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

22 e 23 de agosto – 10ª Jornada de Atualização em 

Amamentação

19 e 20 de setembro – Simpósio "OS PRIMEIROS 

1000 DIAS DE VIDA"

Mais informações em breve

Local: Museu de Ciências Naturais – PUC Minas

Mais informação: 

Local: Teatro Oromar Moreira – Associação Médica 

de Minas Gerais (AMMG)

Av. João Pinheiro, 161 - Centro - BH/MG

�

�

 

29 e 30 de agosto – Curso de Atualização – 

Cuidando dos Ouvidos, Nariz e Garganta das 

Crianças

Outros eventos

clique aqui!

Confira a programação 

Ficha de inscrição

 Curso de Pediatria da Sociedade Brasileira de 

Pediatria

 Cursos de Suporte Avançado de Vida em Pediatria 

(Pals) em 2014.

!Agenda Estadual 2014

!Ações da diretoria

24/06 – Reunião entre Dr. Raquel Pitchon, presidente da 30/6 – Reunião com Janete Lage e Fabiana Fernandes ;
SMP, e Caroline Máximo, presidente do Comitê de Terapia 

01/07 – Reunião entre Dra. Raquel Pitchon e Dr. Eduardo Intensiva Pediátrica;
Vaz , presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP);

24/06 – Reunião entre representantes da Abbot e 
01/07 – Reunião entre Dra. Raquel Pitchon e Dr. Ricardo Mantercop;

Godinho, presidente do Comitê de Otorrinolaringologia 
25/06 – Reunião entre Dra. Raquel Pitchon e Dra. Maria do Pediátrica da SMP;

Carmo Barros de Melo, vice-presidente da SMP;
02/07 – Reunião administrativa com Fabiana Fernandes;

26/06 – Reunião de Diretoria da SMP
02/07 – Reunião entre Dra. Raquel Pitchon e Dra. Maria 

27/06 – Reunião do Comitê de Aleitamento Materno da Cândida Bouzada, presidente do Comitê de Aleitamento 
SMP. Presentes: Dra. Maria Cândida Ferrarez Bouzada Viana, Materno da SMP;
Dr. Edson Borges de Souza e Dr. Roberto Gomes Chaves (via 

02/07 – Reunião com Luiz Alexandre de Oliveira Skype)

02/07 – Reunião com Dra. Marcela Damasio, diretora de 29/6 – Reunião entre Dra. Raquel Pitchon e Dr. Jorge 
cursos da SMP.Andrade, presidente do Comitê de Alergia Pediátrica da SMP

!Agenda Nacional 2014

Junho / julho 2014

 IAPO traz curso de atualização para Belo Horizonte
A Interamerican Association of Pediatric pediátrica. “Todos os grandes avanços aplicação das novas diretrizes de 

Otorhinolaryngology¸ mais conhecida do diagnóstico e tratamento nessa área diagnóstico e tratamento. “E o 

são apresentados pela IAPO para a classe por sua sigla IAPO, em parceria com a diferencial do Simpósio é que após a 
médica brasileira”, diz Godinho. A ideia, Sociedade Mineira de Pediatria (SMP), apresentação de um caso clínico, os 
ainda segundo ele, é nos anos impares, a realiza pela primeira vez em Belo componentes da mesa vão abrir o 
IAPO continuar oferecendo o Simpósio Horizonte o “Curso de Atualização – microfone para a plateia. Juntos con-
Internacional em São Paulo e, nos anos Cuidando dos Ouvidos, Nariz e Garganta versam sobre as melhores estratégias 
pares, Belo Horizonte receber essa das Crianças”. Com o objetivo de para a aplicação dos novos conhe-
proposta para a aplicação dos novos divulgar as novas diretrizes de dia- cimentos”, finaliza Godinho.
conceitos à realidade gnósticos e tratamento em otorri-
brasileira. nolaringologia, o evento é dedicado aos 

pediatras da capital mineira e região D e  a c o r d o  c o m  
metropolitana. O local do Curso, que Godinho, eles vão ex-
acontece nos dias 29 e 30 de agosto, é perimentar o que estão 
um atrativo a parte: o Museu de História c h a m a n d o  d e  a  
Natural da PUC Minas. “Ciência Traduzida”. 

Otorrinos e pediatras Ricardo Godinho, presidente do 
formadores de opinião Simpósio de BH e do Comitê de 

Otorrinolaringologia da SMP, explica que de Belo Horizonte e 

os eventos internacionais da IAPO convidados de outras 

acontecem sempre em São Paulo e regiões  bras i le i ras  

trazem informações da fronteira do discutirão com os 
conhecimento em otorrinolaringologia pediatras mineiros a 

!Evento

A Regional Oeste de 
Pediatria, em Divinópolis/MG, 
com adesão total  dos 
pediatras da região, tem 
trabalhado em prol da defesa 
profissional e de valorização 
da categoria, junto aos 
planos de saúde locais e da 
sociedade como um todo. 
Conseguimos valores para 
consultas, procedimentos Lembramos que Divinópolis passa crise no atendimento 
vários, assistência em sala de ambulatorial pediátrico pela falta desse serviço de urgência, 
parto e visitas que, se ainda sem marcação prévia de consultas em dois hospitais credenci-
não são os desejados, estão ados.  O Hospital São João de Deus já não dispõe do plantão 
acima da média nacional. há dois anos e recentemente o Hospital São Judas Tadeu 
Ainda, conseguimos o pagamento do Atendimento deixou de prestar esse atendimento. Os outros dois hospitais 
Ambulatorial de Puericultura até os 19 anos de idade. da cidade, Santa Mônica e Santa Lúcia, ainda mantêm os 

A Unimed é o principal plano de saúde da cidade, que atendimentos ambulatoriais.   
conta ainda com os clientes dos planos Prontomed, Saúde 

Vida e São João de Deus Saúde. Com variações mínimas todos Nozor Galvão
acompanham os valores pagos pela Unimed: Pediatra e Presidente da Regional Oeste da SMP

!Parceria

Pediatria investe no Programa de Qualificação da Assistência Perinatal
O Programa de Qualificação da treinamentos estão muito satisfeitos. capacitação de profissionais é, sem 

“Os cursos estão sendo bem recebidos e Assistência Perinatal de Minas Gerais foi dúvida, uma estratégia acertada, que 
bem avaliados. O clima nas aulas é lançado no final do ano passado e tem permitirá reduzir os óbitos neonatos por 
extremamente agradável, com o como objetivo a redução da mortalidade causas evitáveis”, comenta a pediatra 
estímulo ao trabalho em equipe”, diz. materna e infantil no estado, por meio que ainda acrescenta “a taxa de 

da qualificação profissional. Idealizado “A redução da mortalidade neonatal mortalidade neonatal vem, de fato, 
pela Secretaria de Estado de Saúde é um desafio”, diz Marcela. Cerca de reduzido nos últimos anos. O que se 
(SES), o programa tem como parceiros a 

dois terços dos óbitos de crianças espera com o Programa de Qualificação 
Fundação Educacional Lucas Machado 

ocorrem, hoje, no período neonatal, em e o incremento na velocidade dessa 
(Feluma) e as Sociedades de Gine-

Minas. A pior taxa do sudeste. “A redução”. 
cologistas e Obstetras do Estado de 

Minas Gerais (Sogimig) e Mineira de 

Pediatria (SMP). A esta última ficou a 

responsabilidade de ministrar os cursos 

de “Reanimação Neonatal” e “Transpor-

te do RN de alto risco”. 16 horas 

ministradas em um final de semana.  

Para a SMP, a parceria já significou a 
realização de dois finais de semana de 
cursos, em Belo Horizonte, quando 120 
profissionais, médicos e não médicos, 
foram treinados. E, segundo Marcela 
Damazio, diretora de cursos da SMP, a 
previsão é ministrar, ainda este ano, 
mais seis finais de semana de cursos na 
capital e, a partir de setembro, em 
cidades do interior: Juiz de Fora, Pouso 
Alegre, Uberlândia, Montes Claros, 
Governador Valadares e Teófilo Otoni. 
Marcela comenta que as avaliações, 
feitas pela SMP e pela Feluma, mostram 
que os alunos que já realizaram os 

13º Congresso Brasileiro de Adolescência

18º Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica

22º Congresso Brasileiro de Perinatologia

Local: Aracaju/SE

Data: 24 a 27 de setembro 

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

Local: Campinas/SP 

Data: 02 a 04 de outubro

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

Local: Gramado/RS

Data: 15 a 18 de outubro

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

 

Local: Florianópolis/SC

Data: 13 a 15 de novembro 

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

Local: Brasília/DF

Data: 19 a 22 de novembro

Informações: Ekipe de Eventos – Fone 041-3022-1247

14º Congresso Brasileiro de Ensino;

9º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança;

2º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes em 
Pediatria;

2º Encontro da Liga de Pediatria

1º Congresso Brasileiro de Nutrologia Pediátrica

4º Simpósio Internacional de Nutrologia Pediátrica

Curso de Reanimação Neonatal dentro do Programa de Qualificação da 
Assistência Perinatal


