
SMP capacita profissionais em Nutrologia Pediátrica

EM DIA COM A NOTÍCIA!

DESTAQUE !

Buscando aprimorar a prevenção 

e redução de distúrbios nutricionais 

no Brasil, a Sociedade Mineira de 

Pediatria realizará, nos dias 6 e 7 de 

maio de 2011, em Belo Horizonte, na 

sede da Associação Médica de Minas 

Gerais, o Curso de Aprimoramento 

em Nutrologia Pediátrica (CANP). As 

aulas fazem parte do Programa de 

Aprimoramento em Nutrologia 

Pediátrica, de abrangência nacional, 

ligado à Diretoria de Cursos, Eventos 

e Promoções da SBP. 

O CANP tem a duração de 16 

horas, oferecendo aos pediatras 

!

SBP inicia criação do Departamento Científico de Medicina Paliativa
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CAPACITAÇÃO

SMP comemora: venda de álcool líquido apenas 
com informações sobre os riscos

Supermercados, farmácias e 
drogarias que continuam vendendo 
álcool líquido em Minas Gerais, 
deverão afixar cartazes com alertas 
sobre os riscos oferecidos pelo 
produto. Essa medida foi estabeleci-
da pela Lei 19.487, de autoria do 
deputado Délio Malheiros (PV), 
sancionada na última sexta - feira, 
pelo governador Antônio Anastásia. 

Os estabelecimentos que comer-
cializam o produto têm até o dia 14 
de maio para seguirem a determina-

ção, afixando, a menos de um metro 
de distância das embalagens à 
venda, cartazes com imagens de 
acidentes provocados pelo produto e 
advertências sobre o risco de aciden-
tes decorrentes de sua 
utilização. 

Segundo Marislaine 

Lumena de Mendonça, 

presidente do Comitê de 

Segurança da Criança e 

do Adolescente da 

Sociedade Mineira de Pediatria, a 

aprovação da lei pode reduzir o número 

de vítimas de quei-maduras em 

acidentes domésticos. “A facilidade do 

álcool líquido de se espalhar faz com 

que os ferimentos sejam 

mais extensos e as quei-

maduras  se  to rnem 

profundas. O álcool gel 

também pode causar aci-

dentes, mas em propor-

ções menores”, afirma. 

2004 - Délio Malheiros e representantes da SMP 
entregam interpelação no Fórum de BH

Luta da SMP pela aprovação da lei é antiga  

A Sociedade Mineira de Pediatria co-
memora a aprovação da lei estadu-
al. Desde 2004, a Sociedade vem lu-
tando contra a comercialização do ál-
cool líquido, em parceria com o de-
putado Délio Malheiros e entidades 
méd i cas  do  e s tado ,  como 
Associação Médica de Minas Gerais, 
Sindicato dos Médicos e Conselho 
Regional de Medicina. 

Em novembro daquele ano, 
representantes da SMP, dessas 
entidades e o deputado ingressa-
ram no Fórum de Belo Horizonte 
com uma interpelação judicial 
contra os dez maiores supermerca-

dos de Minas Gerais, objetivando 
suspender a comercialização do 
álcool líquido. A interpelação serviu 
de alerta, mas não culminou com a 
suspensão da venda.

Em abril de 2005, três redes de 
supermercados (totalizando 60 lojas 
no estado) aderiram à campanha e 
receberam da Sociedade o certifica-
do “Supermercado Amigo da 
Criança”,: Epa, Martplus e Viabrasil. 
Até hoje esses supermercados 
comercializam apenas álcool gel.

Como parte da campanha, os 

pediatras também participaram de 

uma audiência com o Secretário de 

Estado da Fazenda, Fuad Noman, para 

solicitarem a redução da alíquota do 

ICMS sobre as vendas do álcool gel e 

aumento da alíquota do imposto sobre 

o álcool líquido. O objetivo era tornar o 

produto em forma de gel mais competi-

tivo. Participaram da reunião o presi-

dente da SMP na época, José Orleans 

da Costa, o secretário geral da SMP, 

Paulo Poggiali, o presidente da SBP, 

Dioclécio Campos Júnior, a presidente 

do Comitê de Cuidados Primários da 

SMP, Marislaine Lumena de Mendonça 

e o representante da Associação 

Brasileira dos Consumidores, o então 

vereador Délio Malheiros.

2005 - José Orleans da Costa, entre Dioclécio 
Campos Júnior, Marislaine Lumena e 
Délio Malheiros

A Sociedade Brasileira de 

Pediatria avança nas discussões da 

Associação Médica Brasileira (AMB) 

e inicia a criação do Departamento 

Científico de Medicina Paliativa em 

Pediatria, área de atuação que já é 

uma realidade na 

pediatria brasileira. 

Com o objetivo de 

contribuir com nomes 

mineiros para a com-

posição do novo De-

partamento, a direto-

ria da Sociedade Mi-

neira de Pediatria convida os 

pediatras interessados a entrarem 

em contato com a Sociedade, até o 

dia 31 de janeiro, pelo e-mail 

 ou pelo telefone 

(31) 3224- 0854. Os interessados 

devem ler a ficha de 

inscrição e regula-

mento, possuir o 

Título de Especi-

alista em Pediatria, 

estar adimplentes 

junto à SBP, ter 

experiência com-

smp@smp.org.br

provada em cuidados paliativos. 

São oferecidas cinco vagas para 
membros efetivos e cinco vagas para 
membros suplentes. Crist iane 
Rodrigues de Souza (Ceará) e Patrícia 
Miranda do Lago (Rio Grande do Sul) 
são os nomes definidos pelo 
Presidente da SBP para assumir, 
respectivamente, a presidência e se-
cretaria do novo Departamento. 

Clique aqui para ter acesso ao 

Regulamento

Clique aqui para ler a Ficha de 

Inscrição

participantes, além das aulas 

teóricas e discussões de casos, todo 

o material  didático (duas apostilas 

com temas sobre nutrição básica, 

nutrição em saúde e distúrbios 

nutricionais mais prevalentes no 

Brasil). Serão abordados temas de 

relevância na especialidade, como 

avaliação nutricional, aleitamento 

materno, alimentação complemen-

tar, obesidade e síndrome metabó-

lica, alergia alimentar, dentre 

outros. 

Até o momento, 16 filiadas da 

Sociedade Brasileira de Pediatria 

manifestaram interesse na realiza-

ção do curso. Em Minas Gerais, 

Virgínia Resende Silva Weffort, Joel 

Alves Lamounier, Flávio Diniz 

Capanema e Ana Elizabeth Marcatto 

serão os instrutores. Em breve, as 

inscrições serão abertas na secreta-

ria da SMP pelos valores de R$ 

100,00 para associados adimplen-

tes da SPB/SMP e R$ 370,00 para 

não sócios. Os interessados na 

pontuação do CNA devem acrescen-

tar R$ 11,10 nesses valores. As 

vagas serão limitadas a 80 partici-

pantes. 

AGENDA ESTADUAL !
9º Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia

V Congresso Brasileiro de Estrabismo e Oftalmologia Pediátrica

Data: 17 a 20 de abril de 2011
Local: Centro de Artes e Convenções da UFOP - Ouro Preto/MG
Informações e Inscrições: Ekipe de Eventos - (41) 3022-1247

Data: 6 e 7 de maio de 2011

Local: Associação Médica de Minas Gerais 

Informações e inscrições: brevemente no telefone: (31) 3224-0857

Data: 8 a 11 de junho de 2011

Local: Ouro Preto/MG

Informações e Inscrições:   

Consult Eventos: (31) 3291-9899

http://www.cobrapem2011.com.br/

www.congressocbesbop.com.br

Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica (CANP)

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

AGENDA NACIONAL !
Curso Nestlé de Atualização em Pediatria
Local: Curitiba
Data: 17 a 20 de maio de 2011
Local: Expo Unimed Curitiba

Data: 29 de junho a 2 de julho
Local: Aracaju/SE

Data: 08 a 10 de setembro
Local: São Paulo/SP

Data: 08 a 12 de outubro
Local: Salvador/BA

11º Simpósio Brasileiro de Vacinas

35º Congresso Brasileiro de Pediatria / 8º Congresso Brasileiro de Reumatologia 
Pediátrica / 13º Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica

4º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal

Valentina


