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!NOVA DIRETORIA 

A nova diretoria da Sociedade Mineira de partir das 20h30. As eleições da SMP acontece-

Pediatria tomará posse no dia 11 de dezembro de ram no dia 21 de outubro e os pediatras do interi-

2009. A cerimônia será na Associação Médica, a or também puderam votar, por meio dos correios. 

Posse

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

! EVENTOS

Oftalmologia para Pediatras

!AGENDA

Posse da Sociedade Mineira de Pediatria

Data: 11 de dezembro de 2009

Local: Associação Médica de Minas Gerais

Informações: (31) 3224-0857

Diretoria Conselho Fiscal

Presidente: Paulo Tadeu de Mattos Pereira Fábio Augusto de Castro Guerra

Poggiali José Guerra Lages

Vice-Presidente: Raquel Pitchon dos Reis Antônio José das Chagas

Secretário Geral: Fernando Luiz de Ivani Novato Silva 

Mendonça Luiz Megale

Tesoureiro: Salvador Henrique Ceolin 

Gestão 2009/2012 da SMP

Foi realizado na AMMG, no dia 21 de novembro, o esta atividade preventiva na infância e, através da 

Curso de Oftalmologia para Pediatras. O evento, discussão dos problemas relacionados ao olho 

que teve sua duração ampliada em 2009, contou desde a gravidez até a adolescência, pode-se 

com um ótimo número de participantes, de acordo atuar mais precocemente, ajudando assim na 

com Luiz Carlos Molinari Gomes, conferencista e prevenção das deficiências visuais.

Molinari reforça a importância da presença e da organizador do curso.

Vários temas foram abordados, com destaque atualização dos pediatras e finaliza: “deixo aqui um 

para Teste do Olhinho, Retinopatia da muito obrigado aos pediatras, pois sem eles não 

Prematuridade e Vícios de Refração. Segundo há o curso, e confio em um bom trabalho de pre-

Molinari, a importância desse curso para pediatras venção junto aos nossos pequenos e queridos 

reside no fato de serem eles os responsáveis por pacientes”.

!ATENÇÃO, PEDIATRA

A proposta que regulamenta o exercício da participem ativamente das ações de promoção 

medicina no Brasil está prestes a ser uma reali- da saúde com responsabilidade e competência. 

dade. Depois de ser aprovada com 292 votos na O site do Senado preparou uma enquete que fica 

Câmara, ela segue agora para o Senado. O à disposição do internauta até o fim do mês de 

projeto de lei 7.703/2006 define de forma clara e dezembro. Nela, você responde “a favor” ou 

objetiva os atos privativos dos médicos e de “contra” para a pergunta: você é a favor ou contra 

outras 13 categorias ligadas à saúde, como a regulamentação do exercício da medicina nos 

enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, termos do projeto pls 268/02 (ato médico)? Entre, 

psicólogos etc. participe, faça com que a saúde seja levada a 

sério no nosso país. Diga sim à regulamentação Desta forma, o texto não desvaloriza o trabalho 

do ato médico!desses trabalhadores, mas estabelece os limites 

Participe da enquete no site:de cada atuação, garantido a segurança do 

 paciente e do profissional e permitindo que todos www.senado.gov.br/agencia

Ato Médico: vote e faça a sua parte

Em votação para definir os valores das taxas anuidades sofrerão acréscimos de 2% e 1% de 

para o exercício da profissão, o Conselho juros ao mês. 

Regional de Medicina de Minas Gerais teve seu Médicos que em 2009 completaram 70 anos de 

voto vencido perante o Conselho Federal de idade ficam isentos da taxação, desde que 

Medicina, que definiu um novo valor para a estejam quites com o CRM-MG. O pagamento 

anuidade de pessoa física: R$460,00. referente à pessoa jurídica obedece às mesmas 

datas referentes à pessoa física, porém o tributo A taxa, que pode ser paga até o dia 31 de março 

será cobrado de acordo com as classes de de 2010, terá dedução em seu valor se antecipa-

capital social.das. Para aqueles efetuarem o pagamento até 

dia 31 de janeiro, o valor cairá para R$437,00. Já A reunião definiu, ainda, modificações nos 

até o dia 28 de fevereiro, o desconto será menor: valores de outras contribuições. Para mais 

R$446,20. Em caso de atrasos, no entanto, as informações, acesse o site  www.crmmg.com.br

Anuidades 2010 do CFM têm valores alterados

!SAIU NA MÍDIA

Comissão aprova licença-maternidade e paternidade para militar

Foi aprovado, no dia 25 de novembro, o projeto dos a todos os trabalhadores pela Constituição 

de lei 5896/09 que regulamenta as licenças Federal. A proposta, que tem regime de priorida-

maternidade e paternidade nas Forças Armadas.  de, ainda será analisada em caráter conclusivo 

Incorporando o direito à resolução para pais pelas comissões de Relações Exteriores e de 

adotantes e a extensão voluntária da licença Defesa Nacional; de Seguridade Social e 

maternidade em 60 dias (Lei 11.770/08), o pare- Família; e de Constituição e Justiça e de 

cer visa a estender aos militares direitos garanti- Cidadania.

Senado aprova projeto que define puericultura no SUS

O projeto de Lei (PL 227/08) elaborado pela recuperação da saúde. Vale ainda destacar que 

senadora Patrícia Saboya (PDT-CE), em parce- o projeto tem o objetivo de promover interven-

ria com a SBP, foi aprovado por unanimidade no ções educativas, preventivas, diagnósticas e 

dia 18 de novembro, pela Comissão de Assuntos terapêuticas. Com o objetivo de mudar a lógica 

Sociais do Senado. Agora, ele segue para da assistência à saúde da criança e do adoles-

análise na Câmara dos Deputados. A proposta, cente, por incluir a prevenção de forma regular e 

que tramita no Senado desde junho de 2008, muni-la de componentes necessários para sua 

pretende assegurar o atendimento integral à implantação, o projeto se assemelha ao PL 

criança e ao adolescente, por meio do SUS, 228/08, voltado à esfera de planos e seguros 

garantindo o acesso universal e igualitário às privados. A tramitação de ambos PLs ocorre 

ações e serviços de promoção, proteção e simultaneamente no legislativo.

Combate à desnutrição faz déficit de altura cair mais de 75% em crianças

Segundo pesquisa do Ministério da Saúde, o internacional estipulado pela OMS (Organiza-

acesso à alimentação está aumentando a estatu- ção Mundial de Saúde), que é realizado a partir 

ra das crianças brasileiras. A avaliação, inédita no de dados de peso e altura em meninos e meni-

Brasil por trazer informações sobre altura e risco nas sadias.

Avanços em relação à estatura do brasileiro de obesidade, constatou que o déficit de altura 

também foram observados na população adulta nas meninas menores de cinco anos, um dos 

do país. As mulheres ganharam, segundo o principais indicadores de desnutrição, caiu 85% 

estudo, 3,3 cm em 14 anos, passando de uma nos últimos trinta e três anos. Em relação aos 

altura média de 1,55 para 1,58. Já os homens meninos, a porcentagem sofreu uma redução de 

cresceram apenas 1,9 cm e passaram da média 77% no mesmo período.

O estudo destaca, ainda, que a desnutrição de 1,68 para 1,70.

Obesidade masculina - Outro dado importante poderá ser praticamente nula nos próximos 15 

apresentado pela pesquisa foi o amento do IMC anos. Porém, ao mesmo tempo em que a pesqui-

(Índice de Massa Corporal) do brasileiro. A sa apresenta dados positivos, mostra uma nova 

tendência mostrou-se maior nos meninos que realidade: a obesidade vem aumentando no país, 

tiveram um aumento de 82,2% do seu IMC em 29 principalmente entre jovens do sexo masculino.

Os dados apontam para uma mudança no perfil anos. Entre as meninas, o ganho foi de 70,3%, 

nutricional do brasileiro, de um estado de desnu- porém apresentam uma tendência de estabilida-

trição para o de sobrepeso. de nos próximos anos. Nos adultos, os riscos de 

Padrão brasileiro - a Pesquisa Brasil 2008 obesidade de homens e mulheres também 

inaugura, com seus resultados, uma nova destoam: enquanto os representantes do sexo 

realidade, na medida em que constata a redução masculino apresentaram um aumento constante 

de déficit de altura das crianças e adolescentes em 29 anos, as mulheres mantiveram-se um 

brasileiros, aproximando o país do padrão nível estável nos últimos 15 anos da análise.

Brasil registra queda de 93,9% nas mortes infantis por diarréia

A redução no número de mortes de crianças Saúde Brasil 2008, revelou, ainda, uma tendên-

menores de um ano de idade por diarréia no Brasil cia de queda da taxa de mortalidade infantil em 

se mostrou significativa nos últimos 25 anos. Os todo país, já que além da diarréia, outras causas 

casos passaram de 32.704, em 1980, para 1.988, que atuam sobre essa realidade apresentaram 

em 2005. A queda nos valores apresentados fez redução no mesmo período. Dentre os muitos 

com que o problema, que antes vigorava como a agentes que alteram os números referentes à 

segunda maior causa de mortalidade infantil, mortalidade infantil, apenas o grupo de malfor-

caísse duas posições em relação a 1980. mações congênitas se manteve estável nos 

O estudo realizado pelo Ministério da Saúde, últimos anos.
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