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!Agenda�

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

!Primeira�Infância
De forma inédita, SMP dedica evento aos primeiros anos de vida 

!�Nutrologia
3º Congresso Brasileiro e 6º Simpósio Internacional de Nutrologia

Pediátrica tem programação variada e recorde de público

No mês de setembro, Belo Horizonte recebeu o 3º 

Congresso Brasileiro e 6º Simpósio Internacional de 

Nutrologia Pediátrica, o Nutroped. O evento, realizado no 

Ouro Minas Palace Hotel do dia 19 ao dia 22, foi marcado 

por um público amplo formado por médicos e demais 

profissionais de saúde. Ao longo dos quatro dias, temas 

relacionados à nutrologia pediátrica como a rotina de 

alimentação na escola, desnutrição e obesidade foram 

destacados pelos conferencistas e palestrantes, que 

falaram para um total de 1048 participantes. As atividades 

tiveram início com um curso pré-congresso, com 409 

inscritos, e foram finalizadas com mini-conferências e 

mesas redondas no dia 22. A promoção do simpósio foi da 

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e da Sociedade 

Mineira de Pediatria (SMP).

A mesa de abertura do evento foi composta pelas pediatras 

Luciana Silva, presidente da SBP, Maria do Carmo Barros de 

Melo, presidente da SMP, Virgínia Weffort, 

presidente do Congresso, além de Joel 

Alves Lamounier, presidente de honra do 

Congresso, e Ennio Leão, grande homena-

geado do evento. Durante o momento, 

que foi marcado por homenagens e uma 

premiação dos três melhores trabalhos 

inscritos, Maria do Carmo destacou a 

importância das ações da SMP pensando 

no bem estar da criança e do adolescente. 

“Também é missão do pediatra levar 

adiante uma vida saudável e isso é algo 

que começa cedo. É por tal motivo que 

desenvolvemos eventos como a Jornada 

Mineira de Atualização de Amamenta-

ção”, mencionou ela, relembrando a ação 

que aconteceu em agosto e reuniu quase 

400 pessoas na Associação Médica de 

Minas Gerais (AMMG).

Programação

De forma geral, o grande destaque 

do congresso foi a temática da obesida-

de. Assunto de sete atividades, dentre 

elas, mesas-redondas, conferências e 

trabalhos apresentados. Outros temas, como vegetaria-

nismo, publicidade infantil e novidades da área compuse-

ram a programação do simpósio, que ainda contou com o 

lançamento de três manuais pediátricos: Manual de 

Residência em Gastroenterologia Pediátrica, da autoria de 

Luciana Silva, Manual de Alimentação: da infância à 

adolescência, publicação do Departamento Científico de 

Nutrologia da SBP e Nutrição em pediatria: da neonatolo-

gia à adolescência, coordenado por Joel Lamounier e 

Virgínia Weffort.

De acordo com Virgínia, o número de participantes é 

um marco para o Departamento Científico. “Fiquei muito 

feliz com o resultado que o congresso nos mostrou: o 

retorno dos participantes sobre o ambiente e os palestran-

tes tem sido gratificante. No último evento, o público foi 

metade deste, o que reflete nosso crescimento e o fortale-

cimento da Nutrologia Pediátrica”, concluiu.

Nos dias 5 e 6 de outubro, Belo Horizonte recebe a 

primeira edição do Simpósio da Primeira Infância da 

Sociedade Mineira de Pediatria (SMP). Organizado pelos 

Comitês Científicos da Primeira Infância, Saúde Mental e 

Saúde Escolar da SMP, o evento, que acontece no Hotel San 

Francisco, levanta questões como o desenvolvimento 

psíquico infantil, a importância do sono e o papel da escola 

na vida das crianças, que serão enfocadas em conferências e 

casos clínicos diversos. A expectativa é receber um público 

formado por médicos, profissionais da saúde, educadores, 

universitários e demais interessados. 

De forma geral, o objetivo do evento é possibilitar um 

espaço de discussão multidisciplinar sobre uma temática que 

tem ganhado cada vez mais destaque no país. No ano 

passado, um  elaborado pela Rede Nacional Plano Nacional

Primeira Infância – composta por 86 organizações governa-

mentais, não governamentais, multilaterais e empresariais – 

foi lançado e entregue ao governo federal como proposta de 

metas e ações a ser realizadas até 2022 pensando em crianças 

de até seis anos. O documento, que pontua os progressos na 

área de desenvolvimento infantil nos últimos tempos, chama 

atenção para a formação adequada de profissionais de áreas 

como a Medicina, Educação e Assistência Social.

A importância dos primeiros anos

Mas, afinal, o que se chama de Primeira Infância? Nas 

palavras da pediatra Laís Valadares, presidente do Comitê da 

Primeira Infância e uma das organizadoras do evento, esta “é 

a fase que vai da gestação até os seis anos”. Ela ainda destaca 

que o período tem suas especificidades e deve ser tratado 

com cuidado. “A neurociência mostra que as sinapses 

cerebrais se multiplicam nos primeiros anos de vida, princi-

palmente nos três primeiros anos. Para que isso aconteça com 

mais harmonia, devemos proporcionar um ambiente 

favorável para crianças e suas famílias desde o útero”.

Clique aqui para realizar sua inscrição 

A presidente do Congresso, Virgínia Weffort (ao centro) com os pediatras 

Flávio Capanema, do Comitê de Nutrologia SMP; Joel Lamounier, presidente 

de honra do Congresso; Ennio Leão, homenageado do evento; Luciana Silva, 

presidente SBP; e Maria do Carmo Barros de Melo, presidente SMP.

!Sono

Quais são as consequências da privação de sono da criança 

e do adolescente? Como identificar os principais distúrbios do 

sono? A partir de questões como essas, a SMP realiza, nos dias 

24 e 25 de outubro, o curso Abordagem da insônia pelo 

pediatra. A atividade, que acontecerá no Centro de 

Treinamento da SMP, sob coordenação da pediatra Ana Elisa 

Fernandes, discutirá os distúrbios do sono, destacando bases 

científicas de seu tratamento farmacológico, além de indicar 

caminhos para o atendimento dos pacientes. Maiores 

informações sobre o curso podem ser acessadas no site da 

Sociedade Mineira de Pediatria, que também conta com um 

formulário para inscrição.

Centro de Treinamento recebe curso de abordagem 
da insônia pelo pediatra

!Cursos�AREMG
AREMG patrocina cursos da SMP para residentes e preceptores

Durante o mês de novembro, a Associação de Apoio à 

Residência Médica de Minas Gerais (AREMG) realizará novas 

turmas de três diferentes cursos da Sociedade Mineira de 

Pediatria: o de Suporte Avançado de Vida (PALS), nos dias 10 e 

11, e 24 e 25, para capacitação no atendimento de crianças 

vítimas de traumas ou situações agudas; Reanimação 

Neonatal, realizado no dia 18 e focado em procedimentos 

práticos de reanimação ao nascimento em recém-nascidos; 

além do curso imersivo de Urgências em Pediatria, que 

acontece no dia 17. O objetivo da última atividade é discutir de 

modo teórico e prático quais são as situações com maior 

necessidade de atendimento imediato, além das melhores 

formas de abordar pacientes em situações de urgência e 

emergência pediátrica. As atividades acontecem no Centro de 

Treinamento da SMP, o interessado deve entrar no site da 

AREMG e seguir as orientações para se inscrever. Só podem 

participar residentes e preceptores dos Hospitais associados à 

AREMG.

Simpósio da Primeira Infância 

5 e 6 de outubro

Local: Hotel San Francisco – Av. Álvares Cabral, 967 – 

B. Lourdes/BH

www.smp.org.br

V Jornada de atualização em Pediatria do 

Hospital Infantil João Paulo II

19 e 20 de outubro

Local: Faculdade de Medicina da UFMG

Inscrições 

1º Fórum SBP sobre violência na infância e na 

adolescência

30 de outubro

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Av. Cristiano 

Machado, 4001

www.sbp.com.br

Simpósio Pediátrico de Promoção da Saúde e 

Segurança

31 de outubro e 1º de novembro

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Av. Cristiano 

Machado, 4001

www.sbp.com.br 

13º Congresso Brasileiro de Neurologia 

Pediátrica

30 de outubro a 2 de novembro

Local: Hotel Mercure Lourdes – Av. do Contorno, 7315 

B. Lourdes/BH

http://eventus.com.br/sbni2018 

Simpósio de Gastroenterologia e Nutrologia 

Pediátricas

9 e 10 de novembro

Local: Hotel San Francisco – Av. Álvares Cabral, 967 – 

B. Lourdes/BH

Reserve a data!

CURSOS

PALS

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

Curso de Urgências em Pediatria

17 de novembro

Local: Centro de Treinamento da SMP - R. Grão Pará, 

85 – 7º andar – B. Santa Efigênia/BH

www.smp.org.br

Cursos da Aremg (PALS, RN e Urgências em 

Pediatria) 

Público alvo: preceptores e residentes dos hospitais 

associados à Aremg

Local: Centro de Treinamento da SMP - R. Grão Pará, 

85 – 7º andar – B. Santa Efigênia/BH

Informações


