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!ELEIÇÕES 

Participe do processo eleitoral da Sociedade Brasileira de Pediatria. Caso você não esteja em dia, julho é o último 

mês para  quitar sua dívida com a SBP e estar apto a votar. Não perca os prazos.

Agenda eleitoral 

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

!QUALIFICAÇÃO

Nos dias 21 e 22 de agosto de 2009 será 

realizada, na Associação Médica de Minas 

Gerais, a V Jornada de Pneumologia Pediátrica. O 

evento, que ocorre paralelamente ao X 

Congresso Mineiro de Pneumologia e Cirurgia 

Torácica, reúne um ótimo time de palestrantes e 

contará com o recurso do quizz padd. Dentro da 

Jornada, haverá ainda um espaço na 

p r o g r a m a ç ã o  p a r a  

apresentação de temas livres 

e  p o s t e r s .  P e d i a t r a s  

interessados, que já estiverem 

inscritos, podem mandar seus 

trabalhos até o dia 24 de julho 

V Jornada de Pneumologia Pediátrica

para . Além disso, 

os cursos pré-congresso, a serem realizados no 

dia 20 de agosto, incluem temas de interesses 

para pediatras, como radiologia de tórax. A 

programação completa do Congresso e da 

Jornada e as instruções para o envio de trabalhos 

você pode encontrar no site da SMP. Acesse 

rogerio@rhodeseventos.com.br

www.smp.org.br

!REGIONAIS

Uberaba foi sede da XXIª Jornada de Pediatria da 

Regional Vale do Rio Grande nos dias 04 a 06 de 

junho. Mais de 150 inscritos, entre pediatras e 

estudantes de medicina, participaram dos três 

dias de evento. A Jornada de Pediatria foi uma 

realização da Sociedade Regional de Pediatria do 

Vale do Rio Grande, da SMP e da disciplina de 

Pediatria da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro.

A cerimônia de abertura, ocorrida na quinta-feira, 

contou com a participação do professor e pediatra 

José Martins Filho, de Campinas/SP, que fez a 

conferência de abertura: “A criança terceirizada”. 

Depois de uma apresentação artística, foi entre-

gue o prêmio “Mérito em Pediatria 2009” para o 

pediatra João Antônio de Almeida.

Na sexta-feira, a primeira 

palestra, ministrada por Tadeu 

Fernando Fernandes, profes-

sor da PUC Campinas/SP, 

abordou o tema “Corticotera-

pia na Infância”. Outro assun-

to discutido pelo professor foi 

“Febre na Infância”, palestra 

que se destacou pela ótima 

exposição, de acordo com o 

pediatra Luciano Borges, 

presidente da Regional Vale 

do Rio Grande. Na parte da 

tarde,  Pérsio Roxo Júnior, de 

!AGENDA

De 02 a 04 de julho de 2009, no Centro de eventos da PUC/RS, em Porto Alegre - RS 

Informações: http://www.ccmeventos.com.br/pediatria2009

!ALERTA

No último dia 26 de junho foi inaugurado, no 

Hospital das Clínicas, o ambulatório para atendi-

mento a pacientes contaminados ou suspeitos de 

contaminação pela gripe suína. O serviço atende, 

exclusivamente, os casos encaminhados pelo 

serviço de Disque Epidemiologia (0800-283-

2255), da Secretaria Estadual de Saúde. Diante 

do quadro de crescente aumento dos casos da 

nova gripe em Minas Gerais, o Comitê Estadual 

de Enfrentamento do Influenza se reuniu, na 

última quarta-feira, 1º de julho, com entidades 

Hospitais de MG reúnem esforços para atender casos da nova gripe

hospitalares e de saúde suplementar para traçar a 

nova estratégia. O objetivo é capacitar o maior 

número possível de hospitais, privados e públicos, 

da capital e também de algumas cidades do 

interior, para atender os casos da Influenza A. A 

Secretaria Estadual de Saúde criou um site com 

todas as informações sobre a gripe suína. Lá, é 

possível encontrar textos explicativos sobre 

origem, sintomas, prevenção, tratamento e 

também um “Fale Conosco”. O endereço eletrôni-

co é www.gripesuina.saude.mg.gov.br

De 31 de julho a 01 de agosto de 2009, no Rio de Janeiro

Informações: http://www.sbp.com.br

De 05 a 08 de agosto de 2009, no Expominas Convention Center – Belo Horizonte 

Informações: www.smp.org.br

Dias 21 e 22 de agosto de 2009, na Associação Médica de Minas Gerais, em Belo Horizonte – MG

Informações: www.smp.org.br

Dias 13, 14 e 15 de agosto de 2009, na Associação Médica de Minas Gerais

Informações: Sociedade Mineira de Pediatria – (31) 3224-0857

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

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022.1247 ou pelo site www.simposioreanimacao2009.com.br

Pediatria em discussão na cidade de Uberaba

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. 

Ribeirão Preto/SP, falou sobre “Manifestações 

Clínicas das Imunodeficiências Primárias” e 

“Tratamento da Crise de Asma”. Para encerrar o 

segundo dia de evento, o pediatra Orlando 

Mantese, de Uberlândia, discorreu sobre “Doen-

ça Pneumocócica: Estratégias de Combate”.

O último dia da XXIª Jornada começou com uma 

explanação sobre respirador oral, feita pela 

pediatra Alessandra Parreira Menino, de 

Uberaba. Depois, Mário Lavorato, de Belo 

Horizonte, falou sobre remuneração pediátrica. 

“Uma excelente palestra e muito atual, diante da 

má remuneração pediátrica”, conclui Luciano 

Borges. O encerramento aconteceu por volta do 

meio dia, com premiações e uma atividade 

cultural.

!ATENÇÃO PEDIATRA

Foi aprovada, pela Comissão de Trabalho, 

Administração e Serviço Público da Câmara dos 

Deputados, em 27 de maio deste ano, a proposta 

que determina piso salarial para os médicos no 

valor de R$ 7 mil. O texto aprovado é de autoria do 

deputado Mauro Nazif (PSB-RO), que propunha 

alterações ao Projeto de Lei nº 3734/08, do depu-

tado Ribamar Alves (PSB-MA).

A proposta estabelece, ainda, que a remuneração 

médica deve ser reajustada anualmente de 

acordo com a variação acumulada do INPC.  Além 

Médicos poderão ter piso salarial de R$ 7 mil 

disso, a jornada mínima de trabalho diário desses 

profissionais poderá passar para quatro horas 

diárias. Atualmente, vigora a Lei nº 3999/61, que 

determina o salário no valor de três salários 

mínimos, (o que hoje corresponde a R$ 1.245) e 

carga horária de trabalho de duas horas. 

Depois dessa aprovação, o Projeto de Lei foi 

encaminhado para a Comissão de Constituição e 

Justiça e de Cidadania. A relatoria já foi designada 

e, a partir do dia 8 de junho, serão feitas cinco 

sessões ordinárias.

Balanço sobre a Influenza H1N1

- A gripe chegou ao país no início do mês de maio deste ano;

- Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil são 694 casos confirmados e 1.049 sob suspeita;

- Em Minas Gerais, até 01 de julho, 161 pessoas foram infectadas 

- Até agora, foi registrada somente uma morte no Brasil por causa da doença;

- De acordo com a OMS, no mundo são 77.201 pessoas contaminadas, em 120 países;

- São pelo menos 332 mortos no mundo todo;

II Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria

IV Congresso da ABDA

Inter-American Society Of Hypertension XVIII Scientific Sessions 
e o XVII Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão

X Congresso Mineiro de Pneumologia e 
V Jornada de Pneumologia Pediátrica

V Jornada Mineira em Defesa da Amamentação

3° Simpósio de Reanimação Neonatal

De 27 a 29 de agosto de 2009, no Hotel Matsubara, em São Paulo

Informações: www.girassolinstituto.org.br

III Jornada em Nutrição Pediátrica e 
I Simpósio Internacional de Alergia Alimentar

Dias 04 e 05 de outubro de 2009, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo

XXII Congresso Latinoamericano de Oncologia Pediátrica

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

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022.1247 ou pelo site www.cbpediatria2009.com.br

34° Congresso Brasileiro de Pediatria

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

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022.1247 ou pelo site www.otorrinoped2009.com.br

6° Congresso Brasileiro de Otorrinolaringologia Pediátrica

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

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022.1247 ou pelo site www.reumatoped2009.com.br

7° Congresso Brasileiro de Reumatologia Pediátrica

De 03 a 07 de novembro de 2009, em Belo Horizonte - MG

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022.1247 ou pelo site www.ctip2009.com.br

11° Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva Pediátrica

De 18 a 22 de novembro de 2009, no Buenos Aires Hotel e Convention Center

Informações: http://www.sap.org.ar/

6° Congresso Mundial de Infectologia Pediátrica

Mesa de abertura da Jornada. Da esquerda para a direita: Carlos Dib, 
José Martins Filho, Luciano Borges Santiago, Cristina Gobbo e 
Eduardo Gutierrez Borges
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