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Mais de cem pessoas participaram do Fórum da Academia 

Mineira de Pediatria, realizado nos dias 24 e 25 de março. 

Gratuito e aberto ao público, o evento contou com a 

participação de profissionais das áreas de saúde e educação, 

além de pais, mães e demais interessados, com discussão de 

temas que foram desde distúrbios de aprendizagem, relação 

entre professor e aluno, TDAH, mundo digital, bullying, a 

primeira infância até a prevenção da obesidade infantil.

A mesa de abertura foi composta pelo presidente da AMP 

e coordenador do evento, Paulo César Pinho Ribeiro, pelo 

presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas 

Gerais, Fábio Guerra, pela presidente da Sociedade Mineira de 

Pediatria, Maria do Carmo Barros de Melo, pelo vice-

presidente da AMP, José Maria Penido Silva e pela presidente 

do Comitê Científico de Saúde Escolar da SMP, Cláudia 

Machado Siqueira, também coordenadora do evento.

Em sua fala, o presidente da AMP agradeceu à SMP por ter 

acreditado no projeto e ao presidente do CRMMG por ter 

cedido o espaço. Concluiu falando da importância do tema e 

de como o público teria a oportunidade de debater sugestões 

e projetos para melhor lidar com os desafios das escolas na 

atualidade. Maria do Carmo Barros de Melo, presidente da 

SMP, disse que a relevância do tema foi fundamental para a 

SMP colaborar na organização do Fórum: “O programa do 

Fórum está excelente pois vamos discutir temas atuais não 

somente de interesse da pediatria, mas da sociedade como 

um todo e os palestrantes são de alto nível”.

Já o presidente do CRMMG, Fábio Guerra, fez questão de 

lembrar a sua condição de pediatra, antes de ser presidente 

do Conselho, o que aumentava ainda mais sua satisfação em 

receber a Academia e a Sociedade de Pediatria na sede da 

entidade.

 Programação Científica

As conferências e mesas redondas do Fórum da Academia 

Mineira de Pediatria trouxeram temas de fundamental 

importância para entender o papel da escola na vida das 

crianças e adolescentes. “Entendendo O Distúrbio de 

Aprendizagem”, a primeira conferência do evento, foi 

pronunciada pela presidente do Comitê Científico de Saúde 

Escolar da SMP, Cláudia Machado Siqueira, sendo presidida 

pela presidente do Comitê de Neuropediatria, Marli Marra. 

Uma mesa redonda com o tema “Trabalhando a Integração 

Educador/Educando”, presidida pelo acadêmico José Guerra 

Lages, tratou dos assuntos relação do professor e aluno 

(psicóloga Eliana Olímpio), o abuso de diagnóstico na DTAH 

(neuropediatra Marli Marra) e a prevenção da obesidade 

infantil (pediatra Carlos Eduardo Reis).

Muito elogiada pelo público, a conferência do acadêmico 

Navantino Alves Filho foi sobre “Os Primeiros 1.000 Dias e a 

Primeira Infância. Determinando a Escolaridade”. Essa 

conferência foi presidida ex-presidente da SMP, Paulo 

Poggiali. Fechando o primeiro dia, o presidente da AMP, Paulo 

César Pinho, falou sobre “A Criança, o Adolescente e a 

Escola”, tema que provocou uma interessante discussão com 

a plateia e teve como debatedores o acadêmico Luiz Megale, 

a psicóloga Valérica Corrêa da Silva e a presidente do Comitê 

de Primeira Infância da SMP, Lais Valadares.

No segundo dia do evento, a primeira conferência versou 

sobre o “Mundo Digital na Escola e seus Problemas na Ética, 

Comportamento e Sexualidade”, ministrada pelo pediatra 

Marco Antônio Chaves Gama, presidida e secretariada 

respectivamente pelos acadêmicos Fausto Pacheco e Ivani 

Novato. A mesa redonda “Novos Desafios na Escola”, que 

teve presidência do acadêmico José Maria Penido e José 

Guerra Lages secretariou, tratou dos assuntos inclusão social 

(terapeuta ocupacional Márcia Bastos), leitura na infância 

(fonoaudióloga Rita Leite), bullyng (pediatra Valéria Loureiro 

Rocha) e mal estar na educação (pediatra Darlan Correa).

 A pediatra e professora Marília de Freitas Maakaroun fez 

uma mini-conferência sobre “Neurociências – Crianças e 

Educação”, que teve como presidente o acadêmico José 

Sabino de Oliveira. Na sequencia, a mesa redonda “Dificulda-

des Escolares – Como intervir” teve com presidente e 

secretário os acadêmicos Edward Tonelli e José Francisco Reis. 

Nessa mesa redonda foram apresentados os temas: papel da 

avaliação neuropsicológica (psicóloga Maria do Carmo 

Mengelli), dislexia e o papel do fonoaudiólogo (fonoaudiólo-

ga Débora Lodi) e Transtorno do Espectro do Autista 

(psiquiatra Walter Camargos). Fechando a programação do 

Fórum, um pouco de arte: Zildo Flores e Rosângela Ribeiro 

apresentaram “Lúdica Mente”, um espetáculo de arte e 

desenvolvimento humano.

 Impressão

O psicopedagogo José de Faria Filho, muito interessado no 

Fórum e entusiasmado com os temas das conferências, 

externou: “Acho muito importante eventos como este porque 

discutem problemas recorrentes em escolas públicas e privadas 

e que precisam ser discutidos. Eu acredito que se houvesse 

uma integração maior entre família, escola e a própria criança, 

muitos dos problemas poderiam ser resolvidos”.

!João�Paulo�II

Jornada de Atualização em Pediatria do HIJPII discute alimentação infantil
Com apoio da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) e da 

Faculdade de Medicina da UFMG, o Hospital Infantil João 

Paulo II realizou nos dias 17 e 18 de março a IV Jornada de 

Atualização em Pediatria. Quase 400 profissionais de saúde se 

reuniram para discutir o que há de mais atual no meio 

científico sobre alimentação infantil. O evento, que marcou as 

comemorações dos 40 anos da Residência em Pediatria do 

Hospital, aconteceu no Salão Nobre da Faculdade de 

Medicina da UFMG. 

Maior hospital pediátrico do SUS em Minas Gerais, o João 

Paulo II é berço formador dos pediatras que atuam em todo o 

Estado. Na abertura, o pediatra Luís Fernando Andrade 

Carvalho, diretor do hospital, falou sobre a crise enfrentada e 

reforçou a importância do trabalho multidisciplinar em 

equipe para avançar, a ponto de conseguir fazer um evento 

que demonstre o papel formador do hospital. A primeira 

turma de residentes de pediatria do João Paulo II foi 

homenageada em nome de seus preceptores e residentes da 

época.

Leia o  do evento feito pelo endocrinologista resumo

pediátrico Cristiano Túlio M. Albuquerque.

!�Campanha

Síndrome de Down tem diretrizes
No dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional da 

Síndrome de Down. Em Belo Horizonte, algumas instituições de 

defesa e apoio aos portadores da doença, entre elas a Minas 

Down, se uniram para realizar eventos em comemoração ao 

dia, mas principalmente para divulgar a Campanha “Síndrome 

de Down tem diretrizes”. Idealizadas pelo Ministério da Saúde, 

as diretrizes de atenção à pessoa com Síndrome de Down tem 

como objetivo apresentar as especificidades desses indivíduos 

no que diz respeito à saúde, tanto para médicos, quanto para a 

sociedade. Esses documentos explicam as principais 

ocorrências e estabelecem um calendário de acompanhamento 

médico, exames e vacinas indicadas. A Sociedade Mineira de 

Pediatria apoia a Campanha e disponibiliza em seu  todo o site

material de consulta.

Por que 21/03?

Em 2006 foi estabelecido que 21/03 seria o Dia Mundia da 

Síndrome de Down pelas Nações Unidas. Esse dia inteligente-

mente escolhido porque a Síndrome de Down é uma alteração 

genética no cromossomo 21, que deve ser formado por um par, 

mas no caso das pessoas com a síndrome, aparece com 3 

exemplares (trissomia). A ideia surgiu na Down Syndrome 

Internacional, na pessoa do geneticista da Universidade de 

Genebra, Stylianos E. Antonorakis.

Curso de Reanimação Neonatal

Data: 06 de maio de 2017

Local: Centro de Treinamento da SMP - R. Grão Pará, 85 - 7º andar - B. Santa Efigênia Belo Horizonte/MG

Informações: (31) 2514-5160

Inscrições online

Curso de Suporte Avançado de Vida em Pediatria (Pals)

Data: 27 e 28 de maio de 2017

Local: Centro de Treinamento da SMP - R. Grão Pará, 85 - 7º andar - B. Santa Efigênia Belo Horizonte/MG

Informações: (31) 2514-5160

Inscrições online

38º Congresso Brasileiro de Pediatria /1º Simpósio Brasileiro de Aleitamento Materno/ 10º 

Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica / 15º Congresso Brasileiro de Ensino / 10º 

Congresso Brasileiro de Pesquisa / 3º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes / 3º Encontro 

Liga de Pediatria

Data: 10 a 14 de outubro de 2017

Local: Fortaleza / CE

Mais informações

!Agenda�

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

O presidente da AMP Paulo César Pinho Ribeiro (em pé), recebe os participantes do Fórum da Academia Mineira de 

Pediatria para discussões atuais e pertinentes sobre a escola e a atualidade

Auditório da Faculdade de Medicina da UFMG ficou 

lotado para receber a Jornada de Atualização em 

Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II
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