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Mensagem das Presidentes

Gostaríamos de dar boas vindas a todos!

O 14º Congresso Mineiro de Pediatria acontece em um momento especial para a pediatria brasileira. Temos 
presenciado muitas ações que demonstram a nossa valorização como profissionais aptos e capazes de interagir 
com a criança e a família. Temos conseguido melhor remuneração nos plantões e nas consultas. Ainda existe 
um longo caminho pela frente, mas estamos mais unidos e mais coesos nas nossas convicções. A atual gestão 
da Sociedade Mineira de Pediatria (SMP) tem investido em atividades para capacitação e atualização, e os asso-
ciados tem dado resposta, participando, interagindo e esclarecendo as suas dúvidas.

O tema do nosso congresso é: “Pediatria: Atualização e Capacitação”. A grade foi cuidadosamente definida 
para o pediatra clínico em suas diferentes áreas de atuação, permitindo aprimoramento do conhecimento e 
reflexão sobre as práticas do dia-a-dia. Nossa missão é oferecer palestras e conferências de alta qualidade pro-
feridas por pediatras de notório saber. Os comitês científicos da SMP participaram ativamente, sugerindo temas 
e formatos de apresentação.

O Congresso Mineiro continua mantendo o mesmo estilo, mas com algumas pequenas mudanças, seguindo 
sugestões dos participantes da última edição. A programação é em sala única, sob a forma de conferências e 
mesas redondas seguidas por colóquio. Programamos ao final de cada dia um caso clínico comentado e inte-
rativo, para o qual vocês poderão opinar quanto às condutas por meio da utilização de placas verde, amarela 
e vermelha. Os temas livres foram criteriosamente selecionados e apenas nove serão apresentados oralmente, 
concorrendo a valiosos prêmios. Para os resumos científicos selecionados para pôsteres haverá uma comissão 
para avaliar e discutir, propiciando um momento para análise e reflexão. 

De acordo com os resultados das avaliações do nosso Congresso anterior e acatando as sugestões propostas 
mudamos o seu local para o Minascentro, buscando oferecer mais conforto e facilidade de acesso para todos.

Além da atualização científica, a cidade de Belo Horizonte oferece ótima oportunidade para encontrar ami-
gos, colegas e conhecer novas pessoas. Aproveitem os momentos de folga para visitar o Mercado Municipal 
(Mercado Central), Palácio das Artes e quem sabe… Inhotim! A comissão social do congresso organizou a 
sessão “Pediatras mostram seus talentos” e Happy hour na segunda e terça feira... vocês devem se preparar para 
muitas surpresas e momentos prazerosos.

Temos certeza que o Congresso será um momento muito especial na vida de vocês e com certeza inesquecível!

Obrigada pela presença!
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