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Boletim�Eletrônico�Informativo�

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 de 2018

Local: Auditório Safira – Prédio da Reitoria da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)   

R. Frei Paulino, 30 – Nossa Sra. da Abadia                 

Uberaba – MG – https://srped.com.br 

XIV Jornada Mineira de Atualização em 

Amamentação
24 e 25 de agosto de 2018
Local: AMMG – Av. João Pinheiro, 161 B – Centro/BH
Em breve, mais informação

3º Congresso Brasileiro e 6º Simpósio 

Internacional de Nutrologia Pediátrica 

20 a 22 de setembro de 2018
Local: Hotel Ouro Minas – Av. Cristiano Machado, 

4001 – Belo Horizonte
www.nutroped2018.com.br 

!Agenda�

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

!Congresso�Mineiro

Cursos de imersão oferecem novas abordagens

!Reanimação�Neonatal

Simpósio de Reanimação Neonatal discute os avanços 
e importâncias do tema no Brasil

A sétima edição do Simpósio Internacional de 

Reanimação Neonatal aconteceu entre os dias 5 e 7 de abril, 

em Foz do Iguaçu. O evento reuniu milhares de médicos e 

profissionais da saúde, entre eles o grupo de Reanimação 

Neonatal da Sociedade Mineira de Pediatria, para discussões 

e atualizações sobre o assunto. O Simpósio contou com uma 

programação científica de excelente qualidade que trouxe 

temas como a importância dos monitores na reanimação, 

clampeamento tardio de cordão e transfusão placentária e 

massagem cardíaca no recém-nascido.

Segundo o pediatra Márcio Pablo Pires, presidente do 

comitê de Reanimação Neonatal da Sociedade Mineira de 

Pediatria, o Simpósio foi de extrema importância para discutir 

as várias diretrizes e apontar os caminhos para os próximos 

anos. “Manter a atualização na área e discutir as melhores 

evidências científicas a respeito do tema são alguns pontos 

importantes do Simpósio”, avaliou o médico.

“Foram discutidas as condutas que praticamos durante o 

procedimento e a importância do Programa de Reanimação 

brasileiro, que é o segundo mais importante no mundo”, 

completou Márcio Pablo. O programa de Reanimação 

Neonatal brasileiro está abaixo apenas do programa norte-

americano e, por esse motivo, a SBP é reconhecida mundial-

mente. “Minas Gerais ainda ocupa um lugar de destaque, 

sendo o maior do Brasil, com um grande número de treina-

mentos, instrutores e bons resultados”, completou o médico.

Pelo Nascimento Seguro

O evento marcou também o lançamento da campanha da 

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) pelo Nascimento 

Seguro. O movimento traz como principal objetivo evitar a 

morte de recém-nascidos devido à precariedade da assistên-

cia no Brasil, que sofre com a falta de profissionais treinados, 

a dificuldade em acesso ao pré-natal na rede pública, e até 

mesmo de leitos e UTI, além de outros itens necessários para 

combater o problema. 

De acordo com dados do Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde (CNES), mantidos pelo Governo, o 

País sofre com um déficit de 3.305 leitos de Unidades de 

Tratamento Intensivo (UTIs) específicos para o acolhimento 

de crianças que nasceram antes de 37 semanas e que 

apresentam quadros clínicos graves ou que necessitam de 

observação.

O XV Congresso Mineiro de Pediatria, que tem como tema 

o Florescer Saudável: missão do pediatra, está cada vez mais 

perto. Durante os dias 6, 7 e 8 de junho de 2018, o Palácio das 

Artes será, pela primeira vez, palco de palestras diversas, 

discussões de casos clínicos e atividades culturais envolvendo a 

comunidade pediátrica do estado. Dessa vez, os cursos 

complementares de imersão acontecem no período pós 

congresso (9 e 10 de junho) e a ideia é que o espaço se torne 

uma oportunidade para que os participantes 

aprofundem ainda mais em determinados 

assuntos. A Faculdade de Medicina da UFMG é 

o local onde as atividades serão realizadas. 

Para a pediatra e coordenadora dos cursos 

de imersão do Congresso, Eleonora Druve 

Tavares Fagundes, o objetivo é que os partici-

pantes conheçam as atividades da Pediatria de 

forma prática e detalhada. “Esperamos que 

seja um momento de aprofundamento, como 

o próprio nome diz, de 'imersão' em diversas 

áreas da Pediatria”, compartilha. Eleonora 

também chama atenção para as temáticas que 

irão compor os encontros e explica que cada 

curso terá uma metodologia diferenciada, 

variando de mesas redondas, palestras, 

discussões de casos clínicos, entre outros 

formatos interativos. A programação completa 

pode ser encontrada na página do Congresso 

na internet.

Aos que ainda não se programaram para o período de 

imersão pós evento, a coordenadora faz o convite e destaca 

que esta será uma ocasião privilegiada de encontro e colabora-

ção. “Convidamos todos os pediatras e acadêmicos a participar 

dessa oportunidade de aprendizagem, troca de experiências e 

também de encontro”, finaliza.

Inscrições e outras informação sobre os cursos de imersão 

no site do Congresso: www.mineiropediatria.com.br 

Atualização e prática nos cursos de imersão do XV Congresso Mineiro 

de Pediatria. Foto tirada no Congresso de 2015

Pediatras e profissionais de saúde mineiros marcam presença no 7º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal

!Academia

Academia Mineira de Pediatria abre vaga para membro titular

A Academia Mineira de Pediatria (AMP) anunciou a 

abertura de nova vaga para membro titular. Para concorrer a 

vaga, o candidato deve atuar na pediatria há pelo menos 30 

anos, ser sócio titular da SMP há 15anos e exercer, ou ter 

exercido, atividade científica, de ensino ou clínica, que 

indiquem contribuição efetiva para o desenvolvimento da 

pediatria ou para o benefício da comunidade.

Os interessados devem realizar a inscrição no período 

entre 10 de abril a 10 de maio de 2018, diretamente com a 

Sociedade Mineira de Pediatria, na secretaria (horário de 

funcionamento: 8h30 às 12h e 14h às 18h) ou pelo e-mail 

secretaria@smp.org.br.

Mais informações podem ser encontradas no edital e 

regulamento, disponíveis no site da SMP.

!Educação�Continuada

Uberaba recebe a Jornada de Pediatria da Sociedade 
Regional de Pediatria Vale do Rio Grande

A 27ª edição da Jornada de Pediatria do Vale do Rio 

Grande acontece nos dias 25 e 26 de maio, em Uberaba. Com 

a presença confirmada de grandes palestrantes e de diversas 

cidades, incluindo Belo Horizonte e São Paulo, o evento será 

sediado no Auditório Safra, na Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro.

A programação conta com discussões de temas variados 

como infectologia e cardiologia, doença meningocócica, 

antibióticos, ômega 3 no desenvolvimento cognitivo, 

imunodeficiência, hemograma e apresentação de casos 

clínicos.

As inscrições e outras informações estão disponíveis no 

site da Sociedade Regional de Pediatria Vale do Rio Grande: 

https://srped.com.br.


