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Simpósio de Doenças Respiratórias chega a sua terceira edição

Uma das importantes palestras do Simpósio 

teve como tema a atualização em vacinas da 

gripe 
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A Sociedade Mineira de Pediatria realizou nos dias 29 e 

30 de abril o “III Simpósio de Atualização em Doenças 

Respiratórias na Infância e Adolescência”. Superando as 

expectativas, o evento reuniu, no Centro de Inovação da 

Unimed-BH, mais de 200 participantes, entre pediatras, 

pneumologistas, residentes e acadêmicos. 

A programação científica trouxe a tona temas recorren-

tes do dia-a-dia dos pediatras. De acordo com Wilson Rocha, 

presidente do Comitê de Pneumologia Pediátrica da SMP, 

mais de 50% das consultas nos consultórios de pediatria têm 

condições respiratórias como motivo. Ele ainda alerta que, 

em 2016, há vários vírus causadores de doenças respiratóri-

as circulando na comunidade, alguns deles desencadeando 

comprometimento pulmonar intenso, com risco de morte. 

“Com consultórios e serviços de emergência sobrecarrega-

dos, uma atualização é sempre bem-vinda”, completa.

As palestras tiveram como tema a criança com tosse 

crônica, quando usar corticoides nasais, a abordagem da 

asma no pronto-atendimento e em terapia intensiva, 

interpretação da radiografia de tórax em pneumonia, entre 

outros. Para fechar o simpósio, uma exposição sobre 

atualização em vacinas para a gripe. Os professores foram 

unânimes em afirmar que é hora de individualizar o 

atendimento da criança com doença respiratória. Cada uma 

responde a determinado tratamento de forma diferente.

A participante Ângela Frossard é pediatra aposentada do 

Hospital Infantil João Paulo II e agora atende somente em 

consultório. Para ela, participar do Simpósio foi muito 

importante: “Em medicina tudo muda a cada ano, cada hora 

uma conduta nova. Portanto, há uma necessidade de 

atualização para que possamos atender cada vez melhor os 

nossos pacientes”.

!Agenda�

1ª Jornada de Pediatria do Triângulo Norte

Data: 09 e 10 de junho 

Local: Espaço de Eventos Ópera Hall - Av. Minas Gerais, 2149 – B. Miranda - Araguari 

Informações: www.jpedtriangulonorte.com.br 

II Jornada Científica Hospital de Olhos Rui Marinho

Data: 18 de junho

Local: Museu Inimá de Paula – R. da Bahia, 1201 – Centro/BH

Informações: 3273-3737

Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica (Canp) da Sociedade Brasileira de Pediatria

Data: 25 e 26 de junho

Local: Centro de Treinamento da SMP -  Rua Grão Pará 85, 7º andar - Santa Efigênia – Belo Horizonte

Instrutores do Curso: Virginia Resende Silva Weffort, Joel Alves Lamounier, Flávio Diniz Capanema

Informações: www.smp.org.br 

16º Congresso Brasileiro de Gastrointerologia Pediátrica

Data: 28 de junho a 1º de julho

Local: Centro de Convenções de Vitória – R. Constante Sodré, 117 a 157 – B. Santa Lúcia – Vitória/ES

Informações: www.gastroped2016.com.br

!
Faculdade de Medicina da UFMG é palco de Websimpósio 

sobre Síndromes Gripais

Com objetivo de divulgar para Minas Gerais as diretrizes 

de assistência aos quadros de síndrome gripal, a Faculdade 

de Medicina da UFMG, em parceria com a Secretaria 

Estadual de Saúde (SES) e apoio da Sociedade Mineira de 

Pediatria, recebeu na segunda-feira (16 de maio) o 

Websimpósio “H1N1: Síndromes Gripal e Respiratória 

Aguda Grave”. A exemplo do evento realizado em fevereiro 

sobre “Aedes e as epidemias atuais”, o Websimpósio contou 

com participantes presenciais e foi transmitido ao vivo pela 

internet. Foram aproximadamente 160 presentes e 240 

visualizações no site.

 Maria do Carmo Barros de Melo, presidente da SMP e 

uma das coordenadoras do evento, falou, na abertura 

oficial, sobre a importância da transmissão simultânea das 

aulas e posterior publicação das mesmas no site do Centro 

de Tecnologia em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG 

(Cetes). “Este websimpósio está acontecendo porque o 

anterior teve um impacto muito importante na condução de 

pacientes pelos profissionais de saúde que acompanharam 

pela internet”, comentou. Os demais presentes na mesa de 

honra destacaram a importância da Faculdade de Medicina 

no papel de divulgar o conhecimento científico, informações 

relacionadas aos protocolos sobre influenza, disponibilidade 

de medicamentos, ações de prevenção para as unidades de 

saúde e, consequentemente, para a comunidade.

Conferências

Na primeira parte do Simpósio, as palestras discutiram 

as síndromes gripais agudas, os vírus respiratórios que 

circulam em Minas Gerais, a ênfase na pediatria e na clínica 

médica e a vacinação. O pediatra e especialista em 

imunização José Geraldo Ribeiro deixou claro, assim como 

os outros professores, que a vacinação é a melhor forma de 

prevenção contra a influenza. “Todas as vacinas utilizadas 

na imunização são fragmentadas, ou seja, não tem o vírus 

inteiro, além de serem inativadas, assim não infectam o 

paciente”, afirmou.

 Representantes da Secretaria de Saúde de Minas Gerais 

falaram sobre os fluxos de encaminhamento de pacientes 

com síndromes gripais e dispensação da medicação para os 

casos de H1N1. No caso do tratamento, os palestrantes 

enfatizaram a importância de a medicação ser ministrada 

nas primeiras 48 horas após o diagnóstico.

 Para finalizar o websimpósio, Ênio Pietra, professor do 

Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina 

da UFMG, falou sobre a atualidade e as gripes. De acordo 

com ele, o estudo das doenças emergentes têm significativo 

impacto antropológico, ético, biológico e médico. O 

professor chamou a atenção para o fato da preocupação 

excessiva com o H1N1.  “A gravidade é a mesma da gripe 

sazonal usual. Por que estamos alerta para uma e para a 

outra não? Ambas matam os seres humanos da mesma 

forma. Precisamos ter os mesmo cuidados e o mesmo 

respeito com as demais gripes”, pontuou Pietra.

 As palestras foram gravadas e estão disponíveis !aqui

Foto: SES MG

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

Nas palestras, os professores alertaram para necessidade de 

individualizar o atendimento da criança com doença 

respiratória

Membros da mesa de honra destacaram o papel primordial da Universidade na divulgação do conhecimento por 

meio de um websimpósio
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