
21 de junho de 2017 – ano XV – nº 201 

Boletim�Eletrônico�Informativo�

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

Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica 

(Canp 2017)

Data: 14 e 15 de julho
Local: Centro de Treinamento da SMP - R. Grão Pará, 85 - 

7º andar
Informações: www.smp.org.br 

XIII Jornada de Atualização em Amamentação
Data: 04 e 05 de agosto de 2017 
Local: Auditório da Associação Mineira do Ministério 

Público (Rua Timbiras, 2928 - Barro Preto)
Informações: www.smp.org.br 

Congresso de Atualização de Pediatria do Centro-Oeste
Data: 21 a 24 de junho
Local: Centro de Convenções de Goiânia - Rua 4 nº 1400 / 

Bairro: Setor Central
Goiânia – GO
Informações e inscrições: Luciene Martins - Telefones:                 

(62) 3241 3939 / 98136 0285
E-mail: eventos.go7@wineventos.com.br
Site: www.capco.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

!Observaped
Observaped Itinerante movimenta Centro de Referência 

da Juventude em Belo Horizonte

Com atividades para crianças, adolescentes e jovens, a 

primeira edição do Observaped Itinerante surpreendeu quem 

teve oportunidade de participar. Idealizado pelo 

Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da 

UFMG, em parceria com a Sociedade Mineira de Pediatria 

(SMP), o evento aconteceu no sábado, 27 de maio, no Centro 

de Referência da Juventude (CRJ), em Belo Horizonte, tendo 

como principal objetivo levar para a comunidade uma série de 

ações de conscientização sobre a saúde da criança, do 

adolescente e do jovem.   

Aproximadamente 60 alunos e professores da UFMG, 

além de membros da SMP, orientaram a população em 

atividades como oficinas sobre a quantidade de sal, óleo e 

açúcar nos alimentos, sobre cálculo e interpretação do IMC, 

sexualidade, medidas de prevenção das principais 

doenças infecto-parasitárias, prevenção do câncer e 

segurança da criança e do adolescente. As crianças e 

seus pais se divertiram e aprenderam no Jogo Ped de A a 

Z, em que um tabuleiro gigante foi montado no chão do 

teatro de arena do CRJ e os participantes responderam 

perguntas simples e diversas a respeito de três temas 

sobre pediatria, prevenção de acidente, alimentação e 

desenvolvimento. 

Arte, palestra e roda de conversa

As intervenções artísticas também fizeram parte da 

programação do Observaped Itinerante. Logo na 

entrada do prédio, os visitantes tiveram um espaço para 

se expressar com tinta e papel, além de bordado – uma 

ação divulgando o projeto “Arte na Espera”, desenvolvi-

do pelo Núcleo de Saúde do Adolescente do Hospital das 

Clínicas da UFMG. Uma roda de conversa com a 

professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

Eloísa Grossman, sobre “Adolescência Saúde e Arte” 

reuniu os estudantes de medicina e o público presente, que 

também puderam participar das sessões comentadas do 

filme “O Começo da Vida”. O presidente do Comitê de 

Esporte e Exercício da SMP, Carlos Eduardo Reis, deu sua 

contribuição ao evento com a palestra sobre “Exercício, 

Infância e Adolescência”.

 Para a dona de casa Sueli dos Santos, o Observaped foi 

uma oportunidade de proporcionar à sua neta, Ana Luísa, 

conhecimento sobre questões que ela sozinha não poderia 

ensinar. “Eu já estou mais velha e trazer minha neta em um 

evento como esse é prepará-la para o futuro. Quando ela 

crescer vai lembrar: minha avó me trouxe aqui e o que aprendi 

ficou para sempre comigo”, finaliza Sueli.

Confira as fotos do Obervaped Itinerante clicando aqui. 

!Homenagem

Doutora Filó recebe homenagem na ALMG 
A trajetória profissional da pediatra Filomena Camilo do 

Vale, a Doutora Filó, foi motivo de uma homenagem especial 

no último dia 29 de maio, na Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais (ALMG). A solicitação foi da deputada Ione Pinheiro 

(DEM) que afirmou que falar da pediatra é “falar de força, fé e 

solidariedade”.

Segundo comunicado divulgado pela parlamentar, a 

Doutora Filó “é daquelas pessoas que tem a habilidade de 

confortar e despertar a fé que existe em nós”. “É mineira, 

médica pediatra, admiradora da Bíblia e uma transformadora 

de vidas”, completa a nota, divulgada no site da ALMG. O 

evento contou com a presença da presidente da Sociedade 

Mineira de Pediatria, Maria do Carmo Barros de Melo, Dalmo 

Ribeiro Silva, 2º vice-presidente da ALMG – PSDB/MG), e do 

deputado estadual Antonio Carlos Arantes (PSDB/MG). 

História – Doutora Filó, como é mais conhecida, fez sua 

residência médica no hospital da Baleia, em Belo Horizonte. 

Por dez anos, ela foi responsável por supervisionar o desen-

volvimento dos médicos residentes nas diversas especialida-

des do hospital. Hoje, é especialista em cardiologia infantil na 

Santa Casa de Misericórdia da Capital, atendendo crianças de 

famílias de baixa renda no Centro de Tratamento Intensivo 

(CTI) infantil. Na SMP, ocupa a posição de vice-presidente do 

comitê de Cuidados Paliativos. 

!Uberaba

Jornada de Pediatria do Vale do Rio Grande em Uberaba
 A cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, recebe entre 

os dias 30 de junho e 1 de julho a 26ª edição da Jornada de 

Pediatria Regional do Vale do Rio Grande da Sociedade 

Mineira de Pediatria. O evento, que também comemora os 25 

anos da fundação da Regional, tem como grande objetivo 

promover uma atualização e confraternização de médicos 

pediatras, residentes e alunos.

Para Cláudio Araújo Faria, presidente da Regional Vale do 

Rio Grande, a oportunidade é de “despertar o interesse pelo 

aprendizado, atualização, renovação de conhecimentos dos 

pediatras, alunos e residentes”. “Além de fortalecer a classe 

pediátrica em todos os âmbitos, científico, profissional, 

mercado de trabalho, ética, responsabilidade social, entre 

outros”, completa. 

“Após três anos sem nos reunirmos, decidimos pela 

realização da jornada este ano, já que temos um motivo a 

mais para comemorar”, comenta o presidente. A 26ª Jornada 

de Pediatria tem presença confirmada de palestrantes de 

Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Campinas, Uberlândia e 

Uberaba. Dentre os temas que serão abordados nas discus-

sões, incluem-se vacinas, pneumologia, imunologia, 

reumatologia, gastroenterologia, nutrologia e neurologia.

A abertura fica por conta de uma palestra com tema 

desafiador: “Desospitalização de pacientes pediátricos”, 

proferida pelo fisioterapeuta de Uberaba, Vinícius Pafume 

de Oliveira. “Este é o primeiro evento da nova diretoria e 

estamos preparando tudo com muito carinho e dedica-

ção”, afirma Cláudio. “Sabemos que haverá erros e acertos, 

mas uma coisa é certa: vai ser um grande sucesso”, 

completa.

A 26ª. Jornada de Pediatria da Sociedade Regional Vale do 

Rio Grande acontece entre os dias 30 de junho e 1º de julho 

de 2017, em Uberaba. As inscrições estão abertas e se limitam 

a 150 vagas. Mais informações, incluindo instruções para se 

inscrever e informações sobre as palestras, estão disponíveis 

no  .site

Crianças e adolescentes se divertiram e aprenderam na primeira edição do Observaped Itinerante 

A dona de casa Sueli dos Santos e sua neta Ana Luísa: 

aprendizagem para o futuro

Carol Morena (Faculdade de Medicina UFMG) 

A pediatra Filomena Camilo do Vale é homenageada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais por sua trajetória profissional

ALMG


