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!INOVAÇÃO

O XII Congresso Mineiro de Pediatria – A 

Criança de Hoje: O Adulto de Amanhã, a se 

realizar em abril, já despertou o interesse dos 

pediatras mineiros e vem recebendo um grande 

número de inscrições. Para Paulo Poggiali, 

presidente do Congresso, o grande destaque do 

evento será o seu tema central. Os assuntos, 

que irão abordar a criança e o adolescente 

visando um adulto saudável, vão discorrer sobre 

a prevenção de doenças físicas e psíquicas, 

mas o aspecto social também será abordado. 

“Pelo cuidado com que a comissão científica 

desenvolveu a programação, podemos prever 

um grande interesse dos pediatras. O 

Congresso será um sucesso, com certeza”, 

afirma.  

!HOMENAGEM

XII Congresso Mineiro de Pediatria: cresce o nº de inscrições

Os cursos Pré-congresso também estão com 

uma procura razoável e uniforme, pois  todos  

receberam inscrições até agora. Para o 

presidente do Congresso, o alto nível da 

programação destes cursos é resultado da 

dedicação dos membros dos comitês de 

especialidades da SMP, que não mediram 

esforços para  elaborar um extenso temário, 

com nível de excelência e que contempla um 

leque de assuntos bastante abrangente. 

O II Fórum da Academia Mineira de Pediatria, 

que acontecerá paralelamente ao evento, terá 

como tema central a “A pediatria e sua interface 

com a sociedade moderna”. Quatro mesas 

redondas serão abordadas: “A criança e o 

consumo”, “Células tronco do cordão umbilical”, 

Triagem neonatal em Minas Gerais” e “Parto 

Normal ou Cesáreo. Dúvidas e Controvérsias”. 

Poderão participar pediatras, profissionais com 

áreas de atuação afins à pediatria e membros 

da sociedade em geral interessados no tema.

Para informações e inscrições no Congresso e 

nos cursos Pré-congresso acesse o site 

www.congressodepediatria2009.com.br

Um pequeno aparelho, parecido com um palm 

top ou um telefone celular tem ajudado a mudar 

a dinâmica dos eventos científicos da SMP. Os 

participantes dos cursos Pré-congresso 

relacionados à Pneumologia (Asma e Rinite 

Alérgica, Infecções Respiratórias, Situações 

Especias em Pneumologia Pediátrica e 

Avanços Propedêuticos em Pneumologia 

Pediátrica) poderão conferir de perto como ele 

funciona. O nome é quickpad e é entregue ao 

público durante conferências e seminários, 

permitindo aos participantes o envio de 

perguntas que serão respondidas em tempo 

Tecnologia traz mais dinamismo a eventos científicos da SMP

integral pelo palestrante. O quickpad foi 

utilizado no II Simpósio de Pneumologia 

Pediátrica, realizado em junho de 2008, e deu 

outra “cara” ao evento. “Essa novidade mudou 

muito a dinâmica do Simpósio. Em vez de 

termos conferências em que apenas o 

palestrante falava e o público ouvia, todos os 

que participaram colaboraram na condução 

das apresentações. Isso ajudou a deixar a 

programação, que trazia temas muito densos, 

mais leve”, comenta a presidente do Comitê de 

Pneumologia da SMP, Cristina Gonçalves 

Alvim.

A perda precoce do ex-presidente da SMP, da 

SBP e da Associação Médica de Minas Gerais, 

Lincoln Freire, deixou consternados os pediatras 

brasileiros. Prova disso foi o grande número de 

pessoas de Minas e de outros estados  

presentes ao enterro e à missa de sétimo dia que 

vieram prestar-lhe as últimas homenagens e dar  

condolências à esposa Heliane Brant e aos filhos 

Marcelo e Lílian. Manifestações de saudades  

continuam sendo recebidas na SMP, por 

telefone, e-mail e pelo correio. 

Prêmio Lilcoln Freire. Este é o novo nome do 

prêmio Academia Mineira de Pediatria 

consagrado aos três melhores trabalhos do XII 

Congresso Mineiro. A homenagem, uma 

iniciativa do vice-presidente da SMP, Paulo 

Poggiali, foi prontamente acatada pela 

Academia Mineira de Pediatria. O presidente da 

A despedida a Lincoln Freire

SBP, Dioclécio Campos,  em Belo Horizonte por 

ocasião das despedidas a Lincoln Freire, 

informou que a Sociedade Brasileira dará o 

nome de Lincoln Freire ao Memorial  da Pediatria 

Brasileira, inaugurado quando de sua gestão na 

presidência  da SBP, em 2005. 

Abaixo, o depoimento do presidente Fábio 

Guerra:

!AGENDA

04 a 06 de março de 2009 – São Paulo – SP - Informações:  ekipe@ekipedeeventos.com.br

66º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

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

Dia 15 de fevereiro é o último dia para entrega dos trabalhos  ao XII Congresso de Pediatria – 

Acesse o site  e veja como procederwww.congressodepediatria2009.com.br

Atenção não perca o prazo!

Passados alguns dias daquela avalanche de 

emoções desencadeada pela perda de nosso 

querido amigo Lincoln Freire, acredito que 

ainda não estejamos refeitos do impacto 

negativo que sofremos, principalmente seus 

familiares. Entretanto, já é hora de refletir e 

procurar buscar o que de bom podemos 

extrair desta história. Cabe deixar de lado os 

últimos acontecimentos e nos debruçarmos 

em cima daquilo que realmente importa: o 

legado a nós deixado pelo inesquecível e 

estimado Professor Lincoln. Digo professor, 

porque será dessa forma que ele será 

lembrado por muitos, que sempre o terão 

como referência técnica, traduzida por sua 

enorme capacidade de ouvir para depois 

ensinar, em seu mais amplo sentido. 

Associado a isso, jamais poderemos 

esquecer sua grande capacidade de 

liderança desenvolvida frente à Sociedade 

Mineira de Pediatria, Associação Médica de 

Minas Gerais, Sociedade Brasileira de 

Pediatria, Fundação Sociedade Brasileira de 

Pediatria e Academia Mineira de Pediatria. 

Não importa onde estivesse, suas metas e 

alvos, sempre foram os mais altos, os quais   

perseguia com persistência e resignação até 

alcançá-los, com a certeza de estar sempre  

pensando em algum benefício para a 

Pediatria Brasileira. Ah, como sentimos 

saudades! Como nosso amigo e colega faz 

falta! Principalmente quando questões 

delicadas precisam ser abordadas. Nestas 

situações, suas firmeza e retidão de caráter 

sempre faziam com que escolhêssemos  o 

caminho mais adequado.

Não podemos nos esquecer de tudo de 

positivo que ele nos trouxe. Os inúmeros 

ensinamentos, as longas conversas e antes 

de qualquer outra coisa, sua forma de ser. Nós 

pediatras mineiros, e porque não dizer 

brasileiros, agradecemos ao Lincoln esses 

anos de convivência e parabenizamos sua 

família pelo trabalho valoroso que ele 

desempenhou, mesmo com sacrifício de sua 

vida pessoal.

Tenho certeza que sua lembrança ficará 

sempre entre nós com carinho e gratidão.

Obrigado caro professor!

Fábio Augusto de Castro Guerra 

Presidente da Sociedade Mineira de 

Pediatria.

!CONGRESSO

18 a 22 de abril de abril de 2009 – Ouro Minas Hotel – Belo Horizonte – MG

Informações: www.congressodepediatria2009.com.br

XII congresso Mineiro de Pediatria – 
II Fórum da Academia Mineira de Pediatria 

14 a 16 de maio de 2009 – Centro de Convenções da Cidade Nova – Rio de Janeiro – RJ

Informações:  www.consoperj.com.br

Consoperj – IX Congresso de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro

12 a 14 de março de 2009 – Maksoud Plaza Hotel – São Paulo - SP

Informações: www.meetingeventos.com.br/info@meeting.com.br

Simpósio Internacional de Neonatologia 

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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