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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 

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

!Amamentação
Aleitamento Materno em pauta na Sociedade Mineira de Pediatria

Um dos mais tradicionais eventos científicos da Sociedade 

Mineira de Pediatria, a Jornada Mineira de Atualização em 

Amamentação, chega a 13ª edição. Acontecendo anualmen-

te, sempre perto da Semana Mundial de Aleitamento 

Materno (SMAM) – nos primeiros dias de agosto, a Jornada 

será realizada este ano em 04 e 05 de agosto, no Auditório da 

Associação Mineira do Ministério Público, que fica na Rua dos 

Timbiras, 2928 - Barro Preto, Belo Horizonte. 

Idealizado e organizado pelo Comitê de Aleitamento 

Materno da SMP, o evento conta com palestras e mesas 

redondas com o que há de mais atual em amamentação, a 

começar pela palestra do pediatra e professor Joel Alves 

Lamounier sobre o tema da SMAM 2017: “Trabalhar juntos 

para o bem comum”. Outro destaque da Jornada é a presença 

da presidente do Departamento Científico de Aleitamento 

Materno da Sociedade Brasileira de Pediatra (SBP), Elsa Regina 

Justo Giugliani, que fará a palestra “Iniciativa Hospital Amigo 

da Criança” e participará da mesa redonda sobre “Aleitamen-

to Materno e prevenção de doenças”. 

Outras questões como a amamentação até dois anos ou 

mais; problemas comuns em aleitamento materno; orienta-

ção medicamentosa para a nutriz; glicemia: quando fazer em 

recém-nascidos e livre demanda também serão tratadas na 

Jornada. Uma programação científica com palestrantes de 

várias áreas da saúde dedicada aos profissionais interessados, 

em especial médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos 

e fonoaudiólogos. 

As inscrições podem ser realizadas somente online pelo 

site da SMP e os interessados podem inscrever pôsteres sobre 

o assunto até 01 de agosto, regras também no site da 

Sociedade.

!Pneumologia Congresso é sucesso na AMMG

O XIV Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia 

Torácica e IV Congresso Mineiro de Pneumologia Pediátrica 

reuniram na Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) 

aproximadamente 600 profissionais, que tiveram a oportuni-

dade de acompanhar palestras, mesas redondas e conferênci-

as sobre o que há de mais atual na área. Realizado do 

Auditório Borges da Costa e apoiado pela Sociedade Mineira 

de Pediatria (SMP), o Congresso de Pneumologia Pediátrica 

surpreendeu pela quantidade de participantes. A sala ficou 

pequena para tantos especialistas. O destaque foi para a 

convidada internacional, a pneumologista pediátrica Teresa 

Bandeira. Mas os convidados brasileiros também marcaram 

presença: de São Paulo, a pneumologista pediátrica Marina 

Buarque de Almeida, e do Rio de Janeiro, o radiologista Pedro 

Daltro, além de palestrantes de Minas Gerais que ministraram 

aulas dos mais diversos assuntos.

!Regionais

Sucesso na Jornada de Pediatria da Regional Vale do Rio Grande

A cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, recebeu nos 

dias 30 de junho e 1º de julho, a 26ª Jornada de Pediatria 

da Regional Vale do Rio Grande da Sociedade Mineira de 

Pediatria. Com mais de 130 inscritos e nove palestrantes, 

esta edição do evento foi a oportunidade dos pediatras 

comemorarem os 25 anos da Regional. O pediatra Cláudio 

Araújo Faria, presidente da Regional Vale do Rio Grande, 

faz uma avaliação da Jornada e fala sobre os desafios da 

especialidade na região.

Qual a avaliação que o senhor faz do evento? Como ele 

foi recebido pelo público?

O evento foi um sucesso, com temas, palestras e pales-

trantes bastante elogiados pelo público presente. A organiza-

ção do evento foi nota dez e deu tudo certo. Foi muito bem 

recebido e a frequência foi alta, anfiteatro cheio em todos os 

períodos. Os participantes pediram que repetíssemos todos 

os anos.

Qual a importância de se realizar um encontro dessa 

natureza em Uberaba, no triângulo mineiro? 

A possibilidade de disseminar conhecimentos no interior 

facilitando o acesso às informações e atualizações é muito impor-

tante. Fortalece a especialidade e a nossa Regional/ SMP e SBP.

Além de um evento científico, a Jornada marcou a 

comemoração dos 25 anos da Regional do Vale do Rio 

Grande. É uma longa trajetória. O que esses 25 anos 

significam para a Regional?

A Jornada foi um marco de inovação em vários aspectos, 

divulgação, organização, plataforma digital, pontuação no 

CNA e trabalhos inscritos, um total de 18 com três premiados 

em primeiro lugar, mostrando assim a profissionalização do 

evento. 

Os 25 anos representam a consolidação dos valores dos 

pediatras da região que se uniram e fundaram há 25 anos 

uma associação que se mantém coesa e atuante até hoje.

Para o senhor, quais os desafios da especialidade na 

região?

A pediatria, nos grandes e pequenos centros, continua 

lutando pelos seus direitos, valorização do trabalho médico, 

melhores condições de trabalho e atuando junto à sociedade 

para orientação e implantação efetiva dos direitos da criança. 

Nossa luta é diária, e, através dos nossos eventos podemos 

também criar laços de amizade e abrir espaço para discussões 

de ações que podem ser realizadas para melhorar nossas 

condições de trabalho e qualidade de vida.

O pediatra Cláudio Araújo Faria, presidente da Regional Vale do Rio Grande da SMP, dá as boas vindas aos mais de 

130 inscritos da Jornada de Pediatria, em Uberaba

Congresso Mineiro de Pneumologia tem espaço dedicado à pneumologia pediátrica, com palestrantes de peso

!Congresso�Brasileiro

SMP sorteia inscrições para pediatras mineiros
A Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) sorteou na sexta-

feira (14/07), para os pediatras mineiros em dia com a institui-

ção, cinco inscrições do Congresso Brasileiro de Pediatria, que 

será realizado de 10 a 14 de outubro, em Fortaleza (CE).  

Transmitido ao vivo pelo  o sorteio premiou os Facebook da SMP

cinco primeiros que ligaram para o telefone da Sociedade a 

partir de 14 horas. Foram eles: Moacir Soares Batista, Flávio 

Diniz Capanema, Marislaine Lumena de Mendonça, Gisele Alves 

de Oliveira Ferreira e Marízia Soares da Silva.

Inscrições e outras informações sobre o Congresso 

Brasileiro de Pediatria podem ser encontradas no site: 

www.cbpediatria.com.br. 


