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17 de novembro
Local: Associação Médica de Minas Gerais – Av. João Pinheiro, 161 – B. Centro – BH/MG
Para confirmar presença, basta clicar aqui! 

Terças Científicas

Local: Centro de Treinamento da SMP – R. Grão Pará, 85 – 7º andar – B. Santa Efigênia – BH/MG
Informações

II Jornada de Saúde do Adolescente HC-UFMG

24 e 25 de novembro
Local: Faculdade de Medicina da UFMG – Av. Prof. Alfredo Balena, 190 – BH/MG
Informações 

I Congresso Acadêmico de Medicina da Unifenas-BH (I CAMU)

28, 29 e 30 de novembro
Local: Universidade José do Rosário Vellano - Unifenas - Câmpus BH - Unidade Itapoã
Informações

15º Congresso Mineiro de Pediatria

SAVE THE DATE – 06 a 08 de junho
Palácio das Artes
Em breve, mais informações

!Agenda�

A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br

!70�anos�SMP

!Congresso�Mineiro

Vem aí o XV Congresso Mineiro de Pediatria

!Atualização

A atualização em endocrinologia pediátrica no III Endoped

O que a fome na China e a subnutrição que os nazistas 

impingiram a prisioneiros durante a 2ª Guerra Mundial tem a 

ver com a endocrinologia? Muito. Estudos mostram que 

muitos daqueles indivíduos que passaram pela fome extrema 

e, posteriormente, foram possibilitados de comer usufruindo 

de fartura de alimentos, desenvolveram diabetes e obesida-

de. E mais: criaram o rebote de adiposidade que pode afetar 

as duas próximas gerações do indivíduo

Essa foi uma das abordagens da palestra de abertura do 

III Endoped: Desafios da Endocrinologia Pediátrica e do I 

Encontro de Ex-residentes da Endocrinologia Pediátrica do 

HC-UFMG realizados nos dias 3 e 4 de novembro, na 

Associação Médica de Minas Gerais (AMMG). O palestrante 

Raphael Del Roio Liberatore Junior, médico e professor da 

USP-RP, ressaltou na sequência da sua exposição, a importân-

cia da programação metabólica durante a gravidez que 

inclui, por exemplo, o controle da nutrição, bebida e pressão 

arterial. Mostrou ainda a influência do meio ambiente na 

formação do DNA do bebê e a importância que o parto 

normal e a amamentação no peito têm nessa programação. 

Quanto mais natural, mais a criança será saudável.

Homenagem ao pioneiro

Um capítulo à parte na abertura do Encontro foi a 

homenagem ao pediatra e professor Antônio José das 

Chagas. Ele recebeu uma placa da presidente da Sociedade 

Mineira de Pediatria, Maria do Carmo Barros de Melo, e da 

presidente do Comitê de Endocrinologia Pediátrica da SMP, 

Ivani Novato. 

Antônio Chagas é o pioneiro em Minas e no Brasil, da 

implantação do Centro de Endocrinologia Pediátrica no 

Hospital das Clínicas. Aos 81 anos, ele ainda atende os 

pequenos pacientes. Franzino, falando baixo, ele conta um 

pouco de sua trajetória: especialização na área na França, os 

apertos financeiros e o desafio de implantar o Centro com 

equipamentos e técnicas quase rudimentares se comparadas 

às de hoje. Enquanto puxa as lembranças de suas memórias 

durante a entrevista para o Boletim, bonitas e jovens 

residentes o cumprimentam, rodeiam, beijam e abraçam o 

professor de todas elas. Atencioso e comovido, ele retribui 

com um sorriso carinhoso.

No sábado, 04/11, o III Endoped continuou com palestras 

e mesas redondas de importantes temas da área. Entre eles, 

baixa estatura, crescimento e puberdade, diabetes, nutrição, 

transtornos endócrino-metabólicos no recém-nascido e 

lactente e precocidade sexual.

!Homenagens

 Semana do médico reúne homenagens a pediatras mineiros
Comemorada entre os dias 17 e 27 de outubro, a Semana 

do Médico encerrou suas celebrações com homenagens a 

profissionais que deixaram suas marcas na medicina. As 

menções foram entregues pelas entidades médicas: 

Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), Conselho 

Regional de Medicina de Minas Gerais (CRMMG) e Sindicato 

dos Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG) . 

Dentre as Personalidades Médicas destacadas pela AMMG, 

em 19 de outubro, dois pediatras: José Maria Penido Silva e 

Marcos Borato Viana, que receberam a comenda por suas 

atividades docentes e científicas, especificamente.  No mesmo 

dia, profissionais do interior receberam a homenagem Médicos 

Mineiros em Destaque de 2017, dentre eles os pediatras 

Nathercia Jorge Abrão, de Juiz de Fora, Claudney Luiz da Costa, 

de Unaí, e Vera Lúcia Venancio Gaspar, do Vale do Aço.

As Comendas Honra à Ética foram entregues, no dia 27 de 

outubro, pelo CRMMG e reconheceram os trabalhos de dez 

médicos mineiros, com pelo menos 25 anos de carreira e que 

tenha nos arquivos do CRMMG um passado de ilibada 

conduta ética e moral. Entre os homenageados, três 

pediatras: Maria Albertina Santiago Rego, Fausto Pacheco e, 

novamente, José Maria Penido. 

Palácio das Artes é a casa do Congresso Mineiro de Pediatria de 2017

A Sociedade Mineira de Pediatria já começa a se preparar 

para a décima quinta edição do Congresso Mineiro de 

Pediatria. Programado para os dias 6, 7 e 8 de junho de 2018, 

o evento ganha uma nova casa, novos ares e você é o nosso 

convidado especial.

Com o tema “Florescer saudável: missão do pediatra”, o 

Congresso acontecerá no Grande Teatro do Palácio das Artes! 

Então reserve a data, prepare-se e traga suas sugestões para a 

comissão organizadora da Sociedade Mineira de Pediatria. 

Sua participação vai ajudar a tornar o evento ainda melhor.

Para sugestões basta enviar um e-mail para 

smp@smp.org.br. 

A merecida homenagem ao endocrinologista pediátrico Antônio José das Chagas e a primeira conferência do 
Endoped com o convidado paulista, Raphael Del Roio Liberatore Junior

 Congresso Brasileiro de Pediatria premia trabalho mineiro
A 38ª edição do Congresso Brasileiro de Pediatria ocorreu no 

início de outubro, reunindo pediatras, outros profissionais da 

saúde e acadêmicos de todo o Brasil, em um momento de 

atualização e troca de experiências. Os cinco dias de programa-

ção contaram com palestras e mesas redondas que trataram de 

assuntos atuais e pertinentes na pediatria.

Dentre os destaques da programação está o estudo 

orientado pelo pediatra Flávio Diniz Capanema e escrito pela 

pediatra Isabela Resende Scherrer da Silva e os acadêmicos do 

curso de medicina da FASEH Anne Duque, Cristiane Ferreira e 

Antônio Duarte. O trabalho foi premiado com a Menção 

Honrosa como o melhor trabalho de Minas Gerais.

O objetivo do estudo é investigar as possíveis lesões 

neurológicas apresentadas por recém-nascidos filhos de mães 

que usaram cocaína durante a gestação, por meio de investiga-

ção ultrassonográfica. “Ao investigar estas crianças, o estudo 

evidenciou uma maior frequência de lesões do tipo hemorragias 

e cistos encefálicos nas crianças expostas, quando comparadas 

com as crianças não expostas, levando a crer que filhos de mães 

que fazem uso de cocaína na gestação têm chance aumentada 

de lesões neurológicas ao nascimento”, explicou o médico.

Para Flávio, o trabalho apresenta uma grande relevância por 

ser um dos poucos que segue a linha dos efeitos da drogadição 

sobre fetos e recém-nascidos, “mas, sobretudo, uma forte 

relevância social, visto que essas crianças se mostram desampa-

radas pelos gestores públicos e, em minha opinião, merecem 

receber um enfoque especial diante deste risco aumentado de 

lesões cerebrais”.

Segundo Isabela Resende, também autora do trabalho, “a 

menção honrosa no Congresso como melhor trabalho de Minas 

Gerais foi, além de grande motivação para continuidade na 

linha de pesquisa, uma confirmação da relevância do tema que 

nos propusemos a estudar”.

 Em resumo, o pediatra Flávio Diniz Capanema reafirma que 

o estudo pode render uma discussão interessante sobre o papel 

da pediatria na missão de proteção às crianças, ampliando ainda 

mais o foco para aquelas que vivem sob risco social. Já Isabela 

acredita que o trabalho pode ajudar na intervenção precoce em 

crianças, diagnosticadas com lesões ainda no período neonatal, 

diminuindo as consequências dos problemas.

!Congresso�Brasileiro

anos
Construindo histórias


