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FORMAÇÃO

DESAFIOS !

Montes Claros realiza Curso de Urgência e Emergência Pediátricas   

AGENDA ESTADUAL 2011 !

EVENTO!
9º Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia em Ouro Preto  

Mais de 700 participantes, entre controle da obesidade das crianças no passando pela sua formação em 

médicos, residentes, alunos dos Brasil" . endocrinologia pediátrica na França, 

cursos de medicina, fisioterapia, onde se especializou em hipotiroidis-Justa homenagem ao pediatra 

enfermagem e nutrição,  lotaram as mo congênito. Antônio José das Chagas 

dependências do Centro de Artes e “Dr. Chagas é um do pioneiros na Antônio José das Chagas é um 
Eventos de Ouro Preto, em abril endocrinologia pediátrica brasileira e nome conhecido na área da pediatria 
passado, quando ali se realizou o 9º foi responsável pela criação do  Núcleo brasileira, especialmente a endocrino-
Congresso Brasileiro Pediátrico de de Serviço de Endrocrinologia logia. Conhecido não somente pela 
Endocrinologia e Metabologia, Pediátrica dos Hospital das Clínicas,  competência profissional e qualidade 
organizado pela Sociedade Brasileira referência em Minas Gerais e no científica do trabalho, mas também 
de Endocrinologia e Metabologia Brasil”,  informa  a doutora em seu pelo seu cuidado de 45 anos às 
(Cobrapem). O evento, que contou discurso. Ela lembra, ainda, que o crianças,  Dr. Chagas  é também um 
com  o apoio da Sociedade Brasileira homenageado não parou depois da preocupado com as questões sociais e 
de Pediatria (SBP), Faculdade de aposentadoria. Continua com suas políticas do país, além de ser um 
Medicina da UFMG  e da Sociedade atividades acadêmicas e de consultó-batalhador pelas causas dos pediatras.
Mineira de Pediatria (SMP), reuniu rio, sendo ainda membro da Academia Foi em função de tudo isso que a 
palestrantes nacionais e estrangeiros Mineira de Pediatria.doutora Ivani Novato fez uma emocio-
em conferências e  simpósios. Dra. Ivani completou sua homena-nante homenagem ao Dr. Chagas, 

Presidido pela doutora Ivani gem dizendo que a atuação do Dr. presidente de honra do 9º Congresso 
Novato, o Congresso levantou Chagas extrapola os limites regionais, e  presidente do Comitê Científico de 
assuntos de relevância para o estudo pois participa ativamente do Endocrinologia Pediátrica da SMP. 
da endocrinologia pediátrica, em Departamento de Endocrinologia da Lembrou de sua atuação como 
especial, a abordagem dos distúrbios SBP, do qual foi presidente por dois sargento da Aeronáutica e controlador 
de crescimento, com a participação do mandatos, com atuação fundamental de  voos  no  ae ropo r to  da  
professor Steven Chernausek, para a instituição do título da área, Pampulha,(atividade que exerceu 
radicado nos Estados Unidos.  O tema contribuindo com palestras e cursos, durante o curso de medicina) até a 
relacionado às doenças tireoidianas incluindo a presidência do II aposentadoria como professor adjunto 
trouxe o professor Scott Rvkees, dos COBRAPEMda  Faculdade de Medicina da UFMG, 
Estados Unidos. Para falar sobre o 

diabetes mellitus, o evento contou 

com  a presença da professora 

norteamericana,  Silva Arslanian. 

Todos esses temas tiveram a partici-

pação de palestrantes brasileiros de 

renome.  

Para a doutora Ivani Novato, um 

dos assuntos que mais chamaram a 

atenção dos presentes foi  a aborda-

gem de uma discussão que vem 

ganhando muita importância na 

criança e no adolescente, a obesidade 

infantil. Diversas palestras foram 

realizadas sobre o tema, entre as 

quais, a proferida pelo professor 

Carlos Augusto Monteiro, da 

Universidade do Estado de São Paulo 

(USP),  “Intervenções públicas para 

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

Ix Congresso Iberoamericano De Neonatologia (siben)

Data: 05 e 06 de agosto de 2011
Local: Ouro Minas Palace Hotel
Informações/Inscrições:

Data: 12 e 13 de agosto de 2011
Local: Centro de Convenções da Associação Médica de MG

Data: 18 a 20 de agosto de 2011
Local: Associação Médica de Minas Gerais
Informações: Sociedade Mineira de Pediatria (31) 3224-0857

VAGAS LIMITADAS

Desafios a vencer
Data: 01 a 03 de setembro de 2011
Local: Auditório “A” do CEA – Av. Frei Paulino, 30 – Uberaba/MG

Minas Centro - Belo Horizonte- Minas Gerais - Brasil
20 a 23 de junho de 2012

 www.alergopneumoped.com.br    

jornadapneumo@gmail.com

Veja a programação

http://www.pneumominas2011.com.br/
Veja a Programação

secretaria@smp.org.br

Veja programação e ficha de inscrição.

Veja aqui a programação

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

V Simpósio Mineiro de Nutrição Pediátrica

Nos dias 17 e 18 de junho, 36 de acompanhar as aulas sobre “Diag- “O curso foi muito bom, com 

residentes e pediatras participaram do nóstico diferencial, abordagem na excelente participação dos colegas, 

Curso de Urgências e Emergências urgência e tratamento”, “Crise convulsi- fazendo com que a capacidade da sala 

Pediátricas, realizado na cidade de va: medidas de suporte e tratamento”, utilizada no primeiro dia de evento 

Montes Claros, no Centro Ambulatorial “Abordagem da crise aguda”, e “Urgênci- fosse pequena. No dia seguinte, 

de Especialidades. O evento foi as em cirurgias pediátricas”. Encerrando utilizamos o auditório do Centro 

resultado da parceria entre Sociedade as atividades do evento, foi realizada Ambulatorial, proporcionando maior 

Mineira de Pediatria e Conselho mesa redonda sobre assuntos atuais e conforto aos participantes”, afirma 

Regional de Medicina de Minas Gerais de extrema importância à especialidade: Itagiba de Castro Filho, Conselheiro do 

(CRM-MG) . sepse neonatal, pneumonias agudas, CRM-MG e um dos organizadores do 

derrame pleural e constipação intestinal. evento. Os inscritos tiveram a oportunidade 

Palestrantes posam para foto

AGENDA NACIONAL 2012 !
XIII Congresso Mineiro de Pediatria

3º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica

12º Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva Pediátrica
11º Congresso Latino Americano de Terapia Intensiva Pediátrica

14º Congresso Brasileiro de Ensino
9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente
2º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes

21º Congresso Brasileiro de Perinatologia

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte – MG

Data: 21 a 25 de abril de 2012.

Data: 28 de abril a 1 de maio 
Local: São Paulo/SP
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Data: 17 de maio a 19 de maio 
Local: Fortaleza/CE

Data: 05 de junho a 08 de junho 
Local: Fecomércio - São Paulo/SP 
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Data: 06 de junho a 09 de junho 
Local: São Paulo/SP
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Data: Setembro
Local: Florianópolis/SC
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Data: Setembro
Local: São Paulo/SP
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247 

Data: Novembro
Local: Rio de Janeiro/RJ
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247 

Data: 14 de novembro a 17 de novembro 
Local: Curitiba/PR
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247 

12º Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia Pediátrica

14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica

12º Congresso Brasileiro de Adolescência

17º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica

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

Pediatras e residentes comparecem em peso às aulas

Estudantes criam a Liga Acadêmica de Puericultura, Pediatria e Adolescência   

Foi com o objetivo de contribuir também queremos incentivar a 

para a formação acadêmica dos produção de projetos científicos e 

futuros médicos, aprimorando seus sociais”, afirma Jordana. 

conhecimentos técnicos – práticos Seleção de novos membros

em pediatria, que dez acadêmicos de As atividades da LAPPA terão início 

med i c ina  fo rmaram a  L iga  no dia 2 de agosto, na Faculdade de 

Acadêmica de Puericultura, Pediatria Ciências Médicas de Minas Gerais, às 

e Adolescência (LAPPA). 19h, com a realização de um Simpósio 

A LAPPA é fundada na Faculdade Introdutório para a seleção de 15 novos 

de Ciências Médicas de Minas Gerais acadêmicos. Na ocasião, o professor 

(FCMMG), sob orientação do profes- Benedito Scaranci apresentará aula 

sor Ewaldo Aggripino Fraga de sobre “Crescimento e desenvolvimento 

Mattos Júnior e está aberta a todos com enfoque no cartão de saúde da 

os acadêmicos das faculdades de criança”. Após a aula, os alunos farão 

medicina de Belo Horizonte e região uma prova para seleção de novos 

metropolitana. integrantes.  

Segundo Jordana Figueiredo Para inscrição no Simpósio In-

Zamboni, acadêmica de Medicina do trodutório acesse 

4º ano da FCMMG e uma das funda- Início das atividades
Sociedade Mineira de Pediatria. doras da LAPPA, um dos principais Após a seleção de todos os mem-
“Acreditamos ser muito importante o objetivos da Liga é colaborar para a bros da Liga, terão início as ativida-
contato dos acadêmicos com as criação de um novo des oficias da LAPPA. A 
sociedades visto que muitos de nós conceito sobre pediatria. primeira delas será a aula 
desconhecemos o papel dessas “Dentro das faculdades inaugural, no dia 9 de 
instituições. Ter o apoio da SMP para o somos, muitas vezes, agosto, na Faculdade de 
desenvolvimento e sucesso do nosso d e s m o t i v a d o s  p o r  Ciências Médicas de Minas 
projeto é essencial”, diz Jordana. professores e outros Gerais. O evento contará 

Para mais informações sobre a colegas a escolher a com a participação de 

LAPPA, acesse   ou pediatria como especia- todos os integrantes da 

envie um e-mail para lidade. Por isso, além de Liga e a aula será minis-

. aperfeiçoar habilidades, trada por um membro da 

www.lappaped.com

www.lappaped.com

conta-

to@lappaped.com

“Ter o apoio da SMP é essencial”, 
Jordana Zamboni

V Simpósio Mineiro de Nutrição Pediátrica   
Durante os dias 01 a 03 de tem como tema central “Desafios a  a programação completa 

setembro, a cidade de Uberaba vencer”. O evento tem a aprovação do Simpósio no site da SMP e 

sediará a 5ª edição do Simpósio de seis pontos da Comissão informações sobre o processo de 

Mineiro de Nutrição Pediátrica, que Nacional de Acreditação (CNA). inscrição. 

Veja aqui

Homenagem emocionada da Dra. Ivani ao Dr. Chagas

!APROVEITE

Pneumominas 2011: 31 de julho é o último dia para inscrições com desconto   
O dia 31 de julho é o último dia Torácica/1º Congresso Mineiro de Convenções da Associação Médica. O 

para inscrição via internet com P n e u m o l o g i a  P e d i á t r i c a .  O  Pneumominas 2011 terá pontuação da 

desconto ao 11º Congresso Mineiro Pneumoninas será realizado nos dias CNA. Mais informações no site: 

de  Pneumolog ia  e  C i rurg ia  11 a 13 de agosto no Centro de www.pneumominas2011.com.br

!NEONATOLOGIA

Congresso da Siben será em Santiago do Chile
A Sociedade Iberoamericana de de Convenções de Casa Piedra, em integração das equipes de médicos e 

Neonatologia espera a participação de Santiago, nos dias  19 a 22 de outubro. enfermeiros para melhorar o cuidado 

1.500 inscritos naquele que está sendo neonatal. De Belo Horizonte já estão Entre os temas de maior relevância, 

considerado um dos maiores eventos confirmadas as presenças dos pedia-estarão sendo discutidas as terapias de 

científicos do Chile este ano: o VIII tras Paulo Poggiali, Oswaldo Trindade, estabilização e apoio em hemodinâmi-

Congresso Iberoamericano de Waldemar Fernal, Vânia Viotti, José ca e problemas respiratórios e infeccio-

Neonatologia, a ser realizado no Centro Sabino e Navantino Alves Filho.sos. Em todos eles será considerada a 

A Sociedade Iberoamericana de de Convenções de Casa Piedra, em integração das equipes de médicos e 

Neonatologia espera a participação de Santiago, nos dias  19 a 22 de outubro. enfermeiros para melhorar o cuidado 

1.500 inscritos naquele que está sendo neonatal. De Belo Horizonte já estão Entre os temas de maior relevância, 

considerado um dos maiores eventos confirmadas as presenças dos pedia-estarão sendo discutidas as terapias de 

científicos do Chile este ano: o VIII tras Paulo Poggiali, Oswaldo Trindade, estabilização e apoio em hemodinâmi-

Congresso Iberoamericano de Waldemar Fernal, Vânia Viotti, José ca e problemas respiratórios e infeccio-

Neonatologia, a ser realizado no Centro Sabino e Navantino Alves Filho.sos. Em todos eles será considerada a 

AGENDA NACIONAL 2011 !
CANP - Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica 

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

10° Fórum da Academia Brasileira de Pediatria - Calil K. Farhat 

- Veja aqui os cursos programados 

www.simposioreanimacao2011.com.br

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

www.siben.net

http://www.forumcasbp.com.br

4º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal

VIII Congresso Iberoamericano de Neonatologia (Siben)

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

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

Santiago – Chile
19 a 22 de outubro   
Inscrições: 

Data: 21 e 22 de outubro  
Local: Campinas (SP)

Ser pediatra é 
cuidar do presente 
para melhorar 
o futuro

Dia do pediatra: 
27 de julho


