
Ainda estão abertas as inscrições para os interessados a chancela de três grandes patrocinadores, Nestlé, Abbott e 

Fanem, e a organização local ficou a cargo da SMP e do em participar do IX Congresso Iberoamericano de 
Neocenter.Neonatologia e VII Reunião de Enfermagem-SIBEN, que 

pela primeira vez acontece no Brasil. A cidade escolhida para O Congresso Siben é presidido por Oswaldo Trindade 
sediar o evento foi Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, Filho, presidente do Comitê de Terapia Intensiva da SMP e 
que já está se preparando para receber participantes de diretor do Neocenter, e possui presidência de honra de 
todo o país e também do exterior.  O congresso acontece Navantino Alves Filho, ex-presidente da Sociedade 

entre os dias 20 e 23 de junho, no Minascentro e tem como Brasileira de Pediatria. 

tema “O micro prematuro e ecologia neonatal”. 

Durante os quatro dias de intensa programação 

dedicada ao estudo e à prática da neonatologia, os 

inscritos no congresso vão poder participar de nove 

conferências, nove miniconferências, além de 

mesas redondas, plenários e simpósios. A grade 

científica, cuidadosamente elaborada, conta 

também com a presença de onze professores, que 

atuam em instituições internacionais. O evento tem 
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Falta menos de um mês para o Congresso da Siben!
!DESTAQUE

Palestrantes estrangeiros:

Augusto Sola (Estados Unidos) Sergio Golombek (Estados Unidos)

Carmen Pallás (Espanha) Shoo Lee (Canadá)

Christoph Fusch (Canadá) Teresa Del Moral (Estados Unidos)

Eduardo Bancalari (Estados Unidos) William Hay (Estados Unidos)

As inscrições para o IX Congresso Iberoamericano de Fernando Cabañas (Espanha)
Neonatologia (Siben) podem ser feitas no site do 

evento: , até 10 de junho. Graciela Basso (Argentina)
Mais informações, como a programação científica 

completa, também estão disponíveis no portal.Martin Kluckow (Austrália)

www.sibenbrasil.com.br

Confira mais detalhes do congresso:

AGENDA NACIONAL 2012 !
14º Congresso Brasileiro de Gastroenterologia Pediátrica

Curso Nestlé de Atualização em Pediatria

12º Congresso Brasileiro de Adolescência 

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: Ekipe de Eventos (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.gastroped2012.com.br

www.ctip2012.com.br

www.nestlenutrition.com.br

www.infectoped2012.com.br

www.perinato2012.com.br

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

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

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

Belo Horizonte, cidade natal da menor prematura a Entre os fatores para o fenômeno, ela cita a melhoria do 

sobreviver no país, a vitoriosa Carolina, é dona também do acesso à assistência no pré-natal, o que vem salvando 

título de capital brasileira com o maior número de bebês muitas vidas que antes se perderiam ainda no útero. “É um 

nascidos abaixo do peso ideal. O último balanço divulgado contrassenso, mas, ao mesmo tempo em que diminuiu a 

pelo Departamento de Informática do SUS (Datasus) revela mortalidade fetal, aumentou o número de bebês que 

que, das 30.948 crianças que vieram ao mundo na metrópole nascem antes da hora por conta de intervenções que 

mineira, em 2010, 3.285 tinham menos de 2,5 kg, um fator favorecem sua sobrevivência”, completou a coordenadora. 

de risco. O índice corresponde a 10,61% do total de nasci- Prova disso, segundo Sônia, é que o índice de mortalidade 

mentos, marca que supera a de outras capitais e representa o caiu de 18,5 casos para cada mil nascidos vivos, em 1993, 
dobro do tolerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). para 10,8, em 2010.

O Estado também se destaca em segundo lugar no Outro fator apontado é o aumento do número de cesaria-
ranking nacional de nascimentos com baixo peso. Dos nas, que é tendência em todo país e estaria interrompendo a 
255.126 bebês mineiros que vieram ao mundo, 24.183 gestação antes da hora. Do total de partos em Belo 
tinham menos de 2,5 kg, uma margem de 9,4%. Tanto a 

Horizonte, em 2010, 52% foram por meio de cesáreas, 
Prefeitura de Belo Horizonte, quanto o governo do Estado 

sendo que a OMS recomenda níveis abaixo de 15%. Em 
atribuem o problema ao elevado índice de bebês prematu-

2006, o parto normal ainda prevalecia, com 56,6%. “É 
ros. “Vivemos hoje uma epidemia de prematuridade”, disse 

preciso respeitar o tempo do bebê”, reforçou Sônia.a coordenadora da Comissão Perinatal da Secretaria 

Fonte: Jornal O TempoMunicipal de Saúde (SMSA), Sônia Lansky.

BH é a capital com maior índice de bebês abaixo do peso ideal
!ATUALIDADES

De 1990 a 2010, as mortes maternas caíram 51% no ram resultados positivos para o cumprimento da Meta do 

Brasil, passando de 120 para 56 por 100 mil nascimentos. Milênio das Nações Unidas relacionada à redução da 

É o que aponta relatório da Organização Mundial de Saúde mortalidade materna, entre eles o Brasil. A meta é alcançar 

(OMS), do Fundo das Nações Unidas para a Infância a taxa de 35 mortes maternas para cada 100 mil nascidos 

(Unicef), do Fundo de População das Nações Unidas e do vivos até 2015. 

Banco Mundial. Segundo o relatório, 50 países apresenta- Fonte: Jornal O Tempo

Mortalidade materna cai 51% no Brasil


