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Terças Científicas
Data: Toda terça-feira até o final do ano (exceto feriados)
Local: Centro de Treinamento da SMP – R. Grão Pará, 85 – 7º andar – B. Santa Efiência – BH/MG
Informações: www.smp.org.br

VIII Jornada Mineira de Adolescência e Ginecologia Infanto Puberal
Data: 29 de setembro
Local: Auditório do Hospital Infantil São Camilo - Unimed - R. Pouso Alegre, 1771 - B. Horto
Inscrições pelo telefone: (31) 3222-6599 - Mariana ou Lucilene

3º Endoped
Data: 03 e 04 de novembro
Local: Associação Médica de Minas Gerais – Av. João Pinheiro, 161 – B. Centro – BH/MG
Em breve informações

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

!Atualização
Simpósio apresenta atualidades em Gastroenterologia 

e Nutrologia Pediátricas
A terceira edição do Simpósio de Gastroenterologia e 

Nutrologia Pediátricas da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) 

reuniu aproximadamente 140 participantes, nos dias 01 e 02 de 

setembro, na Associação Médica de Minas Gerais (AMMG). 

Uma iniciativa dos comitês de Gatroenterologia e Nutrologia da 

SMP, presididos respectivamente pelas pediatras Eleonora 

Druve e Virgínia Weffort, o Simpósio foi uma oportunidade de 

atualização científica nas duas áreas. 

Na abertura do Simpósio, Eleonora Druve agradeceu a 

presença de todos e comentou sobre a programação do evento, 

que contemplou temas frequentes e pertinentes à prática diária 

do pediatra. A vice-presidente da SMP, Marisa Lages Ribeiro falou 

sobre a importância do especialista em crianças e adolescentes 

se atualizar, pois há uma mudança no perfil das doenças 

pediátricas, que passam também pelas áreas de nutrologia e 

gastroenterologia. Ela aproveitou para fazer um convite a todos 

os presentes, que participem do Congresso Mineiro de Pediatria 

em 2018, provavelmente de 06 a 08 de junho.

A primeira mesa redonda do Simpósio trouxe três assuntos 

que se complementam. Falando sobre “Dislipidemia: qual 

criança tem indicação de triagem e qual tem indicação de 

tratamento”, a pediatra Denise Brasileiro lembrou que 

dislipidemia não é uma doença, mas sim um fator de risco para 

as doenças cardiovasculares. Virgínia Weffort trouxe para a 

discussão a “Alimentação Complementar e o Método BLW 

(Baby-Led Weaning)”, tema muito comentado pela imprensa e 

em grupos de mães na internet. Segundo Virgínia, a Sociedade 

Brasileira de Pediatria em seu documento científico sobre o 

assunto, concluiu que do Método BLW o que deve se a 

aproveitar é o fato de deixar a criança pegar o alimento, mas 

ainda se preconizam as papinhas. Finalizando, o pediatra e 

professor Joel Lamounier proferiu aula sobre “Como tra-

tar/abordar a obesidade nos dias atuais?”. A importância do 

aleitamento materno foi levantada nas três palestras.

No segundo dia, outras três mesas foram realizadas. A 

primeira delas aborda os temas: diarreia crônica, alergia à 

proteína de leite de vaca e fórmulas especiais, quando usar. A 

segunda, hepatopatias crônicas, dor abdominal crônica e 

alimentos funcionais. Por último, as discussões passam por 

diarreia aguda, refluxo gastroesofágico, ingestão de corpo 

estranho e sangramento intestinal baixo. 

!Sul�Mineiro

III Congresso Sul Mineiro de Pediatria reúne acadêmicos 
e profissionais em Itajubá

Aconteceu nos últimos dias 18 e 19 de agosto a terceira 

edição do Congresso Sul Mineiro de Pediatria. Com apoio da 

Regional Sul da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), o 

evento foi organizado pelas ligas de pediatria das faculdades 

de medicina de Itajubá (FMIt), Pouso Alegre (UNIVAS) e 

Alfenas (UNIFENAS e UNIFAL). O evento aconteceu na 

Faculdade de Medicina de Itajubá.

Para o presidente da Regional Sul da SMP, Edson Lopes 

Libanio, o Congresso foi um importante resgate para o sul de 

Minas. “Estávamos há bastante tempo sem eventos de porte 

um pouco maior na região. Neste aspecto, foi de extrema 

importância e, além do mais, com o sucesso, certamente 

outras jornadas, cursos de atualização e congressos virão, 

aumentando a possibilidade de atualização dos pediatras do 

Sul de Minas”, afirmou.

Com dois dias de palestras e atividades, o Congresso 

contou com temas como radioterapia para o pediatra, 

diagnóstico precoce do espectro autista, obesidade infantil, 

síndrome de Down e disforia de gênero em crianças e 

adolescentes. Com os resultados positivos, a regional Sul da 

SMP espera que o III Congresso Sul Mineiro de Pediatria tenha 

sido um pontapé para um próximo evento mais completo e 

amplo. Para o presidente da Regional, é importante escolher 

temas que interessem “aos jovens médicos, mas também 

com interesses mais específicos dentro de subespecialida-

des”. Edson espera também que cursos pré-congresso, de 

reanimação e de urgência também sejam ofertados nas 

próximas edições.

!Câncer

Com apoio da SMP, Setembro Dourado é lançado em BH

Aconteceu no dia 1º de setembro o lançamento da 

campanha Setembro Dourado de 2017. Com apoio da 

Sociedade Mineira de Pediatria, o evento foi realizado na sala de 

reuniões da Provedoria da Santa Casa BH (SCBH) e marcou o 

início de uma série de ações que acontecerão nas próximas 

semanas, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o 

câncer infantojuvenil.

Segundo o presidente do Comitê de Onco-hematologia da 

SMP e chefe da Oncologia Pediátrica da SCBH, Joaquim 

Caetano Aguirre Neto, a campanha tem extrema importância 

para a sociedade. “Uma criança que tem o diagnóstico correto 

e é tratada de maneira adequada, tem maior chance de sucesso 

de cura”, explicou o pediatra. Neste ano, o Setembro Dourado 

ganha como tema a “qualidade de vida”. Para a superintenden-

te da Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape), Mônica Araújo, 

este tem sido um aspecto fundamental para a recuperação de 

pacientes. “Se não tivermos a qualidade de vida, não só no 

sentido físico como emocional, de amparo às famílias, fica tudo 

mais difícil”, comentou. “Acredito que não só a Cape como as 

demais Casas de Apoio se enquadram muito bem e proporcio-

nam isso não apenas para as crianças, como para as famílias 

envolvidas nesse processo”, completou Mônica. 

Além da SMP, da Santa Casa BH e da Cape, também 

integram o movimento o Hospital das Clínicas da UFMG, a Casa 

de Apoio da Associação Unificada de Recuperação e Apoio 

(Aura) e a Fundação Sara Albuquerque Costa. Os principais 

times de futebol de Belo Horizonte, América, Atlético e 

Cruzeiro, também marcam presença e prometem participar de 

ações ao longo do mês, incluindo visitas e participação das 

crianças nas entradas dos jogos.

O pediatra e professor Joel Lamounier em sua palestra 
sobre como tratar a obesidade nos dias de hoje 

Clubes de Futebol, Casas de Apoio, hospitais e instituições juntos pelo Setembro Dourado em Belo Horizonte

!Lançamento

Livro discute a questão de gênero e corpo na adolescência

A vice-presidente do Comitê de Adolescência da SMP e 

professora do Departamento de Pediatria da Faculdade, 

Cristiane de Freitas Cunha lançou, no último dia 30 de 

agosto, o livro “Muito além do gênero: o corpo adolescente e 

seus sintomas”. Reunindo textos que foram apresentados no 

I Colóquio Internacional do Observatório da Criança e do 

Adolescente da UFMG (OCA), ocorrido em abril deste ano, a 

obra parte da discussão sobre o sexo e gênero durante a 

infância, tratando de temas como a transexualidade.

“É imprescindível discutir, de forma interdisciplinar, esses 

temas, tão importantes na clínica contemporânea, principal-

mente voltada ao adolescente, como questões de gênero, 

corpo e alimentação”, comentou Cristiane para o site da 

UFMG, na época do Colóquio. 

Ao lado de Cristiane, atuaram também como organiza-

doras da obra Ana Lydia Santiago e Libéria Neves 

(FAE/UFMG) e Nádia Laguardia de Lima e Jésus Santiago 

(Fafich/UFMG). “Além dos organizadores, contamos também 

com autores nacionais e internacionais, entre eles Roberto 

Assis Ferreira, Alexandre Costa Val, Fabian Fawnalks e Daniel 

Roy”, completou Cristiane.


