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!FÓRUM

!CONGRESSO

O II Fórum da Academia Mineira de Pediatria 

será realizado nos próximos dias 20 e 21 de abril, 

paralelamente ao XII Congresso Mineiro de 

Pediatria. Para o presidente da Academia e 

coordenador do Fórum, Fausto Pacheco, o 

evento irá complementar os temas do Congresso 

e será uma boa oportunidade para os pediatras 

discutirem assuntos bem polêmicos como “As 

Fórum da AMP irá discutir temas polêmicos

Células Tronco do Cordão Umbilical”, uma das 

quatro mesas redondas. A Criança e o Consumo, 

Triagem Neonatal em Minas Gerais e Parto 

Normal ou Cesáreo: Dúvidas e Controvérsias 

são os outros grandes temas. Poderão participar 

além dos pediatras e profissionais com áreas de 

atuação afins à pediatria, o público leigo que se 

interessa pelo assunto.

O XII Congresso Mineiro de Pediatria – A Criança de 

Hoje: O Adulto de Amanhã, a se realizar entre os dias 

18 e 22 de abril, já recebeu cerca de 500 inscrições. 

Todos os assuntos abordados visam o cuidado com 

a criança e o adolescente de hoje, objetivando um 

adulto saudável. Os temas, minuciosamente 

estudados pela comissão científica, chamam a 

atenção dos visitantes do site do Congresso 

( ), que, 

desde a sua instalação tem sido bastante visitado. 

Com o intuito de estimular a apresentação de 

trabalhos científicos pelos pediatras de Minas 

Gerais, o XII Congresso conta com o “Prêmio 

Academia Mineira de Pediatria”, que nesta 

edição recebe o nome de “Prêmio Lincoln 

Freire”, aos autores do melhor trabalho. Foram 

apresentados cerca de 150 artigos, a serem 

www.congressodepediatria2009.com.br

XII Congresso Mineiro de Pediatria tem número recorde de inscrições
Inscreva-se já para não perder sua vaga!

analisados pela comissão avaliadora, um 

número considerável, segundo os organizadores 

do evento.  

As inscrições com desconto serão feitas até o dia 

10 de abril, pela internet. As vagas são limitadas. 

Não perca tempo, faça já sua inscrição! 

Para informações e inscrições no Congresso e 

nos cursos Pré-congresso acesse o site 

www.congressodepediatria2009.com.br

!AGENDA

Informações e inscrições através da Meeting Eventos, pelos telefones (11) 3849-8263 / 3849-0379 ou 

e-mails  / www.meetingeventos.com.br info@meeting.com.br

Simpósio Internacional de Neonatologia 
 12 a 14 de março de 2009 

Maksoud Plaza Hotel - São Paulo/ SP

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

14 a 16 de maio de 2009, no Centro de Convenções da Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ. 

Informações e inscrições através da Nity Eventos pelo telefone (21) 2717-9408 ou site 

. www.consoperj.com.br

CONSOPERJ - IX Congresso de Pediatria do Estado do 
Rio de Janeiro: "Saúde e Educação: A Pediatria que a diferença” 

O II Fórum da Academia Mineira de Pediatria 

será realizado nos próximos dias 20 e 21 de abril, 

paralelamente ao XII Congresso Mineiro de 

Pediatria. Para o presidente da Academia e 

coordenador do Fórum, Fausto Pacheco, o 

evento irá complementar os temas do Congresso 

e será uma boa oportunidade para os pediatras 

discutirem assuntos bem polêmicos como “As 

Células Tronco do Cordão Umbilical”, uma das 

quatro mesas redondas. A Criança e o Consumo, 

Triagem Neonatal em Minas Gerais e Parto 

Normal ou Cesáreo: Dúvidas e Controvérsias 

são os outros grandes temas. Poderão participar 

além dos pediatras e profissionais com áreas de 

atuação afins à pediatria, o público leigo que se 

interessa pelo assunto.

20 e 21 de abril de 2009 
Ouro Minas Palace Hotel -                           

Salão Ouro Preto
Belo Horizonte – Minas Gerais 

Mesa Redonda –  A Criança e o Consumo

Temas: 

- Malefícios sociais do consumo

- Influências psicológicas na formação dos 
hábitos da criança

Mesa Redonda – Células Tronco do Cordão 
Umbilical

Temas: 

- A importância genética das células tronco

- O programa brasileiro de células tronco

- O uso das células tronco em doenças 
hematológicas pediátricas

- O futuro das células tronco 

Mesa Redonda – Triagem Neonatal em 
Minas Gerais

Temas:

- Programa Estadual de Triagem Neonatal e 

Novas Perspectivas

- Triagem da Anemia Falciforme

- Triagem no Hipotiroidismo

- Triagem na Fenilcetonúria

- Toxoplasmose

- Mucoviscidose

Mesa Redonda – Parto Normal ou Cesáreo. 

Dúvidas e Controvérsias

Temas:

- Movimento “BH pelo parto normal”

- A situação em Minas Gerais

- A posição do Ministério da Saúde

- Políticas para o setor privado

- A cultura do parto na sociedade civil. Como 

nascer?

Programação

II Fórum da Academia Mineira de Pediatria – 
“A pediatria e sua interface com a sociedade moderna”

!PRÉ-CONGRESSO

Serão realizados 20 cursos pré-congresso sobre 

assuntos variados, a serem realizados em locais 

diferentes nos dias 18 e 19 de abril. Os presidentes 

dos comitês científicos da SMP fizeram uma seleção 

criteriosa dos temas que irão abordar a adolescência, 

aleitamento materno, alergias, pneumologia, 

cardiologia e otorrino pediátrica, saúde mental, 

segurança da criança, entre outros. Faça já sua 

inscrição! As vagas são limitadas. 

Cursos pré-congresso

Curso 1 – Adolescência – MÓDULO I

Curso 2 – Adolescência – MÓDULO II

Curso 3 – Aleitamento Materno

Curso 4 – Alergia – Asma e Rinite Alérgica

Curso 5 – Pneumologia – Infecções respiratórias

Curso 6 – Pneumologia – Situações especiais 

em pneumologia pediátrica

Curso 7 – Pneumologia – Avanços 

propedêuticos e pneumologia pediátrica

Curso 8 – Cardiologia Pediátrica

Curso 9 – Otorrino Pediátrica – Otoscopia para 

pediatras

Curso 10 – Otorrino Pediátrica – Infecções dos 

ouvidos, nariz e garganta das crianças

Curso 11 – Saúde Mental e Saúde Escolar 

Curso 12 – Onco-hematologia Pediátrica

Curso 13 – Nefrologia Pediátrica

Curso 14 – Gastroenterologia

Curso 15 – Segurança da Criança e 

Adolescente

Curso 16 – Neonatologia

Curso 17 – Terapia Intensiva

Curso 18 – Metodologia de pesquisa

Curso 19 – Antimicrobianos na Prática 

Pediátrica

Curso 20 – Curso de trauma

!SOCIAL

O Congresso Mineiro a se realizar em um dos 

centros de eventos mais importantes de BH, no 

Ouro Minas Palace Hotel, terá uma programação 

social especialmente planejada para os 

pediatras participantes. Estão programados um 

coquetel de abertura no dia 19 de abril, às 20h, e 

a exibição da peça teatral Mulheres de Hollanda, 

Programação Social do Congresso Mineiro de Pediatria

de Pedro Paulo Cava, no dia 21 às 20h30, no 

Teatro Sesiminas.

Para a abertura, que acontecerá no local do 

Congresso, a diretoria preparou o coquetel 

“Estação de risotos”, que os pediatras e seus 

acompanhantes irão apreciar. 

Mulheres de Hollanda, de Pedro Paulo Cava, 

mais de mil apresentações, é um musical, onde 

os atores cantam, dançam e interpretam 

p e r s o n a g e n s  d e  

o b r a s  d e  C h i c o  

Buarque de Hollanda. 

Será apresentada no 

Teatro Sesiminas, em 

uma sessão exclusiva 

para os inscritos no 

Congresso.

Fotos: Divulgação

!NESTLÉ

Mais de 3.000 pediatras participaram do 66º Curso 

Nestlé de Atualização em Pediatria, realizado entre 

os dias 4 e 6 de março, em São Paulo. Professores 

de Belo Horizonte representaram a Sociedade 

Mineira de Pediatria - SMP, além de José Sabino 

de Oliveira e Rocksane de Carvalho Norton, 

diretores SMP.

Voltado para médicos e sextanistas de medicina, 

o evento, fruto de uma parceria entre a Nestlé e 

a Sociedade Brasileira de Pediatria – SBP é um 

dos mais tradicionais da pediatria brasileira. 

Foram discutidos temas relacionados à 

importância da alimentação no primeiro ano de 

vida, saúde auditiva, dengue e febre-amarela, 

Pediatras participam de curso de atualização profissional

emergências, nutrição infantil,  distúrbios 

gastrointestinais, imunização, neonatologia, alergia, 

infecções, o sono da criança e do adolescente, entre 

outros. 

30 de abril a 02 de maio de 2009 – Hotel Sheraton - Porto Alegre - RS

Informações: www.cbnp2009.com.br

XIV Congresso Brasileiro de Nefrologia Pediátrica
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