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!ACONTECE

No dia 21 de janeiro de 2010 a diretoria executiva Terezinha, além da assessoria de comunicação 

da SMP realizou sua primeira reunião. O encon- da SMP. Dentre os vários assuntos abordados, 

tro aconteceu na sede SMP, na Associação foi decidida a periodicidade das reuniões, o 

Médica de Minas Gerais. Estavam presentes: recadastramento de emails dos associados e a 

Paulo Poggiali, Raquel Pitchon, Fernando Luiz possível realização de uma conferência online, 

de Mendonça, Andréa Chaimowicz e Helayne utilizando a tecnologia disponível na AMMG.

Primeira Reunião

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

! SAIU NA MÍDIA

Agência Nacional de Saúde publica resolução normativa referente 
aos planos de saúde para o ano de 2010

!AGENDA

!ATENÇÃO, PEDIATRA

A SMP está se empenhando para conseguir uma prazo é até 30 de março de 2010. Não deixe de 

relação mais direta com seus sócios, bem como participar! Essa simples ação é de extrema impor-

uma comunicação eficaz. Para isso, convoca todos tância para a divulgação de eventos e comunica-

os pediatras para um recadastramento de emails! dos. Se você conhece algum pediatra sócio da 

O processo é simples: envie um email (pelo qual SMP que ainda não recebe os materiais informati-

você deseja receber as informações da SMP) para vos da Sociedade por email, encaminhe esse 

. No campo “assunto”, boletim, para que ele também participe do recadas-

coloque a palavra “RECADASTRAMENTO”. O tramento.

secretaria@smp.org.br

Participe do recadastramento de emails da SMP

Minas Gerais recebe, em 2010, eventos científi- Alexandre Rodrigues Ferreira, presidente do 

cos de grande importância para a pediatria. Entre Comitê de Gastroenterologia Pediátrica da SMP.

eles,  o 13º Congresso Brasi le i ro de Alguns dos temas que serão abordados tratam de 

Gastroenterologia Pediátrica, que acontece de doença celíaca e eosinofílica, urgências em 

13 a 17 de março, no Ouro Minas Palace Hotel, endoscopia (ingestão de produtos cáusticos, 

em Belo Horizonte. corpo estranho e hemorragias), além de apresen-

Os dias 13 e 14 serão dedicados aos cursos pré- tações de temas livres. Alexandre acredita que 

congresso. São cinco, ao todo: Atualização em um dos destaques do Congresso seja a divulga-

Gastroenterologia, Motilidade Digestiva Alta, ção do “Alerta Amarelo” em recém-nascidos, “pois 

Hepatologia, Terapia Nutricional, além do o diagnóstico precoce permite um encaminha-

Endoped – Encontro Brasileiro de Endoscopia mento mais rápido para centros de referência”, 

Pediátrica. completa Alexandre.

A programação do Congresso apresenta grandes Para o presidente do Congresso, Marco Antônio 

nomes da pediatria brasileira e temas relevantes, Duarte, Minas Gerais merecia sediar um evento 

além de contar com a participação de cinco 
dessas proporções, já que trata-se de um estado 

convidados estrangeiros, vindos de três países, 
onde há “um o grupo forte, denso e atuante de 

que trarão aos congressistas o que há de mais 
pediatras da área da Gastroenterologia”.novo no que se refere às doenças gastroenteroló-

Sócios da SBP têm desconto na inscrição. gicas. “A atualização dos profissionais envolvidos 

com a saúde é extremamente importante, e nisso Para mais informações, acesse: 

este congresso realmente se destaca”, ressalta http://www.gastroped2010.com.br/

Belo Horizonte sedia Congresso de Gastroenterologia Pediátrica

Está disponível no site da SBP o vídeo “Memorial Teatro Pediatria Brasileira e, claro, faz uma home-

da Pediatria Brasileira Lincoln Freire”, que mostra nagem ao pediatra Lincoln Freire, ex-presidente da 

as instalações do museu, fatos marcantes da SBP e idealizador do museu. O vídeo foi lançado 

especialidade, da SBP e da ABP. Além disso, o oficialmente no 34º congresso Brasileiro de 

vídeo apresenta também a biblioteca e o Centro de Pediatria, em outubro do ano passado. 

Documentação e Pesquisa, o Coral e o Grupo de Para ver o vídeo, acesse aqui

Memorial da Pediatria Brasileira na internet

Nos dias 29 e 30 de janeiro aconteceu a 4ª edição apresentação de 11 trabalhos de término de curso. 

do Simpósio da Residência de Pediatria do O Simpósio, que recebeu o apoio da SMP desde 

Hospital Odilon Behrens, na Associação Médica sua primeira edição, em 2006, deve resultar, este 

de Minas Gerais. Em 2010, o evento contou com a ano, na publicação de anais. 

HOB apresenta trabalhos finais de residentes

continuidade da assistência prestada em nível de Teste do Olhinho em recém-nascidos e de HIV em 

internação hospitalar.gestantes, estímulo ao parto normal e aconselha-

O estímulo ao parto normal vigora entre pontos mento no planejamento familiar: estas são algumas 

destacados pela seção Dos Princípios de Atenção 
das novidades que a resolução normativa (RN) n°211 

à Saúde na Saúde Suplementar, assim como as 
garante aos assegurados dos planos de saúde 

ações relacionadas ao planejamento familiar. Já o 
particulares com contrato posterior a dois de janeiro 

Teste do Olhinho em recém-nascidos e de HIV em 
de 1999.

gestantes aparecem como novidades do Rol de 
A resolução, que entrará em vigor a partir do dia sete 

procedimentos de 2010.
de junho de 2010, foi revisada por profissionais de 

diversos setores da Agência Nacional de Saúde 

Beneficiários: 54.210.637(ANS) e entidades convidadas e contou, ainda, com 

Beneficiários contratados a partir de o auxílio de uma consulta pública, durante os meses 

2/02/1999: 43.766.272de setembro e outubro de 2009.
Operadoras de planos de saúde em As mudanças propostas pela RN, que ampliam de 

atividade: 1.516forma significativa o atendimento ao consumidor, 
(Fonte: Caderno de Informação da Saúde 

tornam obrigatória, entre outras coisas, a cobertura 
Suplementar - Edição Dezembro/2009) 

de procedimentos especiais como hemodiálise e 

diálise perionatal (CAPD) que estejam relacionadas à Para mais informações, acesse .

Planos de Saúde no Brasil

aqui

Calendário de vacinação da rede pública é ampliado

O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibilizará, oferecida apenas no mês de agosto. O Governo 

neste ano, 13 tipos diferentes de vacinas em seu Federal planeja investir, na compra das vacinas, 

calendário. De acordo com o Ministério da Saúde, o R$552 milhões. Serão adquiridas doses suficientes 

acréscimo de duas novas vacinas contra tipos de para imunizar 6 milhões de crianças. É importante 

meningite, pneumonia e outras doenças bacterianas, lembrar que desde 28 de novembro do ano passado, 

para crianças menores de dois anos, poderá evitar o Governo de Minas, por iniciativa própria e pioneira 

45 mil internações anuais. Os postos de saúde terão no país, já disponibiliza a vacina contra o 

acesso às doses da Pneumocócica 10 - valente a Meningococo C nos postos de saúde, em todo o 

partir de março. Já a vacina Antimeningococo C será estado, para crianças menores de 2 anos de idade.

Trabalhadoras com carteira assinada podem requisitar junto às 
empresas ampliação da licença-maternidade

Fruto de uma proposta de Lei de autoria conjunta sua maioria feminino podem aderir ao programa.

Esta norma será facultativa às empresas, sendo entre a senadora Patrícia Saboya e a Sociedade 

que a solicitação para sua ampliação deverá Brasileira de Pediatria, a Instrução Normativa 

partir da funcionária interessada. Neste caso, ela n°911 entrou em vigor no dia 25 de janeiro de 

deverá comunicar a instituição em até 30 dias 2010. Segundo o documento, empresas brasilei-

após o nascimento da criança. ras poderão ter descontos no Imposto de Renda 

A mãe que obter a extensão do benefício não proporcionais a seus gastos se ampliarem a 

poderá trabalhar durante todo o período da licença-maternidade de suas funcionárias de 

licença-maternidade, a não ser que ela já tivesse quatro para seis meses.

um segundo emprego antes da licença começar. De acordo com o decreto, assinado pelo presiden-

Além disso, fica vetado à mulher que esteja te Luiz Inácio Lula da Silva em dezembro de 2009, 

desfrutando deste benefício, a inserção de seu as empresas interessadas em receber os benefíci-

filho em creche. A ampliação da licença-os fiscais devem se cadastrar na Receita Federal, 

maternidade será garantida, ainda, àqueles que pela internet. É valido lembrar que apenas gran-

passarem por processo de adoção.des empresas com um quadro de funcionários em 

Curso Suporte Avançado de Vida em IX Forum da Academia Brasileira de 

Pediatria - PALS Pediatria

10° Simpósio Brasileiro de Vacinas

Simpósio Internacional de Nefro- Data: 15 a 17 de julho de 2010

Urologia Pediátrica

Curso Nestlé de Atualização em 

Pediatria

11° Congresso Brasileiro de 
13º Congresso Brasileiro de 

Adolescência
Gastroenterologia Pediátrica

7º Congresso Brasileiro de Pesquisa 

em Saúde da Criança e do 

Adolescente
Curso e Simpósio Internacional: 

enurese, incontinência diurna e 

outros distúrbios vesicais
16° Congresso Brasileiro de 

Infectologia Pediátrica

11° Congresso Brasileiro de Alergia e 20° Congresso Brasileiro de 
Imunologia em Pediatria

Perinatologia

Data: 19 a 21 de fevereiro de 2010 Data: 21 e 22 de maio de 2010

Local: Associação Médica de Minas Gerais - Local: Belo Horizonte

Belo Horizonte

Local: Gramado

Data: 04 a 06 de março de 2010 

Local: Auditório do Conselho Regional de 

Química - São Paulo
Data: 11 a 14 de agosto de 2010

Informações:

Data: 22 a 25 de setembro de 2010Data: 13 a 17 de março de 2010 

Local: Salvador Local: Ouro Minas Palace Hotel - Belo 

Horizonte

Informações/inscrições: 

Data: 23 a 25 de setembro de 2010

Local: Porto Alegre 

Data: 18 a 20 de março de 2010 

Local: Rio de Janeiro

Informações:  / Data: 3 a 6 de novembro de 2010

Local: Florianópolis 

Data: 08 a 11 de abril de 2010

Data: 21 a 24 de novembro de 2010Local: Belo Horizonte

Informações: Local: Rio de Janeiro 

 www.nephrokids.com.br

www.gastroped2010.com.br

iccs2010@hf-ce.com.br

www.iccs-latam.com.br

www.alergoped2010.com.br


