em Uberaba nos dias 1 Alimentar” e  “O papel do pediatra, nutricionista, terapeu-

a 3 de setembro, têm até o dia 10 de julho para apresen- ta ocupacional e do preparador físico no desenvolvimento 

tar seus temas livres.  da criança”. Os debates serão realizados em grandes 

palestras e mesas redondas com o objetivo de discutir e “Desafios a vencer” é o tema do Simpósio, que será 

levar ao conhecimento dos participantes, as novidades e realizado pelo Comitê de Nutrologia da Sociedade Mineira 

pesquisas atuais na área da nutrição. São aguardados de Pediatria e a Universidade Federal, com a participação 

cerca de 400 inscritos. As inscrições estão abertas a de palestrantes de Minas, São Paulo e Santa Catarina.

pediatras, médicos residentes, estudantes de medicina e “Prevenção da Obesidade Infantil: que evidências 
profissionais da área de saúde. Mais informações: (31) devemos considerar relevantes?”, “O consumo 
3224 0857 ou .Alimentar das Crianças Brasileiras: relação com o secretaria@smp.org.br

Simpósio de cuidados primários discutiu também valorização profissional
Mais de 300 pessoas participaram ram do evento que teve a coordena- serviços de urgência dos hospitais. 

do “Simpósio de Cuidados Primários ção geral do Dr. Leonardo Falci “Percebo que essa deficiência é de 

e Urgência em Pediatria”, que Mourão, presidente do Comitê de muita gravidade e tem como origem a 

aconteceu nos dias 27 de 28 de maio, Cuidados Primários da SMP. pouca valorização, em todos os 

no auditório Ney Soares, do UNI-BH, sentidos, do pediatra na urgência: o Como o seminário ocorreu em um 

em Belo Horizonte. Promovido pela descuido para com a área física e a momento especial, quando se discute 

Sociedade Mineira de Pediatria estrutura de trabalho para o médico a valorização da pediatria, o evento 

(SMP), o Simpósio teve o objetivo de que fica na linha de frente do serviço permitiu também a avaliação da 

apresentar e discutir casos médicos e grave crise do setor, que nos últimos de prontoatendimento, a má remune-

soluções sobre o pronto-atendimento quatro anos fez com que vários ração tanto no serviço público quanto 

de crianças e como devem ser esses hospitais fechassem os seus serviços na Saúde Suplementar e na necessi-

cuidados iniciais.  Médicos pediatras, pediátricos.  dade de melhor preparação e treina-

traumatologistas, estudantes de mento, desde a universidade, para Para o Dr. Leonardo Falci Mourão, 

medicina e profissionais diversos do formação deste tipo de médico”, o Simpósio oportunizou chamar a 

atendimento de urgência participa- comenta. atenção para a falta de pediatras nos 

Reunião Científica

III Fórum da Academia Mineira de Pediatria

V Jornada de Pneumologia e Alergia Pediátrica - Hospital Felício Rocho e 
Hospital Infantil João Paulo II - Belo Horizonte

VII Jornada Mineira em Defesa da Amamentação

Tema: "Ultrassonografia em casos de dor abdominal na criança".

Data: 15 de junho 2011  as 20:00

Local: Associação Médica de Minas Gerais - Av. João Pinheiro, 161 – Centro

Data e local: 16 a 18/06/2011 – Ouro Minas Palace Hotel

Informações: 

“Crianças em Risco: Velhos Problemas, Novas Abordagens”

Local: Associação Médica de MG – Rua João Pinheiro, 161 - Centro BH/MG

Data: 17 e 18 de junho de 2011

Vagas limitadas. Inscrições gratuitas

Inscrições antecipadas: Secretaria da Academia Mineira de Pediatria

Tel: 31-3222-9861 / 31- 3224-0857 (HORÁRIO COMERCIAL)

E-mail:  / 

Data: 17 a 18 de junho de 2011
Local: Centro Ambulatorial de Especialidades – CAETAN – HUCF - 10º Andar – Centro Alfa de Treinamento – CATS - 
Montes Claros – Minas Gerais
Organização: Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais / Departamento de Coordenação das Regionais / 
Comissão de Educação Médica Continuada / Sociedade Mineira de Pediatria
Programação:  

Data: 05 e 06 de agosto de 2011

Local: Ouro Minas Palace Hotel

Informações/Inscrições:  - 

Data: 11 a 13 de agosto de 2011
Local: Centro de Convenções da Associação Médica de MG
Informações: 

Data: 18 a 20 de agosto de 2011

Local: Associação Médica de Minas Gerais

Informações: Sociedade Mineira de Pediatria (31) 3224-0857 - 

"Desafios a vencer"

Data: 01 a 03 de setembro de 2011 

Local: Auditório “A” do CEA – Av. Frei Paulino, 30 – Uberaba/MG

Veja a programação

Clique aqui para ver a ficha de inscrição

www.somiti.org.br

secretaria@smp.org.br smp@smp.org.br

http://www.smp.org.br/vector/arquivos/553.pdf

www.alergopneumoped.com.br jornadapneumo@gmail.com

http://www.pneumominas2011.com.br/

secretaria@smp.org.br

XII Congresso Mineiro de Terapia Intensiva

Curso de Urgências e Emergências Pediátricas

XI Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia Torácica / I Congresso Mineiro 
de Pneumologia Pediátrica

V Simpósio Mineiro de Nutrição Pediátrica

O professor José Dirceu Ribeiro na palestra de abertura 


