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TÍTULOS

ELEIÇÃO !

Assembleia de pediatras mineiros que atendem usuários de planos de saúde  

AGENDA ESTADUAL 2011 !

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL!
Abramge-MG propõe Câmara Técnica para discutir acordo  

A formação de uma Câmara estão abandonando a profissão. Assembleia 

Técnica para discutir, no próximo dia A pedido dos pediatras que Gilmar Martins Soares, presidente 

23 de agosto, a pauta de reivindica- atendem usuários de planos de da Abramge-MG, que representa 48 

ções dos pediatras enviada pela saúde, a SMP e o Sindicato dos operadoras de Minas Gerais, falou da 

Sociedade Mineira de Pediatria e pelo necessidade do diálogo entre as Médicos realizarão no dia 14 de 

Sindicato dos Médicos de Minas Gerais  partes e para isso levaria o assunto a setembro, na Associação Médica de 

à Associação Brasileira de Medi-             todas as empresas associadas, Minas Gerais, uma assembleia dos 

cina de Grupo - Regional Minas Gerais convocando-as para a reunião do dia pediatras que atendem esses planos. 
(Abramge-MG) foi a decisão da reunião 23 de agosto. Lembrou que é neces- O objetivo é saber como estão as 
proposta por esta entidade realizada sário quebrar o paradigma do vício negociações com as operadoras e 
no último dia 10 de agosto. O encontro operacional (pacientes procurarem seguradoras da saúde suplementar. 
contou com a presença do presidente mais o PA que o consultório), espe- Da reunião deverá ser tirado um 
da SMP, Paulo Poggiali, juntamente rando que pediatras e operadoras posicionamento da pediatria de Minas 
com o secretário geral Fernando Luiz cheguem a um acordo, bom para as sobre as futuras ações, mediante as 
de Mendonça, além da diretoria da duas partes. respostas das empresas.
Abramge-MG e de  representantes das 

operadoras Golden Cross, Good Life, 

Planseg de Sete Lagoas, Saúde 

Sistema, Vitae, Samp e Centermed.

A Câmara Técnica, a ser compos-

ta por representantes da SMP, do  

Sindicato dos Médicos e membros da 

Abramge-MG, terá como objetivo 

estudar e implementar as reivindica-

ções dos pediatras, entre elas a 

consulta de R$80,00 para consultó-

rio, cujos honorários estão bastante 

defasados e baixos se compa-             

rados às consultas em pronto-

atendimento. Para o presidente 

Paulo Poggiali, prestigiar o médico 

de consultório é fundamental porque 

corre-se o risco de, em pouco 

tempo, tanto operadoras, segurado-

ras e cooperativas não contarem 

mais com pediatras, pois muitos 

VII Jornada Mineira em Defesa da Amamentação

V Simpósio Mineiro de Nutrição Pediátrica - Desafios a vencer

Data: 18 a 20 de agosto de 2011
Local: Associação Médica de Minas Gerais
Informações: Sociedade Mineira de Pediatria (31) 3224-0857

VAGAS LIMITADAS

Data: 26 e 27 de agosto de 2001

Local: Salão nobre da faculdade de medicina da UFMG

Informações: 

Veja programação: 

Data: 01 a 03 de setembro de 2011
Local: Auditório “A” do CEA – Av. Frei Paulino, 30 – Uberaba/MG

Data: 02 de setembro de 2011 – Sexta feira – de 08h às 18h horas

Local: Hospital Infantil São Camilo – Auditório 

Inscrições:  e   

secretaria@smp.org.br

Veja programação e ficha de inscrição.

www.simposioneuro.wordpress.com

http://www.smp.org.br/vector/arquivos/618.pdf

Veja aqui a programação

www.hospitalinfantilsaocamilo.com.br www.hospitalviladaserra.com.br

Veja programação

Simpósio de Neurologia Pediatria UFMG 

V Jornada Mineira de Adolescência e Ginecologia Infanto Puberal 

Dia: 14 de setembro de 2011 a SMP e o Sinmed-MG convidam os futuras ações mediante as respostas das 

colegas para assembleia sobre as  empresas.Horário: 19h30

negociações com as operadoras e  Local: Associação Médica de Minas 
seguradoras de saúde suplementar. Da Gerais Sociedade Mineira de Pediatria                          
reunião deverá ser tirado um posiciona- Sindicato dos Médicos de Minas Por solicitação dos pediatras que 
mento da pediatria de Minas sobre as Geraisatendem usuários de planos de saúde, 

AGENDA NACIONAL 2012 !
12º Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia Pediátrica

14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica

IX CONGRESSO IBEROAMERICANO DE NEONATOLOGIA (SIBEN)

14º Congresso Brasileiro de Ensino
9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente
2º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes

21º Congresso Brasileiro de Perinatologia

Data: 28 de abril  a 01/05
Local: São Paulo/SP
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Data: 17 a 19/05
Local: Fortaleza/CE

Data: Data: 05 a 08 de junho 
Local: Fecomércio - São Paulo/SP 
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Data: 06 a 09/06
Local: São Paulo/SP
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Minas Centro – Belo Horizonte – Minas Gerais - Brasil
Data: 20 a 23 de Junho 2012

Data: Setembro
Local: Florianópolis/SC
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Data: Setembro
Local: São Paulo/SP
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247 

Data: Novembro
Local: Rio de Janeiro/RJ
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247 

Data: 14 a 17/11
Local: Curitiba/PR
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247 

3º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica

12º Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva Pediátrica
11º Congresso Latino Americano de Terapia Intensiva Pediátrica

12º Congresso Brasileiro de Adolescência

17º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica

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

 SBP divulga lista de aprovados   
A Sociedade Brasileira de Pediatria conferiu o título de especialista a 48 novos pediatras de Minas Gerais. 

 e conheça os novos titulados.Clique aqui

Academia elege nova diretoria e homenageia mestres da pediatria   

!PNEUMOLOGIA

1º Congresso Mineiro de Pneumologia Pediátrica supera expectativas   
Cerca de 110 pediatras participa- arte da Medicina”, palestra de abertura alunos e pacientes para doenças sérias 

ram do 1º Congresso Mineiro de do Congresso. Além de pediatra e como problemas respiratórios, 

Pneumologia Pediátrica, que discutiu professor, o Dr. Ibiapina é um cordelista parasitoses, dengues e outras tantas”, 
temas científicos de interesse da de “mão cheia” e foi com os versos confirma.   
comunidade pediátrica nos dias 12 e abaixo que iniciou sua fala: José Dias Ibiapina e Silva, 73 anos, 
13 de agosto na Associação Médica. “Boca, pele e intestino é fundador da Escola de Medicina de 
Para a pediatra Teresa Mohalen, Este é o seu destino Barbacena, aposentado como profes-
presidente do Comitê Científico de Uns dão volta no pulmão sor titular da Escola de Medicina de 
Pneumologia da SMP e presidente da 

Alguns causam anemia Juiz de Fora e hoje professor da 
Comissão Organizadora, o evento 

E outros pneumonia” Faculdade de Medicina de Suprema em 
superou as expectativas: “O retorno 

Natural de Sobral no Ceará, o Juiz de Fora, além de atender no 
que tive foi de elogios. Todas as 

professor Ibiapina, como é conhecido, consultório todos os dias. 
palestras e aulas tiveram alto nível 

é um amante da literatura 
científico e grande interesse por 

de cordel e trouxe “no parte dos participantes“, enfatiza.
sangue” uma arte que Conduta na doença única das vias 
continua fazendo, mesmo aéreas, Pneumopatias intersticiais, 
sendo médico e professor. Pneumonia adquirida na comunidade – 
Em suas aulas, no atendi-tratamento ambulatorial, Oxigênio-
mento às crianças no terapia domiciliar e Hipertensão 
consultório e até em seus pulmonar, foram os vários assuntos 
artigos científicos, dá um discutidos no evento, mas nenhum 

jeito de inserir a litetatura, chamou mais a atenção dos presentes 

por que, segundo ele “é que o tema proferido pelo professor 

uma forma mais lúdica e José Dias Ibiapina e Silva: “Poesia, 

fácil de sensibilizar meus ensino e relação médico-paciente: a 

!NUTRIR

  Inscreva-se já na Jornada Mineira de Amamentação – vagas limitadas 
Participe da VII Jornada Mineira em Defesa da Amamentação, a ser realizada nos dias 

18 a 20 de agosto próximo na Associação Médica de Minas Gerais. Inscrições e informações na 

Sociedade Mineira de Pediatria, no telefone (31) 3224-0857 ou pelo email: secretaria@smp.org.br

Participe da VII Jornada Mineira em Defesa da Amamentação, a ser realizada nos dias 

18 a 20 de agosto próximo na Associação Médica de Minas Gerais. Inscrições e informações na 

Sociedade Mineira de Pediatria, no telefone (31) 3224-0857 ou pelo email: secretaria@smp.org.br

AGENDA NACIONAL 2011 !
CANP - Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica 

VIII Congresso Iberoamericano de Neonatologia (Siben)

- Veja aqui os cursos programados 

www.simposioreanimacao2011.com.br

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

www.siben.net

10° Fórum da Academia Brasileira de Pediatria - Calil K. Farhat 

http://www.forumcasbp.com.br

4º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal

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

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

Santiago - Chile
Data: 19 a 22/10 de 2011 
Inscrições: 

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

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

A diretoria da Abramge-MG se comprometeu a levar a proposta a todas as empresas associadas

A Academia Mineira de Pediatria sem eles nada teria sido feito, UFMG, que você tanto dignificou , 

elegeu na assembleia do dia 11 de inclusive os três fóruns realizados está de luto”, enfatizou o amigo e 

agosto a nova diretoria para o biênio pela entidade, entre eles, o fórum colega de longos anos, professor e 

2011/2013. Os membros que Zilda Arns, organizado em Belo acadêmico Ênnio Leão, que  

tomarão posse no final de setembro Horizonte pela Academia Brasileira resumiu o sentimento de perda de 

são os acadêmicos: José Sabino de de Pediatria. O acadêmico Sabino todos os parentes e amigos do 

Oliveira, presidente, Navantino de Oliveira disse sentir-se feliz por professor Silvério, lembrando sua 

Alves Filho, vice-presidente, e ter o reconhecimento e a confiança competência e seu jeito alegre de 

Francisco José Caldeira Reis, dos colegas e que espera fazer uma ser.

secretário. Na oportunidade, foram boa gestão. O acadêmico Waldemar Fernal  

aprovados os nomes dos pediatras Homenagens falou sobre o modo circunspecto do 

Paulo César Pinho Ribeiro, membro Dr. Waldir que, no Serviço de A sala 3 da Associação Médica de 
do Comitê de Adolescência da SMP e  Pediatria do Hospital Felício Rocho,  Minas Gerais lotou quando dois 
Joel Alves Lamounier, vice- era conhecido por ser um estudioso grandes nomes da pediatria mineira  
presidente da SBP, para assumirem, que falava pouco, mas que fazia f o ram homenageados  pe l a  
respectivamente,  as cadeiras que muito em defesa da saúde da Academia: José Silvério Santos 
eram dos acadêmicos Wilson Rocha criança, especialmente os recém-Diniz e Waldir de Almeida Ribas. A 
e Cícero Bittencourt, falecidos nascidos. cerimônia, que lembrou  a memória 
recentemente,  dos dois acadêmicos coincidiu com Discursaram ainda sobre os dois 

O atual presidente, acadêmico a data da assembleia da entidade e  homenageados o presidente da 

Fausto Pacheco, que entrega o contou com a participação de quase SMP, Paulo Poggiali e os acadêmicos 

cargo após duas gestões frente à todos os acadêmicos e muitos dos Roberto Assis, Edward Tonelli e 

Academia, agradeceu a participa- familiares dos dois pediatras. Fausto Pacheco. Os familiares, 

ção dos colegas, enfatizando que emocionados, agradeceram.  “O Departamento de Pediatria da 

Dr. Fausto Pacheco lembrou os momentos que
conviveu com os dois acadêmicos no Hospital 
Municipal Odilon Behrens Família do Dr. José Silvério Santos Diniz Parentes do Dr. Waldir de Almeida Ribas

Alegria, simpatia e descontração marcaram a palestra do 
professor Ibiapina 

DESAFIOS !
V Simpósio Mineiro de Nutrição Pediátrica   

Durante os dias 01 a 03 de setembro, a cidade de Uberaba sediará a 5ª edição do Simpósio Mineiro de Nutrição Pediátrica, que 

tem como tema central “Desafios a vencer”. O evento tem a aprovação de seis pontos da Comissão Nacional de Acreditação 

(CNA).   a programação  completa do Simpósio no site da SMP e informações sobre o processo de inscrição. Veja aqui

!APROVEITE

Curso Reanimação Neonatal: 22 de agosto é o último dia para inscrições    
O dia 22 de agosto é o último dia para inscrição ao no dia 27 de agosto no Centro de Convenções da 

Curso Teórico e Prático de Reanimação Neonatal da Assoc iação Méd ica.  In formações no s i te:  

Sociedade Brasileira de Pediatria. O curso será realizado www.smp.org.br

!NEONATOLOGIA

 Congresso da Siben será em Santiago do Chile 
A Sociedade Iberoamericana de em Santiago, nos dias 19 a 22 de cuidado neonatal. De Belo Horizonte 

Neonatologia espera a participação de outubro. Entre os temas de maior já estão confirmadas as presenças dos 

1.500 inscritos naquele que está sendo relevância, estarão sendo discutidas as pediatras Paulo Poggiali, Oswaldo 

considerado um dos maiores eventos terapias de estabilização e apoio em Trindade, Waldemar Fernal, Vânia 

científicos do Chile este ano: o VIII hemodinâmica e problemas respiratóri- Viotti, José Sabino, Navantino Alves 

Congresso Iberoamericano de os e infecciosos. Em todos eles será Filho, Caroline Máximo Batista, José 

Neonatologia, a ser realizado no considerada a integração das equipes de Mariano Sales Alves Junior, e o 

Centro de Convenções de Casa Piedra, médicos e enfermeiros para melhorar o enfermeiro Vitório Guedes Gomes. 

A Sociedade Iberoamericana de em Santiago, nos dias 19 a 22 de cuidado neonatal. De Belo Horizonte 

Neonatologia espera a participação de outubro. Entre os temas de maior já estão confirmadas as presenças dos 

1.500 inscritos naquele que está sendo relevância, estarão sendo discutidas as pediatras Paulo Poggiali, Oswaldo 

considerado um dos maiores eventos terapias de estabilização e apoio em Trindade, Waldemar Fernal, Vânia 

científicos do Chile este ano: o VIII hemodinâmica e problemas respiratóri- Viotti, José Sabino, Navantino Alves 

Congresso Iberoamericano de os e infecciosos. Em todos eles será Filho, Caroline Máximo Batista, José 

Neonatologia, a ser realizado no considerada a integração das equipes de Mariano Sales Alves Junior, e o 

Centro de Convenções de Casa Piedra, médicos e enfermeiros para melhorar o enfermeiro Vitório Guedes Gomes. 

AGENDA ESTADUAL 2012 !
XIII Congresso Mineiro de Pediatria

Data: 21 a 25 de abril de 2012

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte – MG

Felipe


