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!ACONTECEU

Dezembro foi mês de premiações na Secretaria também em relação ao percentual de gestantes 

de Estado de Saúde de Minas Gerais. Em soleni- com sete ou mais consultas de pré-natal e controle 

dade concorrida, que contou com a presença do do monitoramento de doenças diarréicas agudas.

presidente da SMP, Paulo Poggiali, o secretário A microregião de Lavras conquistou o primeiro 

Marcus Pestana homenageou pessoas e institui- lugar e foi premiada com o valor de R$ 400 mil, 

ções que contribuíram para o desenvolvimento do que serão investidos na melhoria da qualidade da 

Sistema Único de Saúde (SUS) em Minas Gerais. saúde. O segundo lugar ficou com a Microrregião 

O evento comemorou os 100 anos da descoberta de Janaúba, premiada com R$300 mil. A micror-

da doença de chagas pelo médico mineiro Carlos região de Santo Antônio do Monte ficou em 

Justiniano Ribeiro Chagas e contou também com terceiro lugar e recebeu R$ 200 mil. 

a premiação “Ênnio Leão”. Houve, ainda, a O Prêmio Ênnio Leão foi instituído pela 

entrega da medalha de honra ao mérito que Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 

homenageou diversas autoridades, entre elas e homenageia o renomado pediatra e professor 

Lincoln Freire, pelos relevantes emér i to  da Facu ldade de 

serviços prestados à pediatria Medicina da UFMG. Pioneiro no 

brasileira. tratamento ambulatorial da des-

Prêmio Ênnio Leão  nutrição grave com ênfase espe-

cial em relação ao escorbuto e ao O prêmio é resultado de uma 

raquitismo, o pediatra Ênnio Leão avaliação realizada em 2009 por 

participou ativamente da implan-meio de um ranking que analisou o 

tação do programa de atenção desempenho dos municípios, não 

integral à Saúde da Criança, que apenas em relação à taxa de 

objetiva a redução da mortalidade mortalidade infantil, razão de morte 

infantil.materna e cobertura vacinal, como 

Prêmio Ênnio Leão agracia microregião de Lavras pela redução de 
suas taxas de mortalidade infantil em 2009

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

! DENGUE

A dengue e a criança

!AGENDA

Agenda SMP: Agenda SBP:

Curso Suporte Avançado de Vida em Curso e Simpósio Internacional: 

enurese, incontinência diurna e Pediatria - PALS 
outros distúrbios vesicais.

 

Gastroenterologia Pediátrica 

Simpósio Internacional de Nefro-

Urologia Pediátrica

Data: 19 a 21 de fevereiro de 2010 -
Data: 18 a 20 de março de 2010 

Local: Associação Médica de Minas Gerais - 
Local: Rio de Janeiro

Belo Horizonte13º Congresso Brasileiro de Informações: 

Data: 13 a 17 de março de 2010  

Local: Ouro Minas Palace Hotel - Belo 

Data: 04 a 06 de março de 2010 
Horizonte

Local: Auditório do Conselho Regional de 
Informações/inscrições: 

Química- São Paulo

Informações: 

iccs2010@hf-ce.com.br 

www.iccs-latam.com.br

www.gastroped2010.com.br www.nephrokids.com.br

O período chuvoso se inicia e a preocupação com a os sintomas da dengue nas crianças são mais 

dengue volta a rondar os consultórios médicos. Neste leves, por isso o papel do pediatra é fundamental. 

momento crítico, pediatras encaram a árdua missão É preciso uma atenção redobrada com elas para 

de diagnosticar a doença, já que além de não conta- que a doença seja diagnosticada ainda em sua 

rem com a descrição exata do que estão sentindo fase inicial”.

Como não existe vacina para a prevenção da seus pacientes, muitas vezes pequenos demais para 

dengue, o melhor a se fazer é combater o mosquito se comunicar, ainda têm o desafio de diferenciá-la de 

transmissor, retirando possíveis criadores como outras doenças rotineiras em crianças e que possu-

pneus em áreas abertas, pratinhos de plantas, em sintomas parecidos com os da dengue.

Febre alta, dor de cabeça, manchas e erupções vasos sanitários pouco usados, vasilhames de 

avermelhadas na pele, náusea, moleza, dores água de animais domésticos, caixas de água e 

abdominais e dor no corpo são alguns dos sinto- piscinas.

Minas Gerais, de acordo com estudo realizado mas da doença que, normalmente, começa a se 

pelo DED/UFs, obteve uma redução de 5,3% nos manifestar de dois a sete dias após a picada do 

casos notificados de dengue entre o ano de 2008 e mosquito transmissor, Aedes Aegypti.

Segundo o pediatra José Geraldo Ribeiro, a 2009. O estudo revela ainda que em 2008 foram 

dificuldade em se constatar a doença está, além de notificados 356,4 casos no estado e, em 2009, os 

outras coisas, na forma branda em que os primei- números foram 334,3 casos da doença a cada 

ros sinais aparecem nas crianças. “Normalmente, 100.000 habitantes.

!ACONTECEU

Inaugurado no dia 17 de dezembro de 2009, o A pediatra Andrea Chaimowicz representou o 

novo hospital da Unimed entra em operação presidente da SMP, Paulo Poggiali e, na ocasião, 

de forma gradual a partir do mês de janeiro, destacou a importância do novo hospital. “Ele 

com a abertura da ala de internação clínica e manifesta, de alguma maneira, mais uma grande 

do CTI.  As demais áreas começarão a funcio- conquista da pediatria, já que disponibilizará um 

nar de forma progressiva e dentro de 120 dias atendimento diferenciado para crianças e ado-

todos os espaços estarão em pleno funciona- lescentes assegurados pelo plano de saúde da 

mento. Unimed”, enfatiza.

Novo hospital da Unimed é inaugurado em Belo horizonte

!EVENTOS

Curso PALs 2010

Desde o mês de abril de 2009, após dois anos supervisão das aulas. 

O PALs é baseado na abordagem sistematizada sem ser realizado, o curso PALs volta a fazer parte 

do atendimento à criança e visa a permitir que da agenda da Sociedade Mineira de Pediatria e 

sinais de angústia ou insuficiência respiratória e inaugura o ano de 2010 com a sua primeira turma 

choque sejam reconhecidos rapidamente, em fevereiro. Com o objetivo de capacitar os 

reduzindo assim a mortalidade e morbidade do profissionais da área da saúde na realização de 

infante e do adolescente.uma melhor abordagem para avaliação e trata-

Devido à relevância do PALs, a primeira turma de mento da criança gravemente enferma, o curso é 

2010, com início no dia 19 de fevereiro, já está baseado em aulas práticas que contam com 

completa e possui uma lista de espera com 150 manequins e material áudio visual.

nomes. A intenção da Sociedade Mineira de Desenvolvida por meio do atendimento simulado 

Pediatria é realizar um curso por mês a partir de de casos pediátricos, a capacitação conta com 

fevereiro deste ano.  um grupo de instrutores com formação em pedia-

Para mais informações ligue: (31) 3224-0857tria que mantém contado diário com crianças, na 

!ATENÇÃO, PEDIATRA

Já estão abertas e vão até o dia 04 de fevereiro as Tem foco prático, supervisão preferencial e 

inscrições para o curso de especialização em visa ao atendimento multidisciplinar do ado-

Medicina do Adolescente, a ser realizado na lescente. O curso conta com 1.200 horas-aula 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de e pode ser cumprido no prazo de um a três 

Minas Gerais. As inscrições poderão ser feitas no anos; é promovido pelo Centro de Pós 

Centro de Pós-graduação da faculdade, à Avenida Graduação da Faculdade de Medicina da 

Alfredo Balena, 190 – 5º andar – sala 533, de UFMG. 

segunda a sexta-feira, de 8h30 às 11h30. Para mais Os coordenadores do programa de especiali-

informações, ligue (031) 3409-9641 ou acesse o zação em Medicina do Adolescente são 

site Cristiane de Freitas Cunha, professora adjun-

Com uma ampla grade de disciplina, a especi- ta do Departamento de Pediatria da FM-

alização abrange temas diversos que vão UFMG, e Roberto Assis Ferreira, professor 

desde modelos de atenção à saúde do adoles- associado do Departamento de Pediatria da 

cente até as doenças que afligem o grupo FM-UFMG. O curso tem inicio previsto para o 

jovem na atualidade, como anorexia e bulimia. mês de março de 2010.

http://www.medicina.ufmg.br/noticias/?p=10284

Inscrições abertas para curso de Especialização em 
Medicina do Adolescente

!SAIU NA MÍDIA

Ato médico é aprovado por internautas

Uma enquete realizada no site do Senado revela projeto que define as atividades privativas dos 

que 62% dos internautas são favoráveis ao médicos e as que podem ser realizadas por outros 

Projeto de Lei que regulamenta o exercício da profissionais da área de saúde. O texto está 

medicina. A consulta, que esteve disponível para sendo analisado pela comissão de Constituição, 

votação durante todo o mês de dezembro, contou Justiça e Cidadania do Senado e segundo seu 

com a participação de 545.625 pessoas que, em relator, senador Carlos Valadares, deve ser 

sua maioria, concordaram com o PLS 268/02, concluído no mês de fevereiro.

Trabalhadoras ficam na esperança da licença de seis meses. 
Orçamento tem R$ 1 bi para garantir empregado e empregador 

Correio Brasiliense - Rodrigo Couto empregador que conceda às funcionárias mais dois 

Grávida de sete meses, a vendedora Luzimária meses de benefício possa descontar do Imposto de 

Dias Borges, 23 anos, torce para que a loja onde Renda (IR) o valor integral pago de salário durante 

trabalha cumpra, em 2010, a Lei nº 11.770, que esse período. Os quatros meses continuariam 

prevê a licença-maternidade estendida de seis sendo custeados pela Previdência Social. Apesar 

meses. Sancionada pelo presidente Lula em de o Orçamento Geral da União (OGU) ainda não 

2008, a legislação é optativa tanto para as estata- ter sido aprovado, o relator, deputado Geraldo 

is, quanto para a iniciativa privada. Magela (PT-DF), confirmou que há cerca de R$ 960 

O texto, que entra em vigor no próximo ano no caso milhões reservados, no caso de todas as empresas 

das empresas particulares, estabelece que o particulares decidirem aderir à iniciativa. 

mailto:info@meeting.com.br
http://www.gastroped2010.com.br
http://iccs2010@hf-ce.com.br
http://www.iccs-latam.com.br
http://www.nephrokids.com.br
http://www.medicina.ufmg.br/noticias/?p=10284

	Página 1

