
A luta pela defesa profissional continua sendo o Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas),  

foco de atuação da diretoria da Sociedade Federação Nacional das Empresas de Seguros 

Mineira de Pediatria. Após reuniões estratégicas Privados e de Capitalização (Fenaseg), 

com representantes dos Serviços de Pediatria da Sindicato das Seguradoras / MG (Sindseg/MG) e 

Capital e da região metropolitana e encontro com Associação Brasileira de Medicina de Grupo 

representantes da Unimed – BH, a SMP se (Abramge).  A carta  contém  a pauta de reivindi-

prepara para estender a comunicação do movi- cações dos pediatras e aborda a importância do 

mento de defesa profissional para as operadoras profissional na sociedade e na defesa do direito à 

de saúde suplementar restantes. assistência à saúde da criança e do adolescente.  

Além disso, a diretoria da SMP solicitará às A carta “Defendendo a Infância e a Adolescência, 

operadoras o agendamento de uma reunião para Valorizando o Pediatra, Otimizando e Garantindo 

discutir a efetivação das reivindicações. Sustentabilidade às Operadoras”, será entregue 

em breve às entidades: União Nacional das Veja a carta na íntegra no site:  www.smp.org.br
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!DEFESA PROFISSIONAL 

!AGENDA ESTADUAL

!COMEMORAÇÃO

A Sociedade Brasileira de Pediatria completa 100 A SBP criou, ainda, uma logomarca comemorati-

anos no próximo dia 27 de julho, Dia do Pediatra, va dos 100 anos. O emblema representa  a 

comemorado desde o ano 2000. Na ocasião será pediatria fornecendo qualidade de vida para o 

realizada uma solenidade no Memorial da futuro e a figura do globo tem como objetivo  

Pediatria Lincoln Freire, no Rio de Janeiro, com passar a ideia de um desenho feito por uma 

apresentação de crianças do coral e do teatro da criança contendo as cores do Brasil. A valoriza-

pediatria brasileira. A celebração contará ção da SBP está presente nas 

com a presença de ex-presidentes e acadê- figuras da mãe, pai e filho, ressal-

micos da especialidade. A SMP será repre- tando a importância da família na 

sentada no evento pela vice- presidente, medicina de crianças e adolescen-

Raquel Pitchon dos Reis. tes.  

SBP comemora 100 anos 

Carta será entregue a restante de operadoras de saúde

XII Semana da Amamentação de Uberlândia

Iniciativa Hospital Amigo da Criança – Amamentação em apenas dez passos

III Jornada de Reumatologia PediátricaData: 6 e 7 de agosto de 2010

67º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

III Congresso Brasileiro de Fibrose Cística

V Encontro de Neuro-Ortopedia e Reabilitação 

na Infância e Adolescência

Data: de 01 a 07 de agosto de 2010

Local: Anfiteatro do Bloco 2ª, Campus Umuarama – UFU

Informações:  / (34) 3218-2112 / (34) 3218-2657

Obs: Mini-curso sobre aleitamento materno no dia 06/08. Para ver a programação, 

Data: 6 e 7 de agosto de 2010

Local: Auditório do Apart Hotel Platinum Promenade - Belo Horizonte/MG

Informações: (31) 3224-0857 / 

Local: Auditório do Apart Hotel Platinum Promenade - Belo Horizonte/MG

Informações: (31) 3224-0857 / 

Data: 11 a 14 de agosto de 2010

Local: Expominas – Belo Horizonte/MG

Informações/inscrições: (41) 3022-1247 /  / 

Data: 27 de agosto, de 9h às 18h

Local: Auditório do Hospital Infantil São Camilo

Informações: (31)3489-6100 (Fabíola)

Obs: Inscrições a partir de 1º de julho

Data: de 01 a 04 de setembro de 2010

Local: Associação Médica de Minas Gerais – Belo Horizonte/MG

Informações e inscrições: (31) 3227-8544 ou 

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

Data: de 16 a 18 de setembro de 2010

Local: Centro de Convenções do Hospital Mater Dei

Informações e inscrições:  / (31) 3243-7117 / 9921-7117 / 

Data: de 14 a 18 de novembro de 2010

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte/MG

Informações: 

www.ufu.br

clique aqui

www.reumatopediatria-mg.com.br

www.reumatopediatria-mg.com.br

ekipe@ekipedeeventos.com.br

www.nestle.com.br/nutricaoinfantil

www.rhodeseventos.com.br/fibrose_cistica

www.neuroortopedia2010.com.br

deborah.incomum@gmail.com

http://www.luminaeventos.com.br/Internet/Projeto%20CIPE%202010.pdf

III Jornada de Reumatologia Pediátrica

IV Jornada Mineira de adolescência e Ginecologia Infanto-Puberal

VI Jornada Mineira em Defesa da Amamentação

XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica, XIII Congresso Brasileiro de 

Urologia Pediátrica e II Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica 

Vídeoassistida

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

!UTILIDADE

Já está disponibilizado no site da SMP o vídeo O autismo é considerado síndrome comporta-

“Diagnóstico precoce do autismo infantil”, desen- mental que gera comprometimento no relaciona-

volvido sob a coordenação do psiquiatra infantil mento e interação com outras pessoas. O diag-

Walter Camargos Júnior. O trabalho tem como nóstico precoce e a implantação correta dos 

objetivo ensinar aos profissionais que trabalham tratamentos levarão a uma significativa melhoria 

e convivem com crianças a identificar os principa- na qualidade de vida das crianças. 

is sinais típicos do autismo infantil.   Assista ao vídeo! 

Diagnóstico precoce do autismo

 “O  Fórum de Belo Horizonte foi o melhor deles e constante durante todo o evento e também 

esta não é só minha opinião, pois reproduzo as resolvendo, com presteza,  problemas de última 

múltiplas opiniões que a mim chegaram. A orga- hora, que sempre ocorrem numa reunião desse 

nização foi absolutamente correta, as apresenta- vulto. Os colegas acadêmicos fizeram um traba-

ções de muito alto nível e a intervenção dos lho notável. Mas um aspecto emocionante quero 

participantes nos debates sempre presentes e ressaltar: a maneira calorosa como fomos trata-

oportunas.À Academia Mineira de Pediatria na dos em Belo Horizonte. A visita a Inhotim, depois 

pessoa de seu presidente, Fausto Pacheco, desses dias de trabalho intenso,  foi um presente 

nosso muito obrigado pela colaboração inestimá- desses que a gente leva para todo o sempre.”

vel.  Em especial quero agradecer à Sociedade Julio Dickstein – ex-presidente da Sociedade 

Mineira de Pediatria , representada por Paulo Brasileira de Pediatria e presidente do IX Fórum 

da Academia Brasileira de PediatriaPoggiali,  sua ajuda na divulgação e  presença 

!CONGRATULAÇÕES

IX Fórum da Academia Brasileira de Pediatria

!NOTÍCIA

O Senado aprovou esta semana Projeto de Lei dades e hospitais dispõem de equipamentos e 

que determina a realização do 'teste da orelhi- pessoal treinado para esse fim. 

nha', exame de Emissões Otoacústicas O 'teste da orelhinha' será realizado pelo estabe-

Evocadas (EOA), em maternidades e hospitais lecimento onde for realizado o parto, juntamente 

da rede pública ou conveniados com o Sistema com os demais exames de rotina. É a técnica 

Único de Saúde (SUS). O exame, que deverá ser mais utilizada para triagem auditiva neonatal. É 

realizado gratuitamente, avalia se o recém- indolor, realizado no berçário em sono natural do 

nascido tem doença auditiva. bebê, durante aproximadamente cinco minutos, 

O projeto seguiu para a sanção do presidente não acordando nem incomodando a criança. 

Luiz Inácio Lula da Silva, que tem o prazo de 15 Realizado por fonoaudiólogos, consiste na 

dias para analisar a matéria. O Ministério da aplicação de uma sonda no ouvido, conectada a 

Saúde afirma que o teste já está incluído na um computador, que emite sons de fraca intensi-

tabela do SUS, mas na prática, poucas materni- dade e capta a resposta das células do ouvido.

Rede Pública terá que oferecer 'teste da orelhinha' 

!AGENDA NACIONAL

10° Simpósio Brasileiro de Vacinas

11° Congresso Brasileiro de Adolescência

16° Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica

Data: 15 a 17 de julho de 2010

Local: Gramado

Informações: 

Data: 28 a 31 de agosto de 2010

Local: Curitiba 

Informações: www.crianca2010.com.br

Data: 22 a 25 de setembro de 2010

Local: Salvador

Informações:  

Data: 23 a 25 de setembro de 2010

Local: Porto Alegre 

Informações:

Data: 3 a 6 de novembro de 2010

Local: Florianópolis 

Informações: 

Data: 21 a 24 de novembro de 2010

Local: Rio de Janeiro 

Informações: 

www.vacinas2010.com.br

www.adolescencia2010.com.br

www.ensinoepesquisa2010.com.br 

www.infectoped2010.com.br

www.perinato2010.com.br

III Congresso Internacional de Especialidades Pediátricas Hospital Pequeno 

Príncipe

7º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente

20° Congresso Brasileiro de Perinatologia


