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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

CURSOS

Curso de Otoscopia 

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

!Agenda�

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

!Aleitamento

Jornada Mineira de Atualização em Amamentação 
abre suas portas para o público em geral

!Uberaba

Universidade Federal do Triângulo Mineiro recebeu 
27ª Jornada de Pediatria

Durante os dias 25 e 26 de maio, o Prédio da Reitoria da 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), em 

Uberaba, recebeu a 27ª Jornada de Pediatria, que contou com 

a presença de pediatras, médicos residentes, alunos e demais 

profissionais de saúde durante os dois dias de evento. As 

atividades, coordenadas pela Sociedade Regional de Pediatria 

Vale do Rio Grande (SRPVRG), tiveram o apoio da Sociedade 

Mineira de Pediatria (SMP) e da Fundação de Ensino e Pesquisa 

de Uberaba (FUNEPU). 

O evento teve início com uma apresentação do coral das 

crianças do Projeto Maracanã, uma ação social de Uberaba, 

seguida da conferência de abertura realizada pelo presidente da 

Sociedade de Pediatria de São Paulo (SPSP), Cláudio Barsanti, 

sobre defesa profissional. Ao longo dos dias, houve diversas 

mesas redondas, simulações de casos clínicos, palestras, 

apresentações e debates acerca de áreas como Nutrologia, 

Endocrinologia, Genética e Infectologia pediátrica. O pediatra 

Paulo César Pinho Ribeiro, presidente da Academia Mineira de 

Pediatria (AMP), foi o representante da SMP na Jornada. Ele ainda 

ministrou a aula “Sexualidade na infância e adolescência: o papel 

do pediatra”. Cláudio Faria, presidente da SPRVRG, chamou 

atenção pela qualidade da apresentação de Paulo Pinho e 

agradeceu a SMP pelo apoio: “Agradeço a Sociedade Mineira de 

Pediatria, em nome da presidente Maria do Carmo pelo apoio e 

pela presença do Paulo, que arrasou com sua excepcional 

palestra".

Um jantar de confraternização finalizou os dias de jornada 

com muita interação e elogios dos inscritos e palestrantes, 

além da satisfação das equipes envolvidas em sua montagem, 

como mencionado por Cláudio. “Ficamos muito felizes com o 

evento, em poder proporcionar aos participantes momentos 

de aprendizado e descontração, novas amizades e troca de 

experiências!”, finalizou.

Durante os dias 24 e 25 de agosto, o Comitê Científico de 

Aleitamento Materno da Sociedade Mineira de Pediatria 

(SMP) realiza mais uma Jornada Mineira de Atualização em 

Amamentação – evento que chega à sua 14ª edição em 2018. 

A atividade anual faz parte do Agosto Dourado, mês de 

incentivo ao aleitamento materno, instituído pelo Governo 

Brasileiro no ano passado, como uma extensão da Semana 

Mundial de Aleitamento Materno (SMAM), comemorada em 

todo mundo na primeira semana de agosto. Além de uma 

programação científica cuidadosamente montada pelo 

Comitê de Aleitamento da SMP, o que já é tradicional, a 

Jornada traz esse ano uma novidade: será aberta ao público. 

Ou seja, podem se inscrever não só profissionais de saúde, 

mas todos aqueles que se interessarem pelo assunto. 

De forma geral, o objetivo da Jornada é capacitar e 

atualizar profissionais e cidadãos sobre a importância do leite 

materno ao longo da vida. Na programação, as mesas 

redondas e palestras tratarão de temas como o microbioma; 

o uso de medicamentos, drogas e outras substâncias durante 

a amamentação; o aleitamento materno e o desenvolvimento 

cognitivo; sexualidade e aleitamento materno; desvendando 

a lactogênese; aleitamento e prevenção do respirador oral, 

entre outros temas. Além disso, os interessados podem 

inscrever trabalhos que tenham o aleitamento materno como 

tema até 18 de agosto. Veja as . regras

SMAM

Considerada um veículo para promoção mundial da 

amamentação, a Semana Mundial de Aleitamento Materno 

(SMAM) é comemorada na primeira semana de agosto desde 

1992 e faz parte de um conjunto de ações da OMS voltadas 

para a saúde infantil. A SMAM 2018, que acontece de 1 a 8 de 

agosto, tem como tema “Amamentação – Alicerce da vida” e 

resgata a ideia da amamentação como alicerce da boa saúde 

em um mundo repleto de crises, desigualdades e pobreza. 

“Nutrição, segurança alimentar e redução da pobreza são 

fundamentais para conquistar os Objetivos de 

Desenvolvimento Saudável das Nações Unidas”, afirma a 

Rede Internacional de Incentivo ao Amamentar (Ibfan – sigla 

em inglês), responsável de criação da SMAM. 

As inscrições para a Jornada de Atualização em Ama-

mentação da SMP estão abertas com preços acessíveis 

para toda a população pelo site da SMP: www.smp.org.br

O casal Cláudio Faria, presidente da SRPVRG, e Wanessa 

Faria recebe o presidente da Academia Mineira de 

Pediatria, Paulo Pinho Ribeiro (ao centro), em Uberaba

!Nutroped

Belo Horizonte vai sediar o 3° Congresso Brasileiro e 
6° Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica

Nutrição na escola, síndromes metabólicas e o dia a dia da 

nutrologia pediátrica serão algumas das temáticas enfocadas 

durante o 3° Congresso Brasileiro e 6° Simpósio Internacional 

de Nutrologia Pediátrica, eventos realizados pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP), com apoio da Sociedade Mineira 

de Pediatria (SMP), entre 19 e 22 e setembro, no Hotel Ouro 

Minas, em Belo Horizonte. Neste ano, a atividade contará 

com a presença de professores brasileiros e estrangeiros, 

além de uma programação repleta de cursos, colóquios, 

mesas redondas, conferências e apresentação de temas-

livres. Médicos, residentes, acadêmicos e demais profissiona-

is de saúde podem participar.

De acordo com Virginia Weffort, presidente do 

Congresso, a orientação nutricional é ação indiscutível na 

prevenção das doenças crônicas do adulto, assim como na 

prevenção das carências específicas da primeira infância à 

adolescência. “Com esta ideia, a programação contemplará 

temas da atualidade apresentados em atividades científicas 

variadas”, compartilha. E ela já adianta: assuntos como 

atualizações sobre alimentação complementar, alergias, 

obesidade, esporte e uso de suplementos poderão ser 

conferidos de perto por seus congressistas nos quatro dias de 

atividade. As inscrições podem ser realizadas por meio do site. 

Submissão de trabalhos científicos

Interessados em apresentar trabalhos de temas livres 

durante o evento podem enviar seus materiais até 3 de 

agosto também pelo site do congresso. Para que o inscrito 

consiga submeter seu trabalho à Comissão de Temas Livres, 

responsável por analisar os projetos, é necessário escolher o 

formato no qual desejará apresentá-lo caso escolhido: 

apresentação oral ou pôster eletrônico. As demais regras para 

submissão podem ser encontradas .aqui

Os pediatras brasileiros, por meio de sua Sociedade 

(SBP), divulgaram nesta terça-feira (10/7) nota pública na 

qual lamentam posição do governo dos Estados Unidos 

que adotou postura contra políticas favoráveis ao 

aleitamento em reunião realizada na Assembleia Mundial 

da Saúde, em Genebra, na Suíça. A pressão dos represen-

tantes norte-americanos aconteceu durante discussão de 

resolução que tratava sobre o tema.

Preocupada com a repercussão negativa da posição do 

Governo dos Estados Unidos em nível local, a SBP, em sua 

nota pública, não só crítica os acontecimentos em 

Genebra, mas cobra das autoridades brasileiras que 

expressem seu compromisso com o tema.

Leia a  da SBP na íntegra.nota

Pediatras criticam ação do governo americano contra o aleitamento materno


