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Boletim�Eletrônico�Informativo�

XIV Jornada Mineira de Atualização em Amamentação

24 e 25 de agosto de 2018

Local: AMMG – Av. João Pinheiro, 161 – B. Centro/BH

www.smp.org.br

3º Congresso Brasileiro e 6º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica 

19 a 22 de setembro de 2018

Local: Hotel Ouro Minas - Av. Cristiano Machado, 4001 - Belo Horizonte

www.nutroped2018.com.br 

Curso de Otoscopia 

09 e 10 de julho

10 e 11 de setembro

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

www.smp.org.br

PALS

Várias datas

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

www.smp.org.br

Reanimação Neonatal 

20/10 – Reanimação 

27/10 – Prematuro

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

www.smp.org.br 

PALS e Reanimação Neonatal pelo CRMMG

Os cursos da Sociedade Mineira de Pediatria oferecidos pelo CRMMG têm como público alvo médicos e residentes. 

Estão acontecendo em alguns locais de Belo Horizonte e do interior do estado. As inscrições são gratuitas.

Informações: Programa de Educação Continuada do CRMMG – (31) 3248-7705 / educacaomedica@crmmg.org.br 

!Agenda�

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

!Florescer�Saudável

Com programação dedicada ao florescer, 
XV Congresso Mineiro de Pediatria bate recorde de inscrições

!Homenagens

Congresso reverencia os mestres

Quem esteve pelo Grande Teatro do Palácio das Artes no 

XV Congresso Mineiro de Pediatria viu as bonitas e emocio-

nantes homenagens feitas pela SMP a três grandes mestres da 

pediatria mineira. No primeiro dia, o professor emérito da 

Faculdade de Medicina da UFMG, Ennio Leão, acompanhou as 

nove apresentações dos melhores trabalhos inscritos no 

Congresso, que receberam o prêmio com seu nome. Já no 

segundo dia, o painel sobre a História da Pediatria Mineira foi 

iniciado com as justas homenagens ao pediatra e também 

professor emérito da UFMG, Edward Tonelli, e ao pediatra José 

Guerra Lages, editores do livro História da Pediatria em Minas 

Gerais, lançado no ano passado. 

Ennio Leão, que dedicou 60 anos de sua carreira à 

pediatria, se emocionou ao saber que a partir desta edição do 

Congresso os melhores trabalhos inscritos serão agraciados 

com o Prêmio Ennio Leão. De acordo com a diretoria da SMP, 

uma forma de retribuir as várias contribuições do profissional 

para a comunidade pediátrica do país. “Sou suspeita para 

falar, já que ele é meu pediatra e dos meus irmãos. Contudo, 

destaco que essa homenagem teve um amplo apoio da 

Comissão Científica”, compartilhou Marisa Lages Ribeiro, que 

exibiu fragmentos da vida do médico no telão do evento. 

“Ennio Leão representa muito para todos e isso não foi 

diferente para mim”, disse o coordenador da Comissão de 

Temas Livres, Joel Lamounier, antes da entrega do prêmio 

para os nove trabalhos escolhidos este ano. Ao fim, Ennio 

deixou o palco com aplausos e abraços dos presentes e fez um 

agradecimento especial aos representantes da Sociedade 

Mineira de Pediatria.

Em meio a muitas palmas da plateia, os homenageados 

Edward Tonelli e José Guerra Lages escutaram a presidente do 

Congresso, Marisa Lages, filha de José Guerra, proferir 

algumas palavras sobre suas trajetórias. “Temos o privilégio 

de contar em Minas Gerais com o trabalho e a história desses 

dois profissionais que nos inspiram não só como pediatras, 

mas como exemplos de vida”, compartilhou Marisa. 

Após muitos meses de dedicação, o resultado do trabalho 

da Sociedade Mineira de Pediatria com a XV edição do 

Congresso Mineiro de Pediatria pôde ser conferido nos dias 6,7 

e 8 de junho, no Palácio das Artes em Belo Horizonte. Com um 

público expressivo, que contabilizou cerca de 1500 pessoas, 

um recorde histórico no que diz respeito ao evento, o 

Congresso reuniu a comunidade pediátrica para discussões e 

compartilhamento de ideias científicas. 

Para a pediatra Marisa Lages Ribeiro, vice-presidente da 

SMP e presidente do Congresso, estar na liderança de um 

evento como este “foi uma honra e uma responsabilidade”. 

Marisa Lages compôs a mesa de abertura juntamente com os 

pediatras Maria do Carmo Barros de Melo, presidente da SMP, 

Luciana Rodrigues Silva, presidente da Sociedade Brasileira de 

Pediatria (SBP), Fábio Guerra, presidente do Conselho Regional 

de Medicina de Minas Gerais (CRMMG) e Ariete do Perpétuo 

Socorro, diretora do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais 

(SINMED-MG). 

Diante de uma plateia lotada, Marisa fez questão de 

agradecer os membros das comissões envolvidas no evento: 

Comissão Científica, Temas Livres, Organização dos Cursos de 

Imersão, Instalação, Comunicação, além da Comissão Social.

Na conferência de abertura sobre o “Ser Pediatra no Brasil”, 

a presidente da SBP compartilhou com a plateia algumas 

reflexões sobre a profissão e destacou a visão que os brasileiros 

possuem acerca da atividade pediátrica. “Na opinião das 

pessoas, os médicos, de forma geral, estão no topo das 

atividades profissionais mais confiáveis. De fato, temos a 

missão de cuidar do outro”, contou. Luciana também traçou 

um panorama da Pediatria contemporânea e pontuou 

questões pertinentes como a deficiência de médicos no 

interior, a necessidade de acesso da população carente aos 

serviços de saúde e dados demográficos atuais como a 

distribuição de pediatras no território nacional. 

Entre conferências e casos clínicos

De forma geral, os três dias do Congresso acompanharam o 

crescimento de uma criança, do nascimento à adolescência. 

Foram nove discussões de casos clínicos, 17 conferências e um 

painel. Marcado pela pluralidade de assuntos, o Congresso 

discutiu desde a consulta do 5º dia, a instalação do microbima, 

atualizações em imunizações, até o acolhimento do adolescen-

te no serviço de saúde, os desafios da criança com espectro 

autista, passando por como conduzir sangue nas fezes, 

desenvolvimento emocional da criança saudável, problemas de 

aprendizado, entre outros importantes temas para os pediatras. 

No segundo dia, o destaque foi para o painel sobre a 

História da Pediatria em Minas Gerais. Os pediatras e editores 

do livro de mesmo nome do painel, José Guerra Lages e 

Edward Tonelli, acompanhados pelo presidente da Academia 

Mineira de Pediatria, Paulo César Pinho Ribeiro, compartilha-

ram com o público detalhes do desenvolvimento da obra que 

traça um panorama histórico da atividade pediátrica em 

Minas, além de destacarem pessoas emblemáticas na 

trajetória da profissão no país e no mundo. “Falar de histórias 

é, sobretudo, falar de pessoas que deixaram algo de valor 

para todos nós”, afirmou José Guerra durante um discurso 

sobre a importância de valorizar os seres humanos que 

contribuíram para o sucesso da pediatria. Como florescer 

saudável? Abrindo a programação do dia 8, o último do 

evento, o pediatra Marcos Nolasco (Unicamp) fez questão de 

enfocar alguns cuidados imprescindíveis no trabalho de 

pediatras, como a atenção especial ao bem-estar dos 

cuidadores dos pacientes. 

Liga Unificada de Pediatria

Além do recorde do número de inscritos, essa edição 

contou também com maior participação dos estudantes de 

Medicina que, aproveitaram o encontro para lançar, no dia 8, a 

Liga Acadêmica Unificada de Pediatria – LAUP. O projeto foi 

desenvolvido por integrantes das ligas de pediatria de Belo 

Horizonte. “A liga unificada tem como missão incentivar 

acadêmicos interessados na área pediátrica a desenvolverem 

raciocínios clínicos mais rápidos e eficazes, estar atento às 

constantes inovações e formar futuros profissionais mais 

humanos”, compartilha Nadyla Braz, uma das constituintes da 

iniciativa. 

Pediatria na prática

O sábado, 9 de junho, ficou reservado para os cursos de 

imersão pós-congresso, que aconteceram na Faculdade de 

Medicina da UFMG. A ideia foi dar a oportunidade para que os 

inscritos no evento entendessem seus conteúdos de forma 

prática e interativa, como contou a coordenadora dos cursos, 

Eleonora Druve. “O objetivo do momento foi criar um espaço 

para o aprofundamento, ou imersão, como o próprio nome 

diz, nas diversas áreas da Pediatria”.

“O que mais me surpreendeu foi o fato de os cursos serem 

muito práticos, voltados para o pediatra no dia a dia. Nunca 

tinha ido a um Congresso Mineiro de Pediatria e fiquei feliz 

com a qualidade. Voltarei!”, contou o pediatra geral Jone 

Queiroz, que veio de Curitiba para conferir as novidades.

Os três homenageados do Congresso: Ennio Leão, Edward Tonelli e José Guerra Lages

!Programação�Social

Congresso Mineiro de Pediatria: um lugar de cultura e descontração

Palhaços atrapalhados andando no palco em meio a 

risadas da plateia. Foi assim que o Instituto HAHAHA, ONG 

criada a partir do sonho de levar o riso para ambientes 

hospitalares, surpreendeu a todos no Grande Teatro do 

Palácio das Artes e fez com que cada inscrito se levantasse de 

sua cadeira como parte de um show interativo. A trupe de 

palhaços fez uma apresentação durante a cerimônia de 

abertura do congresso e ainda aprontou várias entre uma 

atividade e outra do evento. “Acreditamos que esse tipo de 

intervenção pode promover verdadeiras transformações”, 

contou Gyuliana Magalhães, coordenadora artística do 

instituto. 

Essa foi apenas uma das atividades culturais que fizeram 

parte dos três dias de Congresso Mineiro de Pediatria. No final 

dos dois primeiros dias, o grupo de percussão da Escola de 

Artes do Instituto Unimed-BH, Batuque Salubre, fechou as 

programações com chave de ouro. Entre o samba e o reggae, 

o conjunto formado por jovens e crianças do Morro das 

Pedras agitou o Palácio das Artes e deu abertura a um happy 

hour descontraído, regado à boa música, com a banda 

RP2000. 

Além das atividades culturais, a SMP fechou uma parceria 

com alguns food trucks de Belo Horizonte que marcaram 

presença no evento. Diversas opções de massa, hambúrgue-

res, doces e sucos naturais foram oferecidas para o público. 

Os jardins internos do Palácio das Artes foram transformados 

em uma verdadeira e descontraída praça de alimentação do 

Congresso. O sucesso foi tanto, que o estoque dos carros no 

primeiro dia de evento esgotou. “Tivemos uma boa resposta 

do público. Muitas vendas e satisfação”, compartilhou Max 

Miller, empreendedor responsável pelo truck de massas Go 

Pasta.

Participantes do Congresso vestem a camisa #EuPediatra em uma foto histórica 

Foto: Gláucia Rodrigues 

As presidentes do Congresso, Marisa Lages, da SBP, 

Luciana Silva e da SMP, Maria do Carmo Barros de Melo, 

na abertura do evento

II Simpósio de Cuidados Paliativos foi um dos 13 cursos 

de imersão que aconteceram na Faculdade de Medicina 

da UFMG

 Polimorfismo RS9939609A no Gene FTO e obesidade: Ÿ
estudo de associação e avaliação de resposta após 

intervenção com atividade física – Wendell Costa Bila, 

Maria Emília Ssoares Martins dos Santos, Márcia Christina 

Caetano Romano, Karina Primer, Eduardo Ferriolli, Luciana 

Lara dos Santos, Cezenário Gonçalves, Fabiângelo de 

Moura Carlos, Laís Daniela de Oliveira Marques, Joel Alves 

Lamounier.

 Os 10 passos para uma alimentação saudável até o Ÿ
segundo ano de vida em um mapa conceitual – Thassiane 

Miranda, Tatiane Arão, Cássio Da Cunha Ibiapina.

 Neurotrophic factors and inflammatory molecules in Ÿ
children and adolescents with chronic kidney diseases: 

association with symptoms of anxiety, depression, quality 

of life and resilience – autores: Janaina Matos Moreira, 

Albená Nunes da Silva, Érica Leandro Marciano Vieira, 

Antônio Lúcio Teixeira, Cristina Maria Bouissou Morais 

Soares, Arthur Melo Kummer, Ana Cristina Simões e Silva. 

 Movimento antivacinas: cenário atual e consequênci-Ÿ
as para o futuro – Júlia Rezende Ribeiro, Leonardo Henrique 

frança Barbosa, Laudicéia Ferreira Fróis, Mariana Pagotto 

de Freitas, Vitória Carvalho Paixão, Cynthia Francisca Xavier 

Costa de Assis Silva. 

 Doença inflamatória intestinal em pediatria: perfil e Ÿ
seguimento em ambulatório especializado – Sofia Vidigal 

Dolabella, Bárbara Fonseca Gazzinelli, Mateus da Costa 

Monteiro, Catharina Wagner Giannini, Alexandre 

Rodrigues Ferreira, Eleonora Druve Tavares Fagundes, Julio 

Rocha Pimenta, Graziela Cristina Mattos Schettino, Paula 

Valladares Guerra Resende, Maria do Carmo Barros de 

Melo. 

 Perfil epidemiológico dos acidentes por intoxicação Ÿ
exógena em Minas Gerais na faixa etária de 0 à 19 anos 

durante o período de 2010-2017 - Fernanda Pedrosa de 

Paula.

 O trabalho de saúde mental com adolescente no Ÿ
sistema socioeducativo: avaliação das possibilidades de 

responsabilização - Bianca Ferreira Rocha, Ana Maria Costa 

da Silva Lopes. 

 Ações de extensão em oncologia pediátrica aproxi-Ÿ
mando a academia e a comunidade - Karla Emília de 

Rodrigues, Camila Silva Peres Cancela, Nonato Mendonça 

Lott Monteiro, Camila Braga de Miranda, Luciana de 

Macedo Faria, Heleson Herly Ferreira, Mariana 

Wernersbach. Chagas, Leandro Vassuler Baldon, Ana 

Beatriz Junqueira de Castro, Camila Mota Guida.

 Reconhecimento de fraturas ósseas específicas de Ÿ
maus-tratos em crianças menores de 4 anos - Marcos Paulo 

da Cruz Pimenta, Isabela Soares Maia, Isabelle Bruno 

Fernandes.

Confira os trabalhos agraciados pelo Prêmio Ennio Leão

Instituto HAHAHA e Batuque Salubre marcam presença no congresso

!Novas�diretrizes

Mudanças na SMP são decididas em Assembleia 
Com a assinatura de médicos titulares e efetivos, algumas 

mudanças em relação ao estatuto da Sociedade Mineira de 

Pediatria foram decididas durante o Congresso Mineiro de 

Pediatria, em Assembleia Geral Extraordinária (AGE). A partir 

do ano que vem, as gestões da entidade serão de dois anos, 

assim como os congressos que acompanharão o período de 

gestão. Além disso, foi determinado que os Comitês 

Científicos passam a ser denominados Departamentos 

Científicos, como já é feito na Sociedade Brasileira de 

Pediatria.
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