
AGENDA NACIONAL 2012 !
12º Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia Pediátrica

14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica

Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

12º Congresso Brasileiro de Adolescência 

Data: 28/4 a 1º/5
Local: São Paulo/SP
Informações:  ou pelo telefone (41)3022-1247

Data: 17 a 19/5
Local: Fortaleza/CE
Informações: 

Data: 5 a 8/6
Local: Fecomércio - São Paulo/SP 
Informações:  ou pelo telefone (41)3022-1247

Data: 6 a 9/6
Local: São Paulo/SP
Informações:  ou pelo telefone (41)3022-1247

 

Data: 14 a 17/8
Local: Rio Centro - Rio de Janeiro 
Informações: 

Data: 10 a 13/10
Local: Rio de Janeiro/RJ
Informações:  ou pelo telefone (41)3022-1247 

Data: 31/10 a 2/11
Local: Florianópolis/SC
Informações: Ekipe de Eventos, pelo telefone (41)3022-1247

Data: 14 a 17/11
Local: Curitiba/PR
Informações: 

www.alergoped2012.com.br

www.nutroped2012.com.br

www.gastroped2012.com.br

www.cbtip2012.com.br 

www.nestlenutrition.com.br

www.infectoped2012.com.br

www.perinato2012.com.br

3º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica

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

17º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica

21º Congresso Brasileiro de Perinatologia

A 13ª edição do Congresso Mineiro de Pediatria, que teve início no dia 21 de abril, com os cursos pré-congresso, e se 
estendeu até o dia 25 de abril, foi sucesso absoluto. Com mais de mil participantes, o evento foi muito elogiado pelos 
congressistas, que tiveram oportunidade única de atualização científica em assuntos muito relevantes, e também de 
reencontro com colegas. Além do congresso, o IV Fórum da Academia Mineira de Pediatria também foi considerado 
brilhante por quem acompanhou as discussões, que foram consideradas atuais e completas.

O primeiro dia de congresso, sábado, contou com 13 cursos pré-congresso, que aconteceram na Faculdade de Medicina 
da UFMG e abordaram temas como adolescência, pneumologia pediátrica, neonatologia e nutrologia. No domingo, 22 de 
abril, aconteceu a cerimônia de abertura do evento, às 19h, no Ouro Minas Palace Hotel, local dos outros dias de congres-
so. 

Quem deu a palavra inicial na abertura foi o presidente da SMP, Paulo Poggiali, que destacou a luta dos pediatras 
mineiros pela conquista de condições dignas de trabalho e pela boa assistência às crianças e adolescentes em Minas, além 
de agradecer a todos que contribuíram para a realização do Congresso e de mostrar entusiasmo para com o evento que se 
iniciava. “Podemos dizer, sem medo de errar, que os quase mil pediatras que se inscreveram para este evento, sairão daqui 
com a sensação do dever cumprido. Um dever que todos nós temos que buscar sempre, a cada dia, o nosso crescimento 
pessoal, profissional e científico e o bem-estar de nossas crianças e adolescentes”, disse ele na ocasião. 

Depois, foi a vez da presidente do Congresso e vice da SMP, Raquel Pitchon, fazer uma retrospectiva de um ano de 
trabalho frente à organização do evento. “A comissão organizadora não mediu esforços para proporcionar aos congressis-
tas a discussão dos temas mais atuais, controversos e frequentes na prática clínica pediátrica”, declarou ela. A presidente 
lembrou também a realização do IV Fórum da Academia Mineira de Pediatria, organizado pelo presidente da AMP, José 
Sabino de Oliveira, e pelos acadêmicos Eduardo Carlos Tavares e Francisco Caldeira Reis.    

Em seu discurso, o presidente da SBP, Eduardo Vaz, também presente no evento, falou da importante parceria com a 
SMP, que vem ao longo dos últimos anos fazendo um trabalho de defesa profissional que serve de exemplo para outras 
especialidades brasileiras. 

A cerimônia contou ainda com a conferência “A criança, a floresta e os bichos”, proferida por Ângelo Machado. A 
palestra encantou o auditório lotado, que se impressionou com a versatilidade, inteligência e bom humor do professor 
Machado, um amante da natureza e das crianças.

Ao decorrer do Congresso, os participantes perceberam que Paulo Poggiali e Raquel Pitchon não estavam enganados ao 
imaginar um evento brilhante, que contou com auditório lotado todos os dias e, ao final, foi elogiado por todos os congres-
sistas.

Homenagens

Durante a abertura, o presidente da Academia Mineira de Pediatria, José Sabino de Oliveira, mereceu bonitas palavras 
da pediatra Raquel Pitchon, que fez um relato de toda a trajetória do intensivista, pediatra e professor do Departamento de 
Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, enfatizando sua presença constante nas ações da SBP e da SMP. 

Rubens Fabel, depois de 34 anos dedicados à Nestlé Minas Gerais, assumiu recentemente a Gerência Nacional de 
Desenvolvimento de Sinergias da empresa, função na qual continuará fazendo parcerias com a pediatria brasileira. Ele foi 
homenageado pelos anos de trabalho em conjunto com a SMP e com a Academia. Ao lhe entregar a placa, o presidente 
Paulo Poggiali elogiou seu profissionalismo e comportamento ético frente à pediatria mineira. 

A cerimônia terminou com a apresentação da Orquestra Jovem de Contagem, composta por meninos de baixa renda e 
em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa mostra como é possível, mesmo diante de uma difícil realidade, transfor-
mar para melhor a vida de muitos jovens.

Programação científica

Na segunda-feira, 23 de abril, o Congresso teve início com duas sessões de temas livres, que aconteceram paralela-
mente em dois auditórios, das 8h às 8h50, e contaram com miniconferências sobre opções terapêuticas para o tratamento 
da febre e derrame pleural. O destaque do dia ficou por conta da primeira conferência magna, cujo tema foi “Puericultura: 
novos desafios”, proferida por Jayme Murahovschi, que levantou questões relevantes sobre o novo papel dos pediatras na 
promoção da saúde para uma vida longa e saudável. A segunda-feira ainda contou com três miniconferências e três mesas 
redondas, além de visita aos estandes e do Simpósio Nestlé sobre refluxo em lactentes. A última mesa redonda do dia, que 
aconteceu das 18h15 às 19h30, contou com palestras sobre sepse neonatal, defesa profissional e anafilaxia.

O dia 24 de abril, terça-feira, começou com outras duas sessões de temas livres paralelas, com miniconferências sobre 
interpretação do hemograma e constipação intestinal. A conferência magna aconteceu logo depois, com o tema “Genética 
e a pediatria na atualidade”, na qual Marcos José de Aguiar apresentou novidades, benefícios e riscos do sequenciamento 
genético personalizado, dentre outras questões. A terça-feira contou, ainda, com três miniconferências e quatro mesas 
redondas, além de um Simpósio da GSK sobre a vacina contra HPV. A última mesa redonda do dia levou discussões sobre 
icterícia neonatal, a origem da vida e dermatoses comuns na infância.

O quinto e último dia de congresso também teve início com as sessões de temas livres, que contaram com miniconfe-
rências sobre as vacinas pneumo 10, 13 e 23, e sobre como orientar os pais de um paciente que não come. As sessões 
foram seguidas por conferência magna, proferida por Maurício Magalhães sobre o uso da hipotermia na prevenção do dano 
cerebral na síndrome hipóxico-isquêmica neonatal. O tema foi acompanhado com muita atenção pelos presentes, já que 
tratou de uma abordagem que ainda não é utilizada comumente no estado e tem apresentado bons resultados. 

A quarta-feira ainda teve outras três miniconferências e três mesas redondas, além de um simpósio da Sanofi sobre 
vitamina D. Os destaques ficaram por conta da mesa redonda sobre adolescente em risco, que tratou das violências 
contemporâneas, das drogas e dos transtornos escolares, e da miniconferência sobre o abuso de medicamentos nos 
transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, que fechou o congresso, às 18h30. 

IV Fórum da Academia Mineira de Pediatria

A quarta edição do Fórum da Academia Mineira de Pediatria aconteceu nos dias 23 e 24 de abril, também no Ouro 
Minas, e abordou três temas de muita atualidade e importância: idade penal da infância e adolescência; formação de 
recursos humanos para a assistência integral à criança e ao adolescente; e cuidados paliativos e home care na infância e 
adolescência. A opinião unânime dos participantes foi de que o evento foi muito bom e relevante.

Leia a cobertura completa da abertura clicando AQUI.

AGENDA ESTADUAL 2012 !
XIII Congresso Mineiro de Pediatria

Data: 21 a 25/4

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte/MG

Informações: ou pelo telefone (41) 3022-1247www.mineiroped2012.com.br 

Boletim Eletrônico Informativo 
Sociedade Mineira de Pediatria

27 de abril de 2012 - ano XI – nº 105    

Congresso Mineiro de Pediatria é sucesso mais uma vez

AGENDA INTERNACIONAL 2012 !
IX Congresso Iberoamericano de Neonatologia (Siben)

Organização: SMP, Neocenter, Siben

Data: 20 a 23/6 

Local: Minascentro – Belo Horizonte

Informações:  ou pelo telefone (31) 3291-9899 www.sibenbrasil.com.br

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

Homenagem ao presidente de honra profº José Sabino:
Eduardo Vaz, Jose Sabino, Paulo Poggiali e Raquel Pitchon

!DESTAQUE

Auditório lotado prestigia a abertura do 13º Congresso 
Mineira de Pediatria

Dr. José Sabino e Dr. Paulo Poggiali entregam placa a 
Rubens Fabel

Mesa no primeiro dia do Fórum da Academia Mineira de 
Pediatria


