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!ELEIÇÕES 

Pediatra, não deixe de votar nas eleições representação nacional da especialidade. São 

2009 da Sociedade Brasileira de Pediatria! duas equipes nesta disputa: “Pediatra é pra 

Fique atento às datas: do dia três de outubro Valer”, que tem à frente Eduardo da Silva Vaz; e 

ao dia 20 de novembro acontecem as “SBP para Todos e Mais Pediatras”, liderada por 

votações pelo correio e no dia 21 de novembro José Orleans da Costa. Vote, é seu direito e seu 

os pediatras conhecerão a mais nova dever.

Eleições SBP 2009  

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

! ACADEMIA 

Tomou posse no último dia 24 de setembro a 

diretoria da Academia Mineira de Pediatria. Os 

acadêmicos Fausto Pacheco, Sérgio Danilo 

Junho Pena e Navantino Alves Filho foram reelei-

tos para os cargos respectivos de presidente, 

vice-presidente e secretário. 

O evento que ocorreu na Associação 

Médica de Minas Gerais, contou com 

boa parte dos acadêmicos, que discuti-

ram as metas da Academia na próxima 

gestão 2009-2011. Na oportunidade, o 

acadêmico Múcio de Paula foi indicado 

como o novo coordenador da Comissão 

de Acervo da Academia, que tem como 

objetivo coletar documentos e objetos 

para o Memorial da Pediatria Mineira.

O acadêmico Edward Tonelli aproveitou 

a oportunidade para falar sobre o “Livro 

Posse na Academia Mineira de Pediatria

da História da Pediatria Mineira”, que ele está 

editando e disse que, apesar de faltar muitos 

documentos, o livro deverá sair dentro de algum 

tempo. A reunião aprovou, ainda, os relatórios 

científicos do II Fórum da Academia Mineira de 

Pediatria, realizado em abril deste ano.

!EVENTOS

!AGENDA

Valadares sedia reunião da SMP
A diretoria da Sociedade Mineira de Pediatria de discussões administrativas, podemos concluir 

participou de um evento em Governador que o resultado foi o fortalecimento das regionais”.

Valadares no dia 18 de setembro. Durante o dia, Segundo Filipe Maia Torres, presidente da regional 

houve uma programação técnica, coordenada de Ipatinga, o encontro foi extremamente proveito-

pelos pediatras Maria do Carmo Barros de Melo so. De acordo com ele, além da excelente oportuni-

e Marco Antônio Duarte, da área da dade de atualização e troca de experiências que os 

Gastroenterologia, e Francisco Reis, da pediatras da região tiveram, saber mais sobre a 

Pneumologia.  SMP foi muito importante. “Descobri coisas admi-

À noite, foi realizada uma reunião entre a direto- nistrativas que eu nem sabia que existia. Há coisas 

ria da SMP, da qual estavam presentes o presi- sobre direitos dos pediatras e sobre a instituição 

dente, Fábio Guerra, o vice-presidente, Paulo que não chegam ao pediatra do interior”, ressalta 

Poggiali e a secretária geral, Maria do Carmo Filipe.

Barros de Melo e as regionais de 

Governador Valadares, Teófilo 

Otoni e Ipatinga. 

Para Maria do Carmo, o encontro 

técnico teve ótima abrangência e 

repercussão, já que os pediatras 

esclareceram dúvidas e reciclaram 

conhecimentos. A pediatra destaca 

ainda a importância da reunião das 

regionais. “Esse encontro já era 

esperado há muito tempo e, depois 

A Presidente do Comitê de Adolescência da Entre vários assuntos, foram discutidas questões 

Sociedade Mineira de Pediatria, Cristiane referentes à saúde dos adolescentes, à constru-

Cunha, participou do Seminário “Adolescência: ção de uma política municipal de saúde do adoles-

Horizontes para a Saúde”. O evento, que aconte- cente e do jovem integrada e articulada às demais 

ceu no Minascentro, nos dias 22 e 23 de setem- políticas sociais etc. 

bro, foi promovido pela Coordenação de Atenção Segundo Maria Cecília Accioly, uma das organiza-

à Criança e Adolescente da Secretaria de Saúde doras do evento, “o Seminário cumpriu seus 

de Belo Horizonte, com o apoio da SMP. objetivos, com a mobilização dos profissionais de 

Cristiane participou da mesa redonda “Tecendo saúde, educação, divulgação de experiências 

Redes para atendimento às Situações de exitosas e incluiu os adolescentes como protago-

Risco”, da qual também participaram Gisele nistas na discussão e elaboração de propostas 

Amorim, psicóloga da SMS, Cristiane Barreto, para subsidiar a política de saúde dos adolescen-

psicóloga e psicanalista e Ercília Gama de tes e dos jovens na cidade”. 

Oliveira, coordenadora do projeto 

“Arte na Saúde”, da Prefeitura de 

Belo Horizonte. 

O Seminário reuniu cerca de 500 

pessoas, entre profissionais de saúde, 

profissionais de educação, universida-

des, representantes de instituições 

governamentais e não-governamen-

tais que atuam na atenção aos ado-

lescentes e adolescentes represen-

tantes das escolas municipais e de 

programas sociais da PBH. 

Adolescência em discussão na capital  

No dia 25 de setembro aconteceu o II Fórum de do comitê de gastroenterologia pediátrica, Paulo 

Ingestão de Produtos Cáusticos. Organizado Bittencourt, foram os responsáveis da SMP pela 

pela SMP em parceria com a AMMG, o evento organização do Fórum. De acordo com Lumena, o 

foi realizado na sede da Associação Médica. evento serviu para consolidar as propostas feitas 

Estiveram presentes pediatras, toxicologistas, durante a primeira edição, em 2008. “Esse 

cirurgiões, gastroenterologistas e profissionais encontro foi uma continuação do primeiro, já que 

de muitas outras especialidades. pudemos observar as ações que foram 

consolidadas em relação às propostas feitas no O encontro contou também com a presença do 

ano passado”, completa. Deputado Adelmo Leão, que falou sobre a lei de 

prevenção de acidentes domésticos, que torna Muitas medidas já foram tomadas a partir das 

o estado obrigado a circular, durante pelo discussões do I Fórum, como a parceria firmada 

menos três meses, orientações para que com a Secretaria de Educação e a Agenda da 

acidentes em casa sejam evitados. Criança. De acordo com Lumena, os resultados 

são positivos, mas esse trabalho deve ser A presidente do Comitê de Segurança Infantil, 

Marislaine Lumena de Mendonça, e o membro contínuo.

Acidentes Cáusticos

No último dia 17 de setembro aconteceu, no Minas Gerais, da Unimed-BH e da Federação 

Hospital Vila da Serra, em Belo Horizonte, o Nacional das Cooperativas Médicas falaram a 

“Encontro dos Pediat ras da Região respeito da situação do pediatra nas áreas pública 

Metropolitana de Belo Horizonte”,  realizado e privada, suas necessidades e anseios.

pela Sociedade Mineira de Pediatria. A José Orleans da Costa, candidato a presidente da 

“Discussão da Realidade Atual e Perspectivas chapa SBP PARA TODOS e Joel Alves Lamounier, 

Futuras do Pediatra” foi aberta pelo presidente candidato a vice-presidente da chapa PEDIATRA 

da SMP, Fábio Guerra, e coordenada por José É PRA VALER, puderam expor também as 

Maria Penido Silva, assessor da presidência. propostas e metas de governo de cada equipe aos 

Representantes do Sindicato dos Médicos de pediatras presentes.  

Encontro no Vila da Serra recebe candidatos das Chapas da SBP

!ATENÇÃO, PEDIATRA

Médicos que queiram se tornar cooperados da 

Unimed podem fazer a inscrição para o pro-

cesso seletivo da instituição. São oferecidas 

212 vagas em 41 especialidades. A seleção 

abrange os seguintes municípios: Baldim, 

Belo Horizonte, Caeté, Confins, Contagem, 

Credenciamento Unimed

Ibirité, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Nova 

Lima, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio 

Acima, Sabará, Santa Luzia, Santana do 

Riacho, São José da Lapa e Vespasiano. 

Inscrições até 9 de outubro no site www.gestao-

deconcurso.com.br

!NOTAS

A Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), o realizado na sede da AMMG, em Belo Horizonte, e 

Conselho Regional de Medicina (CRMMG) e o contará com a presença de renomados profissionais. 

Sindicato dos Médicos do Estado (Sinmed-MG) As inscrições podem ser feitas na Associação Médica 

realizam, nos dias 20 e 21 denovembro,  o fórum “O de Minas Gerais. Mais informações pelo telefone (31) 

Médico, o Sonho e o (Des)Encanto”. O evento será 3247-1600 ou seaci@ammg.org.br

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

O Deputado João Dado pediu, no dia 09 de feito logo após uma reunião entre o deputado e o 

setembro, que fosse retirado o requerimento nº Conselho Federal de Odontologia. Ainda será 

5.430/2009, de sua própria autoria, no qual pede marcada uma reunião com os representantes das 

a revisão e a inclusão do Projeto de Lei entidades médicas e dos odontólogos para 

3.734/2003, que dispõe sobre o salário mínimo esclarecer dúvidas, é o que afirma a assessoria de 

dos médicos e cirurgiões dentistas.  O pedido foi imprensa do deputado.  

Deputado retira requerimento que pede revisão de salário médico

O requerimento do deputado Eleuses Paiva debaterá o PL 7703/06, que trata da 

(DEM-SP) foi aprovado na quarta-feira, 23 de regulamentação do exercício da medicina. A 

setembro, pela Comissão de Seguridade Social audiência está marcada para a manhã do dia 07 

e Família (CSSF). O requerimento diz respeito de outubro, na Câmara dos Deputados, em 

à realização de uma audiência pública que Brasília.

Marcada Audiência do ato Médico

Em 2007, na ocasião do II Encontro Nacional dos Foi publicado no Diário Oficial da União o novo 

Conselhos de Medicina, surgiu a hipótese da Código de Ética Médica, no dia 24 de setembro. 

reconstrução do documento e desde então foram Durante dois anos, diversas instituições e 

criadas as Comissões Nacional e Estaduais de especialistas debateram sobre o novo texto, 

Revisão do Código de Ética. resultando na análise de 2 mil 677 sugestões 

encaminhadas por médicos e entidades Para ver as resoluções do Novo código de Ética 

organizadas da sociedade. Médica acesse www.smp.org.br

Novo Código de Ética Médica

II Congresso Mineiro de 

Otorrinolaringologia

XXII Congresso Latinoamericano 
de Oncologia Pediátrica

34° Congresso Brasileiro de 
Pediatria

6° Congresso Brasileiro de 
Otorrinolaringologia Pediátrica

7° Congresso Brasileiro de 
Reumatologia Pediátrica

Dias 02 e 03 de outubro de 2009

Local: Hotel Mercure – Belo Horizonte

Informações: 

Dias 04 e 05 de outubro de 2009

Local: Hospital Sírio Libanês (SP)

De 08 a 12 de outubro de 2009

Local: Brasília (DF)

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022.1247 

ou pelo site 

De 09 a 11 de outubro de 2009

Local: Brasília (DF)

Informações: Ekipe de Eventos (41) 3022.1247 

ou pelo site 

De 09 a 11 de outubro de 2009

Local: Brasília (DF)

www.smorl.org.br

www.cbpediatria2009.com.br

www.otorrinoped2009.com.br

Informações: Ekipe de Eventos (41) 

3022.1247 ou pelo site 

De 03 a 07 de novembro de 2009

Local: Belo Horizonte (MG)

Informações: Ekipe de Eventos (41) 

3022.1247 ou pelo site 

Dias 20 e 21 de novembro de 2009

Local: Associação Médica de Minas Gerais

Informações: 3224-0857

De 18 a 22 de novembro de 2009

Local: Buenos Aires Hotel e Convention Center

Informações: 

De 27 a 29 de novembro de 2009

Local: Curitiba - PR

www.reumatoped2009.com.br

www.ctip2009.com.br

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

11° Congresso Brasileiro de 

Terapia Intensiva Pediátrica

Curso de Oftalmologia para 

Pediatras

6° Congresso Mundial de 

Infectologia Pediátrica

II Simpósio Internacional de 

Neonatologia e 

Neuroneonatologia
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