
Pediatra, você tem até a próxima sexta-feira, 24 de telefone e endereço. No campo 'assunto' coloque 

agosto, para concorrer ao livro “Cuidados Neonatais: SORTEIO E RECADASTRAMENTO. Desse modo, o 

descobrindo a vida de um recém-nascido enfermo”, do pediatra quite com a SMP continua recebendo as 

neonatologista e pediatra argentino, radicado nos EUA, mensagens e materiais informativos da Sociedade e 

Augusto Sola. Para participar, basta enviar um e-mail concorre aos dois volumes do livro. Não deixe de partici-

para , com nome completo, par!secretaria@smp.org.br
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Concorra ao livro sobre cuidados neonatais do pediatra argentino Augusto Sola
!RECADASTRAMENTO 

O Boletim da SMP disponibiliza parte da carta enviada - Desconto na Assinatura PRONAP;

pela Sociedade Brasileira de Pediatria sobre os benefícios - Assessoria através dos 25 Departamentos Científicos, 
de se filiar à instituição nacional. Com os mesmos benefíci- Grupos de Trabalho e Diretorias;
os, a Sociedade Mineira de Pediatria reitera a importância 

- Redução da Tarifa de inscrição para o TEP e Titulo de 
dessa associação dos pediatras às sociedades:

Especialista com Área de Atuação;
“É com satisfação que confirmamos a sua permanência 

- Acesso permanente a informações sobre atividades e 
entre os associados da SBP. Você integra a maior associa-

encontros científicos;
ção de especialidade brasileira e terceira de pediatria no 

- Acesso aos campos restritos do site da SBP;mundo. Nessa condição, terá acesso aos múltiplos benefí-
- Redução na taxa de inscrição em congressos, cursos e cios abaixo:

eventos com a participação da SBP;- Recebimento de publicações, como o informativo SBP 
- Redução nas taxas de inscrição dos cursos de Notícias, Documentos Científicos, acesso on-line ao Jornal 

Reanimação Neonatal e Reanimação Pediátrica; de Pediatria e SBPCIÊNCIA;

- Programas efetivos na área de Defesa Profissional; e - Acesso ao BMJ (British Medical Journal) através do 
muito mais.portal SBPCIÊNCIA, com disponibilização dos seguintes 

A Sociedade Brasileira de Pediatria estará sempre periódicos:

pronta a prestar-lhe as informações que precisar e lembra-
=Archives of Disease in Childhood

mos que, para melhor atendê-lo (a), é necessário que 
=Fetal Neonatal mantenha o seu cadastro sempre atualizado através do 

=Education Practice nosso site , item atualização cadastral”.www.sbp.com.br

Os benefícios de se filiar à Sociedade Brasileira de Pediatria
!CARTA 

No próximo final de semana, duas cidades do interior de gastroesofágico x doença do refluxogastroesofágico e 

Minas Gerais promovem importantes eventos para a doenças diarreicas. Mais informações sobre o Simpósio é 

pediatria no estado. O “Simpósio Mineiro de só . Também entre os dias 24 e 25, ocorre a “5ª 

Gastroenterologia Pediátrica” acontece em Juiz de Fora, de Jornada Materno-infantil de Passos”, que apresenta temas 

24 a 25 de agosto, dentro da programação do “VIII como a nutrição na gestação e infância e sua influência no 

Seminário Mineiro de Gastroenterologia e Endoscopia adulto; vacinação na gestação, infância e adolescência; 

Digestiva”. Dentre os vários assuntos que serão discutidos uso atual e perspectivas no uso das células tronco, entre 

no Seminário, estão os distúrbios gastrointestinais, refluxo outros.  e veja a programação da Jornada.

clicar aqui

Clique aqui 

Pediatria movimenta interior de Minas
!EVENTOS 

O médico pediatra e sanitarista Benedito Scaranci é também professor dos departamentos 

de pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG e da Faculdade de Ciências Médicas de Minas 

Gerais. Já exerceu cargos nos órgãos estaduais e municipais da área de saúde, sendo atualmen-

te assessor da Secretaria Municipal de Saúde de BH. Participa de movimentos sociais desde a 

época de estudante de medicina, buscando sempre a melhoria das condições de saúde e vida 

das pessoas. Como candidato a vereador de Belo Horizonte, Scaranci pretende continuar tendo 

na saúde sua principal área de trabalho. Mais informações no .

Todos os pediatras, quites com a SMP, e que se candidataram a qualquer cargo das 

eleições municipais 2012, em Belo Horizonte ou outra cidade de Minas Gerais, terão 

espaço neste boletim eletrônico. É só entrar em contato com a secretaria da 

Sociedade Mineira de Pediatria pelo e-mail secretaria@smp.org.br, ou pelo telefone 

(31) 3224-0857. 

site

Pediatra é candidato a vereador de Belo Horizonte
!ELEIÇÕES MUNICIPAIS 

Simpósio Mineiro de Gastroenterologia Pediátrica

Simpósio Erros Inatos do metabolismo: fenótipos, doenças e tratamentos

Data: 24 e 25 de agosto 

Local: Ritz Plaza Hotel / Juiz de Fora - Minas Gerais - 

Informações:  

Data: 24 e 25 de agosto de 2012 

Local: Centro de Vida Saudável da Santa Casa de Misericórdia de Passos - Passos - MG

Informações: fone: (35) 3529 1374 - CEDUC – Centro de Educação Continuada da Santa Casa de Misericórdia de 

Passos.

Realização: Sociedade Mineira de Pediatria.

Data: 31 de outubro a 03 de novembro de 2012

Local: Auditório do hospital da Unimed - Rua Ponta Porá, 45 - 1º subsolo, esquina com Av. Contorno 3.097 

Informações e inscrições:  a partir de 07/08/2012

Veja a programação

www.seminariogastroendoscopia.com.br

www.simposioerrosinatos.com.br

5ª Jornada Materno-Infantil de Passos - MG

!AGENDA ESTADUAL – 2012 

17º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica

21º Congresso Brasileiro de Perinatologia

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.infectoped2012.com.br

www.perinato2012.com.br

12º Congresso Brasileiro de Adolescência

!AGENDA NACIONAL - 2012 

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


