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Congresso

14º Congresso Mineiro de Pediatria reuniu especialistas,
residentes e acadêmicos em atividades e palestras no Minascentro

Mesa de abertura do 14º Congresso Mineiro de Pediatria, no momento da execução do hino nacional pela pediatria e
cantora Sandra Ornelas, seu irmão o contrabaixista Cid Ornelas, e o tecladista Clóvis Aguiar.
médicos, residentes e estudantes de medicina foi de grande
importância. Nos corredores entre os stands de patrocinadores e expositores, muitos se mostraram empolgados e com
expectativas altas quanto ao Congresso. Para a médica
pediatra Lucimar Viana, a proposta do 14º Congresso Mineiro
de Pediatria foi além da qualificação e atualização dos
profissionais, mas também “um momento de confraternizar
com amigos”. O clínico geral Paulo Lima ressaltou ainda que
além da atualização dos temas importantes, o evento
permitiu contato com profissionais que vieram de diferentes
regiões de Minas Gerais, ou até mesmo do Brasil.
Entre tantas palestras, trabalhos e mesas redondas, os
casos clínicos ao final de cada dia tiveram a participação ativa
da plateia. Na ocasião, os palestrantes apresentaram um caso
diferente por dia e, com placas verdes, vermelhas e amarelas,
os participantes opinaram sobre quais atitudes seriam
corretas em cada momento do tratamento. A atividade gerou
uma descontração e participação maior de todos que
estavam presentes.
O 14º Congresso Mineiro de Pediatria encerrou suas
atividades na noite de quarta-feira, 22 de abril, cumprindo
aquilo que foi proposto: atualizar e qualificar profissionais e
acadêmicos da área de Medicina. Para muitos dos participantes, a oportunidade de estar presente em um evento como
este possibilitou um crescimento grande para a carreira
profissional. "A forma como o Congresso abordou todos os
temas foi muito interessante, passando por vários aspectos
da saúde da criança de uma forma rápida e eficaz", finalizou a
estudante de Medicina, Gabriela Costa.

Organizado pela Sociedade Mineira de Pediatria, a 14ª
edição do Congresso Mineiro de Pediatria reuniu médicos,
residentes e estudantes em quatro dias de atividades,
palestras, mesas redondas e momentos de descontração no
Minascentro. Entre os dias 19 e 22 de abril, o evento preparou
e permitiu discussões sobre os temas mais relevantes da
pediatria, com uma proposta de atualizar e qualificar para os
desafios da atualidade.
Abertura
No domingo, 19 de abril, vários participantes se reuniram
para a solenidade de abertura. Na composição da mesa
estavam presentes: Eduardo da Silva Vaz, presidente da
Sociedade Brasileira de Pediatria (SMP); Raquel Pitchon dos
Reis, presidente da SMP; Maria do Carmo Barros de Melo,
vice-presidente da SMP e presidente do Congresso; Lincoln
Lopes Ferreira, presidente da AMMG; Fábio Guerra, vicepresidente do CRMMG; Fernando Mendonça, diretor
secretário-geral do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais;
Cláudia Regina Lindgren Alves, chefe do departamento de
pediatria da UFMG; Navantino Alves Filho, representante do
departamento de pediatria da Faculdade de Ciências Médicas
de MG; e Márcia Parizzi, representante da Secretaria de Saúde
de Belo Horizonte.
“O tema 'Pediatria: atualização e qualificação' foi escolhido após muitas discussões, mas segue a premissa de que nós
temos de nos valorizar enquanto profissionais, pois somos os
melhores profissionais para estar à frente do cuidado do
bebê, da criança e do adolescente”, comentou a presidente
do Congresso, Maria do Carmo Melo. Para a médica, o
pediatra é importante não só por cuidar da criança, mas por
toda sua influência na relação com a família e o mundo. “Nós
temos a força de mudar comportamentos familiares e fazer
algumas intervenções socioculturais no nosso dia-a-dia”,
completou em seu discurso de abertura.
A Conferência de Abertura também foi marcada pelo
lançamento da Campanha de Prevenção da Obesidade na
Infância e na Adolescência, idealizada por Antônio José das
Chagas, presidente do Comitê de Endocrinologia Pediátrica
da SMP. Em seu discurso, o médico afirmou que a campanha
tem “grande importância na saúde pública e deve mudar a
vida de quem, logo cedo, carrega um problema tão grande”.
Ressaltando a importância de uma campanha como esta,
Eduardo da Silva Vaz reafirmou que “cuidar adequadamente
das crianças nos dias de hoje é uma contribuição e esforço
grande de toda Sociedade Brasileira de Pediatria”.
Homenageados
A 14ª edição do Congresso Mineiro fez homenagens a
figuras ilustres da pediatria brasileira. Os professores Ênio
Leão, Francisco José Penna, José Mariano Sales Alves e Marta
Alice Venâncio Romanini receberam placas das mãos da
diretoria da SMP por seus trabalhos prestados à especialidade
e à formação de várias gerações de pediatras em Minas
Gerais.
Programação Científica
Durante os três dias de atividades e palestras, que se
iniciaram na segunda-feira, 20 de abril, a participação de

No próximo boletim, você confere um pouco mais
sobre o Congresso Mineiro de Pediatria: números gerais,
premiação dos Temas Livres e cobertura do evento nas
Redes Sociais.

Eduardo Vaz, presidente da SBP com os responsáveis pela
idealização e criação da Campanha de Prevenção da
Obesidade na Infância e na Adolescência. Da esquerda para
direita: Thalma de Oliveira, artista plástica; Ivani Silva,
membro do Comitê de Endocrinologia Pediátrica; Raquel
Pitchon, presidente da SMP, Antônio José das Chagas,
presidente do Comitê de Endocrinologia Pediátrica;
Eduardo Vaz e Lor, médico e cartunista.

Homenageados do Congresso, os professores Francisco
Penna, Ênio Leão, José Mariano e Marta Alice, entre Maria
do Carmo Barros de Belo, presidente do Congresso, e
Raquel Pitchon, presidente da SMP. Com eles, Oswaldo
Trindade Filho, secretário geral da SMP, e Luciano Amédée
Pérete, presidente da Comissão Científica do Congresso.
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Participantes fazem avaliação
positiva do evento
No último dia do Congresso Mineiro de Pediatria, os
participantes responderam a um questionário de
avaliação do evento. Em sua maioria, os congressistas
avaliaram como excelente ou bom grande parte dos
itens apresentados. Destacam-se positivamente a
escolha do local do evento, o Minascentro, o atendimento da secretaria e credenciamento, as conferências e o nível científico das palestras. Já os itens que se
referem ao tempo de dez minutos para exposição nas
mesas redondas e o tempo para debate foram
criticados pelos participantes. Raquel Pitchon,
presidente da SMP, entende a ponderação. “No
entanto, conseguimos desse modo ter uma abrangência de temas muito maior”, reflete Raquel. Assim
como aconteceu no 14º Congresso, as avaliações
críticas servirão de base para a realização do 15º
Congresso Mineiro de Pediatria.

Ações da diretoria
Abril

1: Reunião com Ana Fazito
1: Reunião com Piedade (Revista Médica de Minas Gerais)
5: Enviada mensagem para ser lida na Jornada Acadêmica de
Pediatria de Ouro Preto – JAPOP
8: Reunião com Patricia Giúdice (Assessora de Comunicação da
SES/MG)
8: Reunião do 14º Congresso Mineiro de Pediatria. Presentes:
Dr. Luciano Peret, Dra. Ângela Campos, Dra. Nívea Diniz, Dr.
Oswaldo Trindade, Dra. Marisa Lages, Dr. Ricardo Godinho,
Ana Fazito, Dra. Eleonora Druve, Dra. Mônica Vasconcelos,
Clovis e Silmara (Consult Eventos).
9: Reunião com Piedade (Revista Médica de Minas Gerais)

!Agenda
II CONGRESSO PAULISTA E I CONGRESSO BRASILEIRO DE
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PEDIÁTRICAS
28 de abril a 02 de maio de 2015
Fecomércio - São Paulo
www.emergenciaspediatricas.com.br
17º CONGRESSO BRASILEIRO DE NEFROLOGIA
PEDIÁTRICA
01 a 03 de maio de 2015
Minas Centro – Belo Horizonte/MG
Informações: www.nefroped2015.com.br
V CONGRESSO INTERNACIONAL DE TOXOPLASMOSE
CONGÊNITA
06 a 08 de maio de 2015
Associação Médica de Minas Gerais – Belo Horizonte
www.toxo2015.com

9: Reunião com Dra. Rocksane Carvalho Norton
9: Reunião da Diretoria Executiva da SMP. Presentes: Dra.
Raquel Pitchon, Dra. Marisa Lages, Dra. Ivani Novato Silva, Dr.
Antônio José das Chagas e Gabriel Lomasso (estagiário de
Mídias Sociais da SMP)
11: Reunião com Dr. Wilson Rocha Filho (Presidente do Comitê
de Pneumologia Pediátrica da SMP)
11: Reunião com Dr. Eduardo da Silva Vaz (Presidente da SBP).
16: Dra. Raquel participou do “I Seminário Estadual de
Influenza e Outros Vírus Respiratórios” pela Diretoria de
Vigilância Epidemiológica juntamente com a Coordenadoria
de Doenças e Agravos Transmissíveis/SES
23: Reunião Diretoria Executiva da SMP. Presentes: Dra. Raquel
Pitchon, Dra. Marisa Lages, Dr. Carlos Magno, Ana Fazito,
Adriana e Carolina (arquitetas).

11º CONGRESSO BRASILEIRO PEDIÁTRICO DE
ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA
03 a 06 de junho de 2015
Centro de Convenções - NATAL / RN
www.cobrapem2015.com.br
13º CONGRESSO BRASILEIRO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA
17 a 20 de junho de 2015
Bahia Othon - Salvador / BA
www.alergoped2015.com.br
13º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE VACINAS
15 a 17 de maio de 2015
São Paulo / SP
Informações: Ekipe de Eventos - fone 41-3022-1247
37º CONGRESSO BRASILEIRO DE PEDIATRIA
10º CONGRESSO BRASILEIRO DE REUMATOLOGIA
PEDIÁTRICA
12 a 16 de outubro de 2015
Riocentro – RIO DE JANEIRO / RJ
http://www.cbpediatria.com.br

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

