
!FIQUE ATENTO

DESTAQUE  !

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

14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica

Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

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

 
Data: 14/08/12 à 17/08/12
Local: Rio Centro Rio de Janeiro 

Data: 10 a 13/10
Local: Rio de Janeiro/RJ
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247 

 
Data: 31/10 a 02/11
Local: Florianópolis/SC
Informações: Ekipe de Eventos – Fone 41-3022-1247

Data: 14 a 17/11/12
Local: Curitiba/PR

www.alergoped2012.com.br

www.cbtip2012.com.br 

www.nestlenutrition.com.br

www.infectoped2012.com.br

www.perinato2012.com.br

3º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica

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

17º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica

12º Congresso Brasileiro de Adolescência

Fique atento ao prazo de inscri- de inscrição para o concurso de Os editais de todos os concursos 
ção nos concursos para obtenção de obtenção do Certificado de Área em estão disponíveis no site da SBP, 
Certificado de Área de Atuação em Neuro log ia  e  do T í tu lo  de assim como as fichas de inscrição. 
Neona t o l og i a  e  Nu t r o l og i a  Especialista em Pediatria (TEP). O Acesse  (
Pediátrica, que termina amanhã, prazo de inscrição para ambos ) ou clique nos 
sexta feira (30 de março). Está termina no dia 13 de abril, sexta- locais indicados abaixo para mais 
chegando ao fim, também, o período feira.  informações.  

www.sbp.com.br TEP e suas 
áreas de Atuação

Pediatria mineira marca presença no I Encontro Internacional sobre o 
Uso de Tecnologias de Informação por Crianças

Acontece nos próximos dias 19 e 20 Faculdade de Ciências Médicas da ças, adolescentes e jovens adultos. 
de abril o primeiro Encontro Universidade do Rio de Janeiro (FCM- “Isolamento social, irritabilidade, 
Internacional sobre o Uso de UERJ), em parceria com o Grupo de agressividade, agitação psicomoto-
Tecnologias de Informação por Interesse Especial (SIG) em Crianças e ra, depressão, TDAH e distúrbio de 
Crianças, direcionado aos profissionais Adolescentes, Saúde e Medicina da conduta e comportamento são 
de saúde, tecnologia da informação, Rede Universitária de Telemedicina alguns dos sintomas que podem 
comunicação, educação, sistema de (RUTE). As transmissões contavam acometer quem abusa dessas 
garantias de direitos, pais e demais também com a participação de várias tecnologias”, explicou o pediatra. 
interessados que lidem com crian- instituições universitárias nacionais e Experiente no assunto, Marco 
ças/adolescentes usuários dessas internacionais. Com a evolução dessas Antônio Chaves Gama já ministrou 
tecnologias. A pediatria mineira e a sessões de videoconferências, foi uma palestra sobre alterações do 
SMP participam do evento através de proposta a iniciativa de realizar o sono em adolescentes com depen-
Marco Antônio Chaves Gama, pediatra encontro, em parceria com o Centro de dência de internet no X Congresso 
filiado à SMP que já trabalha com o Estudos Integrados da Infância, Brasileiro de Adolescência em Foz do 
assunto há algum tempo. “Há sete Adolescência e Saúde (CEIIAS) e o Iguaçu, em 2007. Ele também já 
anos atendo crianças e adolescentes Instituto Integral do Jovem (INJO). escreveu parte de um livro chamado 
com problemas de comportamento por O objetivo do evento é apresentar “Geração Digital”, lançado em 2008. 
uso excessivo da internet, celulares e temas relevantes e promover debates “Desde o lançamento do livro tenho 
jogos. Estou satisfeito com o convite com a participação de especialistas feito palestras para pais, empresas, 
para participar do evento, que é o brasileiros e internacionais no assun- escolas e médicos em simpósios”, 
primeiro desse porte que trata da to, para discutir uma maneira de disse Marco Antônio. Ainda segundo 
amplitude do problema na visão dos transformar o uso da internet, de ele, existem várias maneiras para 
médicos, professores e juristas”, disse modo que ela se torne uma fonte mais que o problema seja evitado. “Come-
ele. O encontro acontece no Colégio segura, ética, educativa e saudável de çar uma infância com a construção 
Brasileiro de Cirurgiões, no Rio de conhecimentos, além de uma ponte de de uma relação de afeto e de um 
Janeiro, das 9h às 18h. diálogo entre as gerações. diálogo de qualidade com os pais e 

A ideia do encontro surgiu a partir Segundo Marco Antônio, são respeitar a falta de aptidões em 
de sessões de videoconferências sobre muitos os problemas que o uso algumas áreas são algumas manei-
o assunto, realizadas desde 2008 pela exagerado das tecnologias da ras de se evitar o abuso da internet”, 
coordenação de Telemedicina da informação pode causar nas crian- afirmou ele. 

AGENDA ESTADUAL 2012 !
XIII Congresso Mineiro de Pediatria

Data: 21 a 25 de abril de 2012

Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte – MG

Informações: ou pelo telefone: (41) 3022-1247www.mineiroped2012.com.br 

Boletim Eletrônico Informativo 
Sociedade Mineira de Pediatria

29 de março de 2012 - ano XI – nº 102    

Termina amanhã o prazo para inscrição nos concursos para obtenção de 
Certificado de Área em Neonatologia e Nutrologia Pediátrica

!EVENTOS

Está cada vez mais perto o evento Na oportunidade acontece, também, o 

mais importante do ano para a pediatria IV Fórum da Academia Mineira de 

mineira: o XIII Congresso Mineiro. A Pediatria, nos dias 23 e 24 de abril, com 

programação completa foi divulgada participação aberta ao público em geral. 

nesta semana, e já disponível no site da As inscrições para os dois eventos 

SMP ( ). O evento podem ser realizadas através do portal 

acontece entre os dias 21 e 25 de abril, do congresso: 

no Ouro Minas Palace Hotel, com o tema 
( ). “Pediatria: da puericultura à urgência”. 

www.smp.org.br

www.mineiroped2012.com.br

Confira a programação completa do Congresso Mineiro no site da SMP

Confira alguns temas que serão abordados no encontro:
� Tecnoestresse e transtornos de comportamen- � Problemas de postura/lesão do esforço repetitivo 
to/dependência à internet; (LER);

� Cyberbullyng, sexting, grooming, abusos online, � Auto-diagnóstico e auto-medicação;
pornografia, pedofilia e exploração sexual; � Violência online/cybercrimes e questões legais 
� O papel da escola e da educação digital: queda ou associadas ao uso da internet;
melhora no rendimento escolar; � Inclusão e exclusão digital;
� Síndrome do olho seco e perda de audição; � Redes sociais.
� Sedentarismo/obesidade/dietas e “receitas” digitais;

Três temas serão discutidos na Segundo o presidente da prolongamento da vida de uma 

quarta edição do Fórum da Academia Mineira de Pediatria, José criança doente”, afirmou ele. 
Cada debate contará com quatro Academia Mineira de Pediatria: Sabino de Oliveira, os temas foram 

profissionais qualificados para falar “Idade penal da criança e do adoles- escolhidos por sua importância e 
sobre o tema em questão, além de cente”, que será debatido das 9h30 atualidade. “A questão da idade 
um coordenador e um moderador. A às 12h30 do dia 23; “Formação de penal está em pauta e não podíamos 
programação completa do fórum recursos humanos para assistência deixar de discuti-la. Também vamos 
também já está disponível no site da integral à criança”, assunto escolhi- abordar a formação dos profissiona-
SMP. O evento é aberto ao público em do para ser discutido entre 14h30 e is da equipe de saúde que cuida das 
geral, e as inscrições podem ser feitas 17h30, também da segunda-feira; e crianças, que muitas vezes não 
através dos telefones (31) 3224-0857 “Cuidados paliativos e home care na recebem treinamento específico. 
e (41) 3022-1247. Mais informações infância e adolescência”, tema do Além disso, existe a discussão sobre 
também podem ser obtidas nesses encontro que acontece das 9h30 às os cuidados paliativos em pediatria, 
números.12h30 do dia 24, terça-feira. ou seja, quando é ou não indicado o 

IV Fórum da Academia Mineira de Pediatria

Está chegando ao fim o período de vez acontece em Belo Horizonte. O o dia 30 de abril, e podem ser feitas 

envio dos resumos dos trabalhos Siben será nos dias 20 e 23 de junho, no site:

científicos para o IX Congresso Anual no Minascentro, com os temas “O 

da Sociedade Ibero-Americana de Micro  Prematuro”  e  

Neonatologia (SIBEN). Não deixe “Ecologia Perinatal”.  
Vale lembrar, também, passar a oportunidade de fazer parte 

que as inscrições estão de um dos mais importantes eventos 
com preço promocional até da pediatria internacional, que desta 

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

Prazo para inscrição de trabalhos científicos para o 
Siben 2012 termina no dia 13 de abril

AGENDA INTERNACIONAL 2012 !
IX Congresso Iberoamericano de Neonatologia (Siben)

Organização: SMP, NEOCENTER, SIBEN
Local: Minascentro – Belo Horizonte
Data: 20 a 23/6 de 2012 - Informações: Consult Eventos – telefone: (31) 3291 9899

Site:  www.sibenbrasil.com.br

IX Congresso Iberoamericano de Neonatologia (Siben)

Organização: SMP, NEOCENTER, SIBEN
Local: Minascentro – Belo Horizonte
Data: 20 a 23/6 de 2012 - Informações: Consult Eventos – telefone: (31) 3291 9899

Site:  www.sibenbrasil.com.br

IX Congresso Iberoamericano de Neonatologia (Siben)

Organização: SMP, NEOCENTER, SIBEN
Local: Minascentro – Belo Horizonte
Data: 20 a 23/6 de 2012 - Informações: Consult Eventos – telefone: (31) 3291 9899

Site:  www.sibenbrasil.com.br

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


