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!ACONTECE

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

!AGENDA

!ATENÇÃO, PEDIATRA

Quem ainda não fez o recadastramento de � Terapia Nutricional nas 

emails da SMP ainda pode fazê-lo até o dia 30 de D o e n ç a s  d o  A p a r e l h o  

Digestivo na Infância e na abril. Ele deve ser feito por todos os pediatras 

Adolescência -  Luciano sócios da SMP, mesmo por aqueles que já rece-
Amedée Perét

bem os emails da instituição. 

O processo é simples: envie 
Para quem já fez o recadastramento e para 

um email (pelo qual você 
aqueles que ainda farão, uma novidade: mais 

deseja receber as informações da SMP) 

dois livros entram na lista dos sorteados! para secretaria@smp.org.br. No campo 

“ a s s u n t o ” ,  c o l o q u e  a  p a l a v r a  Participando do processo, você estará automati-

“RECADASTRAMENTO”. O prazo é até 30 camente concorrendo aos sorteios! Confira os 
de abril de 2010. Não deixe de participar!

novos livros:

Se você conhece algum pediatra sócio da SMP 
� Pediatria Hospitalar e de 

que ainda não recebe os materiais informativos 
Urgência - Leonardo Falci 

da Sociedade por email e ainda não se cadastrou 

Mourão e Luciano Amedée para recebê-los, encaminhe esse boletim, para 

que ele também participe do processo.Perét

Prorrogado o prazo para o recadastramento de emails
Mais dois livros entram na lista dos sorteados

De 08 a 11 de abril acontece, em Belo Horizonte, Segundo Wilson Rocha Filho, a vinda de diversos 

o Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia eventos científicos de grande porte para Belo 

“Congresso Wilson Rocha”. O evento, que será Horizonte engrandece a fortalece a pediatria 

no Minascentro, pretende proporcionar aos mineira. “Eles permitem que as nossas crianças, 

pediatras uma grade científica extremamente que são a razão de tudo isso, tenham acesso ao 

rica, trabalhada por grandes profissionais brasi- que há de mais atualizado em todas as áreas da 

leiros e oito estrangeiros. pediatria”, completa. 

A programação foi cuidadosamente elaborada, O pediatra e presidente do Congresso é filho de 

para que permitisse participação e tempo de Wilson Rocha, cujo nome foi dado ao evento de 

2010. De acordo com ele, a home-

nagem foi recebida com muita 

alegria pela família de Wilson 

Rocha, que faleceu no início deste interação com palestrantes por parte do público. 

Segundo o pediatra Wilson Rocha Filho, presi- ano. “Ficamos muito envaidecidos e emociona-

dente do Congresso, quatro grandes temas que dos com a homenagem prestada ao meu pai pela 

estarão em discussão no evento podem ser Sociedade Brasileira de Pediatria. Espero que 

destacados: asma, alergia alimentar, anafilaxia e todo este apreço e carinho possa ser retribuído 

imunodeficiência. Toda a programação será por um Congresso ético e cientificamente provei-

dividida em três salas temáticas: sala da chieira, toso, como tantos que ele participou”, relata 

sala da coceira e sala da infecção. Wilson Rocha Filho.

Alergoped 2010 em Belo Horizonte

Fórum Nacional sobre Classificação 11° Congresso Brasileiro de 

Brasileira Hierarquizada de Adolescência

Procedimentos Médicos

11° Congresso Brasileiro de 

Adolescência

11° Congresso Brasileiro de Alergia e 

Imunologia em Pediatria

Congresso Wilson Rocha 7º Congresso Brasileiro de Pesquisa 

em Saúde da Criança e do 

Adolescente

IX Fórum da Academia Brasileira de 

Pediatria

16° Congresso Brasileiro de 

Infectologia Pediátrica

III Congresso Gaúcho de Atualização 
XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia 

em Pediatria
Pediátrica, XIII Congresso Brasileiro 

de Urologia Pediátrica e II Congresso 

Brasileiro de Cirurgia Pediátrica 

10° Simpósio Brasileiro de Vacinas Vídeo-assistida

Curso Nestlé de Atualização em 

Pediatria

III Congresso Internacional de 
20° Congresso Brasileiro de Especialidades Pediátricas Hospital 

PerinatologiaPequeno Príncipe

Data: 09 de abril Data: 22 a 25 de setembro de 2010

Local: Associação Médica de Minas Gerais – Local: Salvador 

Belo Horizonte/MG

Informações e inscrições: (31) 3247-1634 ou 

Data: 22 a 25 de setembro de 2010

Local: Salvador 

Data: 08 a 11 de abril de 2010

Local: Minascentro – Belo Horizonte/MG

Informações: 

Data: 23 a 25 de setembro de 2010

Local: Porto Alegre 

Data: 21 e 22 de maio de 2010

Local: Hotel Mercure/Auditório Centauro – Belo 

Horizonte/MG Data: 3 a 6 de novembro de 2010
Informações: (21) 2245-3083 / (31) 3224-0857

Local: Florianópolis 

Data: 01 a 03 de julho de 2010 

Local: Porto Alegre 

Data: 15 a 17 de julho de 2010

Local: Gramado Data: de 14 a 18 de novembro de 2010

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo 

Horizonte/MG

Informações: 
Data: 11 a 14 de agosto de 2010

Local: Belo Horizonte

Data: 21 a 24 de novembro de 2010Data: 28 a 31 de agosto de 2010

Local: Curitiba Local: Rio de Janeiro

defesaprofissional@ammgmail.org.br

www.alergoped2010.com.br

http://www.luminaeventos.com.br/Internet/Projet

o%20CIPE%202010.pdf

Aconteceu no Ouro Minas Palace Hotel, entre os A cerimônia começou com a apresentação de um 

dias 13 e 17 de março de 2010, o 13º Congresso vídeo institucional da SBP sobre a valorização do 

Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica. Junto pediatra. Logo depois, Paulo Poggiali discursou 

brevemente, deu as boas-vindas aos congressis-ao evento, foram realizados também o 3º 

tas e reforçou a importância científica do Congresso Brasileiro de Hepatologia Pediátrica, 

Congresso, que está atento às questões da a 2ª Jornada de Suporte Nutricional em 

prática diária do pediatra. Gastroenterologia e Hepatologia Pediátrica e o 

4º Endoped. Cerca de 800 Congressistas discuti- O presidente do Congresso, Marco Antônio 

ram, durante os cinco dias, as questões mais Duarte, fez um longo discurso em que homena-

relevantes sobre o tema da Gastroenterologia geou cada um dos mais importantes nomes da 

Pediátrica e afins. Gastroenterologia Pediátrica brasileira, dando 

uma aula sobre a história da especialidade no A solenidade de abertura aconteceu na noite de 

Brasil e em Minas. domingo, dia 14, às 20 horas. A composição da 

mesa da abertura foi: Marco Antônio Duarte, Depois, foi a vez de Dioclécio Campos Júnior 

presidente do Congresso, Dioclécio Campos discursar. No começo de sua fala, cumprimentou 

Júnior, presidente da SBP, Francisco José Paulo Poggiali, pessoa a quem, segundo ele, 

Penna, presidente de Honra do Congresso, aprendeu a respeitar e admirar profundamente, e 

Paulo Poggiali, presidente da SMP, Ércio Amaro que faz uma administração serena e ativa frente 

de Oliveira Filho, diretor de cursos, eventos e à SMP. Depois, ressaltou a importância do 

promoções da SBP, Maria Aparecida Martins, Congresso que, de acordo com ele, trata de uma 

chefe do Departamento de Pediatria da especialidade representada por profissionais 

Faculdade de Medicina da UFMG, Fábio Guerra, fortes e reconhecidos no Brasil e no exterior. Por 

ex-presidente da SMP, representando o fim, listou as últimas negociações e conquistas 

CRMMG, José Carlos Collares Filho, presidente da pediatria com a ANS e CBHPM, sobre licença 

da AMMG e Navantino Alves Filho, coordenador maternidade de seis meses e agradeceu a 

dos módulos II e III da Pediatria e Professor confiança recebida pelos pediatras de todo o 

Brasil nos últimos seis anos, quando esteve na Titular da Faculdade de Ciências Médicas de 

administração da SBP.  Minas Gerais.

No final da cerimônia de abertura, Luciano Amedée 

Perét, membro da Comissão de Temas Livres do 

Congresso e diretor de eventos científicos da SMP, 

conduziu a entrega de homenagens. Os homena-

geados foram Ênnio Leão (agraciado com uma 

placa e uma exibição de fotos antigas), Francisco 

José Penna, Anfrisina Sales, Joaquim Antônio 

César Mota e Mariza Leitão Valadares Roquete. 

Sucesso do Gastroped

A pediatra Cleonice Carvalho Coelho Mota foi universidade”. Ao final da cerimônia, Cleonice e 

empossada, no dia 12 de março, como professo- Humberto Corrêa da Silva Filho, outro professor 

ra titular da Faculdade de Medicina da empossado na ocasião, receberam os cumpri-

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). mentos de familiares e colegas em um coquetel 

Durante a solenidade, a médica recebeu home- no hall do prédio da Faculdade de Medicina. 

nagem da professora emérita Ana Lúcia Gazzola, Cleonice é membro atuante da Sociedade 

reitora da UFMG na gestão 2002-2006, que em Mineira de Pediatria, tendo sido assessora da 

seu discurso ressaltou o fato da médica ter presidência nas duas últimas gestões da institui-

“grande afinidade com os valores e ideais da ção.  

Pediatra Cleonice Mota é professora titular da UFMG

A pediatra Rocksane Norton de Carvalho tomou Rocksane é assessora da presidência da 

posse, no dia 22 de março, no cargo de vice-reitora Sociedade Mineira de Pediatria, instituição à qual se 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). dedica há vários anos. A pediatra é também profes-

sora associada do Departamento de Pediatria da 

Faculdade de Medicina da UFMG e assessora 

técnica da Central de Projetos do Nupad. Em uma 

carreira extensa em prol da criança e do adolescen-

te, já presidiu o Comitê de Nutrologia da SMP e 

coordenou cursos da Sociedade Brasileira de 

Pediatria (SBP). Rocksane também é orientadora 

de alunos de iniciação científica e de pós-

graduação e possui um extenso currículo. Formada 

em Medicina, fez residência médica em Pediatria, 

mestrado em Ciências da Saúde e doutorado em 

Medicina (Gastroenterologia) pela UFMG. 

Rocksane Norton de Carvalho assume vice-reitoria da UFMG

Reitor da UFMG gestão 2006-2010, Ronaldo 
Tadêu Pena; Rocksane Norton e Clélio 
Campolina, vice-reitora e reitor da UFMG 
gestão 2010-2014.

Belo Horizonte sedia mais um evento de grande Hotel. A expectativa é de que sejam reunidos 

porte em 2010. Trata-se do XXX Congresso cerca de 500 congressistas para atualização no 

Brasileiro de Cirurgia Pediátrica, XIII Congresso tema “Cirurgia Pediátrica” e afins. Segundo a 

Brasileiro de Urologia Pediátrica e II Congresso organização do evento, serão convidados 

Brasileiro de Cirurgia Pediátrica Vídeo- grandes nomes da área de Cirurgia Pediátrica 

assistida. O evento acontece de 14 a 18 de do Brasil e do mundo para ministrar as palestras 

Novembro de 2010, no Ouro Minas Palace durante o evento.

BH prestigiada com grandes eventos

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), rim. Até o momento, Belo Horizonte registrou 

foi confirmada no mês de março a primeira morte 12.502 notificações de dengue. Foram 5.145 

por dengue hemorrágica em Belo Horizonte em casos confirmados, 1.707 descartados e 5.650 

2010.  O homem era porta- aguardam resultados de exames. A região de 

dor de hepatite C, hiperten- Venda Nova é a que apresenta maior número de 

são, cardiopatia, insuficiên- infectados - com 1.886 confirmações. A SMS 

cia renal crônica, além de já registrou, também, 23 casos com complicações e 

ter feito um transplante de seis do tipo hemorrágica. 

Doença continua vitimando população

A Associação Médica de Minas Gerais vai sediar, implantação da CBHPM. O evento terá início às 

no próximo dia 9 de abril, o Fórum Nacional sobre 8h30 e se encerrará às 17h30, com a presença 

Classificação Brasileira Hierarquizada de de representantes de todas as especialidades da 

Procedimentos Médicos. Serão discutidos no AMMG. A Sociedade Mineira de Pediatria tam-

evento, entre outros assuntos, a remuneração bém estará presente. Inscrições e informações 

médica na saúde suplementar, reajustes e pelo telefone (31) 3247-1634 ou e-mail:                

honorários, além de aspectos jurídicos da defesaprofissional@ammgmail.org.br

!ALERTA

!CBHPM

O Ministério da Saúde criou um site destinado à população sobre o assunto.  Os profissionais de saúde 

ganharam uma área específica onde podem ter acesso a informações diferenciadas como protocolos, 

notas e informes. Acesse e confira:

http://www.vacinacaoinfluenza.com.br/site/conteudo/index.asp

Gripe H1N1

Segundo uma pesquisa realizada pela nutricio- Os jovens que colaboraram com a pesquisa, além 

nista Adriana Lúcia Meireles, membro do de preencherem o questionário, participaram de 

Observatório de Saúde Urbana, brigas na família, uma avaliação física, que contou com a medida de 

relacionamentos ruins com os pais e colegas, peso, altura e circunferência da cintura. Os resul-

maus hábitos alimentares e sedentarismo são tados revelaram um dado interessante: adoles-

alguns dos fenômenos que influenciam a percep- centes que vivem em ambiente instável se auto-

ção dos jovens belo-horizontinos sobre sua avaliam até nove vezes pior do que os demais.

saúde. De acordo com a pesquisadora, o estudo colabo-

O estudo, que teve como base questionários ra para fortalecer o conceito de “medicina urbana” 

preenchidos por 1050 jovens das regiões do que defende a relevância do contexto social, 

Barreiro e do Oeste de Belo Horizonte, mostrou econômico e cultural na saúde da população. 

que 11, 5% dos adolescentes classificam sua Ainda segundo ela, existem vários aspectos que 

saúde como muito ruim, ruim ou razoável, e, interferem no bem-estar e na saúde dos adoles-

ainda, que apenas 36,6% dos entrevistados centes que não são devidamente valorizados 

declaram comer frutas cinco vezes ou mais por pelos profissionais de saúde, pelo Estado e pela 

semana. sociedade.

Estudo da UFMG mostra que jovens de BH
acreditam que não têm boa saúde

!SAIU NA MÍDIA

ambiente higiênico, tranquilo e confortável. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o 

Ministério da Saúde definiram, por meio da Nota A nota estabelece que as salas de apoio à ama-

Técnica Conjunta n°1, publicada no Diário Oficial mentação devem conter um freezer com termô-

do dia 24 de março, os requisitos mínimos para o metro para monitoramento diário da temperatura, 

funcionamento das salas de apoio à amamenta- ventilação e iluminação preferencialmente natural 

ção em empresas públicas e privadas.  e um espaço de ofereça privacidade à mulher.

O documento, que discorre sobre a infraestrutura Mesmo oferecendo uma grande tranquilidade às 

dos espaços destinados à retirada e estocagem mães trabalhadoras, a construção das salas de 

de leite materno, visa a oferecer à mulher um apoio não é obrigatória. 

Anvisa e Ministério da Saúde regulamentam 
salas de apoio à  amamentação


