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ATENÇÃO, PEDIATRA

Mais um livro sorteado para participantes do
recadastramento de emails da SMP

A ganhadora do último livro sorteado para quem

O recadastramento, que começou em 08 de

participou do recadastramento de emails da

fevereiro de 2010, deve ser feito por todos os

Sociedade Mineira de Pediatria é Luciana Silva

pediatras sócios da SMP, mesmo por aqueles

Jorge. O sorteio foi realizado nesta sexta-feira,

que já recebem os emails da instituição.

dia 11 de junho, na sede da SMP, na Associação

O processo é simples: envie um email (pelo

Médica. O livro sorteado foi “Nutrição em

qual você deseja receber as informações da

Pediatria – da neonatologia à adolescência”, de

SMP) para secretaria@smp.org.br. No campo

Virgínia Resende Silva Weffort e Joel Alves

“assunto”, coloque a palavra “RECADAS-

Lamounier.

TRAMENTO”.

É importante lembrar, no entanto, que o

Se você conhece algum pediatra sócio da SMP

recadastramento de emails é um

que ainda não recebe os

processo contínuo. Se você

materiais informativos da

ainda não fez, não deixe de se

Sociedade por email e ainda

recadastrar. Sua participação é

não se cadastrou para

de extrema importância para o

recebê-los, encaminhe esse

fortalecimento da SMP e da

boletim, para que ele também

especialidade.

participe do processo.
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EVENTOS

VI Jornada Mineira em Defesa da Amamentação
já tem programação definida
A sexta edição da Jornada Mineira em Defesa da

“Outro tema relevante será a reflexão sobre as

Amamentação, que vai acontecer no Auditório 1

dificuldades da implantação e manutenção do

do Hospital Mater Dei, nos dias 02, 03 e 04 de

título de Iniciativa Hospital Amigo da Criança,

setembro, já está com a sua programação com-

que será abordado pela Maria Cândida

pleta. De acordo com Roberto Gomes Chaves,

Bouzada, da UFMG. Este tema está relacionado

presidente do Comitê de Aleitamento Materno da

com a semana mundial de amamentação”,

SMP, o tema de abertura da Jornada - Fortificação

explica Roberto.

do Leite Humano para Prematuros, que será
ministrado por Durval Palhares, da Universidade

Para ver a programação completa da VI Jornada,

Federal do Mato Grosso do Sul, merece destaque.

acesse o site da SMP: www.smp.org.br
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ACONTECE

Licença-maternidade é lei em Minas Gerais

Foi sancionada pelo governador de Minas Gerais,
Antônio Augusto Anastasia, em 28 de maio, a
prorrogação da licença-maternidade de 180 dias
para as funcionárias públicas mineiras. Em parceria
com a Senadora Patrícia Saboya, a SBP é a autora
da proposta que deu origem à Lei 11.770 e ao
movimento nacional pela ampliação da conquista.
Dados atualizados - A licença-maternidade de

!

seis meses já é válida para o funcionalismo federal e
para 22 estados, além do Distrito Federal. Além
disso, mais de 130 municípios brasileiros já adotaram a licença ampliada.
No setor privado, segundo o levantamento realizado
pelo jornal Folha de S. Paulo, dentre as 40 maiores
empresas do País, 10 já oferecem a licença de seis
meses.

UTILIDADE

Atenção ao Asmático

A Faculdade de Medicina da UFMG oferece um

controle, o que implica em várias internações,

serviço gratuito a asmáticos, resultado de um

consultas em pronto-atendimentos, absenteísmo

projeto premiado em 2008, durante o XXXIV

escolar e redução na qualidade de vida desses

Congresso Brasileiro de Pneumologia – Prêmio

pacientes”, justifica Laura Belizário Lasmar, profes-

Asma Brasil. Trata-se do Cemad (Centro

sora do Departamento de Pediatria da Faculdade

Multidisciplinar para Assistência ao paciente com

de Medicina da UFMG e coordenadora do Cemad.

Asma de Difícil Controle), que vem complementar

O Cemad tem estreita relação com o SUS, uma

os vários programas já criados em Minas Gerais

vez que atende os pacientes encaminhados por

para os portadores dessa doença.

pediatras de todo o estado de Minas Gerais. “É

O trabalho do Cemad consiste em diagnosticar se

importante dizer que este paciente será avaliado

o paciente possui asma de difícil controle e se ela

por uma equipe multidisciplinar e acompanhado

encontra-se associada a algum fator agravante e

sempre pelo pediatra que o encaminhou e pela

otimizar a sua terapêutica, a fim de proporcionar

equipe do Cemad”, explica Laura.

qualidade de vida à criança ou adolescente e sua

O Cemad funciona na Faculdade de Medicina da

família. “Hoje, cerca de 5 a 10% destas crianças e

UFMG, onde atendem profissionais do

adolescentes podem apresentar asma de difícil

Departamento de Pediatria da Universidade.
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AGENDA

Simpósio sobre Hidrocefalia Infantil

Data: 12 de junho
Local: Auditório Mario Vrandecic – Rua da Paisagem, 310, Vila da Serra – Nova Lima
Informações: (31) 3289-5080
Obs: Inscrições gratuitas. Programação completa na agenda estadual do site da SMP:
www.smp.org.br

Neonatologia no Vila – Conferência Internacional
Data: 26 de junho de 2010, de 7h30 às 12h.
Local: Hospital Vila da Serra
Informações e inscrições: Sociedade Mineira de Pediatria – (31) 3224-0857
Obs: Palestras com Augusto Sola (CPAP Neonatal - O estado da arte em 2010, Controvérsias no
tratamento do PCA em UTIN e Impacto das terapias neonatais no desenvolvimento cerebral) e José
Maria Perez (Controle do microambiente do recém-nascido).

III Congresso Gaúcho de Atualização em Pediatria
Data: 01 a 03 de julho de 2010
Local: Porto Alegre
Informações: www.ccmeventos.com.br/pediatria2010

XIII Simpósio Internacional de Terapêutica em Hepatite Viral
I Reunião Monotemática sobre Manejo da Cirrose Hepática da Sociedade
Brasileira de Hepatologia
Data: 14 a 17 de julho de 2010
Local: Bahia Othon Palace Hotel
Informações: www.hepatologiadomilenio.com.b

10° Simpósio Brasileiro de Vacinas
Data: 15 a 17 de julho de 2010
Local: Gramado
Informações: www.vacinas2010.com.br

III Jornada de Reumatologia Pediátrica
Data: 6 e 7 de agosto de 2010
Local: Auditório do Apart Hotel Platinum Promenade - Belo Horizonte/MG
Informações: (31) 3224-0857 / www.reumatopediatria-mg.com.br

67º Curso Nestlé de Atualização em Pediatria
Data: 11 a 14 de agosto de 2010
Local: Expominas – Belo Horizonte/MG
Informações/inscrições: (41) 3022-1247 / ekipe@ekipedeeventos.com.br /
www.nestle.com.br/nutricaoinfantil

IV Jornada Mineira de adolescência e Ginecologia Infanto-Puberal
Data: 27 de agosto, de 9h às 18h
Local: Auditório do Hospital Infantil São Camilo
Informações: (31) 3489-6100 (Fabíola)
Obs: Inscrições a partir de 1º de julho

III Congresso Internacional de Especialidades Pediátricas Hospital Pequeno
Príncipe
Data: 28 a 31 de agosto de 2010
Local: Curitiba
Informações: www.crianca2010.com.br

III Congresso Brasileiro de Fibrose Cística
Data: de 01 a 04 de setembro de 2010
Local: Associação Médica de Minas Gerais – Belo Horizonte/MG
Informações e inscrições: (31) 3227-8544 ou
www.rhodeseventos.com.br/fibrose_cistica

VI Jornada Mineira em Defesa da Amamentação
Data: 02 a 04 de setembro de 2010
Local: Auditório 1 do Hospital Mater Dei - Rua Gonçalves Dias, 2.700, Santo
Agostinho, Belo Horizonte/MG
Informações/inscrições: (31) 3224-0857

11° Congresso Brasileiro de Adolescência
Data: 22 a 25 de setembro de 2010
Local: Salvador
Informações: www.adolescencia2010.com.br

7º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente
Data: 23 a 25 de setembro de 2010
Local: Porto Alegre
Informações: www.ensinoepesquisa2010.com.br

16° Congresso Brasileiro de Infectologia Pediátrica
Data: 3 a 6 de novembro de 2010
Local: Florianópolis
Informações: www.infectoped2010.com.br

XXX Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica, XIII Congresso Brasileiro de
Urologia Pediátrica e II Congresso Brasileiro de Cirurgia Pediátrica
Vídeoassistida.
Data: de 14 a 18 de novembro de 2010
Local: Ouro Minas Palace Hotel – Belo Horizonte/MG
Informações: http://www.luminaeventos.com.br/Internet/Projeto%20CIPE%202010.pdf

20° Congresso Brasileiro de Perinatologia
Data: 21 a 24 de novembro de 2010
Local: Rio de Janeiro
Informações: www.perinato2010.com.br
A programação das atividades da SMP está disponível no site
www.smp.org.br

