
!FIQUE ATENTO

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL   !

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: 28/04 a 01/05/12
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 09/06/2012
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

Informações: Consult Eventos – telefone: 31 3291 9899

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 

www.alergoped2012.com.br

www.cbtip2012.com.br 

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

Ainda dá tempo de enviar o seu 2. A genética e a pediatria na 8. Sistematização da assistência 
trabalho científico para a 13ª edição neonatal atualidade: o que é possível? 
do Congresso Mineiro. O prazo para 

9. Transtornos de déficit de 3. Violências contemporâneas envio termina neste domingo, dia 11 
atenção e hiperatividade: uso e em pediatria de março. 
abuso de medicamentos 

MiniconferênciasA inscrição dos resumos pode ser 
realizada através do site do evento: 1. Terapia transfusional em 

. O pediatria: baseada em evidências 
congresso acontece entre os dias 21 

2. Escolha do exame de imagem e 25 de abril, no Ouro Minas Palace 
Hotel, com o tema “Pediatria: da nas principais doenças pediátricas 
puericultura à urgência”.

3. Baixa estatura: diagnóstico e 
As inscrições estão com preço uso do hormônio do crescimento 

promocional até o dia 15 de março, 
4. Dilemas éticos no dia á dia do próxima quinta-feira, e também 

pediatra podem ser feitas no site do evento. 

5. Avanços e controvérsias na Confira abaixo os temas das 
diarréia aguda conferências magnas e das minicon-

ferências: 6. Dengue hoje: abordagem e 

situação atual Conferências magnas 

7. Asma: da puericultura à 1. Pediatra: como era, como é e 
como deve ser urgência 

www.mineiroped2012.com.br

Exemplo a ser seguido

A Associação Nacional de Saúde Unimeds, impediremos as afrontas à luta dos pediatras mineiros pela 
(ANS) aplicou multa a uma operadora nossa dignidade e ao direito de valorização profissional continue 
de saúde do Rio Grande do Sul por exercermos plenamente nossa missão forte, é importante a participação de 
glosa indevida de consultas médicas. pela saúde de nossos pacientes”, cada vez mais profissionais. “Con-
Segundo o presidente da SMP, Paulo declarou ele. clamo a todos para que acompa-
Poggiali, o ocorrido deve servir de nhem, participem efetivamente e Em 2010, a SMP encaminhou aos 
exemplo para todos os pediatras. multipliquem as ações da Defesa pediatras mineiros uma carta sobre 
“Somente com atuação decidida e Profissional da SBP e suas filiadas”, glosas indevidas em consultas 
permanente de toda a classe médica disse ele. médicas, o que mostra que o assunto 
contra as ações de desobediência às já está sendo discutido pela Veja algumas das ações de defesa 
normas do CFM e da ANS, perpetradas Sociedade há bastante tempo. prof iss ional  da SMP no s i te 
por diversas operadoras de saúde e Segundo Paulo Poggiali, para que a .www.smp.org.br

AGENDA ESTADUAL 2012 !
XIII Congresso Mineiro de Pediatria

Data: 21 a 25 de abril de 2012

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte – MG

Boletim Eletrônico Informativo 
Sociedade Mineira de Pediatria

9 de março de 2012 - ano XI – nº 101    

Termina neste domingo o prazo para envio de trabalhos científicos para o Congresso Mineiro

!CONFIRA

A Assoc iação  Mine i ra  de  processo de reabilitação. O livro é um evento, os convidados também 

Reabilitação (AMR) lança, na próxima ensaio fotográfico que dá visibilidade poderão conferir uma mostra de fotos 

terça-feira (13/3), o livro “Inclusão – a esses jovens, revelando sua beleza, da obra. O lançamento será na 

Olhares e Possibilidades”, com diversidade e capacidade expressiva, Biblioteca Publica, na Praça da 

participação especial de crianças e idealizado pelos fotógrafos André Liberdade, às 19h. A entrada é 

adolescente com deficiência física em Castro e Marta Alencar. No dia do gratuita.

AMR lança livro “Inclusão – Olhares e possibilidades”

!ATUALIDADES

Os dados referentes à obesidade Horizonte, apesar das tentativas do pesquisa foram assunto na última 

na capital mineira são alarmantes: governo em diminuir o problema. segunda (5/3) para o secretário 

15% dos alunos da rede municipal Em 2008, foi implantado o Programa nacional de Atenção à Saúde, 

com entre 6 e 14 anos possuem Saúde na Escola na rede pública, e Helvécio Magalhães, que esteve 

massa corporal acima da recomenda em 2009 foi a vez da “Lei na capital de Minas para o lança-

pela Organização Mundial de Saúde Anticoxinha”, que proibiu o forneci- mento da Semana de Mobilização 

(OMS), segundo pesquisa realizada mento e venda de alimentos com Saúde na Escola. As ações de 

em 2011 pela Secretaria Municipal muita gordura, calorias, sódio e prevenção e controle estão 

de Saúde. Isso corresponde a cerca açúcar nos colégios de todo o previstas em 169 das 186 escolas 

de 12,3 mil crianças e adolescentes estado. de BH, segundo a Secretaria de 

acima do peso, somente em Belo Saúde da capital. Os números assustadores da 

Número de crianças e adolescentes obesos na capital é preocupante     

!DESTAQUE

Termina no dia 13 de abril o prazo para envio do resumo dos trabalhos para o IX Congresso Anual da Sociedade Ibero-

Americana de Neonatologia (SIBEN), que será realizado em Belo Horizonte. O evento acontece entre os dias 20 e 23 de 

junho, no Minascentro, com os temas “O Micro Prematuro” 

e “Ecologia Perinatal”.  

As inscrições estão com preço promocional até o dia 30 

de abril, e podem ser feitas no site no site:

 http://www.sibenbrasil.com.br/

Siben 2012


