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Obervaped

Data: 27 de maio
Local: Centro de Referência da Juventude – R. Guaicurus, 112 (ao lado da Praça da Estação)
Entrada gratuita

Simpósio - Avanços em Infectologia Pediátrica

Módulo II - 09 e 10 de junho de 2017
Local: Salão Nobre FACULDADE DE MEDICINA
Informações e inscrições: www.smp.org.br 

26ª Jornada de Pediatria da Sociedade Regional de Pediatria Vale do Rio Grande

Data: 30 de junho e 1º de julho
Local: Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Informações: www.srped.com.br/jornada/index.php/jornada/2017

XIV Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia Torácica
IV Congresso Mineiro de Pneumologia Pediátrica

Data: 29 de junho a 1º de julho
Local: Associação Médica de Minas Gerais – BH – MG
Informações: pneumomg2017.com.br  

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

!Infectologia

Infectologia Pediátrica é tema de Simpósio da SMP
Nos dias 28 e 29 de abril a Associação Médica de Minas 

Gerais (AMMG) recebeu o Módulo I do Simpósio Avanços em 

Infectologia Pediátrica. Com quase 180 inscritos, o Simpósio 

foi organizado pelo Comitê de Infectologia da SMP, pelo 

Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da 

UFMG e a Pós-Graduação em Ciências da Saúde (Área de 

Concentração Saúde da Criança e do Adolescente) da UFMG. 

Médicos, residentes e acadêmicos de medicina tiveram a 

oportunidade de reciclar seus conhecimentos acompanhan-

do palestras e participando de discussões. A coordenação 

ficou a cargo da pediatra infectologista Andrea Lucchesi, 

presidente do Comitê de Infectologia da SMP, e das professo-

ras da UFMG Roberta Romanelli e Ericka Viana. 

“Durante muito tempo a história da Infectologia se 

confundiu com a história da própria medicina”, essas foram 

palavras do professor Edward Tonelli, que iniciou a programa-

ção científica do Simpósio com a conferência sobre a História 

da Infectologia Pediátrica. Sendo o professor parte importan-

te dessa história, sua aula contextualizou as principais 

doenças infecciosas, quando surgiram e os principais surtos. 

Tonelli também apresentou os ciclos de desenvolvimento da 

infectologia como ciência, mostrando que o despertar para a 

infectologia pediátrica é recente.

O primeiro módulo do Simpósio ainda apresentou 

importantes discussões sobre a imunização, novos e velhos 

desafios em infecções congênitas, atualização em infecções 

respiratórias e diagnóstico diferencial em febre hemorrágica 

e arboviroses.

O Módulo II do Simpósio Avanços em Infectologia 

Pediátrica acontece em 09 de 10 de junho no Salão Nobre da 

Faculdade de Medicina da UFMG para os já inscritos no 

evento.

!Observaped

Evento gratuito promove conscientização sobre 
saúde da criança, do adolescente e do adulto jovem

No sábado, 27 de maio, o Centro de Referência 

da Juventude (CRJ), na Praça da Estação, vai 

receber a 1ª Edição do Observaped Itinerante. 

Idealizado pelo Departamento de Pediatria da 

Faculdade de Medicina da UFMG, em parceria 

com a Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), a 

ação acontece a partir das 9 horas e segue até às 

17 horas com oficinas, palestras, brincadeiras e 

exibição de filmes, além de conversas com a 

população. O objetivo do evento, que inaugura a 

versão itinerante do Observaped é levar para a 

comunidade uma série de ações de conscientiza-

ção que tenham como foco a saúde da criança, do 

adolescente e do adulto jovem. 

Professores e alunos da Faculdade de 

Medicina e membros da SMP serão os responsáve-

is por informar à população sobre temas relevan-

tes como o desenvolvimento infantil, a adolescên-

cia, cozinha saudável e de baixo custo, educação 

em saúde, prevenção e diagnóstico do câncer 

infantil, dúvidas comuns na infância e juventude, 

educação sexual aleitamento materno, entre 

outros. 

“Para nós é muito importante esse diálogo 

com a comunidade para expor problemas e 

dúvidas que surgem em várias famílias”, afirma a 

chefe do departamento de pediatria da Faculdade de 

Medicina da UFMG e presidente da SMP, Maria do Carmo 

Barros de Melo. “O Observaped é uma oportunidade de 

discutir e conscientizar diversos temas que são importantes 

para a vida das nossas crianças, por isso a participação é 

importante para todos”, completa.

Observaped

Espaço para análise sistemática e permanente de eventos, 

fatos, evidências e acontecimentos sobre a saúde da criança e 

do adolescente, o Observaped concretiza-se por meio da 

captura e reunião de dados e da difusão e divulgação de 

informações relevantes para decisões setoriais – universida-

de, governos e outras instituições – subsidiando políticas 

públicas de saúde da criança e do adolescente. A organização 

do Observatório é de responsabilidade do Departamento de 

Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG, em parceria 

com a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. 

Também fazem parte do projeto professores, alunos, 

gestores e profissionais de áreas afins à saúde da criança e do 

adolescente.

Os seguintes eixos temáticos são priorizados pelo 

Observaped: (1) A criança, o adolescente e a violência; (2) 

Caderneta de Saúde da Criança; (3) Doenças infecciosas e 

parasitárias; (4) Eventos adversos e segurança da criança e do 

adolescente; (5) Prevenção de obesidade e outros distúrbios 

nutricionais; (6) Qualidade de vida e diagnóstico precoce do 

câncer na infância e na adolescência; (7) Pediatria de A a Z; (8) 

Desenvolvimento Infantil. Os envolvidos em cada eixo 

temático desenvolveram cartilhas e material educacional que 

está disponível do Observaped. na página eletrônica 

Professor Edward Tonelli em sua palestra sobre a História da Infectologia Pediátrica

!Evento

Congresso Mineiro de Pneumologia sedia quarta edição pediátrica 
Começa no dia 29 de junho o XIV Congresso Mineiro de 

Pneumologia e Cirurgia Torácica, que neste ano recebe pela 

quarta vez a edição pediátrica. Realização da Sociedade 

Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica (SMPCT), com 

apoio da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), o evento 

promove debates e palestras sobre assuntos e temas impor-

tantes na área.

Segundo o diretor da SMP, Cássio Ibiapina, que é também 

presidente do Comitê de Pneumologia Pediátrica da SMPCT, 

“as grades [de programação] foram elaboradas com extremo 

cuidado e atenção para atender a prática clínica do pneumo-

logista de adultos, do pneumologista pediátrico e do 

pediatra”. “Esse ano teremos um convidado internacional e 

dois convidados nacionais de renome”, revela o pediatra. 

Dentro do evento pediátrico, mesas redondas discutem 

temas como o tratamento do Lactente Sibilante, a síndrome 

ChilD, pneumonia hospitalar, entre outros. A professora 

Teresa Bandeira vem de Portugal para participar do evento, 

como convidada internacional.

O evento segue nos dias 30 de junho e 1 de julho, com 

mais programações importantes. “Nos abado teremos uma 

inovação que será a revisão dos temas do Congresso com o 

uso do aparelho interativo Quiz Pad, que permite a participa-

ção da platéia em tempo real”, completa Cássio.

O XIV Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia 

Pediátrica e o IV Congresso Mineiro de Pneumologia Pediá-

trica acontecem entre os dias 29 de junho e 1 de julho, no 

Centro de Convenções da Associação Médica de Minas Gerais 

(Avenida João Pinheiro, 161, Centro, BH). Para mais informa-

ções e para realizar as inscrições, acesse o .site oficial


