
O Minascentro, em Belo Horizonte, foi sede, nos lembrou: “Meu pai fez o meu parto e me deu nota 

dias 8 a 11 de abril, do Congresso Brasileiro de quatro!”. Depois, desejou que a colheita de 

Alergia e Imunologia, “Congresso Wilson conhecimentos durante o Congresso fosse 

Rocha”.  Ao longo dos quatro dias de trabalhos, grande para os pediatras e que eles pudessem, 

os mais de 800 inscritos puderam aproveitar de depois, aplicar os conhecimentos em prol da 

temas, abordagens e discussões de alta qualida- criança, “que é a razão disso tudo”, finalizou. 

de e relevância. Encerrando a cerimônia de abertura, Dioclécio 

 A abertura do evento ocorreu na manhã do dia Campos Júnior declarou que o Congresso tinha 

08, quando foi exibido o vídeo institucional da para ele importância dupla: primeiro, porque 

SBP sobre a valorização do pediatra, após a marcava o encerramento de suas atividades 

composição da mesa. O primeiro a discursar foi o como presidente da SBP e, ainda por cima, 

presidente da SMP, Paulo Poggiali, que destacou acontecia em sua terra natal, da qual se orgulha 

o quanto Belo Horizonte e a Sociedade sentiam- tanto. Em segundo lugar, porque o evento estava 

se honradas em receber um evento tão importan- incluído num momento especial da pediatria 

te. A seguir, falou sobre a importância de Wilson brasileira. Depois, lamentou as “tentativas de 

Rocha, pediatra falecido no começo do ano e que sabotagem” que o evento havia sofrido, falando 

foi homenageado com seu nome dado ao sobre a trajetória do Departamento de Alergia e 

Congresso. Imunologia da SBP nos últimos tempos e enalte-

cendo os nomes dos responsáveis pela sua Por meio da pediatra Raquel Pitchon, vice-

sustentação. presidente da SMP e secretária geral do evento, 

parabenizou a todos os organizadores e congra- A primeira conferência do evento foi de Charles 

tulou também Ércio Amaro, diretor de cursos, Naspitz (SP), que falou sobre “A Necessidade 

eventos e promoções da SBP, pela dedicação. Urgente de Estudos Clínicos em Pediatria”. Antes 

Finalizando seu discurso, fez uma breve reverên- de iniciar sua explanação, fez uma breve home-

cia aos seis anos de mandato de Dioclécio nagem a Wilson Rocha, seu “irmão de escolha”, 

Campos Júnior, que acompanhava, na ocasião, cujo lado cômico e bem-humorado foi destacado.  

seu último grande evento como presi-

dente da Sociedade Brasileira de 

Pediatria.

Depois de Poggiali, quem falou foi Wilson 

Rocha Filho, presidente do Congresso. 

Após cumprimentar os congressistas, 

contou que não se lembra de um dia da 

sua vida em que a pediatria não estives-

se presente. Filho de Wilson Rocha, ele 

seguiu os passos profissionais do pai na 

pediatria e, em um tom irreverente, 
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!ACONTECE

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

!AGENDA

!ATENÇÃO, PEDIATRA

O sorteio dos sete livros que a SMP disponibili- Adolescência - Luciano Amedée Perét

zou aos participantes do recadastramento de Ganhador: Aurora Maria Fernandes de 

emails da Sociedade aconteceu nessa segunda- Souza

feira, 03 de maio, na sede da SMP, na AMMG. Ele Você ainda pode se recadastrar, concorrendo, 

contou com a presença das secretárias Janete agora a um livro doado pela pediatra Virgínia 

Lage e Evelyn Mota, da assessoria de imprensa Weffort, de Uberaba, presidente do Comitê de 

da SMP e de mais duas testemunhas: as funcio- Nutrologia da SMP:

nárias Josiane Fernandes Diniz (Sociedades de � Nutrição em Pediatria: da neonatologia à 

Angiologia e Pneumologia) e Flávia Braga (Soci- adolescência

edade de Dermatolgia).
Coordenadores: Virgínia Resende Silva 

Os sete ganhadores foram: Weffort, Joel Alves Lamounier. – Barueri, SP: 

� Tratado de Pediatria, da SBP - Fábio Ancona Manole, 2009.

Lécio; Dioclécio Campos Jr. O sorteio será no dia 16 de maio. Se você ainda 

Ganhador: Naraney Rosa de Faria não participou, não perca tempo! Fortaleça a 

� Diagnóstico Diferencial em Pediatria - Sociedade Mineira de Pediatria e sua comunica-

Lincoln Marcelo Silveira Freire ção com os sócios.

Ganhador: Eloisa Lima Soriano Marcolino O processo é simples: envie um email (pelo 

� Atendimento Pré-Hospitalar - Maria do qual você deseja receber as informações da 

Carmo Barros de Melo SMP) para secretaria@smp.org.br. No campo 

“assunto”, coloque a palavra “RECADAS-Ganhador: Tatiana de Oliveira Rassi

TRAMENTO”. Não deixe de participar!� Black Book: Pediatria - Reynaldo Gomes 

de Oliveira

Ganhador: Paulo Caixeta de Araújo

� Saúde da Família: Centro de Saúde Amigo 

da Criança - Adolfo Paulo Bicalho Lana; Joel 

Alves Lamounier

Ganhador: Aydra Mendes Almeida Bianchi

� Terapia Nutricional nas Doenças do 

Aparelho Digestivo na Infância e na 

Adolescência - Luciano Amedée Perét

Ganhador: Ione Gomes Lemos Mattar

� Terapia Nutricional nas Doenças do 

Aparelho Digestivo na Infância e na 

Sorteados os livros para quem participou do 
recadastramento de emails da SMP

Sucesso do Alergoped 2010

O IX Fórum da Academia Brasileira de Pediatria – público-alvo é amplo: de profissionais da saúde a 

Zilda Arns acontecerá nos dias 21 e 22 de maio de pessoas ligadas às áreas de educação, ação 

2010, no Hotel Mercure/Auditório Centauro, em social, segurança, meio ambiente e desenvolvi-

Belo Horizonte. Com inscrições gratuitas e vagas mento sustentável, além de entidades ligadas à 

limitadas, o Fórum promete oferecer a um público criança e ao adolescente, dentre elas os conse-

amplo discussões de grande relevância, como a lhos de direitos da criança e adolescente, pasto-

influência da televisão, internet, celular e jogos rais e ONGs. 

Informações: Informações: (21) 2245-3083 / (31) eletrônicos na infância; criança e consumo; 

3224-0857 ou cuidados, afeto e limites, entre outros temas. O www.forumsbp.com.br

A Sociedade Mineira de Pediatria reiterou a parce- Pneumologia desde 2007. Em 15 de abril, a 

ria com a Abra-MG – Associação Brasileira de diretoria da Regional Minas da Abra enviou uma 

Asmáticos Regional Minas carta à diretoria da SMP destacando a importância 

Gerais. A Abra-MG tem dessa relação com a Associação Médica, que 

uma parceria com a abrange quatro palestras por ano na sede da 

AMMG e seus departa- AMMG.

mentos de Alergia e Para saber mais sobre a Abra-MG, acesse 

Imunologia, Pediatria e www.tudosobreasma.org.br

Asma em questão

Duas importantes reuniões relacionadas à defesa Profissional, promovido pela SBP. Na reunião 

profissional aconteceram em abril, com presença organizada pela SBP, na qual também estiveram 

de representantes da diretoria SMP. A primeira presentes o presidente da SMP, Paulo Poggiali e o 

delas foi em Juiz de Fora, em 27 de abril. Trata-se Diretor de Defesa Profissional, Fábio Guerra , foram 

de um “Programa de Valorização do Pediatra”, abordados os avanços e conquistas da pediatria 

desenvolvido pela Unimed Juiz de Fora, quando a nesses últimos tempos, a partir das ações da SBP.

SMP foi representada pelo seu diretor de Alguns dos temas discutidos foram CBHPM, os 

Integração de Regionais, Mário Lavorato da Rocha. novos códigos para Pediatria, o acordo 

De acordo com Lavorato, o programa que a SBP/Unidas/ANS, a conscientização dos pediatras 

Unimed Juiz de Fora propõe para os pediatras é para que não aceitem remunerações injustas em 

interessante e, apesar de os valores não terem sido concursos públicos e a exigência de profissionais 

apresentados, na ocasião da reunião, Mário acredi- titulados em Pediatria no mercado. Segundo 

ta que eles “estão se aproximando do acordo da Lavorato, a partir desses tópicos, foi apresentado 

SBP/UNIDAS”. um quadro resumido das ações de cada estado no 

 A segunda foi no Rio de Janeiro, em 30 de abril, que diz respeito ao movimento de valorização 

quando aconteceu um Fórum de Defesa profissional.

!ADMINISTRAÇÃO

!DEFESA PROFISSIONAL

Sob coordenação da Superintendência de simultaneamente, (Belo Horizonte, Juiz de Fora, 

Atenção à Saúde, da Secretaria de Estado da Governador Valadares, Montes Claros, 

Saúde (SES), está sendo realizado, desde Uberlândia, Viçosa, Pouso Alegre e Alfenas), o 

fevereiro de 2010, o primeiro Curso de curso tem a duração prevista de um ano, com 

Especialização em Assistência Hospitalar ao uma carga horária total de 360 horas. Apesar de 

Neonato. ser a sua primeira edição, Albertina prevê a 

continuidade do projeto: “ele preenche requisitos Trata-se de um curso idealizado e concebido por 
de educação permanente de profissionais de um grupo de profissionais da assistência, da 
saúde na área perinatal e, certamente, será gestão e da educação em saúde, que tem três 
modelo para novas capacitações”, comenta.objetivos: a regionalização da assistência peri-

neonatal; a programação da assistência neonatal O financiamento é da SES, por meio do Programa 

fundamentada no “Protocolo de Assistência Viva Vida de redução da mortalidade infantil e 

Hospitalar ao Neonato  SES/MG”; e a implemen- materna e do Pró-Hosp, programa de qualifica-

tação de “Sistema de Informação Perinatal (SIP- ção dos hospitais socialmente necessários do 

CLAP/OPS-OMS) para monitoramento de indica- estado. O grupo técnico responsável pelo dese-

dores da qualidade da assistência perinatal no nho e implementação do curso inclui profissionais 

estado. envolvidos na assistência e docência da UFMG, 

UNIMONTES, UNIFESP, Universidade Federal O público-alvo do curso são os quase 550 profis-
de Uberlândia, Triângulo Mineiro, e Pouso Alegre sionais da assistência hospitalar – médicos e 
e Alfenas. enfermeiros – ao neonato das 54 maternidades 

que atendem ao fluxo assistencial hospitalar das A implementação do Curso conta com acompa-

gestantes e recém-nascidos de risco de Minas nhamento externo do Professor Orlando da Silva, 

Gerais. “Mas os obstetras serão convidados a da Universidade de Western Ontario, 

participar em momentos específicos do Curso, London/Canadá. A operacionalização está sob a 

assim como os demais profissionais da equipe responsabilidade da Fundação Lucas Machado. 

perinatal”, explica Maria Albertina Santiago Rego, Tanto o protocolo clínico de assistência hospitalar 
coordenadora técnica do Curso. ao neonato quanto o desenho do curso foram 

Atualmente replicado em oito regiões do estado, validados pela Sociedade Mineira de Pediatria.

Curso de Especialização em Assistência Hospitalar ao Neonato
!QUALIFICAÇÃO

As funcionárias Josiane Fernandes Diniz e 
Flávia Braga foram testemunhas do processo e 
sortearam os sete livros

Mesa de abertura do evento. Discursando, Paulo Poggiali, 
presidente da SMP

O pediatra Ênnio Leão foi um dos condecorados Horizonte, Márcio Lacerda, e o presidente da 

com a Medalha da Inconfidência do ano de 2010. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

A cerimônia aconteceu, como todos os anos, no (CNBB), Dom Geraldo Lyrio Rocha. Criada em 

dia 21 de abril, em Ouro Preto. Neste ano, o 1952 pelo então governador Juscelino 

evento homenageou 280 pessoas, entre artistas, Kubitscheck, a Medalha da Inconfidência é a 

políticos, empresários, jornalistas, militares etc. principal comenda de Minas Gerais, que objetiva 

Dentre as autoridades que também receberam a homenagear personalidades que contribuíram 

comenda, estavam o ex-presidente da para o desenvolvimento de Minas Gerais e do 

República, Itamar Franco, o prefeito de Belo Brasil. 

Ênnio Leão recebe comenda em Ouro Preto

O Pediatra Luciano Borges Santiago, presidente Veja a composição completa da chapa:

da Regional Vale do Rio Grande da Sociedade � Sétimo Bôscolo Neto (anestesiologista) – 

Mineira de Pediatria, foi eleito como diretor Diretor Presidente

médico social da Unimed Uberaba. A chapa 
� Carlos Eduardo Bissolli Balbão (cardiologis-

Inova Unimed, liderada pelo anestesiologista 
ta) – Diretor Vice-presidente e Financeiro

Sétimo Bôscolo Neto, foi eleita no último dia 29 
� Carlos Fontoura Filho (ortopedista) – Diretor 

de março e estará à frente da Unimed Uberaba 
Administrativo

no próximo triênio. Dentre os principais objetivos 
� Sabrina Maria de Castro Sarreta (otorrinola-

da nova administração, pode-se destacar a 
ringologista) – Diretora Comercialvalorização do ato médico, a aproximação do 

� Luciano Borges Santiago (pediatra) – cooperado com a cooperativa, a transparência 

na gestão e a modernização administrativa. Diretor Médico Social

Virgínia Weffort é homenageada 

No dia 22 de março, a pediatra Virgínia Weffort, and Professional Women (BPW). A homena-

de Uberaba, presidente do Comitê de gem foi entregue durante a “Cerimônia das 

Nutrologia da Sociedade Mineira de Velas”, evento que acontece em 

Pediatria, recebeu o título “Mulher de mais de 100 países por meio da 

Destaque” da Associação de Mulheres BPW. No total, foram 17 mulheres 

de Negócios e Profissionais de homenageadas em diversas áreas, 

Uberaba, associação filiada à Brasil e como medicina, cultura, política, 

International Federation of Business educação etc.

Representação pediátrica na Unimed Uberaba

Uma das preocupações principais da Diretoria As ligas são formadas por alunos e docentes de 

da Sociedade Mineira de Pediatria, desde o medicina que, na busca do aprofundamento em 

começo de sua gestão, é a aproximação das determinada área, participam de estudos e 

escolas e estudantes de medicina. A SMP projetos de extensão e pesquisa, buscando 

entende que a proximidade fortalece a entidade, qualificação, experiência e formação de profissio-

a especialidade e estimula, no meio acadêmico, nais diferenciados. Segundo Itagiba de Castro 

a formação de pediatras. Filho, professor coordenador de Pediatria da 

Lansac, “as ligas contribuem para a atualização e No fim de abril, a Sociedade Mineira de Pediatria 
promoção de novos conhecimentos científicos e firmou apoio a uma nova instituição: a Liga 
na agregação de valor à formação acadêmica”. E, Acadêmica Norte-mineira de Saúde da Criança 
ainda de acordo com ele, o apoio e o incentivo da (Lansac), da Universidade Estadual de Montes 
SMP contribuem de modo positivo com a dissemi-Claros (Unimontes). “A Lansac agradece e fica 
nação dessas atividades em outras universida-lisonjeada com o reconhecimento da SMP e 
des.  espera que o apoio e a divulgação de sua cria-

ção possam aproximar as universidades, profis- Para Rodrigo, que também é estudante de medi-

sionais, acadêmicos e outros que estiverem cina “o maior contato com as disciplinas das ligas 

interessados em apoiar o projeto na realização nos dá uma chance de estender o tempo convi-

do nosso programa de atividades”, destaca vência, que nem sempre é suficiente no currículo 

Rodrigo Honorato Marques, diretor-presidente acadêmico, para a noção e manejo das rotinas 

da entidade. das respectivas especialidades”.

Formação no alvo da SMP

SMP marca presença em eventos importantes 
sobre valorização do Pediatra 

IX Fórum da Academia Brasileira de Pediatria

Eventos 2010 em Belo Horizonte

Data: 6 e 7 de agosto de 2010 Informações: (31) 3224-0857 ou pelo site:

Local: Auditório do Apart Hotel Platinum 

Obs: programação ainda indisponívelPromenade - Belo Horizonte/MG 

www.reumatopediatria-mg.com.br

III Jornada de Reumatologia Pediátrica

A Nestlé promove em Belo Horizonte, de 11 a 14 proporcionará maior conforto e aproveitamento 

de agosto, no Expominas, a 67ª edição do Curso aos participantes. São esperados 4 mil pediatras 

Nestlé de Atualização em Pediatria. Toda progra- de todo o Brasil que, na ocasião, discutirão temas 

mação do evento é elaborada pela Sociedade envolvendo a saúde mental, aleitamento materno, 

Brasileira de Pediatria (SBP). O evento contará neurologia, triagem neonatal, prática clínica 

com quatro mesas redondas seguidas de colóquio (síndrome metabólica, hipertensão arterial, 

e todas serão realizadas em um único auditório. infecção urinária, sinusite, otite, etc), além assun-

Segundo Rubens Fabel, gerente da Nestlé, isso tos que envolvem nutrição e distúrbios intestinais.

Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

Será realizado em Belo Horizonte, de 01 a 04 de relevante, assim como a importância do teste do 

setembro, na AMMG, o III Congresso Brasileiro pezinho. “Queremos oferecer a todos os profissi-

de Fibrose Cística. O evento, organizado pelo onais de saúde a oportunidade de conhecer 

Grupo Brasileiro de Estudos da Fibrose melhor a doença, discutir os pontos ainda contro-

(GBEFC), é voltado a todos os profissionais e versos e participar de todas as atividades científi-

acadêmicos relacionados com a Fibrose Cística, cas do Congresso”, explica. Além disso, outro 

como pneumologistas, pediatras, gastroenterolo- temas que serão abordados são: infecções 

gistas, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, respiratórias, adesão ao tratamento, formas 

enfermeiros, auxiliares de enfermagem, assis- atípicas de manifestação, triagem neonatal e 

tentes sociais etc. Segundo Francisco José avanços na fisiopatologia. 

Informações e inscrições: (31) 3227-8544 ou Caldeira Reis, presidente do Congresso, a 

triagem pré-natal será abordada de maneira www.rhodeseventos.com.br/fibrosecistica

III Congresso Brasileiro de Fibrose Cística

Data: 02 a 04 de setembro de 2010 - Local: Auditório 1 do Hospital Mater Dei - Rua Gonçalves Dias, 

2.700, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG - Informações/inscrições: (31) 3224-0857

VI Jornada Mineira em defesa da Amamentação

Cerca de 500 pessoas são esperadas no XXX Oncologia, Urologia e Trauma na Criança; 

Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica, que Avanços em Cirurgia Pediátrica; Novidades 

acontece junto com os Congressos de Urologia Técnicas em Cirurgia Vídeoassistida da Criança; 

Pediátrica e de Cirurgia Pediátrica Vídeoassistida. Recentes Aquisições em Cirurgia Neonatal; 

O evento acontece de 14 a 18 de novembro, no Avanços em Uro-Pediatria e Oncologia 

Ouro Minas Palace Hotel. O público-alvo dos Pediátrica.

Informações: (11) 3951-2813 / 3856-0237, ou Congressos é amplo e, como principais temas, 

.podem ser destacados: Cursos de Atualização: aqui

XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica, 
XIII Congresso Brasileiro de Urologia Pediátrica e 

II Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica Vídeoassistida


