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Boletim�Eletrônico�Informativo�

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 

I Simpósio de Cuidados Paliativos e Dor em Pediatria
Data: 18 e 19 de agosto
Local: Salão Nobre da Faculdade de Medicina da UFMG – 

Av. Alfredo Balena, 190 – B. Santa Efigênia – BH/MG
Informações: www.smp.org.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

!AMP

Novo acadêmico na Pediatria Mineira

O pediatra Marco Antônio Chaves Gama é o novo membro 

da Academia Mineira de Pediatria (AMP). Em uma cerimônia 

no Centro de Treinamento da Sociedade Mineira de Pediatria 

(SMP) com a presença de acadêmicos e familiares, o médico, 

que atua na cidade de Timotéo (MG), tomou posse na Cadeira 

nº 18, cujo patrono é Olavo Gabriel Diniz e que foi ocupada 

anteriormente pelos pediatras José Bueno Villela e Fausto 

Baptista. 

Depois de ser recebido pelo presidente da AMP, Paulo 

César Pinho Ribeiro, seu padrinho na Academia, o mais novo 

acadêmico mostrou quem foram seus antecessores e 

apresentou um pouco de seu próprio currículo. Nascido em 

Belo Horizonte, o médico se mudou cedo para Timóteo, onde 

ficou até o início dos estudos na Faculdade de Medicina da 

UFMG. A residência foi no Hospital Felício Rocho, no serviço 

do pediatra Wilson Rocha. Atuou como pediatra no Hospital 

São Camilo, em Belo Horizonte, mas a ideia de voltar para o 

interior para realizar uma pediatra diferente o motivou.  Foi 

durante quatro anos chefe do serviço de saúde pública da 

Prefeitura de Timóteo, onde mantém consultório. “Este 

momento é mais uma quebra de paradigmas na minha vida 

como pediatra do interior de Minas Gerais. Jamais sonhei 

estar aqui, sendo empossado como acadêmico da Academia 

Mineira de Pediatria”, disse com orgulho Marco Antônio.

Ao acompanhar o crescimento dos pacientes, Marco 

Antônio se especializou em adolescência e mais do que 

entender as questões físicas e psíquicas dessa fase da vida, o 

pediatra de Timóteo é um estudioso do mundo digital. “É 

importante participarmos da orientação, prevenção e 

tratamento das questões causadas pelo uso inadequado das 

ferramentas do mundo digital, que estão acarretando sérios 

problemas físicos e psíquicos nas crianças e nos adolescentes 

e agora também nos pais. Hoje mais de 50% dos pais não 

sabem onde seus filhos estão na internet”, alertou.

!Concurso Desenhe seu pediatra!
Estão abertas até o dia 31 de julho as inscrições para o 

concurso “Desenhe o seu Pediatra”, lançado pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP) para estimular crianças com 

idades entre 6 e 12 anos e seus familiares a estarem em 

sintonia com o universo da medicina. Os ganhadores, 

acompanhados de seus responsáveis, ganharão uma viagem 

para Fortaleza (CE), com direito a hospedagem e ingressos 

para o Beach Park, um dos maiores parques aquáticos da 

América Latina.

De acordo com a presidente da SBP, Luciana Silva, o 

concurso é parte da campanha de valorização do pediatra e 

tem como proposta perceber a visão da criança sobre o 

indivíduo que cuida dela. “Hoje, como pediatras, cruzamos 

com crianças e adolescentes que passam pelos nossos 

consultórios e com quem desenvolvemos uma relação de 

cumplicidade. Para muitos desses pacientes, somos amigos, 

conselheiros e uma referência de vida”, explica.

Veja aqui o regulamento.

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria

!Doe�livros

SMP reativa campanha de doação de livros
 Sucesso em 2016, a Sociedade Mineira de Pediatria 

começa mais uma edição da Campanha de Doação de Livros 

infantojuvenis e de clássicos da literatura brasileira e estran-

geira. Qualquer pessoa, pediatra ou não, pode realizar a 

doação. Os livros, que devem ser entregues na sede da SMP, 

na Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), serão 

distribuídos nos eventos Tenda da Leitura, do Museu de 

Ciências Naturais da PUC Minas, e para instituições de saúde e 

educação que estejam envolvidas com o desenvolvimento 

físico, comportamental e cultural de crianças e adolescentes. 

A secretaria da Sociedade Mineira de Pediatria fica na              

Av. João Pinheiro, 161 – B. Centro / BH

O pediatra Marco Antônio Chaves Gama, ao centro, entre José Maria Penido, vice-presidente da AMP, e Paulo César Pinho 

Ribeiro, presidente da AMP, é o mais novo membro da Academia Mineira de Pediatria

A Sociedade 
Mineira de 
Pediatria 

vai sortear 
5 inscrições 

para o

Para concorrer, o pediatra deve telefonar na                       
sexta-feira, 14 de julho, às 14 horas para a SMP                     

no número: (31) 3222-9861.

As 5 primeiras ligações serão contempladas.
Somente sócios com anuidade em dia                               

podem participar.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo 
Facebook da SMP: 

www.facebook.com/sociedademineiradepediatria


