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Tradicional evento da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), 

a Jornada de Atualização em Amamentação chegou à sua 12ª 

edição, acontecendo todos os anos desde 2005. Com a 

presença de aproximadamente 130 participantes, entre 

pediatras, enfermeiros, obstetras, terapeutas ocupacionais e 

outros profissionais de saúde, a Jornada foi realizada na 

Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) nos dias 12 e 13 de 

agosto, alguns dias depois da Semana Mundial de Aleitamento 

Materno (SMAM), que este ano teve como tema: “Aleitamento 

materno: presente saudável, futuro sustentável”. O evento é 

uma promoção do Comitê de Aleitamento Materno da SMP, 

que tem como presidente a professora do departamento de 

pediatria da UFMG, Maria Cândida Ferrarez Bouzada. 

Aleitamento e inteligência

A Jornada iniciou sua programação científica com a 

conferência de abertura “Por que investir em aleitamento 

materno?”, do médico epidemiologista e professor da 

Universidade Federal de Pelotas, Christian Loret de Mola. Ele 

faz parte da equipe do professor Cesar Victora, que produziu 

uma série de estudos sobre amamentação, publicados na 

revista The Lancet, de 1987 a 2015. O último estudo, 

aclamado pela mídia e apresentado pelo professor de Pelotas 

em sua segunda exposição na Jornada na mesa redonda 

“Efeitos em longo prazo do aleitamento materno”, prova que 

quanto mais duradouro o período de amamentação na 

infância, maiores os níveis de inteligência e renda média na 

vida adulta até os 30 anos. sobre Confira o estudo completo 

amamentação e inteligência. 

Dividindo a mesa redonda sobre os efeitos da amamenta-

ção, estava o pediatra e professor da Universidade Federal de 

São João Del Rei, Joel Lamounier, que falou sobre o 

“Aleitamento Materno e a Prevenção de Doenças Crônicas”. 

Joel destacou a obesidade como a principal doença crônica a 

ser prevenida. Dando continuidade ao evento, a segunda 

mesa redonda tratou dos “Problemas comuns em aleitamen-

to materno”, como trauma mamilar, mastite e queixa de 

pouco leite.

Amamentar é sustentável?

Para apresentar o tema da Semana Mundial foi convidado 

o presidente do Departamento 

C ient í f i co  de Ale i tamento 

Materno da Sociedade de 

Pediatria de São Paulo, Yechiel 

Moisés Chencinski, que mostrou 

como a amamentação está 

presente nos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) propostos pelas Nações 

Unidas para 2030. Para ele, 

deveria ter um objetivo dedicado à 

amamentação, pois o primeiro 

alimento do ser humano não 

produz resíduo, gasta o mínimo 

de água, garante um consumo 

inteligente, além de outras ações 

que promovem o desenvolvi- 

mento sustentável.

A Jornada ainda apresentou a 

palestra “O Método Canguru e o aleitamento materno”, de 

Maria Cândida Ferrarez Bouzada. Ela apresentou um 

histórico do método, como pode ser aplicado e as 

vantagens. Os “Postos de Coleta de Leite Humano” também 

foram apresentados pela psicóloga e coordenadora do 

Banco de Leite da Maternidade Odete Valadares, Maria 

Hercília Silva. 

No segundo dia da Jornada, a professora da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU), Mônica Camargo Sopelete, 

falou sobre “Imunologia e Leite Materno” e a pedagoga do 

Banco de Leite de Betim, Vânia Lima, sobre “Aconselhamento 

em Amamentação”. Duas mesas redondas também 

aconteceram no sábado (13/8), uma sobre tópicos breves em 

amamentação e outra sobre o desmame. 

Defensor da Amamentação

Todo ano, o Comitê de Aleitamento Materno da SMP 

escolhe uma pessoa que se destacou em Minas Gerais. É o 

prêmio “Defensor da Amamentação” que, em 2016, foi 

concedido à nutricionista Ângela Maria de Morais Oliveira, do 

Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal de Uberlândia (BLH/HC-UFU). Ela tem uma carreira 

dedicada à construção de práticas de promoção do aleitamento 

materno e foi uma das incentivadoras do Projeto de extensão 

“Disque Amamentação”, da Faculdade de Medicina da UFU. O 

objetivo é esclarecer e orientar a comunidade local, por meio do 

serviço telefônico ou pessoalmente, sobre aleitamento 

materno. Ângela não pode comparecer ao evento, sendo o 

prêmio entregue à estagiária do “Disque Amamentação”, 

Isabela Feres.

No evento, alunas da Faculdade de Medicina da UFMG 

(FM-UFMG) lançaram a atividade de extensão “Além do leite – 

uma conversa sobre aleitamento materno”, coordenada pela 

professora Maria Cândida Ferrarez Bouzada e por alunos dos 

cursos de medicina, enfermagem e fonoaudiologia. O 

objetivo é informar a população sobre aleitamento materno e 

seus benefícios para a saúde da mãe e do bebê, através de 

linguagem simples e acessível, na tentativa de promover a 

saúde e qualidade de vida.

I Workshop de Assistência Multidisciplinar à Criança Traqueostomizada

Data: 27 de agosto de 2016

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

Informações: (31) 2514-5160  / 2512-8160

Inscrições encerradas 

Congresso Interdisciplinar de Perinatologia - Centenário da Maternidade Hilda Brandão

Data: 1 a 2 de setembro de 2016

Local: Teatro Bradesco - Rua da Bahia, 2244 - Lourdes

Informações e inscrições pelo site: www.santacasabh.org.br

II Cuidando dos Ouvidos, Nariz e Garganta das Crianças

Data: 9 e 10 de setembro de 2016

Local: Belo Horizonte – MG

Inscrições no site da IAPO: www.iapo.org.br

Workshop Internacional de Asma

Data: 28 de setembro

Local: Auditório Borges da Costa - AMMG - Av. João Pinheiro, 161 - Centro - Belo Horizonte / MG

Inscrições na secretaria da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica:

(31) 3213-3197 /  - Renata Mirandasmpct@smpct.org.br

VAGAS LIMITADAS

XIII Jornada Nacional de Imunizações da SBIM

Data: 28 de setembro a 1 de outubro de 2016 

Local: Hotel Ouro Minas

Informações no site: http://www.jornadasbim.com.br/pcientifica_sbim2016.html
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!Fórum�regional

Academia Mineira de Pediatria realiza primeiro Fórum Regional
A Academia Mineira de Pediatria (AMP) realizou o seu I 

Fórum Regional em Ipatinga, nos dias 05 e 06 de agosto de 

2016. O evento, também promovido pela Sociedade Mineira 

de Pediatria (SMP) e pela Faculdade de Medicina do Vale do 

Aço, foi “um grande sucesso”, de acordo com organizadores 

e participantes. “Prevenção de Riscos na Infância e 

Adolescência” foi o tema central do evento, escolhido pela 

acadêmica Vera Lúcia Vanâncio Gaspar, com assessoria de seu 

marido, José Carvalhido Gaspar.

A cerimônia de abertura contou com a presença 

do diretor da Faculdade de Medicina do Vale do 

Aço, José Carlos de Carvalho Gallinari, dos 

acadêmicos Paulo César Pinho Ribeiro, presidente 

da Academia Mineira de Pediatria, Navantino Alves 

Filho, secretário da Academia Mineira de Pediatria e 

José Sabino de Oliveira, membro da Academia 

Brasileira de Pediatria.

O Fórum apresentou temas importantes de 

interesse da pediatria e da comunidade. Entre eles, 

“Os primeiros 1.000 dias determinando o futuro”, 

“Adolescer, sem riscos de...”, “A criança, o 

adolescente e o uso de álcool associado a outras 

substâncias”, proferidos pelos membros da AMP. O 

pediatra Marco Antônio Chaves Gama proferiu a 

palestra “A criança, o adolescente, a família e o vício 

digital”. Professores locais como Marcone de 

Oliveira e Ellen White Bacellar falaram, respectivamente, 

sobre “A importância da leitura para a criança” e “Distúrbios 

de linguagem – sinais de alerta do neurodesenvolvimento”. 

Para Paulo César Pinho, a Academia Mineira de Pediatria 

sentiu-se gratificada com o sucesso do evento. “Aceitamos 

com entusiasmo a proposta de realização de outros Fóruns 

em cidades do interior levando temas relevantes a outras 

comunidades”, disse o presidente da AMP. 

!Sinmed�MG� !Sorteio�

Visita ilustre na sede da SMP Tablet sorteado pela SBP 
veio para Belo Horizonte

Jornada de Aleitamento Materno reúne profissionais de saúde em prol da defesa e divulgação da amamentação

Mesa de abertura do I Fórum Regional da Academia Mineira 

de Pediatria

O novo diretor-presidente do Sindicato dos Médicos de 

Minas Gerais (Sinmed-MG), o pediatra Fernando Luiz de 

Mendonça, fez uma visita à sede da Sociedade Mineira de 

Pediatria (SMP). Ele foi recebido pela diretoria executiva e 

mesmo sendo antigo conhecido de todos, Fernando 

Mendonça foi se apresentar, agora como presidente do 

Sinmed-MG, e colocar a entidade à disposição dos pediatras. 

“O Sindicato não é uma entidade isolada, queremos estar 

perto do médico”, disse Fernando. Além disso, ele apresentou 

alguns objetivos dessa nova gestão, que inclui a formação de 

um conselho com representantes das sociedades de 

especialidades para compartilhar ideias e soluções envolven-

do o trabalho médico.

A pediatra Juliana 

Queiroz de Andrade foi a 

ganhadora do quinto 

tablet da sétima série do 

sorteio que a Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP) 

está promovendo entre 

seus associados. Formada 

pela Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), em 2013, Juliana concluiu sua 

residência em Pediatria pelo Hospital das Clínicas da mesma 

universidade, no primeiro semestre de 2016. Atualmente, ela 

cursa especialização em Neurologia Pediátrica, também pela 

UFMG. O tablet foi entregue no início de agosto pela 

presidente da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), Maria do 

Carmo Barros de Melo.

Para concorrer a um tablet nas próximas etapas da 

promoção organizada pela SBP, basta que o associado esteja 

em dia com suas obrigações com entidade. Isso já o habilita à 

participação.

 Clique aqui e leia o regulamento. 

O palestrante Christian Loret ao lado da presidente da SMP, Maria do Carmo Barros 

de Melo (a direita), da organizadora do evento, Maria Cândida Ferrarez Bouzada 

(esquerda) e de membros do Comitê de Aleitamento Materno da SMP


