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VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL   

AGENDA ESTADUAL !

Quarta- feira, 06 de julho de 2011, às 19h, na Associação Médica de Minas Gerais, Av. João Pinheiro, 161, Belo 

Horizonte.  para ler a carta da Sociedade Mineira de Pediatria e do Sindicato dos Médicos do Estado de 

Minas Gerais.

Clique aqui

                Assembleia Geral para pediatras que atendem usuários de planos de saúde  

AGENDA NACIONAL !

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

FÓRUM!
III Fórum da Academia Mineira refletiu sobre temas complexos  

Dirigido a pediatras, psicólogos, enfermeiros e outros te se dá repetidamente, sem 

profissionais que lidam com questões infantis como motivo aparente e executado 

dentro de uma relação morte, bullying e obesidade, o III Fórum da Academia 

desigual de poder e ela pode Mineira de Pediatria foi realizado nos dias 17 e 18 de 

se dar durante um determi-junho e  contou com a presença de mais de cem profissi-

nado tempo e de várias onais. O evento, que foi um sucesso, foi aberto com a 

formas diferentes desde presença do presidente da Academia, Fausto Pacheco, o 
difamação até agressões presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, Paulo 
físicas. Poggiali, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de 

Dr. Aramis levantou as Pediatria, Joel Lamounier, o conselheiro do Conselho 

características das vítimas e Regional de Medicina, Fábio Guerra, os acadêmicos 

dos agressores e disse,  Navantino Alves Filho, José Sabino de Oliveira e Edward 

ainda, que a prática deste Tonelli.

tipo de violência assusta por 

que leva não só os alvos, mas 

também os agressores a 

demonstrarem que são 

vítimas de problemas vários, 

entre eles, os de relacionamento familiar. Além disso, essas 

crianças serão no futuro agentes de violência social. A 

utilização da nova tecnologia da comunicação online como 

fonte de violência, caracterizada como “Cyberbullying”, foi 

um outro assunto levantado pelo pediatra. A psicóloga 

Paula Ramos Pimenta e o psiquiatra Raimundo Silva Lippi 

abordaram aspectos psicológicos e psicodinâmicos sobre o 

mesmo tema. 

Obesidade

Um dos maiores problemas nutricionais da atualidade 

está ligado à obesidade, considerada hoje um problema de 

saúde pública, principalmente nos países desenvolvidos. 

Meninos e meninas com sobrepesos e obesos são uma Morte 
preocupação também no Brasil, que até há alguns anos Com o tema “Crianças a risco: velhos problemas, 
lidava apenas com a desnutrição. O assunto foi tema de novas abordagens”, o evento, realizado pela Academia 
debate no III Fórum da Academia, tendo sido um dos mais Mineira de Pediatria e 
requisitados pelo público não só pela importância, mas pela Sociedade Mineira de 
pelas novidades que as palestras ofereceram. Pediatria reuniu na 

Em sua palestra, a pediatra Cristiane de Freitas Cunha Associação Médica de 
levantou  os números da prevalência de crianças e adoles-Minas Gerais profissionais 
centes com sobrepeso e obesos. Enquanto em 1975, o de renome como a 
percentual de sobrepeso em crianças de 10 a 19 anos era de psicóloga Gláucia Rezen-
7,6% para os meninos e 3,7% para as meninas e o de de Tavares, que de forma 
obesos era de 0,7% para as meninas e 0,4% para os filosófica e dialética, falou 
meninos, em  2009, a prevalência de meninas com sobrepe-sobre a vida e a morte, 
so subiu para 19,4% e de meninos para 21,77%. Os seu antagonismo e sua 
meninos obesos tiveram uma prevalência de 5,9% e as complementaridade.  
meninas 4,%. O aumento da prevalência foi assustador. A pediatra Filomena 

Para a maioria dos palestrantes que falaram sobre o Camilo Vale emocionou a 
tema, a obesidade é uma das  doenças mais freqüentes  na platéia, quando  sobre o 

adolescência e queixas tema “Morte: Ciência e 

quanto à alimentação são Espiritualidade” contou 

muito comuns. Vários os suas experiências na UTI 

motivos levam ao proble-da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e a 

ma, entre eles, hábitos importância de ter consciência da finitude, tanto por 

alimentares inadequados e parte da criança quando do adulto. “A sociedade, a 

sedentarismo. Nas grandes criança, o pediatra e a morte” foi o tema da palestra do 

cidades, a falta de espaço acadêmico Eduardo Carlos Tavares. “Para ele, a função 

para lazer e atividades do médico não é dar vida, mas é dar dignidade de vida, 

físicas ao ar livre, o apelo inclusive no ato da morte” e que, por isso mesmo, a 

publicitário para o consumo atenção do profissional de saúde não se encerra com a 

morte do paciente, mas também com atendimento à de alimentos do tipo fast 

família enlutada, em especial à criança”. food, ricos em calorias e 

gorduras, constitui o Bullying

cardápio de muitas crianças Na mesa sobre bullying, o pediatra Aramis Antônio 

e adolescentes. E o trata-Lopes Neto, autor do livro sobre “Como identificar e 

mento vai além do médico, prevenir o bullying”, iniciou sua palestra citando os 

com a participação da números de uma pesquisa realizada pela Associação 

Brasileira de Pais,  Infância e Adolescência (ABRAPIA) no família, da vontade do 

Rio de Janeiro, quando dos 5.482 crianças e adolescentes adolescente e até mesmo 

entrevistados, 40,5% confessaram estar diretamente das políticas públicas de saúde. Participaram ainda desta 

envolvidos com a prática de violência, sendo que destes, mesa o professor Ênio Car-dillo, o Dr. Sérgio Passos de 

16,9 eram as vítimas. Para o Dr. Aramis, o bullying é a Campos, a Doutora Maria de Fátima Sander Diniz, o Dr. 
violência entre crianças e adolescentes, que normalmen- Marco Túlio Costa Diniz e a Dra. Janete dos Reis Coimbra.

V Jornada de Pneumologia e Alergia Pediátrica - Hospital Felício Rocho e 
Hospital Infantil João Paulo II - Belo Horizonte

VII Jornada Mineira em Defesa da Amamentação

V Simpósio Mineiro de Nutrição Pediátrica

Data: 05 e 06 de agosto de 2011

Local: Ouro Minas Palace Hotel

Informações/Inscrições:  -  

Data: 11 a 13 de agosto de 2011
Local: Centro de Convenções da Associação Médica de MG

Data: 18 a 20 de agosto de 2011

Local: Associação Médica de Minas Gerais

Informações: Sociedade Mineira de Pediatria (31) 3224-0857

"Desafios a vencer"

Data: 01 a 03 de setembro de 2011 

Local: Auditório “A” do CEA – Av. Frei Paulino, 30 – Uberaba/MG

www.alergopneumoped.com.br jornadapneumo@gmail.com

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

secretaria@smp.org.br

Veja a programação

XI Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia Torácica /                                        
I Congresso Mineiro de Pneumologia Pediátrica

Os pediatras Navantino Alves Filho, Fábio Guerra, Paulo 

Poggiali e Fausto Pacheco abriram o evento e falaram 

sobre a importância dos temas

A pediatra Cristiane de 
Freitas Cunha levantou os 
números da  prevalência 
da doença no Brasil 

Dr. Aramis Antônio Lopes, 

autor de livro sobre o 

bullying 

A pediatra Filomena Camilo 
Vale emocionou a plateia

CANP - Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica 

4º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal

XIII Congresso Mineiro de Pediatria

- Veja aqui os cursos programados 

www.vacinas2011.com.br

www.simposioreanimacao2011.com.br

www.cbpediatria2011.com.br
www.pneumoped2011.com.br
www.reumatoped2011.com.br

10° Fórum da Academia Brasileira de Pediatria 

www.siben.net

11º Simpósio Brasileiro de Vacinas

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

VIII Congresso Iberoamericano de Neonatologia (Siben)

IX Congresso Iberoamaericano de Neonatologia (SIBEN)

Data: 29 de junho à 02 de julho
Local: Aracaju/SE

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

Data: 08 a 12 de outubro de 2011
Local: Salvador/BA 

 

Data: 21 e 22 de Outubro 2011 
Local: Campinas (SP)

Local: Santiago - Chile

Data:19 a 22 de outubro  DE 2011

Inscrições: 

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte – MG

Data: 21 a 25 de abril de 2012.

Local: Minascentro - Belo Horizonte – Minas Gerais

Data: 20 a 23 de junho de 2012


