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!ELEIÇÕES 

Está eleita a nova diretoria da Sociedade nais e dar ênfase à relação capital-interior, já tem 

Mineira de Pediatria, que será empossada em planos concretos. Segundo Poggiali, a educação 

11/12/2009. A votação na capital aconteceu na continuada e a descentralização da Sociedade 

sede da SMP, na Associação Médica, no dia 21 serão preocupações constantes. “Vamos tentar 

de outubro. Houve também votação expressiva utilizar, inclusive, os recursos disponibilizados pela 

de pediatras do interior, por meio do correio. AMMG para reuniões científicas e até administrati-

vas online”, acrescenta Paulo, para quem o isola-De acordo com Paulo Poggiali, presidente eleito 

mento de colegas nos distantes municípios minei-da SMP, mesmo num processo eleitoral em que 

ros pode ser fator de desagregação e perda de concorreu apenas uma chapa, a responsabilidade 

significativas contribuições por parte de pediatras e representatividade da diretoria eleita são signifi-

de grande valor pessoal e profissional.cativas. “O fato de termos sido eleitos em pleito de 

chapa única aumenta substancialmente nossa A nova diretoria dará atenção especial também 

responsabilidade, pois nos torna representantes aos residentes de pediatria e acadêmicos de 

reais de todos os pediatras associados à SMP”, medicina para que, estando mais próximos da 

completa Poggiali. SMP, sintam-se motivados a tornarem-se pedia-

A nova gestão, que pretende criar outras regio- tras.

Nova representação dos pediatras mineiros  

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

! CAMPANHA

A Sociedade Brasileira de Pediatria lançou, 

na ocasião do 34º Congresso Brasileiro de 

Pediatria, que aconteceu em Brasília entre 

os dias 08 e 14 de outubro de 2009, a “Cam-

panha de Valorização do Pediatra”, uma 

iniciativa da SBP em parceria com a Nestlé.

Já consta, na página 77 da Revista Cláudia 

Bebê, edição nº 577B, o anúncio dessa 

campanha. Segundo a Nestlé,  haverá ainda 

outros meios de divulgação da campanha, 

que promete ser histórica: adesivos para 

carros, lançamento da campanha na mídia 

escrita e falada, entre outras ações.

A seguir, o banner da campanha:

Valorização do Pediatra recebe ajuda na Nestlé

!ATENÇÃO, PEDIATRA

!AGENDA

Projeto que regulamenta a medicina é aprovado 
na Câmara dos Deputados

Depois de sete anos tramitando no Congresso profissional da área médica, para que cada um 

Nacional, o projeto de lei que regulamenta o preste o serviço para o qual está preparado, melho-

exercício da profissão médica no Brasil foi rando a qualidade da assistência e beneficiando os 

votado e aprovado pela Câmara dos Deputados. pacientes. O projeto precisará ser votado outra vez 

A aprovação foi concretizada na noite do dia 21 pelos parlamentares, mas eles não poderão mais 

de outubro, quarta-feira, e é muito importante fazer emendas no texto. A previsão é de que até o 

não só para os médicos, mas também para a fim de novembro o Projeto de Lei seja aprovado 

população. O projeto define as funções de cada pelo Congresso Nacional. 

!EVENTOS

No dia 17 de outubro aconteceu, na Praça da sora do Hospital das Clínicas e Membro do Comitê 

Liberdade, a terceira edição do Saúde na Praça. de Aleitamento Materno da SMP. Segundo ela, o 

O evento contou com a participação de médicos Saúde na Praça é muito importante porque des-
de 24 especialidades, que montaram estandes 

perta o interesse do público e é uma oportunidade 
com folhetos explicativos e profissionais à 

única de solucionar as dúvidas de quem não 
disposição do público. A iniciativa do projeto é 

frequenta o consultório regularmente. Ainda de 
da Associação Médica de Minas Gerais.

acordo com a pediatra, o incentivo à amamenta-
O tema abordado pela SMP neste ano foi ama-

ção deveria ser feito todos os dias, já que ela é 
mentação. No estande, estavam presentes, 

importante em muitos aspectos da vida das crian-
além de pediatras, estudantes de fonoaudiolo-

ças e ajuda a torná-las adultos mais saudáveis.
gia da UFMG. “A gente faz um trabalho de 

promoção da saúde, focando essa questão do 

leite materno nos primeiros seis meses. É um 

projeto que a gente faz na rede do Hospital das 

Clínicas e hoje a gente veio trazer um pouqui-

nho disso junto com o pessoal da pediatria”, 

explica Marina Borges, uma das alunas presen-

tes, sobre um projeto de extensão no qual 

fornecem orientações às gestantes e às nutri-

zes.

Uma das pediatras presentes no evento foi 

Maria Cândida Ferrarez Bouzada Viana, profes-

Evento orienta a população na Praça da Liberdade

!LANÇAMENTOS

O Pediatra Darlan Corrêa lançou em Governador 

Valadares, no dia 23 de outubro, seu primeiro livro 

infantil. Dr. Narigão e seu avião azul e dourado conta 

a história de uma amizade entre um menino 

internado e seu pediatra. De acordo com Darlan, 

trata-se também de uma homenagem ao grupo 

Doutores da Alegria. Para comprar o livro, é só entrar 

em contato com a Editora Vale pelo email 

 o u  p e l o  s i t e  

.

e d i t o r a @ u n i v a l e . b r

www.editora.univale.br

Dr. Narigão e seu avião azul e dourado

Este livro é voltado para médicos pediatras e possui, ao longo 

de suas 900 páginas, o conhecimento pediátrico atual para a 

aplicação prática. Organizado em tópicos e de fácil consulta, a 

obra pretende proporcionar maior segurança no atendimento 

desses profissionais. Os autores são:  Fábio Ancona Lopez, 

Flávio Giribela e Túlio Konstantyner.

 O valor é R$113,00, especialmente para associados da SBP.

Terapêutica em Pediatria
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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 

Tesoureiro: Salvador Henrique Ceolin Luiz Megale

Confira a nova diretoria eleita para 2009/2012  

Prorrogada a parceria AMMG e Unimed-BH

Médicos de todo o estado podem contratar planos que possibilita a contratação de planos de saúde 

de saúde em condições especiais até o dia 18 de com desconto para médicos e seus dependentes. 

dezembro. Isso porque a ANS prorrogou o prazo Além disso, as secretárias e seus dependentes 

para a implantação da nova regulamentação de também terão direito a descontos, desde que com-

planos coletivos empresariais e por adesão. Essa provado o vínculo empregatício com o médico 

é uma parceria entre a AMMG e a Unimed-BH associado por meio da carteira de trabalho.

Tecnologia facilita a atualização médica

A qualificação dos médicos de Minas Gerais ados da capital e do interior, e tornarão melhores as 

conta agora com um agente facilitador. A AMMG transmissões de eventos e as apresentações no 

adquiriu, recentemente, sistemas de comunica- auditório, além de permitirem vídeo e web conferên-

ção multimídia presencial e à distância. Os cias. Os médicos estão animados com as mudan-

equipamentos, dotados de tecnologia de ponta, ças, e a previsão é de que a participação dos associ-

facilitarão a atualização científica de seus associ- ados nos eventos aumente nos próximos anos. 

Novo sistema de pedidos no CDC estimula a atualização científica

Desde o dia primeiro de setembro, o Centro de de cada trabalho depende da origem do artigo, do 

Documentação Científica da Associação Médica número de páginas e da forma escolhida pelo 

de Minas Gerais, o CDC-AMMG, conta com um médico para solicitar seus créditos. A solicitação 

novo sistema de pedidos. Agora, os médicos poderá ser feita diretamente pelo site, por telefone, 

associados que se cadastrarem no site do Centro, fax ou email, sendo que existe a opção de urgência 

, ganharão créditos que poderão no pedido. A base de artigos do CDC dispõe, atual-

ser trocados por artigos científicos. Os artigos mente, de mais de 7 mil títulos de revistas e de mais 

ficam à escolha do associado cadastrado, e o de 500 mil artigos gratuitos, que não são desconta-

número de créditos necessários para a aquisição dos nos créditos.

www.cdc.inf.br

Recadastramento no site do Centro de Documentação Científica

O acesso ao novo sistema do Centro de seus dados pessoais e criar uma senha individual. 

Documentação Científica da AMMG passará a Vale lembrar que o recadastramento é válido apenas 

ser permitido somente através do recadastramen- para quem já havia se cadastrado no site do CDC e 

to. Para se recadastrar, o médico precisa entrar para os sócios da AMMG que nunca utilizaram os 

no site , preencher corretamente serviços do Centro.www.cdc.inf.br

Das 8h às 13h, pediatras esclareceram dúvidas sobre um 
tema fundamental: a amamentação

A Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), Belo Horizonte, e contará com a presença de 

o Conselho Regional de Medicina (CRMMG) e o renomados profissionais. As inscrições podem ser 

Sindicato dos Médicos do Estado (Sinmed-MG) feitas na Associação Médica de Minas Gerais. 

realizam, nos dias 20 e 21 de novembro,  o Mais informações pelo telefone (31) 3247-1600 ou                         

fórum “O Médico, o Sonho e o (Des)Encanto”. O 

evento será realizado na sede da AMMG, em 

seaci@ammg.org.br

Fórum “O Médico, o Sonho e o (Des)Encanto”

II Curso Básico de 

Eletrocardiografia Pediátrica

Fórum “O Médico, o Sonho e o 

(Des)Encanto”

11° Congresso Brasileiro de 

Terapia Intensiva Pediátrica

6° Congresso Mundial de 

Infectologia Pediátrica

Miami Neonatology 2009 

Conference

D

II Simpósio Internacional de 

Neonatologia e 

Neuroneonatologia
Curso de Oftalmologia para 

Pediatras

Local: Associação Médica de Minas Gerais

Informações: (31) 3224-0857 ou 

De 03 a 24 de novembro de 2009

Local: Unifesp – São Paulo/SP

Informações:

Dias 20 e 21 de novembro de 2009

Local: Associação Médica de Minas Gerais

Informações: (31) 3247-1600 ou 
De 03 a 07 de novembro de 2009

Local: Belo Horizonte (MG)

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022.1247 

ou pelo site 

De 18 a 22 de novembro de 2009

Local: Buenos Aires Hotel e Convention Center

e 12 a 14 de novembro de 2009 Informações: 

Local: Fontainebleau Miami Beach, Flórida

Informações: 

De 27 a 29 de novembro de 2009

Local: Curitiba - PR
Dias 20 e 21 de novembro de 2009

www.smp.org.br

http://proex.epm.br/eventos09/e

cg/index.html

seaci@ammg.org.br

www.ctip2009.com.br

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

http://neonatology.med.miami.edu/conferen
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