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A Unimed Circuito das tada pelo pediatra Mário ção, será um sucesso absoluto. Nós do 
Circuito das Águas estaremos lá ! Águas, nossa principal em- Lavorato e pelo saudoso 

pregadora, depois de mais Lincoln Freire, à época 
Temos acompanhado as ações da 

de dez anos de luta da presidente da SBP, não 
SMP frente à batalha enfrentada pela 

Regional Sul, implantou  a envidaram esforços para 
valorização profissional dos pediatras. 

consulta de puericultura e colaborar na nossa justa 
Nós do Sul de Minas também temos 

o Teste do Olhinho ou Teste reivindicação.  
buscado nos fortalecer e prova disso é 

do Reflexo Vermelho. 
Os colegas de Pouso a previsão de que até o final do ano Apesar da decisão demo-

Alegre estão organizando tenhamos nossa Regional Sul nova-rar tanto para ser efetiva- o primeiro congresso Sul mente ativa e atuante.da, foi uma conquista dos Mineiro de Pediatr ia . 
pediatras da região, que Nossa regional participará Edson Lopes Libânio
lutaram para conseguir seu objetivo. desse evento pioneiro e, certamente, 

pelos colegas que estão na organiza-Tivemos à frente a SMP, que, represen- Presidente da Regional Sul da SMP

Agora a residência pediátrica é de três anos
A plenária da Comissão Nacional de aprovação é uma vitória, um reconheci- o projeto para a formação pediátrica está 

Residência Médica (CNRM), em Brasília, mento do valor do trabalho do pediatra e em sintonia com o currículo elaborado 
aprovou no dia 24 de julho, por unanimi- um marco para a qualificação profissio- pelo Global Pediatric Education 
dade, a proposta da SBP para a residên- nal. Consortium (GPEC) – instância formada 
cia de pediatria em três anos. Segundo por instituições de cerca de 50 países, Apresentado desde 2006 à Comissão 
presidente da SBP, Eduardo Vaz, a entre as quais a SBP. e reiterado agora com pequenos ajustes, 

XII Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia 
Torácica e II Congresso Mineiro de Pneumologia 
Pediátrica

Curso de Atualização em Alergia e Imunologia

36º Congresso Brasileiro de Pediatria 

9º Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica 

Simpósio de Atualização em Gastroenterologia e 
Nutrologia Pediátrica

Local: Centro de Treinamento da Sociedade Mineira de 

Pediatria

Data: 08 a 10 de agosto de 2013
Local: Cuiabá / MT

Local: Associação Médica de Minas Gerais
Data: 09 e 10 de agosto

.

Data: 23 e 24 de agosto de 2013

Local: Associação Médica de Minas Gerais

�

�

Local: Curitiba/PR 

� Data: 08 a 12 de outubro

Data: 21 de setembro de 2013

Local: Associação Médica de Minas Gerais

Data: de 06 a 08 de setembro de 2013

Local: Câmara Americana de Comércio - Rua da Paz, 143 - 

Bairro: Chácara Santo Antônio - São Paulo / SP

Data: 18 E 19 de outubro e 08 e 09 de novembro de 2013

Veja a programação
Informações sobre os próximos eventos

Veja aqui a programação

 Veja a programação

 Ficha de inscrição IX Jornada de atualização em ama-
mentação

 Inscrições para os pôsteres: de 15/07 a 12/08/2013

www.cbpediatria.com.br 

www.reumatoped2013.com.br

Veja a programação

Ficha de inscrição

Veja aqui a programação

IX Jornada Mineira de Atualização em Amamentação - 
Comitê de Aleitamento Materno da Sociedade Mineira Canp - Curso de Aprimoramento em Nutrologia 
de Pediatria

Pediátrica 

VIII Simpósio Internacional de Otorrinopediatria da 

IAPO

Curso – Avanços em Infectologia Pediátrica

Parceria Departamento de Pediatria da UFMG / Comitê 
de Infectologia da SMP

!Agenda Estadual:

!Qualificação

!Agenda da Presidente

Mineiros vão colaborar na implantação do projeto
Os pediatras Alexandre Rodrigues 

Ferreira, integrante da Coordenação  
dos Programas de Reanimação 
Pediátrica da SBP e coordenador do 
Curso de Reanimação Pediátrica da 
SMP,  e Fabiana Maria Kakehasi, ambos 
do Departamento de Pediatria da 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e responsáveis pela Residência 
de Pediatria do Hospital das Clínicas, 
farão parte da Comissão da SBP, que, 
entre outros objetivos, irá implantar  
ações do programa nacional para a 
residência em pediatria.  

A decisão foi anunciada em reunião 
realizada na cidade de Belo Horizonte 
com a presença de Eduardo Vaz, 
presidente da SBP, de Dioclécio Campos 
Júnior, representante da SBP na Global 
Pediatric Education Consortium (GPEC, 
de Paulo Poggiali, vice-presidente da 
SBP e Raquel Pitchon, presidente da 
SMP. Também estiveram presentes os 
diretores da SMP Maria do Carmo 
Barros de Melo e José Sabino de 
Oliveira.

Dioclécio Campos Júnior, Alexandre Rodrigues Ferreira, Raquel Pitchon, Maria 

do Carmo Barros de Melo, Fabiana Maria Kakehasi, José Sabino de Oliveira, 

Eduardo Vaz e Paulo Poggiali

Semana Mundial do Aleitamento Materno
A pediatra Maria Cândida Ferrarez variando de acordo com cada região do Hospitalar do Estado de Minas Gerais, 

Bouzada Viana, presidente do Comitê de país. Em Belo Horizonte, a média Banco de Leite Odete Valadares, Comitê 
Interinstitucional de Minas Gerais, Banco Aleitamento Materno da SMP, participa encontrada foi de 10 meses. A 
de Leite de Betim e Hospital Júlia neste sábado, 3 de agosto, a partir das Organização Mundial de Saúde (OMS) 
kubitschek.  10h, no Parque Municipal – Centro de preconiza essa prática até pelo menos 

BH, do evento em comemoração a dois anos de idade.
Semana Mundial do Aleitamento A OMS orienta a prática do aleita-
Materno. A comemoração será promovi- mento materno exclusivo até seis meses, 
da pela Sociedade Mineira do sem qualquer outro alimento, como 
Aleitamento Materno e tem o apoio da água, sucos, comida, leite de vaca, 
SMP. O objetivo da celebração é divulgar, dentre outros. A introdução de novos 
estimular e informar sobre a importância alimentos é realizada após seis meses, de 
e a necessidade das mães amamentarem acordo com a orientação do pediatra que 
seus filhos durante os primeiros anos de acompanha o bebê, mas é recomendado 
vida. O mês de agosto foi escolhido como que o lactente continue em aleitamento 
o mês do aleitamento materno e será materno até no mínimo dois anos de 
chamado durante a campanha de 2013 idade.
de “Agosto Dourado”. 

A comemoração da Semana Mundial 
O aleitamento materno é apontado do Aleitamento Materno conta ainda 

como um dos principais fatores para o com o apoio da Secretaria de Estado de 
crescimento e desenvolvimento saudável Saúde de Minas Gerais, Hospital Vila da 
de crianças recém-nascidas. O último Serra,  Sociedade Bras i le i ra  de  
estudo nacional que avaliou a situação Ginecologia e Obstetrícia, Associação das 
do aleitamento materno no Brasil foi Caminhadas da Estrada Real, Pastoral da 
realizado em 2008 e mostrou que aos 11 Criança, Secretaria Municipal de Saúde 

de Belo Horizonte, Centro de Incentivo meses de idade metade das crianças 
do Aleitamento Materno, Fundação brasileiras já não era mais amamentada, 

!Evento no parque

Dia 4/7/2013: Reunião Administrativa na SMP Dia 20/7/21/013: Reunião Administrativa na SMP

Dia 9/7/2013: Reunião para discussão da implantação do Dia 30/7/2013: Reunião com os pediatras Maria Albertina 
Programa Nacional de Residência Pediátrica pela SBP Santiago Rego e José Sabino sobre ações parceiras entre a 

Secretaria de Estado de MG e a SMP com objetivo da redução Dia 12/07/2013: Reunião com o Presidente da Sociedade 
do Rio de Janeiro Edson Liberal da mortalidade neonatal.

!Agenda Nacional:


