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Mensagem do Presidente 
A Sociedade Mineira de Pediatria, dando continuidade à sua missão de 

contribuir para a formação médica, em especial a educação continuada 

do pediatra mineiro, mas atenta também à importância da transmissão de 

conhecimentos a todos os que participam da assistência à criança e ao ado-

lescente, realiza o XII Congresso Mineiro de Pediatria.

Tradicionalmente o maior evento pediátrico mineiro, por reunir pediatras de 

toda Minas Gerais, o Congresso Mineiro de Pediatria registra em todas as suas 

edições a expressiva participação de estudantes de Medicina, além de médicos 

de outros estados brasileiros, traduzindo o cuidado com que é organizado.

Mais uma vez, a Sociedade Mineira de Pediatria contou com a valiosa 

parceria dos Departamentos de Pediatria das Faculdades de Medicina da 

UFMG e Ciências Médicas, que se destacam entre as melhores do Brasil, 

garantia de excelência nos ensinamentos, discussões e reflexões que serão 

oferecidos aos congressistas.

O tema oficial deste XII Congresso Mineiro de Pediatria, “A criança de 

hoje: o adulto de amanhã”, bastante atual, reflete a importância do amplo tra-

balho do pediatra no cuidado com a criança, desde sua gestação até o final 

da adolescência. Cada vez mais a evolução do conhecimento médico evi-

dencia a necessidade de nos prepararmos continuadamente para entender a 

complexidade do desenvolvimento humano; detectar e tratar alterações de 

curso, porém atuando preventivamente, minimizando perdas, contribuindo 

para a qualidade de vida daqueles que são alvo de nossa atenção. Sempre 

com o objetivo maior de que crianças e adolescentes tenham vida saudável, 

feliz e digna, chegando à idade adulta e atingindo a velhice em melhores 

condições físicas e emocionais. A Comissão Científica do XII Congresso e 

os Comitês Científicos da SMP prepararam então ampla e cuidadosa progra-

mação, abordando as questões ligadas ao tema oficial, sem descuidar dos 

assuntos que fazem o dia-a-dia da prática pediátrica.

A realização concomitante do II Fórum da Academia Mineira de 

Pediatria, aberto aos congressistas e a toda a sociedade interessada, com 

participação do poder público por intermédio dos representantes das 

Secretarias Estadual, Municipal e do Ministério da Saúde, dá valor especial 

a este Congresso. A abordagem de temas como “A criança e o consumo”, 

“Triagem neonatal em Minas Gerais”, “Células-tronco do cordão umbilical” e 

“Parto normal ou cesáreo” permite antever a grande contribuição dos traba-

lhos do II Fórum ao entendimento de tão importantes questões.

A já tradicional publicação dos Anais do Congresso Mineiro de Pediatria 

como suplemento da Revista Médica de Minas Gerais valoriza e estimula 

a produção científica da Pediatria mineira, indispensável contribuição ao 

conhecimento e ensino médico.

O XII Congresso Mineiro de Pediatria será também um bom momento de 

encontro, lazer e confraternização, como poderão observar na programação 

oficial que se encontra nestes Anais.

Tenham um bom Congresso.
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