
Pediatra do Sistema de                                  
Saúde Suplementar, 

Não marque consultas para pacientes conveniados de planos e seguros de saúde e atenda apenas 
casos de urgência no dia 07 de abril de 201. 

Por melhoria dos honorários médicos e                                                    
pelo respeito aos pacientes!

Prezados colegas pediatras de Minas Gerais, 

A Sociedade Mineira de Pediatria e o Sindicato dos 

Médicos de Minas Gerais vêm convocá-los para uma 

Assembléia Geral dos Pediatras a se realizar em 07 de 

abril de 2011, às 19h, na Associação Médica de Minas 

Gerais, Av. João Pinheiro, 161. Em Minas Gerais, a 

diretoria da Sociedade Mineira de Pediatria, gestão 

2009/2012, estabeleceu como meta principal de sua 

atuação a defesa dos interesses profissionais de seus 

associados. Desde a primeira reunião da Diretoria 

Executiva, ainda em dezembro/2009 até os dias atuais, 

as questões ligadas ao interesse profissional estão 

sempre presentes em nossas pautas.

Mas agora precisamos ouvir vocês para decidirmos 

juntos nossas ações. Conquistas têm sido alcançadas em 

vários estados brasileiros e no Distrito Federal. Também 

em Minas Gerais lutas pontuais, com apoio da SMP, têm 

conseguido melhorar os valores de remuneração, com 

exemplos na elevação para R$65,00 reais na consulta do 

MOVIMENTO MÉDICO!

!
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CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral dos Pediatras do Estado de Minas Gerais 07 de abril de 2011,
 às 19h, na Associação Médica de Minas Gerais, Av. João Pinheiro, 161

Bradesco e das operadoras do Grupo Unidas no Pronto 

Socorro do Hospital Mater Dei (neste hospital, com o 

essencial apoio da sua diretoria, algumas operadoras 

passaram a pagar R$80,00) e dos R$75,00 reais para a 

consulta no Programa de Puericultura da Unimed BH. 

Ganhos parciais, que deveriam se estender a todos os 

Pediatras.

Pediatras, este é o momento! Somente a união 

e a mobilização geral conseguirão alcançar todos 

os Planos de Saúde. Precisamos de vocês, 

compareçam!

Paulo Poggiali
Presidente da Sociedade Mineira de Pediatria

Cristiano Gonzaga da Matta Machado
Presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais

LITERATURA MÉDICA!
Dislexia para profissionais de saúde 

A dislexia é um transtorno de aprendizagem específico do 

ato de ler, que dificulta a aquisição e o desenvolvimento da 

leitura. Segundo a neuropediatra Cláudia Machado Siqueira, 

uma das autoras da cartilha “Dislexia para profissionais de 

saúde – perguntas e respostas”, o trabalho tem como 

objetivo conscientizar os profissionais das áreas médica e 

educacional para valorizar e investigar as queixas de mau 

desempenho escolar de crianças com suspeita da doença. O 

assunto será discutido no 3º Congresso Internacional de 

Dislexia, a ser realizado nos dias 21 e 21 de maio, em Belo 

Horizonte (ver agenda abaixo) e a cartilha pode ser, desde já, 

ser baixada .aqui

CAMPANHA!
A campanha “5ml de esperança” 

criada família do garoto Arthur 
Donâncio, de três anos, que espera 
um doador compatível para trans-
plante de medula, realizou, no dia 12 
de fevereiro, um mutirão de solida- 
riedade em Patos de Minas. Em oito 
horas de coleta, 1.700 pessoas se 
cadastraram no Registro Nacional de 
Doadores de Medula Óssea (Redo-
me), como possíveis doadores. 

Os cadastros ampliam as chances 
não só de Arthur, mas também de 
mais de 1.300 pacientes que aguar-
dam compatibilidade para recebe-
ram a doação de medula óssea. Para 
Guilherme Donâncio, pai de Arthur e 
organizador da campanha, os 5ml 
colhidos para o teste de histocompa-
tibilidade simbolizam um ato de 
coragem dos patenses que pode 
mudar e salvar a vida de muitos 
pacientes. “O Arthur é a motivação, 
mas os beneficiados são todos os 
pacientes que precisam de trans-
plante no Brasil e até no exterior”, 
acrescentou Guilherme.

O Redome está conectado aos 
cadastros da Europa e dos Estados 
Unidos. Assim, o perfil genético do 
paciente, registrado no Registro 
Nacional de Receptores de Medula 
Óssea (Rereme) pode ser compara-
do com inúmeros possíveis doado-
res. 

Campanha para doação de medula mobiliza BH e Patos de Minas 

Cadastro de medula óssea

A Fundação Hemominas é a 
instituição responsável pelo cadas-
tramento de doadores de medula 
óssea em Minas Gerais. Para se 
cadastrar é preciso ter entre 18 e 54 
anos, boa saúde e não apresentar 
doenças infecciosas ou  hematológi-
cas. O candidato recebe todos os 
esclarecimentos sobre o processo de 
doação e, em seguida, é colhida uma 
pequena amostra de sangue (de 5 a 
10 ml), que será submetida ao 
exame de classificação da medula 
(HLA) e enviada ao Registro Nacional 
de Doadores de Medula Óssea.

A chance de encontrar um doador 
com medula compatível entre não 
parentes é de 1 em 100 mil. Para 
aumentar as possibilidades de trans-
plante, é necessário que o número de 
candidatos à doação cresça no país. Se 
for encontrado um doador compatível, 
ele será convidado a realizar, volunta-
riamente, a doação. 

A doação pode ser feita na 
Alameda Ezequiel Dias, 321.  Mais 
informações pelo telefone 0800-
310101. 

Divulgação Hemominas/                          
Patos de Minas

Campanha 
em Patos de 
Minas reuniu 
1.700 
cadastros

!EDITAL

A Academia Mineira de Pediatria (AMP) convoca interessados para preencher duas vagas  que surgiram em decorrência 

dos falecimentos do acadêmico fundador  Wilson Rocha  e de Cícero Plínio Bittencourt, ocupante da cadeira nº 3, cujo 

patrono é Paulo Roxo da Mota.

Clique aqui e veja o edital completo

Vagas na Academia Mineira de Pediatria 

CONCURSOS!

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

Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica (CANP)

XI Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia Torácica / I Congresso Mineiro 
de Pneumologia 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: 20 e 21 de maio de  2011

Local: Teatro Izabella Hendrix – Rua da Bahia, 2010 – Lourdes - Belo Horizonte – Minas Gerais

Informações/Inscrições: 

Telefone: (31)3330-3615

Promoção: Sociedade Brasileira de Pediatria

Data: 6 e 7 de maio de 2011

Local: Associação Médica de Minas Gerais

Informações: Sociedade Mineira de Pediatria (Evelyn e Janete) - Tel.: (31) 3224-0857 -                                                
Email:  / 

 

Data: 8 a 11 de junho de 2011

Local: Ouro Preto/MG

Informações e Inscrições:   

Consult Eventos: (31) 3291 – 9899

Data: 10 a 13 de agosto de 2011

Local: Centro de Convenções da Associação Médica de MG 

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

Clique aqui

smp@smp.org.br pediatria@ammgmail.org.br

Clique aqui e veja o cartaz com a programação

www.congressocbesbop.com.br

http://www.pneumominas2011.com.br/

3º Congresso Internacional de Dislexia

V Congresso Brasileiro de Estrabismo e Oftalmologia Pediátrica

!AGENDA NACIONAL

Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

http://www.vacinas2011.com.br/

http://www.simposioreanimacao2011.com.br/

http://www.cbpediatria2011.com.br/

http://www.pneumoped2011.com.br/

http://www.reumatoped2011.com.br/

Local: Curitiba

Data: 17 a 20 de maio de 2011

Local: Expo Unimed Curitiba

11º Simpósio Brasileiro de Vacinas
Data: 29 de junho a 2 de julho

Local: Aracaju/SE

4º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal
Data: 08 a 10 de setembro

Local: São Paulo/SP

35º Congresso Brasileiro de Pediatria / 8º Congresso Brasileiro de 

Reumatologia Pediátrica / 13º Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica
Data: 08 a 12 de outubro

Local: Salvador/BA

Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

http://www.vacinas2011.com.br/

http://www.simposioreanimacao2011.com.br/

http://www.cbpediatria2011.com.br/

http://www.pneumoped2011.com.br/

http://www.reumatoped2011.com.br/

Local: Curitiba

Data: 17 a 20 de maio de 2011

Local: Expo Unimed Curitiba

11º Simpósio Brasileiro de Vacinas
Data: 29 de junho a 2 de julho

Local: Aracaju/SE

4º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal
Data: 08 a 10 de setembro

Local: São Paulo/SP

35º Congresso Brasileiro de Pediatria / 8º Congresso Brasileiro de 

Reumatologia Pediátrica / 13º Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica
Data: 08 a 12 de outubro

Local: Salvador/BA

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

TITULO DE ESPECIALISTA EM PEDIATRIA : 
Veja o regulamento / Faça sua Inscrição 

NEONATOLOGIA: Veja o regulamento /             
 


