
!ATENÇÃO!

HOMENAGEM  !

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

14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica

Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

12º Congresso Brasileiro de Adolescência 

Data: 28/4 a 1º/5
Local: São Paulo/SP
Informações:  ou pelo telefone (41)3022-1247

Data: 17 a 19/5
Local: Fortaleza/CE
Informações: 

Data: 5 a 8/6
Local: Fecomércio - São Paulo/SP 
Informações:  ou pelo telefone (41)3022-1247

Data: 6 a 9/6
Local: São Paulo/SP
Informações:  ou pelo telefone (41)3022-1247

 

Data: 14 a 17/8
Local: Rio Centro - Rio de Janeiro 
Informações: 

Data: 10 a 13/10
Local: Rio de Janeiro/RJ
Informações:  ou pelo telefone (41)3022-1247 

Data: 31/10 a 2/11
Local: Florianópolis/SC
Informações: Ekipe de Eventos, pelo telefone (41)3022-1247

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

www.alergoped2012.com.br

www.nutroped2012.com.br

www.gastroped2012.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

21º Congresso Brasileiro de Perinatologia

Não perca tempo e faça   pa les tr as  a tu ai s  so br e  to da s  as  
logo sua inscrição para o XIII fases da criança. Na ocasião 
Congresso Mineiro de Pediatria!   a co n te ce , t a m bé m ,  o IV Fórum da 
Já são mais de 870 participantes, e Academia Mineira de Pediatria, nos 
as inscrições online, através do site dias 23 e 24 de abril, com participa-

, ção aberta ao público em geral. As 
terminam neste domingo, dia 15 de inscrições para o fórum também 
abril.  No mesmo portal estão podem ser feitas no site do con-
disponíveis para consulta os gresso até este domingo. 
trabalhos científicos aprovados 

As programações científicas dos para o evento, que acontece entre 
dois eventos estão disponíveis nos os dias 21 e 25 deste mês. O 
sites  congresso leva aos participantes o 
e . Mais informa-tema “Pediatria: da puericultura à 
ções nos mesmos endereços. urgência”, com discussões e 

www.mineiroped2012.com.br

www.mineiroped2012.com.br
www.smp.org.br

Pediatras são homenageados no encerramento das atividades do 
centenário da Faculdade de Medicina da UFMG

Na cerimônia de comemoração do José Penna, Joel Lamounier, Marcos “Obras Didáticas da Área Médica 
centenário da Faculdade de Medicina Borato e José Assis Ferreira, e do Editadas por Docentes da UFMG”, que 
da UFMG, a pediatria teve papel presidente do CRMMG, João Batista possui todos os textos, publicações e 
marcante. Além da homenagem a 19 Soares. outros materiais didáticos que, por 
pediatras pelos serviços prestados à cem anos, ficaram restritos à Edward Tonelli, além de ter sido 
instituição, foi lançada a segunda Faculdade de Medicina da UFMG. O agraciado pela medalha comemorati-
edição do catálogo “Obras Didáticas livro conta com mais de 500 publica-va, lançou a segunda edição das 
da Área Médica Editadas por ções feitas por docentes da unidade e 
Docentes da UFMG”, organizado pelo de departamentos do Instituto de 
pediatra Edward Tonelli e pela Ciências Biológicas da UFMG ligados à 
biblioteca J. Baeta Vianna. O evento medicina, sendo 106 inéditas, já que 
aconteceu no auditório da Faculdade as demais já foram publicadas na 
de Medicina da UFMG, no dia 29 de primeira edição da obra. A organização 
março, às 19h30. ficou por conta de Tonelli, professor 

emérito da faculdade, vinculado ao Na ocasião, receberam “Medalhas 
departamento de pediatria, e da Centenário” 177 médicos, dentre eles 
biblioteca J. Baeta Vianna.19 pediatras. 13 desses são sócios da 

SMP, sendo eles: Benigna Maria de Para Tonelli, o lançamento do 
Oliveira, Cleonice de Carvalho Coelho catálogo é uma oportunidade de 
Mota, Ivani Novato e Silva, Luciano reconhecer e destacar conhecimentos 
Amedee, Paulo Pimenta e Rocksane que são produzidos e ficam restritos 
Norton, além dos membros fundado- aos limites da UFMG. “O professor 
res da Academia Mineira de Pediatria gasta meses escrevendo livros-textos 
(AMP) Edward Tonelli e Ennio Leão, dos que são usados apenas nas aulas”, 
membros titulares da AMP Francisco lamentou.

AGENDA ESTADUAL 2012 !
XIII Congresso Mineiro de Pediatria

Data: 21 a 25/4

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
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Terminam neste domingo as inscrições pela internet para o 
XIII Congresso Mineiro de Pediatria 

!SIBEN

Prazo para envio de resumos para o Siben 2012 termina no dia 23 de abril

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

Organização: SMP, Neocenter, Siben

Data: 20 a 23/6 

Local: Minascentro – Belo Horizonte

Informações:  ou pelo telefone (31) 3291-9899 www.sibenbrasil.com.br

IX Congresso Iberoamericano de Neonatologia (Siben)

Organização: SMP, Neocenter, Siben

Data: 20 a 23/6 

Local: Minascentro – Belo Horizonte

Informações:  ou pelo telefone (31) 3291-9899 www.sibenbrasil.com.br

IX Congresso Iberoamericano de Neonatologia (Siben)

Organização: SMP, Neocenter, Siben

Data: 20 a 23/6 

Local: Minascentro – Belo Horizonte

Informações:  ou pelo telefone (31) 3291-9899 www.sibenbrasil.com.br

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

Edward Tonelli foi homenageado e 
lançou livro na comemoração

O dia 23 de abril será o último dia 
para inscrição de resumos de traba-
lhos científicos para o Siben 2012, que 
acontece entre os dias 20 e 23 de 
junho, no Minascentro, em Belo 
Horizonte. Então, não perca tempo e 
acesse o site  
para enviar o resumo do seu trabalho. 
As inscrições para o congresso podem 
ser feitas no mesmo portal, e estão 
com valor promocional até o dia 30 
deste mês.

Confira os valores de inscrição:  

www.sibenbrasil.com.br

!FIQUE POR DENTRO

Decisão da Justiça reserva apenas aos médicos o direito de fazer acupuntura 

O Tribunal Federal Regional da 1ª Região decidiu, no psicologia e fisioterapia e terapia ocupacional, foi motivada 
mês passado, que os médicos possuem o direito exclusivo por, segundo o CFM, a acupuntura envolver diagnóstico e 
de praticar acupuntura. Atualmente, a terapia não é tratamento de doenças, ações que seriam exclusivas da 
regulamentada, e pode ser exercida por outros profissio- classe médica. 
nais de saúde, como psicólogos, farmacêuticos e fisiotera-

A decisão ainda pode ser contestada, e os conselhos 
peutas, além de pessoas sem formação. 

atingidos vão recorrer. Se mantida, ela vetará que quais-
A ação, movida há dez anos pelo Conselho Federal de quer outros profissionais além dos médicos exerçam a 

Medicina (CFM) contra os conselhos federais de farmácia, acupuntura.

Bruna Carvalho – Faculdade de Medicina da UFMG


