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Doenças Respiratórias

Abertas as inscrições para o Simpósio de Doenças Respiratórias

A Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) realiza, na
Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), em 22 e 23 de
março de 2019 o IV Simpósio de Atualizações em Doenças
Respiratórias na Infância e Adolescência. Voltado para pediatras,
residentes, acadêmicos de medicina e médicos interessados, o
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Simpósio tem como objetivo oferecer atualização científica sobre
os vários assuntos relacionados ao tema. Entre eles, tosse
crônica, asma, pneumonia e bronquiolite.
As inscrições para o Simpósio podem ser realizadas pelo site
da SMP. É só clicar aqui.

Gravidez na Adolescência

Evento discute a prevenção da gravidez na adolescência
Foto: Túlio Costa/AMMG

Fórum foi resultado da importante parceria entre SMP, SOGIMIG, AMMG e CRMMG
Na sexta-feira, 1º de fevereiro, a Associação Médica de
Minas Gerais (AMMG) foi palco do 1º Fórum Mineiro de
Prevenção da Gravidez na Adolescência, uma realização da
Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), da Associação de
Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais (SOGIMIG), da
AMMG e do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais
(CRM-MG). O evento, que recebeu mais 160 pessoas, reuniu
médicos, residentes, acadêmicos de medicina, demais
profissionais de saúde e professores. A ideia foi unir esforços
para discutir a questão à luz da nova lei que definiu o primeiro
dia do mês de fevereiro como marco da Semana Nacional de
Prevenção da Gravidez na Adolescência.
Perfil
Os dados estatísticos da situação atual da gravidez na
adolescência foram apresentados pela ginecologista Cláudia
Salomão, uma das idealizadoras do Fórum. Ela mostrou que
no Brasil a queda da gravidez na adolescência entre 2005 e
2015 foi de 17%, segundo dados do Ministério da Saúde, o
que ainda é pouco. A ginecologista também mostrou alguns
fatores predisponentes à gravidez nessa etapa da vida, entre
eles, a menarca, sexualização e sexarca (primeira relação
sexual) precoces, relação parental instável e falta de diálogo
com os pais. “Em alguns locais onde as condições socioeco-
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nômicas são desprivilegiadas, a gravidez ainda é uma forma
de ascensão”, comentou Cláudia fazendo referência ao fato
de que o Brasil é o 4º país no mundo em números de casamentos infantis.
Aspectos éticos legais
O 1º Fórum Mineiro de Prevenção da Gravidez na
Adolescência terminou com uma discussão sobre os aspectos
éticos e legais no atendimento aos adolescentes. A ginecologista Cláudia Salomão voltou ao palco para mostrar a
proposta de Protocolo da Federação Brasileira das
Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), ainda
em andamento. Para falar sobre proposta da Sociedade de
Pediatria de São Paulo (SPSP) foi convidada a pediatra
paulista Maria Ignez Saito. Compondo a mesa ainda estavam
a promotora de justiça da Infância e Adolescência, Ângela
Fabero, e o pediatra Eduardo Carlos Tavares, presidente do DC
de Bioética da SMP. A principal questão levantada foi como
proceder em casos de menores de 14 anos grávidas, pois,
segundo o Código Penal Brasileiro, “ter conjunção carnal ou
praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos” é
estupro de vulnerável.
Confira matéria completa
Confira fotos do evento

Fórum Ennio Leão

BH recebe Fórum da Academia Brasileira de Pediatria
Aberto ao público e gratuito, o evento é a oportunidade para discutir importantes questões
da infância e da adolescência

Parto adequado, segurança na internet, maioridade penal
e os limites e desafios da escola na atualidade. Esses são
alguns dos intrigantes assuntos que serão discutidos no 21º
Fórum da Academia Brasileira de Pediatria, que acontece em
Belo Horizonte, nos dias 24 e 25 de abril de 2019, na
Associação Médica de Minas Gerais. Em uma justa homenagem, o Fórum recebeu o nome Acadêmico Ennio Leão, um
dos grandes pediatras mineiros e membro das Academias
Brasileira e Mineira de Pediatria. E como um dos objetivos
principais é interagir com a sociedade em geral, o evento,
assim como todos os Fóruns anteriores, é gratuito e aberto ao
público, com inscrições prévias online.

marcante trabalho em prol da pediatria mineira e brasileira,
mas também por ser um idealizador da Academia Mineira de
Pediatria, fundada em 2004. Além dele, as mesas redondas
receberão nomes de acadêmicos mineiros já falecidos:
Diomar Tartaglia, José Américo de Campos e Navantino Alves.
“A AMP é uma entidade sem fins lucrativos, formada por
pediatras de Minas Gerais que, por muitos anos, contribuíram
para a especialidade. Assessoramos e aconselhamos a SMP
nas propostas de continuidade das políticas em prol das
crianças e dos adolescentes de nosso estado. E com certeza,
esses pediatras cumpriram a sua missão e são dignos de nossa
homenagem”, explica o presidente da AMP.

Uma realização da Academia Brasileira de Pediatria (ABP),
da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e localmente da
Academia Mineira de Pediatria (AMP) e da Sociedade Mineira
de Pediatria (SMP), o Fórum é um local, por excelência, de
troca de experiências entre pediatras, profissionais da saúde,
da educação, do judiciário e a comunidade em geral. “Esse é o
resultado do trabalho de várias mãos, de trocas de ideias, de
vários pensares, de inclusão, renovação e, ao mesmo tempo,
rigor científico. Razão pela qual as conclusões que saírem
dali, tenho certeza, serão extramente ricas”, comentou o
pediatra Paulo César Pinho Ribeiro, presidente da AMP.

O último Fórum da Academia em Belo Horizonte aconteceu em 2010, nove anos depois a capital mineira, com seu
povo hospitaleiro e gentil, receberá acadêmicos do Brasil
inteiro. “A Academia Mineira de Pediatria e a Sociedade
Mineira de Pediatria sentem-se prestigiadas ao receber essa
edição do Fórum, sabendo que muito têm a contribuir para as
transformações da família e da sociedade e seu impacto na
infância e juventude”, finaliza Paulo César.

O tema principal do evento aparece em seu subtítulo As
transformações da família e da sociedade e seu impacto na
infância e juventude, significando uma preocupação que os
membros da ABP têm desde a primeira edição do evento, em
2001. Para Mario Santoro Júnior, presidente da ABP, este
Fórum contribuirá para a evolução dos conhecimentos sobre
a problemática psicossocial que repercute nas famílias, nas
crianças e nos adolescentes de hoje em dia. “Com certeza
com este enriquecimento cultural, poderemos contribuir
para construção de uma sociedade que se espera melhor para
todos”, afirma o acadêmico.
Homenagens
O pediatra e professor emérito da UFMG, Ennio Leão, é
homenageado principal do Fórum, não só por sua trajetória e

Últimos detalhes do Fórum Ennio Leão sendo discutidos
com membros da AMP e a presidente da SMP
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Agenda

IV Simpósio de Atualização em Doenças
Respiratórias na Infância e Adolescência

III Cuidando dos Ouvidos, Nariz e Garganta
das Crianças – Curso de Imersão

22 e 23 de março 2019

31 de maio e 01 de junho 2019

Local: Auditório Oromar Moreira - AMMG – BH
Informações e inscrições

Simpósio de Avanços de Infectologia
Pediátrica
Ÿ Módulo I: 5 e 6 de abril 2019 – Local: Faculdade de

Medicina da UFMG - BH
Ÿ Módulo II: 31 de maio e 01 de junho 2019 - Local:

Local: Hospital Mater Dei Contorno - BH
Em breve, mais informação

Cursos Centro de Treinamento da
Sociedade Mineira de Pediatria
Ÿ PALS

16 e 17 de março (BH)
06 e 07 de abril (Montes Claros)
06 e 07 de abril (BH)

Faculdade de Medicina da UFMG – BH

18 e 19 de maio (BH)

Em breve, mais informação

Informações e inscrições

21º Fórum da Academia Brasileira de
Pediatria

Ÿ Reanimação Neonatal (≥ 34 semanas)

30 de março

25 a 27 de abril 2019

Informações e inscrições

Local: Auditório Oromar Moreira - AMMG - BH

Ÿ A abordagem da insônia pelo pediatra

Informações e inscrições

31 de março
Informações e inscrições

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

