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!Agenda�

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

!Simpósio

A importância do leite materno permeia todo o 
Simpósio de Gastroenterologia e Nutrologia Pediátricas 

!�Homenagem

Feluma e Ciências Médicas homenageiam o pediatra Navantino Alves Filho

As diretorias da Fundação Educacional Lucas Machado 

(Feluma) e da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais 

(FCMMG) homenagearam o pediatra Navantino Alves Filho 

com o título de Professor Emérito e com a medalha Mérito 

Educacional e Saúde Lucas Machado.  A cerimônia ocorreu no 

auditório da Faculdade de Ciências Médicas, no dia 6 de 

novembro, quando outras pessoas foram homenageadas, 

entre elas, Dom Serafim Fernandes de Araújo e o professor 

Roberval Junqueira Franco.  A noite também foi marcada pela 

entrega dos certificados de Professor Emérito concedidos aos 

professores Antônio Carlos Liparini, José Geraldo Ribeiro e 

José de Souza Andrade Filho.

Navantino Alves Filho foi presidente da Sociedade 

Mineira de Pediatria em 1981 e da Sociedade Brasileira de 

Pediatria, no biênio 1986-1987, sendo um dos responsáve-

is pela nacionalização da SBP. É membro da Academia 

Brasileira de Pediatria e membro fundador da Academia 

Mineira de Pediatria. É Professor Titular de Pediatria da 

FCMMG, desde 1995. Neonatologista do Hospital Vila da 

Serra e Presidente da Associação de Ensino e Pesquisa do 

mesmo hospital. Coordenador do Núcleo de Ensino da 

Medicina da Criança e Adolescente na FCMMG. Membro 

pesquisador efetivo da Rede Brasileira de Pesquisas 

Neonatais e da Vermont Oxford Network (USA). Preceptor 

de Internato em Neonatologia na Faculdade de Medicina 

da UNIFENAS/ Belo Horizonte.

Nos dias 8 e 9 de novembro, a Sociedade Mineira de Pediatria 

(SMP) realizou seu último evento científico do ano. O IV Simpósio 

de Gastroenterologia e Nutrologia Pediátricas, organizado pelos 

departamentos científicos de Gastroenterologia e Nutrologia da 

SMP, reuniu médicos, residentes, acadêmicos de medicina e 

nutricionistas, no Hotel San Francisco Flat, para acompanhar 

aulas de relevantes temas das duas especialidades. A importân-

cia do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, 

estendido até os dois anos ou mais, permeou boa parte das 

cinco mesas de discussão do Simpósio. 

A presidente da SMP, Maria do Carmo Barros de Melo, que 

é também gastroenterologista pediátrica, em sua fala de 

boas-vindas, lembrou que o leite materno é o melhor 

alimento para as crianças e a prática da amamentação deve 

ser trabalhada pelos pediatras desde o pré-natal até as 

consultas de puericultura. “Vamos garantir a prescrição do 

leite materno”, disse. Virgínia Weffort, presidente dos 

Departamentos de Nutrologia da SMP e da Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP), comentou que a nutrologia ficou 

um período esquecida, mas que o interesse pela a especiali-

dade vem crescendo nos últimos anos: “Lembramos que 

podemos trabalhar a nutrologia já na gestação para prevenir-

mos as doenças futuras”. 

Programação

Virgínia Weffort iniciou a programação do Simpósio com 

uma aula sobre Suplementação de micronutrientes: ferro, 

vitamina D e vitamina A. Ela chamou a atenção sobre a fome 

oculta, pois muitas vezes a criança está aparentemente 

saudável, mas o organismo está precisando de micronutrien-

tes. A pediatra e nutróloga Denise Brasileiro falou sobre o 

Microbioma e a Obesidade. Para Denise, o pediatra tem uma 

importante tarefa na formação dos hábitos alimentares de 

uma criança, que interferem no desenvolvimento da 

microbiota intestinal e na saúde futura da criança. O primeiro 

dia do Simpósio ainda recebeu as aulas de Dietas da Moda e 

sobre o Manual de Alimentação da SBP.

No segundo dia, as palestras continuaram com temas 

como Alergia à Proteína de Leite Vaca, Intolerância à Lactose, 

Diarreia Crônica e Aguda, Dor Abdominal Recorrente, Doença 

Celíaca, Constipação Intestinal e Fórmulas Infantis.

!Observaped

III Observaped Itinerante desembarca no Alto Jequitinhonha

!SBP

A capital mineira foi palco de eventos científicos da SBP
A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) realizou nos 

dia 30 e 31 de outubro, e 1º de novembro, em Belo 

Horizonte, com apoio da Sociedade Mineira de Pediatria 

(SMP), o 1º Fórum SBP sobre Violência na Infância e na 

Adolescência e o Simpósio Pediátrico de Promoção da 

Saúde e Segurança. Com um público formado por 

profissionais de saúde, da educação, da assistência 

social, da justiça, da segurança e da mídia, os eventos 

aconteceram no Ouro Minas Palace Hotel e das discus-

sões propostas surgiram várias ideias para a produção de 

material científico e proposições para o setor público e 

privado da área da saúde e afins.

Veja matéria completa sobre os eventos:

Fórum 

Simpósio 

Virgínia Weffort, presidente do Departamento de Nutrologia da SMP: ‘’o interesse pela nutrologia vem crescendo nos 

últimos anos’’

Navantino Alves Filho em seu discurso de agradecimento na FCMMG

A cidade de Chapada do Norte, 

no Vale do Jequitinhonha – Minas 

Gerais, recebe nos dias 15 e 16 de 

dezembro o I I I  Observaped 

Itinerante. Em uma ação inédita, o 

projeto Observatório da Saúde da 

Criança e do Adolescente, vinculado 

ao Departamento de Pediatria da 

Faculdade de Medicina da UFMG, 

com parceria da Sociedade Mineira 

de Pediatria (SMP), vai extrapolar os limites da UFMG e de 

Belo Horizonte. O objetivo é levar para uma das regiões mais 

pobres do estado ações de conscientização (brincadeiras, 

oficina e exibição de filmes) que tenham como foco a saúde 

da criança, do adolescente e do adulto. 

A programação do evento foi proposta pelos eixos do 

Observaped e as atividades vão promover discussões sobre 

violência, desenvolvimento infantil, adolescência, cozinha 

saudável e de baixo custo, educação em saúde, prevenção e 

diagnóstico do câncer infantil, dúvidas comuns na infância e 

juventude, educação sexual, 

aleitamento materno, caderneta da 

Saúde da Criança e do Adolescente, 

doenças infecciosas e parasitárias, 

eventos adversos e segurança, 

obesidade e distúrbios nutricionais. 

Nesta terceira edição, o 

Observaped Itinerante conta com o 

apoio da Campanha de Doação de 

Brinquedos e Livros Infantis, uma 

iniciativa do Departamento de Pediatria da UFMG. Com os 

brinquedos e livros arrecadados serão produzidos kits para as 

crianças que participarem do evento. 

Chapada do Norte

Primeira cidade no interior de Minas Gerais a receber o 

Observaped Itinerante, Chapada do Norte está localizada 

no alto Jequitinhonha. Foi fundada por negros fugitivos 

no século XVIII e conta, atualmente, com o maior número 

de comunidades quilombolas do estado, 14 grupos no 

total. 

!Asma

Protocolo de Asma Grave da SMPCT está sob consulta pública
Está disponível nos próximos dias para consulta pública o Protocolo de tratamento da criança e adolescente com asma grave, 

da Sociedade Mineira de Pneumologia e Cirurgia Torácica (SMPCT). Sugestões podem ser encaminhadas para o e-mail 

smpct@smpct.org até o dia 14/12/18.

A SMPCT agradece a sua participação.

Baixe  o protocoloaqui

Simpósio Pediátrico de Promoção da Saúdee Segurança: 

um dos eventos da SBP em Belo Horizonte

!Neurologia

Congresso Brasileiro de Neurologia Infantil aconteceu em BH

Pela primeira vez, o Congresso Brasileiro de Neurologia 

Infantil aconteceu fora de São Paulo. Em sua 13ª edição e com o 

auditório lotado, o Congresso foi realizado pela Sociedade 

Brasileira de Neurologia Infantil, em Belo Horizonte, entre os 

dias 30 de outubro e 2 de novembro. Vários foram os temas 

abordados no evento, entre eles, neurologia neonatal, 

urgências neurológicas, transtornos de sono, epilepsias, 

transtornos neuropsiquiátricos/autismo, dificuldade de 

aprendizado e novas terapias em neurologia infantil. 

Profissionais renomados do Brasil inteiro estiveram presentes na 

plateia e ministrando aulas e cursos. Além deles, seis convidados 

internacionais dos Estados Unidos, Europa e Austrália.

Congresso Brasileiro de Neurologia lota auditório em Belo Horizonte


