Congresso Internacional sobre a Morte Intrauterina e a
Síndrome de Morte Súbita do Lactante
Queridos Amigos

Temos a satisfação de informar que a cidade de Montevideo na República Oriental do Uruguai foi
escolhida para sediar o Congresso Internacional sobre a Morte Intrauterina e a Síndrome de Morte
Súbita do Lactante.

O congresso é organizado de forma conjunta pela Sociedad Uruguaya de Pediatria (SUP), Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP), International Stillbirth Alliance (ISA) e International Society for the
Study and Prevention of Perinatal and Infant Death (ISPID).

O mesmo se realizará nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro de 2016 nas instalações do Hotel Radisson.

É muito importante para nós a realização deste Congresso na América Latina porque na região o
registro das mortes intrauterinas é negligenciado e as políticas sanitárias, em geral, não incluem em
suas agendas ações orientadas à implementação de uma ação programática estratégica.

Embora a Síndrome de Morte Súbita do Lactante ainda seja um enigma médico há uma solução
educacional que implica a implementação de programas de sono seguro para os lactantes.

São poucos os países na região que tenham implementadas campanhas de prevenção.
Este Congresso terá por objetivo principal orientar para a concientização de que existem
determinadas ações que diminuem o risco da Síndrome de Morte Súbita do lactante e a incidência de
Morte Intrauterina.

Estas ações têm um impacto na redução da mortalidade pós-neonatal, e na mortalidade materna e
perinatal, respectivamente.

Aspiramos que este Congresso consolide a necessidade imprescindível de que a Morte Intrauterina e a
Síndrome de Morte Súbita do lactante sejam estudadas de acordo com os protocolos internacionais
vigentes e a melhor evidência científica disponível.

Durante o Congresso haverá um espaço para compartilhar e debater o resultado das investigações
atuais de nível regional e internacional.

A morte de um bebê antes de nascer ou depois do nascimento, constitui uma experiência
devastadora ao longo prazo para toda a família, razão pela qual os pais terão uma participação ativa
nas atividades do Congresso.

Das organizações de pais, sua porta voz, a Sra. Clr. Jessica Ruidiaz, presidente da Fundación Era en
Abril e integrante da Comissão Diretiva da International Stillbirth Alliance, expressa o desejo que
neste Congresso surjam diretrizes atualizadas para ajudar os pais em luto pela morte de seus filhos

É nosso propósito envolver neste importante evento profissionais médicos, sobretudo obstetras e
pediatras, enfermagem e toda a sociedade para que juntos possamos potenciar e melhorar os
programas de prevenção na América latina.

Saudações cordiais e de boas vindas a Montevideo.
Atentamente comissão organizadora

