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SAÚDE NA PRAÇA!
Estande da pediatria atrai crianças com o tema “Bullying e Violência” 

Realizada no último dia 15 de que possibilita um contato direto dar os folhetos que recebemos para 

outubro, sábado, das 8h às 13h, a entre os médicos e a população. os nossos pais lerem”, disseram os 

quinta edição do Saúde na Praça “Essa é uma maneira de estarmos amigos. 

movimentou a Barragem Santa mais próximos das pessoas, e tratar Paulo Poggiali não deixou de se 

Lúcia, região Centro-Sul de Belo de temas que estão em alta na mídia manifestar a respeito dos benefícios 

Horizonte. A pediatria marcou e na sociedade de forma geral”, do evento. “É um momento ímpar 

presença com um estande sobre afirmou. Os amigos Victor Reis e para a SMP, não só o Saúde na Praça 

Breno Freire, 11 anos, estiveram no em si, mas todas as oportunidades 

estande da pediatria e gostaram que temos de estar perto da socieda-

bastante das explicações da pediatra de. É uma chance que as pessoas 

sobre o bullying, além das dicas têm de ouvir uma palavra oficial 

sobre como lidar com as provoca- sobre as suas dúvidas”, declarou. 

ções dos colegas sem violência. “É a Apesar da chuva que caiu 
nossa primeira vez aqui, e estamos incessantemente durante toda a 
gostando muito”, declararam. manhã de sábado, o Saúde na Praça 

Já a presidente do Comitê de foi considerado um sucesso por 

Saúde Escolar da SMP, Laís quem passou pela Barragem Santa 

Valadares, destacou a relevância do Lúcia. 

tema escolhido pela pediatria 

para o Saúde na Praça deste 

“Bullying e Violência”, que chamou a ano. “O bullying está aconte-

atenção das crianças que passaram cendo muito, e deve ser 

pelo local. Estiveram presentes, detectado precocemente 

dando explicações sobre o tema, as para evitar prejuízos no 

pediatras Ana Maria Lopes e Laís desenvolvimento mental da 

Valadares, além do presidente da criança”, disse. João Vitor de 

SMP, Paulo Poggiali, e da vice, Souza e Carlos Caetano 

Raquel Pitchon.  Maciel, ambos de 11 anos, 

receberam muitas dicas e Presidente do Comitê de Saúde 

folhetos da doutora. “Gosta-Mental da SMP, Ana Maria Lopes 

mos muito das dicas e vamos ressaltou a importância do evento, 

CANP - Curso de Aprimoramento em Nutrologia Pediátrica 

VIII Congresso Iberoamericano de Neonatologia (Siben)

 

VII Simpósio Internacional de Otorrinolaringología Pediatrica da IAPO

- Veja aqui os cursos programados 

www.siben.net

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

http://www.forumcasbp.com.br

www.iapo.org.br
primavera@iapo.org.br

www.iapo.org.br

Santiago - Chile
19 a 22 de outubro de 2011 
Inscrições: 
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AGENDA NACIONAL 2012 !
12º Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia Pediátrica

3º Simpósio Internacional de Nutrologia 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

Organização: SMP, NEOCENTER, SIBEN
Minascentro – Belo Horizonte
20 a 23/06 de 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 

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

Pediatra José Sabino é o novo presidente da AMP    
O pediatra e professor da O acadêmico Fausto Pacheco, que transformações da família e da 

Faculdade de Medicina da UFMG, presidiu a Academia durante os sociedade e seu impacto na infância 

José Sabino de Oliveira, é o novo últimos quatro anos, deu posse à e juventude”.

presidente da Academia Mineira de nova diretoria, ressaltando no Na oportunidade, foi oficializada a 

Pediatria para o biênio setembro discurso suas ações frente à entida- criação da cadeira 21, cujo patrono é 

2011/setembro 2013. Ele foi empos- de, em especial os dois fóruns o acadêmico fundador Wilson Rocha. 

sado no último dia 23 de setembro, realizados na sua gestão, um sobre Houve, ainda, a posse dos novos 

juntamente com os acadêmicos “Células tronco do cordão umbilical” acadêmicos, Paulo César Pinho 

Navantino Alves Filho, vice- e outro sobre “Crianças a risco: Ribeiro, na recém-criada cadeira 21, 

presidente, e Francisco José Caldeira velhos problemas, novas soluções”. e Joel Alves Lamounier, na cadeira 3. 

Reis, secretário. Citou, ainda, o 9º Fórum Nacional Participaram da cerimônia membros 

Zilda Arns, promovido pela Academia Bastante emocionado, o novo da Academia, convidados e diretores 

Brasileira de Pediatria e pela AMP, presidente falou das pessoas que de entidades médicas, inclusive o 

que se realizou pela primeira vez em influenciaram sua vida acadêmica e presidente da Sociedade Mineira de 

Belo Horizonte, com o tema “As profissional, como os professores Pediatria, Paulo Poggiali. 

Ênnio Leão, Navantino Filho, Edward 

Tonelli e Hugo Gontijo, entre tantos 

outros, que sempre o ajudaram a 

enfrentar os desafios da carreira. 

Lembrou da importância da criação 

da Academia em 2005 e de seus 

fóruns dedicados a ações sociais e 

ambientais, voltadas para crianças e 

adolescentes. “É uma honra ser 

eleito para a presidência da 

Academia, talvez não merecesse 

tanto”, declara o presidente, que faz 

questão de frisar que uma de suas 

metas mais importantes será 

viabilizar o livro “Flagrantes da 

Pediatria Mineira”, além da criação de 

novas cadeiras para os acadêmicos 

fundadores e da busca por um maior 

espaço na Sociedade Mineira de 

Pediatria.

Pediatras jubilados recebem homenagens de entidades médicas     

Esta é uma semana de homena- “A pediatria é um departamento futuro cidadão. Ainda tenho contato 

gens ao médico brasileiro, quando se indispensável dentro da medicina, e com alunos, e eles têm cada vez 

celebra o dia 18 de outubro, dia do com a possibilidade de reabertura da menos interesse na pediatria, 

médico. Em Minas, várias são as internação no Hospital Felício Rocho, principalmente os homens. E eu 

comemorações organizadas pela as crianças poderão receber o sempre digo: na pediatria vocês vão 

Associação Médica de Minas Gerais tratamento e acompanhamento lidar com uma pessoa cuja recupera-

(AMMG), Conselho Regional de adequados. Hoje em dia é complica- ção vai depender do pediatra, é uma 

Medicina (CRM-MG) e Sindicato dos do a gente incentivar quem está recuperação no tempo mínimo, com 

Médicos (Sinmed-MG). Entre elas, a formando, porque a área está as técnicas menos invasivas, casos 

Sociedade Mineira de Pediatria bastante desvalorizada e poucos que só os nossos conhecimentos e 

destaca a homenagem aos 191 estudantes a escolhem. Só 

médicos jubilados, aqueles que neste ano, 20 serviços de 

completam neste ano 50 anos de pediatria já fecharam na cidade, 

formados. Desses, quatro são os salários estão muito aquém 

pediatras, Ronaldo Arédio Ferreira, do que merecemos. A importân-

Jurandir Fabel, Nelson Ribeiro da Luz cia da pediatria não é reconheci-

Lobo Martins e Lauro Machado da”

Alvim. Três deles falaram ao SMP Jurandir Fabel

Últimas Notícias.
“O exercício da medicina em sua 

Depoimentos atuação direta sobre o ser 

“A importância da pediatria se dá humano é muito envolvente. 

no acompanhamento que a gente Colhi durante esses 50 anos 

faz do nascimento até a adolescên- uma coleção de oportunidades. nossa destreza podem avaliar e 

cia, a gente tenta garantir que todas Foram muito mais alegrias e satisfa- curar. As crianças respondem muito 

as crianças cresçam fortes e saudá- ções do que tristezas e decepções. bem a curto prazo, é importante o 

veis para darem um futuro melhor Valeu a pena ter escolhido ser pediatra ser Paciente, Presente, 

para o nosso Brasil. É difícil incenti- pediatra? Sim, valeu. Apesar de Paternal, Perseverante. E é o que eu 

var quem está começando, pois não todos os dissabores e desencantos, digo, com a experiência que eu 

só a pediatria, mas a medicina em a pediatria me envolveu. Sentia que tenho no consultório, onde ainda 

geral, está muito desvalorizada. podia, e muito, atuar na recuperação atendo oito pacientes em média por 

Precisamos de um salário melhor, de da criança, pois é um ser que nos dia e nunca tive convênio: quem 

um local de atendimento melhor, envolve e sensibiliza, e que sempre trabalha muito não fica pobre, 

principalmente para os funcionários deseja sorrir mais. E nós podemos, porque o Brasil ainda oferece 

públicos.” afetiva e efetivamente, fazê-la sorrir pacientes para nós, pediatras.”

Ronaldo Arédio Ferreira mais e melhor, fazendo dela um Nelson Ribeiro da Luz Lobo Martins

AGENDA ESTADUAL 2011 !
Simpósio de Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica do Hospital Mater Dei

Data: 24 a 26 de novembro de 2011

Local: Centro de Convenções do Hospital Mater Dei

Veja ficha de inscrição e programação

Os pediatras e acadêmicos  Navantino Alves Filho, Paulo César Pinho Ribeiro,  José Sabino, Joel 
Alves Lamounier e José Caldeira Reis na cerimônia de suas posses.

AGENDA ESTADUAL 2012 !
XIII Congresso Mineiro de Pediatria

Data: 21 a 25 de abril de 2012

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte – MG

Pediatra Nelson Ribeiro da Luz Lobo Martins 

!ATUALIZAÇÃO

Temas relevantes serão tratados em Jornada    
Estão abertas as inscrições para a Pediatria Geral. A participação nesta 12h e de 13h30 às 17h. Mais infor-

II Jornada de Atualização em Jornada será pontuada na Comissão mações pelo telefone (31) 3239-

Pediatria do Hospital Infantil João Nacional de Acreditação. 9072.

Paulo II. As vagas são limitadas e o A inscrição para os funcionários 

evento será realizado nos dias 17, 18 do Hospital João Paulo II é 

e l9 de novembro, no Salão Nobre da gratuita. Para os demais 

Faculdade de Medicina da UFMG. profissionais, o valor é de R$ 

A Jornada marca a comemoração do 50,00 e, para os acadêmicos, 

centenário do primeiro atendimento R$ 25,00. As inscrições 

no Hospital. No evento, destinado a devem ser feitas no Centro de 

profissionais de saúde e acadêmicos, Estudos do Hospital João 

serão debatidos temas relevantes na Paulo II, nos horários de 8 às 

Veja a programação da jornada.

Boletim Eletrônico Informativo 
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A pediatra Ana Maria Lopes orienta os 
amigos Victor Reis e Breno Freire.

Da esquerda para a direita: o estudante de medicina Edmark 
Ciminelli e os pediatras Ana Maria Lopes, Raquel Pitchon, 
Laís Valadares e Paulo Poggiali. 


