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XV Congresso Mineiro de Pediatria 
6 a 8 de junho de 2018 
Local: Palácio das Artes – Av. Afonso Pena, 1537 – B. 

Centro / BH
www.mineiropediatria.com.br  

27ª Jornada de Pediatria da Sociedade 

Regional de Pediatria do Vale do Rio 

Grande
25 e 26 de maio
Local: Auditório Safira - Prédio da Reitoria da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) - R. 

Frei Paulino, 30 - Nossa Sra. da Abadia - Uberaba / MG
www.smp.org.br 

!Agenda�

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

!Congresso�Mineiro

Programação do XV Congresso Mineiro de Pediatria 
acompanha o florescer da criança

!Academia

Experiências de vida e pediatria em depoimentos no site da SMP
A Academia Mineira de Pediatria, com objetivo de contar 

a história dos pediatras membros dessa importante institui-

ção, contando, desse modo, um pouco da história da 

pediatria em Minas Gerais, realizou no ano passado a coleta 

de profundos depoimentos, em vídeo, dos acadêmicos. O 

trabalho de gravação e edição aconteceu durante todo o ano 

de 2017, sendo postado  da Sociedade Mineira de no site

Pediatria no final do ano, na ocasião de comemoração dos 70 

anos da SMP. 

A iniciativa foi idealizada pelo pediatra e especialista em 

adolescentes, Paulo César Pinho Ribeiro, presidente da 

Academia Mineira de Pediatria. Nos depoimentos, um pouco 

de como os médicos se tornavam pediatras em uma época que 

não existia residência, como foram se desenvolvendo as 

doenças da infância ao longo dos tempos, o porquê desses 

grandes mestres terem se tornado especialistas em crianças e 

muitos casos de amor à profissão e aos pacientes. 

O trabalho ainda está em construção, já que alguns 

membros da Academia não foram entrevistados. A ideia de 

Paulo Pinho é conversar com todos, para conseguirmos 

preservar a  memória da Academia Mineira de Pediatria. 

A décima quinta edição do Congresso Mineiro de Pediatra 

está se aproximando. Procurando promover uma experiência 

grandiosa, a comissão organizadora já está preparando cada 

detalhe. Com o tema “Florescer Saudável: missão do pediatra”, 

o Congresso pretende trabalhar, ao longo de sua programação 

científica, o crescimento da criança, desde o recém-nascido, 

passando pela primeira infância, até chegar à adolescência. 

De acordo com a pediatra Marisa Lages Ribeiro, presiden-

te do Congresso e vice-presidente da Sociedade Mineira de 

Pediatria (SMP), a ideia do evento é promover discussões 

sobre o papel do pediatra no desabrochar de cada criança e 

adolescente dentro de suas potencialidades. “Vamos chamar 

a atenção sobre nossa atuação como orientador da família na 

promoção da saúde, entendida como bem-estar bio, psico e 

social”, comentou Marisa. 

O modelo adotado pelo Congresso traz uma inovação 

para os eventos científicos da SMP. “Trabalhamos com painéis 

de debates, apresentações e discussões de casos clínicos e 

conferências que ocorrerão em sala única no grande teatro 

do Palácio das Artes, dando oportunidade para troca de 

experiências, atualização científica e esclarecimento de 

dúvidas”, disse a presidente. 

Segundo o pediatra Luciano Amedée Péret Filho, 

coordenador da Comissão Científica, a programação 

promove uma experiência de acompanhamento da vida 

infantil ao longo de temas variados. “Nas nove sessões 

clínicas, três conferências e 15 mini-conferências abordare-

mos o crescimento da criança, problemas emocionais, até 

chegar na adolescência”, comentou o pediatra em um 

convite especial. de Luciano Amedée Péret Confira o convite 

Filho - Ele ainda acrescentou: “Nossos congressos têm 

participação importante dos pediatras, é um momento de 

grande confraternização para rever colegas do interior e 

amigos dentro da pediatria”.

O XV Congresso Mineiro de Pediatria acontece nos dias 6, 

7 e 8 de junho no Palácio das Artes. Informações sobre 

inscrições programação científica e a  já estão no site do 

evento: www.mineiropediatria.com.br. 

Mas, atenção! O segundo prazo de inscrições com 

desconto termina em 2 de abril.

Submissão de trabalhos

Coordenada pelo pediatra Joel Lamounier, a Comissão de 

Temas Livres vai ser responsável por analisar os trabalhos 

inscritos no evento.  para submissão desses As regras

trabalhos já estão publicadas e a data limite para envio é 27 

de abril. Pediatras, residentes e acadêmicos de medicina 

podem enviar trabalhos. 

Inscrições para estudantes

Um dos objetivos do XV Congresso Mineiro de Pediatria é 

aumentar a participação de acadêmicos de medicina. 

“Sempre temos grande participação de especialistas e 

residentes, mas a presença dos estudantes é ainda muito 

tímida”, explicou o pediatra Cássio Ibiapina, coordenador da 

Comissão de Comunicação. Para mudar esse cenário, uma 

promoção em parceria com as Ligas de Pediatria e com a 

Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais 

(SAMMG) foi criada. “Se o estudante se inscrever por meio do 

site do Congresso ele paga o valor cheio, mas se ele procurar a 

liga de sua faculdade ou a SAMMG vai receber um link 

promocional que dá direito a descontos muito interessan-

tes”. Veja o  de Cássio Ibiapina. convite

Caso o acadêmico tenha dificuldade em se inscrever com 

desconto, deve entrar em contato diretamente com a SMP.  

Cursos de Imersão

Nos dias 9 e 10 de junho, a Faculdade de Medicina da 

UFMG sedia os Cursos de Imersão do Congresso Mineiro de 

Pediatria. Coordenadas pela pediatra Eleonora Druve Tavares 

Fagundes, as atividades têm como objetivo complementar os 

conhecimentos adquiridos durante o Congresso, com temas 

variados e discussões atuais sobre a pediatria.

As inscrições serão abertas em breve, então fique atento 

ao cronograma!

O presidente da Academia Mineira de Pediatria, 
Paulo César Pinho Ribeiro, em seu depoimento 


