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!CONGRESSO

Participe também do II Fórum da Academia 

Mineira de Pediatria, que será realizado 

paralelamente ao Congresso, nos dias 20 e 21 

de abril. 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 

Fórum AMP 

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. A participação é gratuita e qualquer 

pessoa que se interesse pelo assunto poderá se 

inscrever.

Por motivos de ordem técnica, o diretor Pedro Paulo 

Cava, da peça Mulheres de Holanda, cancelou o 

espetáculo que seria realizado para os pediatras 

participantes do XII Congresso Mineiro de Pediatria. A 

SMP, a tempo, substituiu a peça mineira pelo musical, 

também mineiro, “Chico Rosa”. De autoria e direção 

do médico e teatrólogo, Jair Raso, o espetáculo será 

realizado no dia 21 de abril, às 20h30, no 

teatro Sesiminas, à Rua Padre Marinho, 60 

– Santa Efigênia – Belo Horizonte. Os 

ingressos serão entregues na secretaria do 

Congresso. 

“Chico Rosa” retrata um encontro de 

botequim entre Chico Buarque e Noel Rosa, 

dois grandes ícones da música popular 

brasileira. Eles conversam e cantam 46 

canções dos dois compositores. Fazem 

parte do roteiro musical, músicas como “A 

Rita”, “Teresinha”, “Vai Passar”, “Dama de 

Sai Mulheres de Holanda, entra Chico Rosa 

!AGENDA

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”

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

!GENÉTICA

O XXI Congresso Brasileiro de Genética Médica, 

a ser realizado nos dias 3 a 6 de junho próximos 

no Ouro Minas Palace Hotel, em Belo Horizonte, 

trará diversas novidades da área, mas o 

destaque é para um tema bastante atual: a 

experiência genética no SUS. A análise de 

trabalhos desenvolvidos em diversos Centros de 

Pesquisa do Brasil e do mundo também será alvo 

de destaque do evento. 

Dismorfologia, erros inatos do metabolismo, 

citogenética, biologia molecular, oncogenética  e 

neurogenética são alguns dos temas que, 

certamente, serão de grande interesse dos 

participantes. Cada inscrito terá o direito de 

Congresso de Genética

inscrever um trabalho científico de própria 

autoria. Os resumos poderão ser submetidos até 

o dia 15 de abril, exclusivamente pelo site do 

evento. 

Nos cursos pré-congresso serão abordados os 

temas: Reprodução Humana, Genética do 

Desenvolvimento, Neurogenética, Medicina 

Fetal e Erros Inatos do Metabolismo.

Inscrições antecipadas até o dia 30 de abril, após 

essa data, os interessados deverão se inscrever 

no local, no dia do evento.

P a r a  m a i s  i n f o r m a ç õ e s  a c e s s e  

. www.congressogeneticamed2009.com.br

29 e 30 de maio de 2009, na Associação Médica de Minas Gerais, Belo Horizonte/MG. 

Convidado internacional: David L. Skaggs – Childrens Hospital Los Angeles - USA 

Informações e inscrições pelos telefones (31) 3243-7117 / (31) 9921-7117 ou através do e-mail 

deborah.incomum@gmail.com

VI TROIA - Congresso de Trauma Ortopédico Infantil

Cabaré”, entre outras muito conhecidas. Jair Raso 

escreveu o texto porque acredita que, se os dois 

artistas tivessem se conhecido, possivelmente teriam 

sido amigos e parceiros musicais. “A interpretação de 

Luiz Rocha e Daniel Maia valorizam o espetáculo, 

que é simples e descontraído, assim como deve ser 

toda boa conversa de botequim”, diz Jair.

Divulgação

Já fez sua inscrição para o XII Congresso Mineiro 

de Pediatria? Você tem até o dia 10 de abril para 

aproveitar o desconto. Mais de 600 pessoas 

confirmaram suas presenças. Não perca e faça 

já sua inscrição!

A Comissão Científica estudou e escolheu com 

cautela os assuntos que discutirão os cuidados 

com a criança e o adolescente de hoje, 

objetivando um adulto saudável. Confira a 

programação completa do Congresso no site 

Últimos dias para se inscrever no XII Congresso Mineiro de Pediatria 

São 20 cursos sobre assuntos variados, a serem 

realizados em locais diferentes nos dias 18 e 19 

de abril e a procura é muito grande. Os 

presidentes dos comitês científicos da SMP 

fizeram uma seleção criteriosa dos temas que 

Pré-Congresso 

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. 

A programação social do Congresso está 

imperdível. Está previsto  um coquetel de 

abertura no dia 19 de abril, às 20h, além da 

exibição da peça Chico Rosa.

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. 

Programação Social 

Feliz Páscoa!

www.congressodepediatria2009.com.br. 

O “Prêmio Academia Mineira de Pediatria”, que 

nesta edição recebe o nome de “Prêmio Lincoln 

Freire”, será entregue aos três melhores 

trabalhos dos 127 temas livres analisados pela 

comissão avaliadora; um número considerável, 

segundo os organizadores do evento. O prêmio 

tem o intuito de estimular a apresentação de 

trabalhos científicos pelos pediatras de Minas 

Gerais.

!LANÇAMENTO

No próximo dia 16 de abril, será lançado o livro “Nosocrônicas”, no 

saguão da Faculdade de Medicina da UFMG, na Av. Alfredo Balena, 

120, das 19h30 às 22h. De autoria do cirurgião Sérgio Alexandre da 

Conceição, coordenador da Comissão de Residência Médica do 

HC, a obra narra casos inusitados do cotidiano médico. 

Livro sobre o cotidiano

!ALEITAMENTO

Lançado em 2007, o l ivro 

"Tropeçando na Via Láctea, textos 

salpicados de leite materno" é o 

primeiro livro de ficção sobre o 

aleitamento materno. Ele reúne 13 

contos, que de forma bem 

humorada, têm como tema central 

o aleitamento materno. O autor, o 

pediatra Darlan Corrêa Dias, reuniu 

em seus textos vários personagens 

comuns em nosso cotidiano, a mãe 

de primeira viagem, a avó, o marido perdido, a 

vizinha palpiteira, o pediatra idealista, o obstetra 

Contos sobre a amamentação

veterano, a adolescente grávida, o 

bebê com Síndrome de Down, os 

padrinhos desinformados, entre 

outros. 

Fruto de suas observações na prática 

da pediatria, o enredo e os 

personagens refletem o dia-a-dia 

angustiante das mamães que 

buscam êxito na amamentação. Além 

dos textos, o autor também produziu 

as ilustrações presentes no livro. 

A obra pode ser adquirida pelo site da Editora 

Univale - .www.editora.univale.br

29 e 30 de maio de 2009, no Hotel Dayrell, Belo Horizonte/MG

Informações pelos telefobes (31) 3222-7266 / (31) 3222-7288 ou através do e-mail 

Site:  

secretaria@icaroeventos.com.br

www.simposio2009ccihhc.com.br

IX Simpósio de Prevenção e Controle de Infecções
“prevenção e Controle de Infecção relacionada à 

Assistência à Saúde: Novo Paradigma
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