
Faltam seis dias para a paralisação e 
assembleia dos pediatras da Saúde 

Suplementar a se realizarem no dia 07 de 
abril. A assembleia será às 19 horas, na 

Associação Médica de Minas Gerais

Dúvidas sobre o movimento de 7 de abril? Veja aqui:

�A paralisação será apenas de um dia e os pediatras que aderirem deverão suspender as 

consultas previamente marcadas, agendando-as para outra data. 

�Participam os médicos autônomos que atendem nos seus consultórios pelo Sistema de Saúde 

Suplementar (qualquer Plano de Saúde).

�Não se trata de  paralisação de médicos no SUS.

�Não é movimento de médicos que têm vínculo empregatício  em empresas privadas.

�Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, o que garantirá a segurança 

da população.

Pediatra, não deixe de participar! Por melhoria dos 
honorários médicos e pelo respeito aos pacientes!

Belo Horizonte foi a primeira cidade escolhida pela 

SBP e pelo Ministério da Saúde a sediar a primeira 

oficina sobre "Incentivo de implantação nas empresas 

da licença Maternidade de seis meses e Sala de apoio à 

amamentação", que será extendida a outras cinco 

capitais a serem definidas posteriormente. Além de 

incentivar a licença maternidade nas instituições e 

promover as salas de apoio à amamentação, a oficina 

tem também o objetivo de capacitar profissionais da 

saúde e outros convidados, que foram selecionados 

pelo seu envolvimento e experiência com a promoção 

do aleitamento materno. 

Durante dois dias, os participantes mineiros  ouviram  

palestras e participaram   de discussões em grupo, com 

objetivo de serem capacitados à orientação e apoio a 

gestores e empresários, dirigentes de instituições 

públicas e privadas, para que adotem medidas de 

promoção, proteção e apoio à amamentação da mulher 

trabalhadora. 

Para o pediatra Luciano Borges Santiago, presidente 

do Departamento de Aleitamento Materno da SBP, o 

resultado foi excelente. Foram visitadas quatro empre-

sas, sendo duas privadas, a Vale e a Unimed-BH e duas 

públicas, a Cidade Administrativa do Governo de Minas e 

a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz): “Fomos muito bem 

recebidos. As empresas se propuseram a providenciar 

salas de apoio às mães em amamentação e outras 
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LICENÇA MATERNIDADE E SALA DE APOIO

  Primeira oficina foi sucesso em BH

melhorias para ajudar a nutriz trabalhadora. Nós faremos 

esse acompanhamento”, enfatiza o pediatra.  

 “A ideia surgiu no Comitê Nacional de Aleitamento 

Materno da Área Técnica de Saúde da Criança de 

Aleitamento Materno do Ministério da Saúde (MS), 

coordenado pela pediatra Elsa Giugliani e do qual partici-

po como representante da Sociedade”, informa o Dr. 

Luciano Borges Santiago.  “O projeto das salas de apoio à 

amamentação e a ampliação da licença-maternidade são 

complementares e juntas as iniciativas ganham força”, 

salienta.

AUTISMO!
Dia 02 de abril – Dia Mundial de Conscientização sobre o autismo 

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

11º Simpósio Brasileiro de Vacinas

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

Reumatologia Pediátrica / 13º Congresso Brasileiro de Pneumologia Pediátrica

8° Simpósio Internacional sobre AIDS Pediátrico

Local: Curitiba

Data: 17 a 20 de maio de 2011

Local: Expo Unimed Curitiba

Data: 15 a 18 de Junho de 2011

Local: Centro Fecomercio de Eventos – São Paulo – SP 

Contato: 11 3284-6318

E-mail: 

Site: 

Data: 29 de junho a 2 de julho

Local: Aracaju/SE

Site: 

Data: 08 a 10 de setembro

Local: São Paulo/SP

Site: 

Data: 08 a 12 de outubro

Local: Salvador/BA

Data: 25 a 29 de outubro de 2011

Local: São Paulo

Site: 

Data: 16 e 17 de novembro de 2011

Local: Centro de Convenções Rebouças - SP

IV CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO INTEGRADA (CBNI) E GANEPÃO 

2011

4º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal

IX CONGRESSO DA ALANEPE - Asociación Latinoamericana de Nefrología 

Pediátrica

ganepao@ganep.com.br

www.ganepao.com.br

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/

http://www.alanepe2011.com.br/
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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 /             
 

Os grupos relataram as atividades práticas, sob a 

coordenação do pediatra Luciano Borges Santiago 

Dia 02 de abril é o Dia Mundial de Conscientização 

sobre o Autismo. A data foi instituída pelas Nações Unidas 

em 2008, com objetivo de ampliar o conhecimento sobre 

um problema que calcula-se atingir uma em cada 110 

crianças. Segundo o dr. Ricardo Halpern, presidente do 

Departamento Científico (DC) de Pediatria do 

Desenvolvimento e Comportamento da SBP, “é mais 

frequente que muitas doenças e ocorre mais em meni-

nos, numa proporção de quatro para uma menina”. 

No Brasil foi feito um único estudo epidemiológico, 

realizado em Atibaia (SP), que encontrou uma prevalên-

cia de 27 por 10.000 habitantes. Acredita-se que existam 

em torno de dois milhões de autistas no País. De acordo 

também com o dr. Ricardo, “está no grupo dos 

Transtornos Invasivos do Desenvolvimento e é melhor 

denominado Transtorno do Espectro Autista (TEA), 

terminologia mais apropriada, em razão da complexidade 

do quadro e da diversidade de sintomas”. 

Todas as áreas do desenvolvimento da criança são 

afetadas. “Em geral, o TEA acomete os indivíduos antes 

dos três anos de idade, se caracteriza por comprometer 

a capacidade de comunicação verbal e não verbal, 

reciprocidade social, e se acompanha de comportamen-

tos bizarros ou estereotipados”, explica.

O presidente do DC salienta que “o autismo tem na sua 

etiologia uma base genética. Fatores ambientais e 

biológicos como prematuridade e problemas perinatais, 

por exemplo, podem ser gatilhos para que os indivíduos 

com a alteração genética desenvolvam o problema. A 

identificação dos sinais de autismo é decisiva na condu-

ção do tratamento. Quanto mais cedo for feito o diagnós-

tico, mais precoce também será a intervenção e maior o 

sucesso na diminuição dos sintomas”. Por isso mesmo, 

“acompanhando a criança desde os primeiros momentos 

de vida, conhecendo também a dinâmica de sua família, o 

pediatra tem uma posição ímpar nesta prevenção”, 

ressalta o dr. Ricardo (Fonte: Assessoria de Imprensa da 

SBP). 

Em Minas, segundo o psiquiatra infantil, Walter 

Camargos Júnior, autor do vídeo sobre “

”,  as comemorações do Dia do 

Autismo ocorrerão na próxima semana.

O Diagnóstico 

Precoce do Autismo Infantil

Carta de mobilização

Carta aberta à população

Carta do presidente da SBP

Carta do presidente da SMP

 

  Veja os documentos da campanha:

http://www.smp.org.br/vector/arquivos/475.doc
http://www.cobrapem2011.com.br/
http://www.eventosmaster.com.br/app/eventost60/2011/01/20/evento,i=1200/3+CONGRESSO+INTERNACIONAL+DE+DISLEXIA.shtml
http://smp@smp.org.br
http://pediatria@ammgmail.org.br
http://www.smp.org.br/vector/arquivos/476.pdf
http://www.congressocbesbop.com.br/
http://www.pneumominas2011.com.br/
http://ganepao@ganep.com.br
http://www.ganepao.com.br
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/
http://www.alanepe2011.com.br/
http://www.smp.org.br
http://www.sbp.com.br/pdfs/TEP-EDITAL2011.pdf
http://www.cepuerj.uerj.br/insc_online/sbp_2011/sbp2011.aspx
http://www.sbp.com.br/pdfs/EDITAL-NEONATOLOGIA-CARIMBADOFINAL.pdf
http://www.cepuerj.uerj.br/insc_online/sbp_2011/sbp2011.aspx
http://www.vfazitto.com.br/videos/Autismo_em_Bebes.html
mailto:grupomobh@yahoo.com.br
mailto:smp@smp.org.br
mailto:pediatria@ammgmail.org.br
http://www.smp.org.br)
http://www.smp.org.br/interno.php?cod=299&grp=6&tit=CSM
http://www.smp.org.br/vector/arquivos/488.doc
http://www.smp.org.br/vector/arquivos/486.pdf
http://www.smp.org.br/vector/arquivos/485.pdf
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