
Boletim Eletrônico Informativo 
Sociedade Mineira de Pediatria

Agosto/2009 – ano V – nº 51

!ELEIÇÕES 

A Sociedade Brasileira de Pediatria realiza suas equipes entraram na disputa: “Pediatra é pra 

eleições neste ano. Do dia três de outubro ao dia Valer”, que tem à frente o atual 2º vice-presidente 

20 de novembro acontecem as votações pelo da SBP, Eduardo da Silva Vaz; e “SBP para Todos 

correio e no dia 21 de novembro os pediatras e Mais Pediatras”, liderada por José Orleans da 

conhecerão a mais nova representação Costa. Pediatra, não deixe de votar! É seu direito e 

nacional da especialidade. Até agora, duas seu dever.

Eleições SBP 2009  

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

!GRIPE SUÍNA

No dia 21 de agosto de 2009, a Secretaria de 

Saúde do Estado de Minas Gerais divulgou uma 

carta, destinada a médicos de todo o estado, para 

compartilhar informações importantes a respeito 

Carta da Secretaria de Estado da Saúde para todos os médicos

da Influenza A H1N1. Diante da pandemia e a 

rápida disseminação do vírus, a SES emite o 

comunicado sobre ações estratégicas. Para ver a 

carta na íntegra, acesse o site www.smp.org.br

!EVENTOS

O Comitê de Aleitamento Materno da SMP promo-

veu, entre os dias 13 e 15 de agosto, a V Jornada 

Mineira em Defesa da Amamentação. O evento, 

que aconteceu na Associação Médica de Minas 

Gerais, foi marcado por significativas palestras e 

pelo lançamento do livro “Centro de Saúde Amigo 

da Criança”, de autoria de Joel Alves Lamounier e 

Adolfo Paulo Bicalho Lana.
Durante a abertura do evento, discur-

saram o presidente da SMP, Fábio 

Guerra, o presidente do Comitê de 

Aleitamento Materno e da Regional 

Vale do Rio Grande da Sociedade 

Mineira de Pediatria, Luciano Borges 

Santiago, o coordenador dos comitês 

científicos da SBP, José Sabino de 

Oliveira, e, por último, Joel Alves 

Lamounier, membro do comitê de AM 

da SMP e professor titular de pedia-

tria da UFMG. Joel fez uma explana-

!AGENDA

Veja os números de Belo Horizonte:

ção a respeito do tema da Semana Mundial da 

Amamentação: Amamentação, a Segurança 

Alimentar nas Emergências.

Os números do Ministério da Saúde

Dias antes do evento, o Ministério da Saúde 

divulgou os resultados da II pesquisa de 

Prevalência do Aleitamento Materno nas 

Capitais Brasileiras e DF (PPAM). A 

primeira pesquisa havia sido feita 

em 1999. No geral, os números 

apontam que o tempo médio de AM 

aumentou de 296 para 342 dias. 

Além disso, O índice de AME subiu 

de 23,4 para 54,1 dias. Do total de 

crianças analisadas, foi possível 

constatar também que 67,7% 

mamaram na primeira hora de vida 

e 58,7% receberam leite materno 

entre os 9 e 12 meses de vida. 

XIII Congresso Brasileiro de 

Nutrologia

XIV Conferência sobre 

Obesidade e Síndrome 

Metabólica

VI Conferência de Direito 

Humano a Alimentação 

Adequada

VII Annual Meeting Internacional 

Colleges For Advancements of 

Nutrition

1º Simpósio da Residência de 

Neuropediatria do Hospital das 

Clínicas da UFMG

Alergia Alimentar em Pediatria: 

Aspectos Clínicos, Nutricionais e 

Psicoterápicos

Gastrominas 2009

De 16 a 18 de setembro de 2009, no Hotel 

Maksoud Plaza – São Paulo – SP

Informações:  ou 

(17) 3523-9732 / 3524-4929

Dias 18 e 19 de setembro de 2009, na 

Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal de Minas Gerais 

Informações e inscrições: 

Dia 19 de setembro de 2009, na Universidade 

Metodista de Piracicaba (UNIMEP), Campus 

Centro – prédio Centenário, sala 210

Informações:  ou 

(11) 8820-1982 / 8741-7462

De 24 a 26 de setembro de 2009, no Ouro 

Minas Palace Hotel, em Belo Horizonte – MG

Informações:  / 

 ou (31) 

3222-7288 / 3222-7266

www.abran.org.br/congresso

neuropedhc@yahoo.com.br

evidencenutri@yahoo.com.br

www.gastrominas2009.com.br

comunicacao@icaroeventos.com.br

Curso de Reanimação Neonatal

II SIDEP - Simpósio Internacional 
de Imunodeficiências Primárias

XXII Congresso Latinoamericano 
de Oncologia Pediátrica

34° Congresso Brasileiro de 
Pediatria

6° Congresso Brasileiro de 
Otorrinolaringologia Pediátrica

7° Congresso Brasileiro de 
Reumatologia Pediátrica

11° Congresso Brasileiro de 
Terapia Intensiva Pediátrica

6° Congresso Mundial de 

Infectologia Pediátrica

Dia 26 de setembro de 2009, na Associação 

Médica de Minas Gerais

Informações:  ou            

(31) 3224-0857

De 30 de setembro a 03 de outubro, no Centro 

de Convenções Rebouças / São Paulo

Informações: (11) 2147 8151

Dias 04 e 05 de outubro de 2009, no Hospital 

Sírio Libanês, em São Paulo

De 08 a 12 de outubro de 2009, em Brasília – DF

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022.1247 

ou pelo site 

De 09 a 11 de outubro de 2009, em Brasília – DF

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022.1247 

ou pelo site 

De 09 a 11 de outubro de 2009, em Brasília – DF

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022.1247 

ou pelo site 

De 03 a 07 de novembro de 2009, em Belo 

Horizonte – MG

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022.1247 

ou pelo site 

De 18 a 22 de novembro de 2009, no Buenos 

Aires Hotel e Convention Center

Informações: http://www.sap.org.ar/

secretaria@smp.org.br

www.cbpediatria2009.com.br

www.otorrinoped2009.com.br

www.reumatoped2009.com.br

www.ctip2009.com.br

l Mediana do AM (em dias), nos anos de 1999 e 2008:

 211,4 em 1999

 300,68 em 2008

l Aleitamento Materno exclusivo em menores de 4 meses no período de 1999 a 2008:

 22,9% em 1999

50,1% em 2008

l Aleitamento Materno em crianças de 9 a 12 meses no período 1999-2008:

39,4% em 1999

50% em 2008

l Prevalência de crianças menores de 1 ano que foram amamentados na primeira hora de vida:

64,1%

V Jornada Mineira em Defesa da Amamentação

Para ver, na íntegra, a pesquisa sobre AM, acesse o site do Ministério da Saúde: 

www.portal.saude.gov.br

A V Jornada de Pneumologia Pediátrica, realiza-

da nos dias 21 e 22 de agosto paralelamente ao X 

Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia 

Torácica, foi um sucesso completo de inscrições e 

lotou o auditório Lívio Renault, na Associação 

Médica de Minas Gerais. O evento tratou de 

temas atuais e relevantes como asma, pneumoni-

as, diagnóstico radiológico e contou com uma 

mesa redonda que discutiu a nova gripe A H1N1.

V Jornada de Pneumologia Pediátrica

Palestras de convidados de renome internacio-

nal, como a de Renato Stein, trouxeram brilhan-

tismo para o evento e aulas de grande qualida-

de. Além disso, a utilização da dinâmica interati-

va por meio do Quizz Padd foi de grande impor-

tância para o andamento dos trabalhos. Houve 

participação de pneumologista pediátricos e 

pediatras de todos serviços de Belo Horizonte, 

permitindo integração e troca de experiências.

Simpósio discute problemas de aprendizagem 
com educadores da capital

O Comitê de Neurologia da SMP promoveu, no 
último dia 19 de agosto, na Associação Médica de 
Minas Gerais, o I Simpósio sobre Dificuldades 
Escolares e de Aprendizagem para Educadores. O 
evento contou com a importante participação de 
profissionais com experiência na área escolar e que 
vivenciam a dificuldade enfrentada pelas famílias e 
pelos educadores em lidar com o tema. Essa foi a 
primeira experiência da SMP em relação ao 
trabalho com pessoas que não são da área médica.

De acordo com a Presidente do Comitê de 
Neurologia da SMP, Marli Marra, houve uma 
grande procura por parte dos educadores que, 
até o final do Simpósio, fizeram perguntas, 
participaram e solicitaram mais eventos como 
este. “Apesar da divulgação não ter sido ampla, 
o público foi bom, o que é explicado pela 
necessidade cada dia maior de informações 
adequadas das escolas e educadores”, 
esclarece Marli.

Endoscopia Pediátrica na Gastrominas 2009

Entre os dias 24 e 26 de setembro, a Sociedade 
de Gastroenterologia e Nutrição de Minas Gerais, 
a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva 
Estadual Minas Gerais e a Sociedade Mineira de 
Coloproctologia realizam a Gastrominas 2009. O 
evento será no Ouro Minas Palace Hotel, em Belo 
Horizonte/MG.
Trata-se do maior evento científico destas especi-
alidades, que abriga os Congressos Mineiros de 
Gastroenterologia, Endoscopia e Proctologia. 

Neste ano, a equipe de organização do evento 
garante a participação de profissionais de 
diversas áreas para a discussão de temas 
relevantes. Para os pediatras, será promovido 
um debate a respeito de “Endoscopia 
Pediátrica”. 
Para saber mais sobre o evento, acesse o site 

, mande um e-
mail para  
ou ligue para (31) 3222-7288 / 3222-7266.

www.gastrominas2009.com.br
comunicacao@icaroeventos.com.br

Joel Alves Lamounier 

fala a respeito de 

amamentação em 

situações de emergência

Integração

A diretoria da Sociedade Mineira de Pediatria 
realizará um evento em Governador Valadares no 
dia 18 de setembro. Das 14 às 18 horas, está 
prevista uma programação técnica que irá discutir 
temas que envo lvem Pneumolog ia  e  
Gastroenterologia Pediátrica. Às 20 horas, acon-

tecerá uma reunião da diretoria com as três 
regionais: Governador Valadares, Teófilo Otoni e 
Ipatinga. O evento é organizado pelos pediatras 
Maria do Carmo Barros de Melo e Marco Antônio 
Duarte, da área da Gastroenterologia, e 
Francisco Reis, da Pneumologia. 
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