
“Estou certo que este será o melhor Congresso é um desafio que todos nós 

Siben de todos os tempos” temos que enfrentar e tentar 

revolver”, enfatiza.Desta forma Fernando Cabañas, presidente da 

Sociedade Ibero-americana de Neonatologista –  Cabanãs

Siben terminou seu discurso na solenidade de “Durante os poucos anos 
abertura do  IX Congresso Ibero-americano de Neonatologia de existência da Siben, a entidade vem crescendo e tentan-
e da VII Reunião de Enfermagem – Siben,  evento, que lotou do cumprir sua missão fundamental que é a de melhorar a 
o auditório Topázio, no Minascentro, em Belo Horizonte. O qualidade da atenção aos recém-nascidos dos países ibero-
encontro, primeiro do gênero a ocorrer no Brasil, teve início  americanos”, disse o presidente Fernando Cabañas, ao fazer 
na quarta-feira, 20 de junho, com as oficinas pré-congresso, e sua intervenção na cerimônia de abertura, acrescentando 
se estenderá até o sábado, 23 de junho. A organização é da que os indicadores de saúde dos países ibero-americanos 
Siben, Sociedade Mineira de Pediatria e Grupo Neocenter. são bem menores que os países desenvolvidos, o que se 

“O Microprematuro e a Ecologia Perinatal” foram os dois supõe índices maiores da mortalidade infantil e de sequelas 

temas oficiais escolhidos para a discussão no Congresso e derivadas dos prematuros e microprematuros.   

assunto da palestra de abertura do presidente do evento, Ele acredita que embora já existam novas tecnologias 
Oswaldo Trindade Filho, que não deixou de lembrar a menina capazes de diminuir o risco de mortalidade dos neonatos, é 
Carolina, a menor prematura do Brasil, nascida em Nova necessário que seja formada mão de obra qualificada e apta, 
Lima, cidade próxima a Belo Horizonte, com 360 gramas, tanto de médicos como de enfermeiros, para que essa área 
“hoje símbolo nacional de sobrevivência no limite de viabilida- de trabalho esteja melhor preparada a enfrentar os proble-
de, tema a ser abordado no congresso”, lembrou o presidente. mas que ainda existem, pois, segundo um estudo da ONG 

O neonatologista falou sobre a  situação do prematuro Save The Children entre dez crianças menores de cinco anos 

extremo: “É um ser humano único. É o mais frágil, indefeso no mundo, dois milhões morrem no dia em que nascem, 

e dependente de todos os seres humanos. Ele depende de 99% destes últimos em países em desenvolvimento. O 

nós para tudo e gostaria, sim, de estar ainda no útero estudo conclui informando que as mortes previsíveis 

quente e a aconchegante de sua mãe”, completa. poderiam ter sido evitadas em 70% dos casos, com técnicas 

de baixo custo. O objetivo da Siben tem sido procurar O presidente do congresso continuou  informando que  
minimizar esses índices e colaborar com formação de mão 9% dos partos terminam com nascimento prematuro e 
de obra para atuar nos setores da neonatologia ibero-1,2% de todos os partos são de prematuros extremos. Ele   
americana e este Congresso é parte importante dessa lembrou a ecologia perinatal, um conceito de atendimento 
engrenagem.ao neonato, que busca tornar o ambiente, principalmente do 

microprematuro, menos hostil. O relacionamento da mãe O presidente da Siben conclui elogiando a neonatologia 

com o feto e com o recém-nascido e o acompanhamento da brasileira, que hoje conta com um trabalho sério de muitos 

família na recuperação dessa pequena criatura foram pediatras neonatologistas brasileiros, “o que dá uma ideia da 

palavras que emocionaram a plateia. grandeza da especialidade neste país e da seriedade dos 

profissionais da área”, finaliza.Para o presidente da Sociedade Mineira de Pediatria,  

HomenagemPaulo Poggiali, o Congresso já era um sucesso antes mesmo 

da abertura, com a presença de quase 1.500 inscritos, 39 Navantino Alves Filho, presidente de honra do IX 
trabalhos científicos aprovados para apresentação oral, 127 Congresso Ibero-americano de Neonatologia e da VII 
pôsteres, fora as conferências, plenárias, mesas redondas, Reunião de Enfermagem – Siben, fez uma homenagem a um 
colóquios e miniconferências, todas de alto grau científico. dos fundadores da neonatologia no país, o gaúcho Renato 
Paulo Poggiali fez questão de nominar os 24 países repre- Machado Fiori. Natural  de Porto Alegre. O Professor Fiori é 
sentados até aquele momento no Congresso, a maioria da graduado em medicina pela Universidade Federal do Rio 
região ibero-americana. Mas houve surpresas como a Grande do Sul (1962), tendo realizado concurso para Livre-

participação de representantes dos Estados Unidos, Israel e  Docência em 1976, na mesma Universidade, obtendo o título 

República Democrática do Congo. de Doutor em Ciências. 

Lembrando que a pediatria é a maior especialidade do Fez especialização em neonatolologia  no Children´s 

país, com 28 mil pediatras titulados e destes, 2.500  Hospital Medical Center, Harvard University, de 1969 a 1971 

neonatologistas, Eduardo Vaz, presidente da Sociedade e no Victoria Hospital, McGill University, em 1984. 

Brasileira de Pediatria, assegurou que uma pesquisa feita Atualmente é professor titular da Pontifícia Universidade 

recentemente apontou o nascimento de 270 mil prematu- Católica do Rio Grande do Sul. Tem experiência na área de 

ros/anos no Brasil. O estudo demonstrou, ainda, que Medicina, com ênfase em Neonatologia, atuando principal-

crianças que nascem abaixo de 32 a 36 semanas crescem mente nos seguintes temas: intervenções diagnósticas e 

adultos com problemas, pois aos 16 anos apresentam terapêuticas no recém-nascido criticamente doente, 

distúrbios psiquiátricos, como esquizofrenia ou transtorno surfactante pulmonar e nutrição do recém-nascido pré-

bipolar. “Daí a importância de um Congresso como este, pois termo.
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Primeiro Congresso da Siben no Brasil já é sucesso absoluto
!DESTAQUE

AGENDA NACIONAL 2012 !
Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

12º Congresso Brasileiro de Adolescência 

 

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.nestlenutrition.com.br

www.infectoped2012.com.br

www.perinato2012.com.br

17º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica

21º Congresso Brasileiro de Perinatologia

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

Navantino Alves Filho - presidente de honra do Congresso, Paulo Poggiali - presidente da SMP, Albertina Santiago Rego - 

Coordenadora de Estado da Saúde da Mulher Criança e Adolescente de Minas Gerais, Oswaldo Trindade Filho -  presidente 

do Congresso, Fernando Cabanas - presidente da Siben, Eduardo da Silva Vaz - presidente da SBP, Márcia Parizzi – 

Coordenadora Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Fábio Guerra – conselheiro do CRMMG e representante da Associação 

Médica de Minas Gerais


