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Simpósio - Avanços em Infectologia Pediátrica

Módulo I - 28 e 29 de abril de 2017

Local: Auditório Oromar Moreira - AMMG

Módulo ll - 09 e 10 de junho de 2017

Local: Salão Nobre Faculdade de Medicina

Informações e inscrições: www.smp.org.br 

Curso de Suporte Avançado de Vida em Pediatria (Pals)

Data: 27 e 28 de maio de 2017

Local: Centro de Treinamento da SMP - R. Grão Pará, 85 - 7º andar - B. Santa Efigênia Belo Horizonte/MG

Informações: (31) 2514-5160

Inscrições online

26ª Jornada de Pediatria da Sociedade Regional de Pediatria Vale do Rio Grande

Data: 30 de junho e 1º de julho

Local: Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Informações: www.srped.com.br/jornada/index.php/jornada/2017

XIV Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia Torácica

IV Congresso Mineiro de Pneumologia Pediátrica

Data: 29 de junho a 1º de julho

Local: Associação Médica de Minas Gerais – BH/MG

Informações: www.pneumomg2017.com.br

38º Congresso Brasileiro de Pediatria /1º Simpósio Brasileiro de Aleitamento Materno/                      

10º Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica / 15º Congresso Brasileiro de Ensino /                

10º Congresso Brasileiro de Pesquisa / 3º Congresso Brasileiro de Médicos Residentes /                         

3º Encontro Liga de Pediatria

Data: 10 a 14 de outubro de 2017

Local: Fortaleza / CE

Mais informações

!Agenda�

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

!Infectologia

SMP realiza Simpósio sobre Infectologia Pediátrica
O Brasil vive tempos difíceis no que diz respeito às doenças 

infecciosas. O reaparecimento de surtos de febre amarela, 

sífilis, caxumba, coqueluche, a epidemia de dengue, a 

chegada de novos vírus como o Zika e o Chikungunya são 

temas desafiadores para os pediatras, que têm estudado o 

assunto cada vez mais nos últimos anos. Propondo uma 

discussão sobre a infectologia na infância e na adolescência, 

acontece em dois módulos, em Belo Horizonte o Simpósio 

Avanços em Infectologia Pediátrica. O primeiro módulo será 

realizado nos dias 28 e 29 de abril, na Associação Médica de 

Minas Gerais; e o segundo, em 09 e 10 de junho, na Faculdade 

de Medicina da UFMG. 

Organizado pelo Comitê de Infectologia da SMP, pelo 

Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da 

UFMG e a Pós-Graduação em Ciências da Saúde (Área de 

Concentração Saúde da Criança e do Adolescente) da 

UFMG, o Simpósio tem como público-alvo médicos de várias 

áreas, residentes e acadêmicos de medicina. A coordenação 

ficou a cargo da pediatra infectologista Andrea Lucchesi, 

presidente do Comitê de Infectologia da SMP, e das 

professoras da UFMG Roberta Romanelli e Ericka Viana. 

Na programação científica, temas como a história da 

infectologia pediátrica, imunização, novos e velhos desafios 

na área, diagnóstico diferencial em febre hemorrágica e 

arboviroses, além de infecção pelo HIV em pediatria, 

antimicrobianos, dentre outros assuntos de profunda 

relevância. O inscrito tem direito a participar dos dois 

módulos.

Inscrições online 

O Simpósio Avanços em Infectologia Pediátrica é o 

primeiro evento científico da Sociedade Mineira de 

Pediatria com inscrições totalmente online. Pelo site da 

SMP o interessado consegue fazer a inscrição e ser 

direcionado para o pagamento pela internet. Além dos 

eventos científicos, os cursos realizados pelo Centro de 

Treinamento da SMP também estão com inscrições 

online. É a SMP inovando e facilitando a vida dos 

pediatras.

!Sinmed-MG

Delegados sindicais da pediatria tomam posse no Sindicato dos Médicos
No dia 07 de abril aconteceu a solenidade de posse dos novos delegados sindicais por especialidade no Sindicato dos 

Médicos de Minas Gerais (Sinmed-MG). Tomaram posse 50 delegados, quatro por especialidade, sendo dois indicados pelo 

Sindicato e dois pelas Sociedades, representando 13 associações e sociedades médicas de Minas Gerais. Na pediatria, os 

delegados escolhidos foram Cláudio Drummond Pacheco, Margarida C. Sofal Delgado, Paulo E. Marra Pinto e Yuri da Silva 

Figueiredo. 

De acordo com o diretor-presidente do Sinmed-MG, Fernando Mendonça, a presença dos delegados será fundamental para 

que o Sindicato conheça melhor e atenda de maneira mais objetiva as demandas específicas de cada especialidade, além das 

lutas comuns a toda categoria médica. 

Fonte: Sinmed-MG

Posse dos delegados sindicais no Sinmed-MG 

!�Campanha

Cerveja também é álcool
A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) anunciou em 

março adesão à campanha nacional “Cerveja também é 

Álcool”, que pretende reunir 1,5 milhão de assinaturas em 

apoio a um projeto de lei de iniciativa popular que propõe a 

restrição à publicidade e ao consumo desse tipo de bebida 

por crianças e adolescentes. 

Encampada pelo Ministério Público de São Paulo, a ação 

tem como objetivo reunir forças da SBP na coleta de assinatu-

ras para modificar o parágrafo único do artigo 1º da Lei 

Federal nº 9.249/1996. A regra permite que, no Brasil, a 

publicidade de cerveja seja veiculada como se não fosse 

bebida alcoólica. Pela atual redação, a restrição só é aplicada 

às bebidas com teor alcoólico superior a 13 graus, excluindo 

assim a cerveja. 

A SBP acredita que a restrição da propaganda de bebida 

alcoólica é uma bandeira de toda a sociedade e deve ser 

incentivada pelas entidades médicas. “O apoio da SBP 

aumenta a representatividade e a capilaridade da iniciativa. 

Se cada um dos 35 mil pediatras do país colher pelo menos 

uma assinatura por dia, em um mês teremos um milhão 

delas”, disse a presidente da instituição, a pediatra Luciana 

Rodrigues. 

Entre as recomendações da SBP, constam a adoção de 

medidas para proibir a efetiva venda de qualquer bebida 

alcoólica, para crianças e adolescentes; a criação de restrições 

ao marketing das bebidas alcoólica, inclusive da cerveja; e a 

implementação com urgência das políticas de regulação da 

propaganda, independente das indústrias e pontos comerci-

ais das bebidas alcoólicas.

COLETA DE ASSINATURAS – Os pediatras foram convida-

dos a dar seu apoio em seus consultórios, por meio da 

divulgação do  desenvolvido pela SBP e formulário próprio

disponível no site da entidade. Os familiares de pacientes que 

se sentirem motivados a aderir à campanha poderão preencher 

o formulário com nome completo e legível, número do título 

de eleitor, endereço e dados identificadores de título eleitoral.

Em Minas Gerais, os pediatras podem entregar os 

formulários preenchidos na sede da Sociedade Mineira de 

Pediatria (Av. João Pinheiro, 161 – sala T11 – Centro/BH).

Fonte: SBP


