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!ELEIÇÕES 

Veja as datas do processo eleitoral da SBP:

Agenda eleitoral  

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

!GRIPE SUÍNA

A gripe suína, mais que tema de todos os 

noticiários e conversas informais, é uma 

preocupação real. O vírus da Influenza A, que 

chegou ao Brasil no começo do mês de maio, até 

hoje já contaminou 154 mineiros, e outros 329 

estão sob suspeita. No entanto, embora a 

situação seja de alerta, não é de alarme. O 

desespero só leva à propagação de informações 

equivocadas. 

Fique atento aos sintomas e, principalmente às 

medidas preventivas. Em caso de febre alta e 

repentina, tosse, dor de cabeça, dores 

Recado do presidente Fábio Guerra 

musculares e nas articulações e dificuldades para 

respirar, entre em contato com o Disque 

Epidemiologia, antes de procurar atendimento 

pessoalmente. Eles são os mais indicados para 

orientação. 

Para evitar a contaminação, cuidados com as 

mãos, olhos, boca e nariz. Ao tossir ou espirrar, por 

exemplo, deve-se proteger boca e nariz com um 

lenço de papel. Lave frequentemente as mãos, 

antes de comer, após usar o banheiro e evite tocar 

nessas regiões sensíveis após contato com 

quaisquer superfícies. Evite aglomerações e 

mantenha o ambiente onde está sempre arejado. 

Com essas medidas, é possível diminuir as 

chances de contaminação. 

De qualquer forma, o Ministério da Saúde, em 

parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e 

demais instituições públicas, está fazendo o 

possível para manter sob controle a H1N1. Enfim, 

mantenha-se sempre informado e não se 

automedique. Lembre-se também de que o 

período de inverno, quando o clima é seco, as 

doenças respiratórias são comuns, portanto, você 

pode ter, apenas, uma gripe comum, já que os 

sintomas são bem parecidos.

!REGIONAIS

Em resposta à entrevista veiculada no último 

número da revista do Conselho Federal de 

Medicina, em que o Ministro de Estado da Saúde, 

José Gomes Temporão, fala a respeito de diver-

sos temas relativos à saúde pública no Brasil, o 

presidente da SBP, Dioclécio Campos Júnior 

enviou, na última segunda-feira (27), uma carta 

com importantes esclarecimentos.

Dioclécio deixa claro, em seu texto, que não há 

sub-especialidades dentro da Pediatria e que é 

falsa a afirmativa de que não há pediatras sufici-

entes no país, já que contamos com uma média 

de 20 profissionais para cada 100 mil habitantes, 

!AGENDA

!ATENÇÃO, PEDIATRA

A relatora do Projeto de Lei que fixa o salário míni-

mo profissional dos médicos em R$ 7 mil, deputada 

federal Sandra Rosado (PSB-RN), apresentou na 

quarta-feira, dia 15 de julho, um parecer pela 

constitucionalidade e juridicidade do texto. 

Além disso, no seu relatório, a deputada rejeita a 

Novo Piso salarial de Médicos tem parecer de constitucionalidade

emenda modificativa apresentada pelo deputado 

José Linhares (PP/ CE), que propunha que o piso 

salarial passasse a valer de acordo com as con-

venções coletivas de trabalho. O Projeto de Lei 

tramitava na Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania da Câmara.

SBP rebate informações infundadas sobre a especialidade 

Data

 

Atividade

 01/06 – 31/07/2009

 

Período para quitação do associado.

 01/06 – 30/08/2009

 

Período para inscrições das chapas.

 03/10 – 20/11/2009

 

Período de votação pelo correio.

 21/11/2009

 

Apuração dos votos.

 

taxa, inclusive, maior que a de muitos países 

desenvolvidos da Europa. Segundo Dioclécio, o 

problema é a não-valorização desse especialista 

e a baixa remuneração oferecida pelo SUS. 

Além disso, o Presidente afirma, ainda, que 

soluções “baratas e simplificadas”, como o 

encaminhamento de crianças e adolescentes 

para especialistas de outras áreas, que não a 

pediatria, não resolverá o problema da saúde 

pública e, pelo contrário, causará o maior descré-

dito desse órgão. Por fim, Dioclécio elogia o 

trabalho do Ministro e reforça a espera por uma 

resposta a esses “desencontros conceituais”.

!ALERTA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária escla-

rece que não solicita qualquer quantia a título de 

patrocínio ou contribuição em razão do exercício 

de suas atribuições legais. Tampouco encaminha 

e-mails solicitando dados ou direcionando a links 

Anvisa Informa

de arquivos executáveis. A Agência faz este alerta 

considerando as reiteradas denúncias que tem 

recebido sobre o uso indevido do nome da institui-

ção.

Fonte: Anvisa

!ELEIÇÕES CFM

Dois mineiros representam o estado na nova 

formação do Conselho Federal de Medicina. Os 

Minas no CFM
médicos Hermann Alexandre Vicacqua Von 

Tiesenhausen (efetivo) e Alexandre de Menezes 

Rodrigues (suplente) são os novos conselheiros 

do CFM, eleitos com 58,5% dos votos válidos.  

As eleições aconteceram simultaneamente, em 

todo o Brasil, nos dias 01 e 02 de julho. O man-

dato vai de outubro de 2009 a setembro de 2014.

Para ver o resultado completo das eleições do 

CFM, acesse www.cfm.org.brDr. Hermann - Belo Horizonte Dr. Alexandre - Uberlândia

Inter-American Society Of 

Hypertension XVIII Scientific 

Sessions e o XVII Congresso da 

Sociedade Brasileira de 

Hipertensão

V Jornada Mineira em Defesa da 

Amamentação

III Seminário Intercooperativo: 

Trabalho Médico na Urgência e 

Emergência

X Congresso Mineiro de 

Pneumologia e V Jornada de 

Pneumologia Pediátrica

Curso de Atualização: O 

Universo dos Cuidados Voltados 

para o Desenvolvimento do 

Neonato

3° Simpósio de Reanimação 

Neonatal

III Jornada em Nutrição 

Pediátrica e I Simpósio 

Internacional de Alergia 

Alimentar

Centro de Atendimento e Apoio 

ao Adolescente - do 

Departamento de Pediatria da 

UNIFESP/EPM

De 05 a 08 de agosto de 2009, no Expominas 

Convention Center – Belo Horizonte 

Informações: 

Dias 13, 14 e 15 de agosto de 2009, na 

Associação Médica de Minas Gerais

Informações: Sociedade Mineira de Pediatria – 

(31) 3224-0857

Dia 14 de agosto de 2009, na Associação 

Médica de Minas Gerais

Informações:  / 

 / (31) 3232-5080

Dias 21 e 22 de agosto de 2009, na Associação 

Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte – 

MG

Informações: 

Dias 22 e 23 de agosto de 2009, no Auditório 

Parla Mundi LBV – Rua Sgas, nº 915, Brasília – 

DF

Informações: (014) 3496-1016 ou 

De 27 a 29 de agosto de 2009, no Rio de 

Janeiro

Informações: Ekipe de Eventos (41) 

3022.1247 ou pelo site 

De 27 a 29 de agosto de 2009, no Hotel 

Matsubara, em São Paulo

Informações: 

Dias 28 e 29 de agosto de 2009, no Teatro 

Marcos Lindenberg - Rua Botucatu, 862 - Vila 

Clementino / São Paulo- SP

www.smp.org.br

www.fencom.com.br

comunicacao@fencom.com.br

www.smp.org.br

www.procuidados.com.br

www.simposioreanimacao2009.com.br

www.girassolinstituto.org.br

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

Gastrominas 2009

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

Dias 16, 17 e 18 de setembro de 2009, no 

Hotel Maksoud Plaza – São Paulo – SP

Informações:  ou 

(17) 3523-9732 / 3524-4929

De 24 a 26 de setembro de 2009, no Ouro 

Minas Palace Hotel, em Belo Horizonte – MG

Informações:  / 

 ou (31) 

3222-7288 / 3222-7266

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: 

www.abran.org.br/congresso

www.gastrominas2009.com.br

comunicacao@icaroeventos.com.br

www.cbpediatria2009.com.br

www.otorrinoped2009.com.br

www.reumatoped2009.com.br

www.ctip2009.com.br

http://www.sap.org.ar/

O CRMMG, em parceria com a Faculdade de 

Ciências Médicas de Minas Gerais, promove o 2º 

Curso de Atualização em Ética Médica, a ser 

realizado entre os dias 07 de agosto e 17 de 

outubro de 2009. As inscrições vão até o dia 05 de 

agosto.

2º Curso de Atualização em Ética Médica

O curso, que vale certificação pela CNA, oferece 

100 vagas. As aulas serão todas as sextas e 

sábados, na sede do CRMMG, em Belo Horizonte. 

Confira a programação e o processo de inscrição 

no site .www.crmmg.org.br
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