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SMP, palco de eventos científicos de alto nível
age

nd
a

Sociedade civil sem fins lucrativos, a 
Sociedade Mineira de Pediatria vem, ao 
longo de seus quase 64 anos de existên-
cia, trabalhando para o crescimento do 
pediatra, não somente como profissional 
qualificado, mas, também, como médico 
que escolheu exercer sua cidadania ao 
dedicar grande parte da vida a atender 
crianças e adolescentes, muitos deles 
carentes.

o objetivo de promover o aperfeiçoamento contínuo dos 
profissionais da pediatria tem sido cumprido. Somente no 
ano de 2011, a Sociedade promoveu e apoiou 21 eventos, 
entre jornadas, simpósios, fóruns e outros, com a participação 
atuante de seus comitês científicos. neste ano, dois impor-
tantes acontecimentos marcam a continuidade histórica dos 
eventos de qualificação da SMP. 

inicialmente, em abril, realizaremos a 13ª edição do 
Congresso Mineiro de Pediatria, cujo tema “Da Puericultura 
à Urgência” é atual o suficiente para que discutamos as-
suntos relacionados à assistência à saúde, do neonatal até 
ao adolescente, com suas dificuldades e desafios, passando 
pelas questões éticas e também polêmicas. a exemplo do 
Xii Congresso Mineiro de Pediatria, realizado em 2009, 
esperamos receber mais de mil pediatras. São especialistas 
de toda a Minas Gerais e até de outros estados que estão se 
inscrevendo, esperando encontrar aqui a resposta para muitas 
de suas dúvidas. Palestras de todos os “matizes”, proferidas 
por profissionais competentes de nossa pediatria, estão na 

programação, que, certamente, são de interesse dos nossos 
colegas. Se você ainda não se inscreveu poderá fazê-lo através 
do site www.mineiroped2012.com.br

Um outro evento de porte a acontecer em belo Horizon-
te, com organização local a cargo da SMP e do neocenter, 
é o iX Congresso anual da Sociedade ibero-americana de 
neonatologia (Siben). Pela primeira vez ocorrendo no brasil, 
o Congresso Siben terá, no período de 20 a 23 de junho, 
discussões científicas de altíssimo nível, quando os temas 
principais “o Microprematuro” e “ecologia Perinatal” serão 
tratados por neonatologistas de destaque. onze renomados 
palestrantes internacionais estarão presentes, repassando 
sua vasta experiência para o seleto público científico da ne-
onatologia e da Perinatologia do brasil e da américa latina. 

a vinda desse evento para belo Horizonte, no entanto, não 
foi por acaso. os neonatologistas mineiros e brasileiros têm 
relevantes serviços prestados à especialidade no brasil e fora 
dele. e, por isso mesmo, a vinda do congresso para a capital 
de Minas foi mais que merecida. Merecem também os louros 
pediatras como navantino alves Filho, presidente de honra 
da Sociedade Mineira de Pediatria, e oswaldo Trindade Filho, 
diretor da SMP e do neocenter, que não pouparam esforços 
para trazer o evento para o brasil. estamos otimistas e acre-
ditamos no sucesso do iX Siben. Faça logo a sua inscrição! 
Mais informações: www.sibenbrasil.com.br

Cordial abraço,

Paulo Poggiali 
Presidente da sMP

21 a 25 de abril 2012
XIII Congresso Mineiro de Pediatria
local: ouro Minas Palace Hotel – belo 
Horizonte/MG – www.mineiroped2012.com.br 
ou pelo telefone: (41) 3022-1247

28 de abril a 1 de maio 2012
12º Congresso Brasileiro de Alergia e 
Imunologia Pediátrica
informações: ekipe de eventos 
Tel (41) 3022-1247 – local: São Paulo/SP
www.alergoped2012.com.br

17 a 19 de maio 2012
3º Simpósio Internacional de Nutrologia 
Pediátrica – local: Fortaleza/Ce

5 a 9 de junho 2012
14º Congresso Brasileiro de 
Gastroenterologia Pediátrica
informações: ekipe de eventos  
Tel (41) 3022-1247 
local: Fecomércio – São Paulo/SP  

6 a 9 de junho 2012
12º Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva 
Pediátrica 
11º Congresso Latino-americano de Terapia 
Intensiva Pediátrica 
local: São Paulo/SP – informações: ekipe de 
eventos – Tel (41) 3022-1247 
www.cbtip2012.com.br

20 a 23 de junho 2012
IX Congresso Ibero-americano de Neonatologia 
(Siben) 
local: Minascentro – belo Horizonte/MG 
informações: www.sibenbrasil.com.br

14 a 17 de agosto 2012
Curso Nestlé de Atualização Pediátrica 
local: rio Centro – rio de janeiro/rj

Setembro 2012 
12º Congresso Brasileiro de Adolescência  
(a confirmar) local: Florianópolis/SC
informações: ekipe de eventos – Tel (41) 3022-1247

Setembro 2012 
14º Congresso Brasileiro de Ensino
9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em 
Saúde da Criança e do Adolescente
2º Congresso Brasileiro de Médicos 
Residentes
local: São Paulo/SP
informações: ekipe de eventos – 
Tel (41) 3022-1247 

Novembro 2012 
17º Congresso Brasileiro de Infectologia 
Pediátrica
local: rio de janeiro/rj
informações: ekipe de eventos 
Tel (41) 3022-1247 

14 a 14 de novembro 2012
21º Congresso Brasileiro de Perinatologia
local: Curitiba/Pr
informações: ekipe de eventos
Tel (41) 3022-1247
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qualificação
Centro de Treinamento da Sociedade Mineira de 
Pediatria garante espaço para pediatras mineiros

agora os pediatras mineiros já contam 
com um espaço próprio: foi inaugurado no 
dia 12 de janeiro, quinta-feira, o Centro 
de Treinamento da Sociedade Mineira de 
Pediatria. São 150 metros quadrados de 
área, localizados no bairro Santa efigê-
nia, próximo à região hospitalar de belo 
Horizonte. o Centro reúne tecnologias de 
última geração, tem capacidade total para 
82 pessoas e já está sendo utilizado para 
promover a educação continuada dos pe-
diatras, com cursos como o de reanimação 
neonatal, PalS e blS, além das jornadas 
e dos simpósios promovidos pelos Comitês 
Científicos da SMP, entre outros. o espaço 
também poderá ser alugado para eventos 
de outras entidades, com a renda revertida 
para a SMP.

a inauguração lotou o auditório princi-
pal, que tem capacidade para 55 pessoas. 
o evento contou com a presença de muitos 
especialistas, além dos presidentes da SMP, 
Paulo Poggiali, da Sociedade brasileira de 
Pediatria, eduardo Vaz, e da associação 
Médica de Minas Gerais, lincoln lopes 
Ferreira.

Segundo o presidente da SbP, o centro 
é o primeiro do modelo no brasil, e servirá 
de exemplo para outras sociedades: “esse 
Centro é de extrema importância para o 
pediatra, para que ele sempre se atualize, 
aprenda mais, e possa atender melhor as 
crianças e adolescentes do nosso brasil”, 
declarou ele.

a programação preliminar para 2012 
do Curso de reanimação Pediátrica (Pals), 
que faz muito sucesso entre os especialistas 
e agora acontece no Centro de Treina-
mento, já está montada. Por enquanto, 
são 16 cursos, entre os meses de março 
e dezembro. Segundo a coordenadora 
dos cursos de reanimação pediátrica e 
neonatal da SMP, Marcela Damásio, o 
centro possibilitará não só a realização dos 
cursos já ministrados pela sociedade com 
mais conforto e frequência, mas também 
a elaboração de novos eventos: “Um 
lugar como esse nos permitirá, além de 
aumentar a frequência dos cursos que já 
realizamos, montar os nossos próprios. no 
ano que vem, pretendemos abranger  te-
mas como trauma, além de especialidades 
como oftalmologia e otorrinolaringologia 
pediátricas”, disse ela. 

o CT da SMP já está na ativa e sua 
estreia foi o primeiro curso de reanima-
ção neonatal deste ano, que aconteceu 
no dia 31 de março. a importância do 
espaço está repercutindo no meio médi-
co e, durante o evento de inauguração, 
josé Sabino de oliveira, presidente da 
academia Mineira de Pediatria, contou 
uma história de como o curso começou 
a ser dado em Minas Gerais, e sugeriu 
que, a partir da construção do centro, o 
estado se torne referência brasileira no 
assunto. a ideia foi aplaudida por todos 

os presentes, e eduardo Vaz prometeu 
levá-la adiante. 

Segundo o presidente da SMP, Pau-
lo Poggiali, o espaço terá importância 
fundamental: “além da oportunidade de 
participação em maior número de eventos 
científicos, com conforto e benefício do uso 
de todo o recurso tecnológico que será 
disponibilizado, o Centro de Treinamento 
poderá contribuir, de alguma forma, para 
a autoestima do associado, que verá sua 
instituição forte e atuante em prol do pe-
diatra mineiro”, declarou ele.

Estrutura do CT – o projeto do Centro de Treinamento 
visou a aspectos tecnológicos e ecológicos, sem deixar de valorizar o  
conforto, a praticidade, a manutenção e os custos. 

• Um andar inteiro com um auditório e cinco salas, algumas  
com flexibilidade de uso;

• Divisórias articuladas acústicas;
• Sistemas de vídeo, áudio e internet de última geração, com telões e uma te-

levisão de leD de 55 polegadas, com possibilidade de uso e gravação simultâneos; 
• Poltronas têm pontos com tomadas e acesso à internet, com processos anti-

transpirantes e à prova de incêndio;
• Cadeiras das cinco salas são 100% recicláveis, com flexão de encosto, que 

proporciona mobilidade de postura para uso de prancheta; 
• Ambientes climatizados;
• Cortinas que bloqueiam o raio ultravioleta e limitam a radiação, permitindo a 

passagem de luz natural e possibilitando economia de energia.
Todas as salas e também o auditório do Centro de Treinamento estão disponíveis 

para locação de eventos de outras instituições. a estrutura do local é perfeita para a 
realização de cursos, palestras, aulas, dentre outros. Mais informações com Carlos 
César, nos telefones: (31) 2514 5160 – (31) 2512 8160 ou à rua Grão Pará, 85, 
7º andar, Santa efigênia.

“O CT poderá contribuir para a autoestima do pediatra”, enfatizou em seu discurso o 
presidente da SMP, Paulo Poggiali
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evento científico

PROGRAMAÇÃO*

Dia 22/04 (Domingo) – Auditório Ouro Preto

19h – Solenidade de abertura

19h45 / 20h40 – Conferência de abertura: A Criança, a Floresta 
e os Bichos

 Presidente: eduardo da Silva Vaz (rj)
 Conferencista: angelo barbosa Monteiro Machado (MG)

21h30 – Coquetel de recepção e boas-vindas

Dia 23/04 (Segunda-feira) – Auditório Centenário

8h / 8h50 – Sessão de temas livres

8h / 8h20 – Miniconferência: Opções Terapeuticas para o 
Tratamento da Febre 

 Presidente: josé Guerra lages (MG)
 Palestrante: Marcos Carvalho de Vasconcellos (MG)

8h20 / 8h50 – Temas livres

8h20 / 8h35 – Tl 01:  Nível Socioeconômico e Neurodesenvolvi-
mento de Crianças Pré-Termo na Idade Pré-Escolar 

 apresentadora: eliane Fernandes Maggi (MG)

8h35 / 8h50 – Tl 02: Análise Evolutiva Clínica e Doppler 
Ecocardiográfica dos Pacientes com Cardite Subclínica

 apresentadora: Camila blanco Cangussu (MG)

9h / 9h50 – Conferência Magna: Puericultura: novos desafios
 Presidente: Paulo Tadeu de Mattos Pereira Poggiali (MG)
 Conferencista: jayme Murahovschi (SP)

9h50 / 10h10 – Visita aos estandes

10h15 / 10h40 – Miniconferência: Hemotransfusão: a visão do 
pediatra

 Presidente: joaquim Caetano de aguirre neto (MG)
 Conferencista: benigna Maria de oliveira (MG) 

10h45 / 12h – Mesa redonda: Controvérsias da Alimentação no 
Primeiro Ano de Vida

 Presidente: Paulo Pimenta Figueiredo Filho (MG)
 Moderador: Francisco josé Penna (MG)

10h45 / 11h05 – Visão do Pediatra 
 Palestrante: jayme Murahovschi (SP)

11h05 / 11h25 – Visão do Nutrólogo 
 Palestrante: Virgínia resende Silva Weffort (MG)

XIII Congresso Mineiro de Pediatria
Raquel Pitchon, 
presidente do XIII 
Congresso Mineiro  
de Pediatria: 
“Já existem dezenas de 
trabalhos inscritos”

Caros Congressistas,

Bem-vindos a Belo Horizonte para o 13º Congresso Mineiro 

de Pediatria!
Com grande alegria receberemos em Belo Horizonte os 

participantes do 13º Congresso Mineiro de Pediatria e IV 

Fórum da Academia Mineira de Pediatria. O tema do nosso 

Congresso na Edição 2012 será: ¨Pediatria: da Puericultura 

à Urgência¨. O temário foi cuidadosamente definido para 

o pediatra clínico em suas diferentes áreas de atuação e irá 

aprimorar e aprofundar o seu conhecimento na evolução e 

promoção da excelência do atendimento pediátrico.

Teremos a missão de oferecer ao nosso congressista a 

oportunidade para se atualizar com palestrantes de notório 

saber em cada tema. O Congresso Mineiro continua no mesmo 

estilo, mas com modificações realizadas sempre para melhorar! 

Seguimos com programação em sala única, conferências e 

mesas redondas seguidas por colóquio. A apresentação de 

temas livres nesta edição será precedida de uma miniconfe-

rência, e os pôsteres serão comentados por comissões.

A participação maciça dos nossos congressistas, com 

apresentação de mais de 260 temas livres, reflete o compro-

misso do pediatra com a produção científica, sua formação e 

educação continuada. Reafirma, também, seu envolvimento 

profissional, em um momento que apesar de contarmos com o 

reconhecimento social, dos nossos pequenos pacientes e suas 

famílias, sofremos com as baixas remunerações e indiferença 

dos gestores públicos e da saúde privada à causa pediátrica.

Além da atualização científica, Belo Horizonte oferece 

ótima oportunidade para reencontro com os colegas, boa 

gastronomia, turismo, sua riqueza e beleza histórica que 

contam parte da história da nossa gente.

Não mediremos esforços para recebê-los e tornar os dias 

do Congresso práticos, produtivos, agradáveis e positivos! 

Essa atividade, promovida pela nossa Sociedade Mineira de 

Pediatria, congrega o princípio de atualizar os conhecimentos 

científicos sobre a saúde de crianças e adolescentes, atuar e 

discutir questões relacionadas à defesa profissional e propor-

cionar a convivência entre os colegas e amigos ainda mais 

agradável.
A Pediatria Mineira desponta no cenário nacional, participe 

e agregue suas experiências neste evento. Sua presença é 

imprescindível!
Até lá!

Raquel Pitchon dos Reis

Presidente do Congresso

*Confira a programação dos cursos pré-congresso no site www.mineiroped2012.org.br



11h25 / 11h45 – Realidade Brasileira 
 Palestrante: ennio leão (MG)

11h45 / 12h – Debate

12h10 / 13h30 – Simpósio Nestlé: Refluxo em Lactentes: quando pensar 
em fisiológico, doença ou alergia alimentar

 Palestrante: Mauro Sergio Toporovski (SP)
 Palestrante: Vera lucia Sdepanian (SP)

13h30 / 15h10 – Mesa redonda: Crescimento da Criança e Amamentação
 Presidente: Marta alice Venâncio romanini (MG)
 Moderadora: Maria Cândida Ferrarez bouzada Viana (MG)

13h30 / 13h50 – Visão Crítica da Caderneta de Saúde da Criança
 Palestrante: lúcia Maria Horta de Figueiredo Goulart (MG) 

13h50 / 14h10 – Crescimento da Criança Pig
 Palestrante: ivani novato Silva (MG)

14h10 / 14h30 – Seguimento Longitudinal do Prematuro: papel do pediatra
 Palestrante: josé Mariano Sales alves júnior (MG)

14h30 / 14h50 – Benefícios da Amamentação a Longo Prazo: o que há  
de novo?

 Palestrante: roberto Gomes Chaves (MG)

14h50 / 15h10 – Debate

15h10 / 15h30 – Visita aos estandes / Visita comentada aos pôsteres

15h30 /17h10 – Mesa redonda: Atendimento da Criança e do Adolescente
 Presidente: oswaldo Trindade Filho (MG)
 Moderador: josé Sabino de oliveira (MG)

15h30 / 15h50 – Parada Cardio-Respiratória: novas diretrizes
 Palestrante: Maria do Carmo barros de Melo (MG)

15h50 / 16h10 – Crise Convulsiva
  Palestrante: Marli Marra de andrade (MG)

16h10 /16h30 – Choque Séptico
 Palestrante: alexandre rodrigues Ferreira (MG)

16h30 / 16h50 – Traumatismo Crânio-Encefálico 
 Palestrante: Sergio Diniz Guerra (MG)

16h50 / 17h10 – Debate

17h20 / 17h45 – Miniconferência: Dilemas Éticos no Dia a Dia do Pediatra
 Presidente: Fábio augusto de Castro Guerra (MG)
 Conferencista: jose Carvalhido Gaspar (MG)

17h45 / 18h15 – Miniconferência: Asma: avaliação não invasiva dos 
fenômenos inflamatórios 

 Presidente: Maria Teresa Mohallen Fonseca (MG)
 Conferencista: Cássio da Cunha ibiapina(MG)

18h15 / 19h30 – Mesa redonda
 Presidente: Mário lavorato da rocha (MG)
 Moderador: eduardo Carlos Tavares (MG)

18h15 / 18h35 – Sepse Neonatal: diagnóstico e tratamento
 Palestrante: leonardo Falci Mourão (MG)

18h35 / 18h55 – Defesa Profissional: onde estamos, para onde vamos
 Palestrante: Milton Macedo de jesus (Pr)

18h55 / 19h15 – Anafilaxia
 Palestrante: Marisa lages ribeiro (MG)

19h15 / 19h30 – Debate

Dia 23/04 (Segunda-feira) – Auditório Ouro Preto

8h / 8h50 – Sessão de temas livres

8h / 8h20 – Miniconferência: Atualização em Derrame Pleural 
 Presidente: ricardo Mattos Paixão (MG)
 Palestrante: rodrigo romualdo Pereira (MG)

8h20 / 8h50 – Temas livres

8h20 / 8h35 – Tl 03: Malformações Pulmonares em Recém-Nascidos na 
Maternidade do Hospital Das Clínicas – UFMG

 apresentadora: Daniela Caldas Teixeira (MG)

8h35 / 8h50 – Tl 04: Perfil de Apresentação e Complicações do Canal 
Arterial Patente em Recém-Nascidos Prematuros

 apresentadora: Carolina andrade bragança Capuruço (MG)

Dia 24/04 (Terça-feira) Auditório Centenário

8h / 8h50 – Sessão de temas livres

8h / 8h20 – Miniconferência: Interpretação do Hemograma
 Presidente: joaquim Mota (MG)
 Palestrante: rosangela Maria de Figueiredo (MG)

8h20 / 8h50 – Temas livres

8h20 / 8h35 – Tl 05: Anemia de Fanconi - Características Clínicas - 
Dados Preliminares

 apresentador: luiz Paulo nogueira (MG)

8h35 / 8h50 – Tl 06: Estudo do Perfil Clínico, Laboratorial e Resultados do 
Tratamento da Leucemia do Lactente no HC-UFMg de 1990 a 2011

 apresentadora: lorena Morávia (MG)

9h / 9h50 – Conferência Magna: genética e a Pediatria na Atualidade: o 
que é possível?

 Presidente: navantino alves Filho (MG)
 Conferencista: Marcos josé burle de aguiar (MG)

9h50 /10h10 – Visita aos estandes

10h15 / 10h40 – Miniconferência: Escolha do Exame de Imagem nas 
Principais Doenças Pediátricas

 Presidente: luciano borges Santiago (regional Vale do rio Grande)
 Conferencista: jesiana Ferreira Pedrosa (MG)

10h45 / 12h – Mesa redonda: Atualização em: 
 Presidente: Fernando luiz de Mendonça (MG)
 Moderadora: Glaucia Manzan Queiroz de andrade (MG)

10h45 / 11h05 – Leishmaniose Visceral
 Palestrante: regina lunardi rocha (MG)

11h05 / 11h25 – Tuberculose 
 Palestrante: lilian Diniz (MG)

11h25 / 11h45 – Pneumonias Agudas 
 Palestrante: Cristina Gonçalves alvim (MG)

11h45 / 12h – Debate

12h10 / 13h30 – Simpósio gsk

13h30 / 15h10 – Mesa redonda: O Que Há de Novo?
 Presidente: nôzor Galvão (regional oeste)
 Moderadora: Marislaine lumena de Mendonca (MG)

13h30 / 13h50 – Teste do Pezinho: atualização e visão crítica
  Palestrante: eugênia ribeiro Valadares (MG)

13h50 / 14h10 – Enurese Noturna
  Palestrante: Monica Maria de almeida Vasconcelos (MG)

14h10 / 14h30 – Abordagem dos Sopros Cardíacos na Infância
  Palestrante: Cleonice de Carvalho Coelho Mota (MG) 

14h30 / 14h50 – Uso do Ferro e Vitaminas no Primeiro Ano de Vida
  Palestrante: Paulo Tadeu de Mattos Pereira Poggiali (MG)

14h50 / 15h10 – Debate

15h10 / 15h30 – Visita aos estandes / Visita comentada aos pôsteres

15h30 / 17h10 – Mesa redonda: Alergia e Imunizações
 Presidente: Carla Pereira Fiúza rodrigues (regional nordeste Mineiro)
 Moderadora: Helayne Terezinha alves Santos (MG)

15h30 / 15h50 – Prevenção em Alergia: intervenção precoce
  Palestrante: Simone nabuco de Senna (MG)
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10h15 / 10h40 – Miniconferência: Baixa Estatura: diagnóstico e uso do 
hormônio do crescimento

 Presidente: Sigrid Terezinha Campomizzi Calazans (regional Vale do aço)
 Conferencista: antonio josé das Chagas (MG)

10h45 / 12h – Mesa redonda: Diagnóstico e Tratamento
 Presidente: jane Débora nunes lopes (regional Vale do rio Doce)
 Moderador: edson Soares de Moraes (MG)

10h45 / 11h05 – Refluxo gastro-Esofágico 
 Palestrante: rocksane Carvalho norton (MG)

11h05 / 11h25 – Infecção Urinária 
 Palestrante: josé Maria Penido Silva (MG)

11h25 / 11h45 – Cetoacidose Diabética 
 Palestrante: rafael Machado Mantovani (MG)

11h45 / 12h – Debate

12h10 / 13h30 – intervalo

13h30 / 15h10 – Mesa redonda: Adolescente em Risco
 Presidente: Vânia nunes Viotti Parreira (MG)
 Moderador: itagiba de Castro Filho (regional Uberaba)

13h30 / 14h – Violências Contemporâneas
  Palestrante: Marília de Freitas Maakaroun (MG)

14h / 14h30 – Drogas 
  Palestrante: Paulo César Pinho ribeiro (MG)

14h30 / 15h – Transtornos Escolares
  Palestrante: ana Maria Costa da Silva lopes (MG) 

15h / 15h10 – Debate

15h10 / 15h30 – Visita aos estandes / Visita comentada aos pôsteres

15h30 / 17h10 – Mesa redonda: Avanços na Abordagem
 Presidente: edson lopes libânio (regional Sul)
 Moderadora: Monica Versiani n. Pinheiro de Queiroz (MG)

15h30 /15h50 – Atualização do Calendário Vacinal
  Palestrante: josé Geraldo leite ribeiro (MG) 

15h50 / 16h10 – Lactente Sibilante
  Palestrante: Wilson rocha Filho (MG)

16h10 / 16h30 – Otite Média Aguda e Faringoamigdalites
  Palestrante: ricardo neves Godinho (MG)

16h30 / 16h50 – Doença de Kawasaki
  Palestrante: Zilda Maria alves Meira (MG)

16h50 / 17h10 – Debate

17h20 / 17h55 – Miniconferência: Dengue Hoje: abordagem e situação atual
 Presidente: Marcela Ferraz (MG)
 Conferencista: andrea lucchesi de Carvalho (MG)

18h / 18h25 – Miniconferência: Transtornos de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade: uso e abuso de medicamentos

 Presidente: ana Maria Costa da Silva lopes (MG)
 Conferencista: josé Ferreira belizário Filho (MG)

Dia 25/04 (Quarta-feira) – Auditório Ouro Preto

8h / 8h50 – Sessão de temas livres 

8h / 8h20 – Miniconferência: Meu Filho Não Come: como orientar 
 Presidente: ana Maria Costa da Silva lopes (MG)
 Palestrante: luiz Megale (MG)

8h20 / 8h50 – Temas livres

8h20 / 8h50 – Tl 11: Validade Preditiva do Teste de Triagem do 
Desenvolvimento Denver Ii para Crianças Pré-Termo Brasileiras

 apresentadora: Pollyanne Maria de lima alcântara (MG)

8h20 / 8h50 – Tl 12: Excesso de Iodo em Adolescentes de Escolas Públicas 
 apresentador: Silmar Paulo Moreira rates (MG)

15h50 / 16h10 – Infecções de Repeticão: como e quando abordar
  Palestrante: jorge andrade Pinto (MG)

16h10 / 16h30 – Alergia X Vacinas do Calendário
  Palestrante: raquel Pitchon reis (MG)

16h30 / 16h50 – Bronquiolites
  Palestrante: Francisco Caldeira reis (MG)

16h50 / 17h10 – Debate

17h20 / 17h45 – Miniconferência: Avanços e Controvérsias na Diarréia 
Aguda

 Presidente: Salvador Henrique Ceolin (MG)
 Conferencista: luciano a. amedée Peret Filho (MG)

17h45 / 18h15 – Miniconferência: Sistematização da Assistência Neonatal
 Presidente: Terezinha aparecida Finamori (MG)
 Conferencista: Maria albertina Santiago rego (MG)

18h15 / 19h30 – Mesa redonda
 Presidente: Mirna Granato Salomão nagib (regional Zona da Mata)
 Moderador: andrea Chaimowicz (MG)

18h15 / 18h35 – Atualização na Abordagem da Ictericia Neonatal
 Palestrante: navantino alves Filho (MG)

18h35 / 18h55 – Origem da Vida
 Palestrante: edward Tonelli (MG)

18h55 / 19h15 – Dermatoses Comuns na Infância
 Palestrante: Wandilza Fátima dos Santos (MG)

19h15 / 19h30 – Debate

Dia 24/04 (Terça-feira) – Auditório Ouro Preto

8h / 8h50 – Sessão de temas livres

8h / 8h20 – Miniconferência: Constipação Intestinal: opções de 
tratamento

 Presidente: Maria do Carmo barros de Melo (MG)
 Palestrante: Marco antonio Duarte (MG)

8h20 / 8h50 – Temas livres

8h20 / 8h50 – Tl 07: Importância do Contexto Sociofamiliar na 
Abordagem de Crianças

 apresentadora: Valéria Tassara (MG)

8h20 / 8h50 – Tl 08: Vitaminas C e B12 em Crianças e Adolescentes 
Infectados pelo HIV

 apresentadora: Virgínia resende Silva Weffort (MG)

Dia 25/04 (Quarta-feira) – Auditório Centenário

8h / 8h50 – Sessão de temas livres

8h / 8h20 – Miniconferência: Vacinas Pneumo 10, Pneumo 13 e Pneumo 
23: quando e qual prescrever 

 Presidente: Márcia Gomes Penido (MG)
 Palestrante: Claudia ribeiro de andrade (MG)

8h20 / 8h50 – Temas livres

8h20 / 8h50 – Tl 09: Sintomas Depressivos em Crianças e Adolescentes 
com Fissura Lábio-Palatina Não Sindrômica

 apresentadora: izabella nobre Queiroz (MG)

8h20 / 8h50 – Tl 10: Prevenção da gravidez na Adolescência: construção 
de uma cartilha educativa

 apresentadora: luisa Helena de oliveira lima (Pi)

9h / 9h50 – Conferência Magna: O Uso da Hipotermia na Prevenção do 
Dano Cerebral na Síndrome Hipóxico-Isquêmica Neonatal

 Presidente: benigna Maria De oliveira (MG)
 Conferencista: Mauricio Magalhães (SP)

9h50 / 10h10 – Visita aos estandes
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Um presidente do 
CRMMG, que é pediatra
joão batista Gomes Soares foi pediatra no começo de sua car-
reira médica. exerceu a anestesiologia, é médico especialista 
em administração hospitalar e voltou à antiga especialidade: a 
pediatria. Mas entre as suas muitas paixões na área da medici-
na está a vocação para a liderança política na classe médica. 
elegeu-se pela terceira vez presidente do CrMMG em janeiro 
deste ano, tendo sido seu diretor em diversas outras gestões; 
foi também diretor da associação Médica e do Sindicato dos 
Médicos do estado de Minas Gerais.

Dr. João Batista, conte um pouco de sua trajetória médica. 
Onde fez a residência pediatria?
– Quando eu defini que queria fazer medicina (formei-me em 
1971 na UFMG), eu sabia que queria tratar de crianças. isso 
é uma coisa que não dá pra explicar, é sentimento. Quando 
entrei na faculdade, sabia que havia feito a escolha certa. 
Como estudante, estagiei nos principais hospitais pediátricos 
de belo Horizonte, como o antigo Hospital de Gastroenterite, 
hoje Hospital da Cemig, o São Domingos Sávio, o amélia 
lins, o Hospital da baleia e a própria Santa Casa. Fiz prova 
do inamps e, aprovado, consegui meu título de especialista.

Por que mudou de especialidade?
– eu mudei, principalmente, por uma questão de retorno fi-
nanceiro. Precisava de um faturamento maior e, ao perguntar 
para um amigo qual seria a solução, ele me sugeriu que fizesse 
anestesiologia. Sendo assim, acabei fazendo residência em 
anestesiologia na Santa Casa, que é uma área que também 
acho bastante interessante. Mas, mesmo como anestesista, 
nunca deixei de lidar com crianças, eu sempre fiz mais anes-
tesias nelas. exerci a especialidade durante cerca de 25 anos. 

E o que o levou a voltar para a pediatria em uma época em 
que ela está tão desvalorizada?
– Voltei para a pediatria há aproximadamente dez anos, porque 
cansei da anestesiologia e não precisava mais do dinheiro, já 
tinha uma vida financeira estável, já estava estabelecido. agora 
posso exercer a pediatria tranquilo, e tratar de crianças é a 
minha verdadeira paixão. a situação da especialidade piorou 
muito. era ruim quando formei e agora está pior. 

Como analisa esta fase da assistência médica à criança e 
ao adolescente brasileiros, hoje?
– Se a situação do pediatra está ruim, a assistência médica a 

crianças e adolescentes no brasil sofre o impacto de toda 
essa situação. a pediatria não gera lucro, portanto, não 
é uma atividade financeira que interesse a hospitais, que 
fecham serviços e maternidades e hospitais pediátricos. os 
convênios remuneram mal os pediatras, fazendo com que 
muitos deles se descredenciem. Por outro lado, o SUS, as 
secretarias estaduais e municipais de saúde pagam salários 
irrisórios para os plantões, desestimulando os pediatras a se 
inscreverem em concursos públicos. esses são os verdadeiros 
motivos pelos quais os médicos recém-formados desistem de 
fazer pediatria ou a fazem como pré-requisito.

O Senhor, certamente, tem acompanhado a atuação da 
SMP junto aos pediatras na luta pela valorização profis-
sional. Como vê isso?
– eu acho que a Sociedade Mineira de Pediatria tem sido 
um exemplo para outras sociedades de especialidades. não 
somente na sua função de qualificar os pediatras e melhorar 
ainda mais o cabedal de seu conhecimento científico, mas, 
sobretudo, na sua atuação frente à valorização profissional 
do pediatra. Tenho acompanhado o trabalho da SMP, visto 
suas vitórias junto às operadoras de saúde, e acho que esse 
trabalho conjunto com o Sindicato dos Médicos, como está 
sendo feito pela SMP, é digno de elogios e deve continuar 
sendo realizado, sempre contando também com a associação 
Médica e o CrMMG.

Deixe um recado para os pediatras mineiros.
– os pediatras devem ser otimistas e não devem deixar de 
lutar pelo seu reconhecimento, pois acreditar na especiali-
dade como grande veículo de desenvolvimento é crer em 
um futuro melhor para nossas crianças e adolescentes. Sem 
deméritos às outras 52 especialidades reconhecidas pelo 
CFM, a pediatria é a mais gratificante. 

entrevista
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neste ano, o iX Congresso anual da 
Sociedade ibero-americana de neona-
tologia (Siben) será realizado em belo 
Horizonte. São quatro dias de evento, em 
20, 21, 22 e 23 de junho, no Minascen-
tro, com organização local da SMP e do 
neocenter. os temas do encontro são “o 
Microprematuro” e “ecologia Perinatal”. 
a presidência do congresso coube ao 
pediatra oswaldo Trindade Filho, presi-
dente do Comitê de Terapia intensiva da 
SMP, enquanto navantino alves Filho foi 
escolhido o presidente de honra. 

a grade científica do iX Congresso 
da Siben já conta com 11 professores 
estrangeiros convidados, além de três 
grandes patrocinadores: nestlé, abbott 
e Fanem. Segundo osvaldo Filho, belo 
Horizonte é o local ideal para a realização 
do evento: “a capital mineira possui gente 
hospitaleira e privilegiada localização 
geográfica, e a comissão organizadora 
está trabalhando com dedicação e afin-
co para oferecer um grande congresso, 
sempre dentro da filosofia e missão da 
Siben”, declarou ele.

Confira os convidados internacionais 
confirmados no Siben 2012: Augusto 
Sola, dos estados Unidos; Carmen Pallás, 
da espanha; Christoph Fusch, do Canadá; 
Eduardo Bancalari, dos estados Unidos; 
Fernando Cabañas, da espanha; Orlando 
Pereira da Silva, do Canadá; Graciela 
Basso, da argentina; Martin Kluckow, da 
austrália; Sergio Golombek, Teresa del 
Moral e William Hay, dos estados Unidos.

evento internacional

Neonatologia em destaque

Conheça melhor o Minascentro – 
o local do evento é o mais tradicional 
centro de convenções de belo Horizonte. 
em estilo neoclássico e com localização 
privilegiada na região central de belo Ho-
rizonte, está bem próximo a um comércio 
variado, hotéis, bares, restaurantes, 
agências bancárias e em frente a um 
dos pontos turísticos mais visitados da 
cidade, o Mercado Central. Sua principal 
sala de convenções, o auditório Topázio, 
conta com 1.700 confortáveis poltronas. 
a exposição comercial do Congresso 
Siben será montada em uma área de 
1.700m².

Turismo em Belo Horizonte 
Mercado Central – Vizinho ao Minas-
centro, o Mercado Central (foto acima) 
é considerado por muitos como o espaço 
mais democrático da capital mineira. Pão 
de queijo, frutas e verduras fresquinhas, 
cerveja gelada, diversos tipos de queijo, 
carne para comer na hora e levar para 
casa, artesanato para consumidor e para 
artesão, pimenta, cachaça, cabeleireiro, 
flores, mobiliário, bijuterias, instrumentos 
musicais, jiló refogado, ervas medicinais 
e muitos outros produtos podem ser en-
contrados por lá. 

Praça da Liberdade – o complexo paisagís-
tico e arquitetônico da Praça da liberdade 
(foto abaixo) é uma síntese dos estilos que 
marcam a história de belo Horizonte e 
fica na região da Savassi. antes ocupado 
por prédios públicos, hoje o complexo 
transformou-se em um grande circuito 
cultural, que está sendo formado por dez 
espaços culturais que integram arte, cultura 
popular, conhecimento e entretenimento. 
já estão abertos para visitação alguns de 
seus espaços, tais como o arquivo Público 
Mineiro, a biblioteca Pública estadual 
luiz de bessa, o espaço TiM UFMG do 
Conhecimento, o Museu das Minas e do 
Metal, o Memorial Minas Gerais - Vale, 
o Palácio da liberdade (antiga sede do 
governo estadual) e o Museu Mineiro.
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