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RETROSPECTIVA DO DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 2016
As

realizações

certamente

- 18 a 20 de abril - Concurso Público para

representam inspiração e estímulo para

Professor Adjunto. A banca foi presidida

continuarmos nosso trabalho e termos novas

pelo Prof. Dr. Dirceu Solé e teve como

conquistas neste ano que se inicia!

membros Profa. Dra. Dayse Maria Lourenço,

- 14 de março - teve início o Curso de

Prof. Dr. Gustavo Falbo Wandalsen, Prof.

Extensão em Pedagogia Hospitalar como

Dr. Clovis Artur Almeida da Silva, Prof. Dr.

parte

Atendimento

Luiz Gonzaga Tone e Prof. Dr. Emílio Carlos

Pedagógico e Educacional do Departamento

Elias Baracat. Foram admitidas para compor

de Pediatria da EPM-UNIFESP, que tem

o quadro de docentes do Departamento de

como proposta abordar temas teóricos e

Pediatria a Profa. Dra. Adriana Aparecida

práticos sobre a articulação entre Educação

Siviero Miachon e a Profa. Dra. Fabianne

e Saúde, assim como os aspectos legais do

Altruda de Moraes Costa Carlesse.

direito

de

- 18 e 19 de maio - 1 Congresso do Estado

tratamento de saúde. Para tanto, contou

de São Paulo no Apoio ao Escolar em

com

Tratamento de Saúde e a

do

à

a

de

Programa

educação

participação

2016

de

em

de

contextos

docentes

do

o

2ª Jornada

Departamento, professores que atuam na

Interestadual de Apoio à Educação do

classe hospitalar do Hospital São Paulo,

Escolar em Tratamento de Saúde, 2016 –

professores da Educação com comprovada

São Paulo & Pará. As professoras Léa

experiência em Pedagogia Hospitalar, além

Chuster Albertoni e Ana Lucia Goulart

de

Mental,

participaram da organização do evento, que

Enfermagem e Serviço Social. O curso teve

foi realizado no Anfiteatro Boris Casoy e

duração de 8 meses e a primeira turma foi

contou

composta por 40 alunos das áreas da

participantes provenientes de vários Estados

Educação, Saúde e Direito.

do país. Teve como objetivo incentivar a

profissionais

da

Departamento de Pediatria

Saúde

com

aproximadamente

250
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pesquisa científica, oportunizar a troca de

Renato Nabas Ventura, Dra. Glaura César

experiências

conhecimentos

Pedroso, as Psicólogas Sílvia Mara H.

entre profissionais das áreas da saúde e da

Joppert e Solange Aparecida de Araújo,

educação, colaborando para atender, de

Assistente

forma cada vez mais qualificada, os alunos

Monteiros Robles e a Enfermeira Ieda

em tratamento de saúde em hospitais e

Aparecida

ambulatórios.

Enfermagem do Hospital São Paulo.

- 07 de julho - Progressão para Professor

- 18 de outubro - Progressão para Professor

Titular do Prof. Dr. Antonio Sérgio Petrilli. A

Titular da Profa. Dra. Elizabete Kawakami

banca foi presidida pelo Prof. Dr. Moisés

Fores. A banca foi presidida pela Profa. Dra.

Cohen e teve como membros a Profa. Dra.

Ruth Guinsburg e teve como membros a

Magda Maria Sales Carneiro-Sampaio, Prof.

Profa. Dra. Magda Maria Sales Carneiro-

Dr. Carmino Antonio de Souza e Prof. Dr.

Sampaio, Prof. Dr. Claudio Leone e o Prof.

Carlos Sergio Chiattone.

Dr. Werther Brunow de Carvalho.

- 18 de agosto - I Fórum sobre Violência

- 03 a 05 de novembro - XI Curso de

Contra

Atualização em Pediatria da Escola Paulista

e

mobilizar

Criança

e

Adolescente

do

Social

Roseli

Carneiro

EPM. O evento discutiu o fenômeno da

científica, constituída por representantes de

violência contra criança e adolescente, o

todas

papel dos profissionais de saúde e as

preparou cuidadosamente a programação

possibilidades de intervenção. O Fórum

com temas relevantes das inúmeras áreas

contou com a presença de palestrantes com

da Pediatria. O evento foi realizado mais

grande experiência no assunto e certamente

uma vez no FECOMERCIO, contou com 574

contribuiu para aperfeiçoar o conhecimento

participantes de vários Estados do país e

dos profissionais nesse tema tão relevante e

teve sua qualidade científica e organização

complexo.

no

amplamente

Anfiteatro Boris Casoy e teve a participação

participantes

de 81 profissionais de diversas áreas. Nesse

Durante o curso foi realizado o lançamento

evento foi comunicada a criação do Núcleo

do livro “Asma no lactente, na criança e no

de Estudo sobre a Violência contra a

adolescente”, que tem como editores os

Criança e o Adolescente, que tem como

professores Dirceu Solé, Gustavo Falbo

membros a Profa. Dra. Soraia Tahan, Dr.

Wandalsen e Fernanda Córdoba Lanza.

evento

Departamento de Pediatria

foi

realizado

Unifesp.

disciplinas

do

A

de

de

as

da

Diretoria

Departamento de Pediatria da UNIFESP-

O

Medicina

da

Aparecida

Departamento,

reconhecidas
e

pelos

comissão

pelos

patrocinadores.
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INSTITUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA UNIFESP

Foi com muita alegria que realizamos no dia

apresentações para os Departamentos de

09 de dezembro no Departamento de

Ortopedia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia

Pediatria a primeira apresentação detalhada

e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Neurologia

do pré-projeto arquitetônico do Instituto da

e Neurocirurgia, Diagnóstico por Imagem e

Criança e do Adolescente da Unifesp (ICA),

Fonoaudiologia. Pretendemos com essas

que está sendo elaborado pelas arquitetas

apresentações que seja iniciado o processo

Bruna Marrocos e Fernanda Sandini da

de envio de sugestões que poderá ser

GEIH da SPDM. A reunião contou com 31

agilizado e ampliado com a criação do site

participantes entre docentes e médicos do

do ICA, que está sendo elaborado pelo

quadro de técnicos administrativos, além de

Marcelo e pela Joana e contará com a

representantes

contribuição da Dra. Rosa Resegue.

psicologia,

do

da

serviço

Em reunião realizada dia 19/12/2016 com o

hospitalar, dos pós-graduandos e médicos

Conselho Gestor do Hospital São Paulo

residentes do Departamento e também dos

ficou formalizada a criação de um Grupo de

alunos de graduação. O projeto foi muito

Trabalho que irá discutir as próximas etapas

bem avaliado pelo Departamento, tendo

do ICA, será coordenado pela Profa. Dra.

recebido algumas sugestões interessantes

Ana Lucia Goulart e Profa. Dra. Soraia

que

Tahan e terá representantes da Escola

analisadas

pelo

da

da

classe

serão

fisioterapia,

social,

grupo

de

trabalho. No dia 13 de dezembro o projeto

Paulista

foi apresentado na reunião do Conselho do

Gestor do HU, do Departamento de Cirurgia,

Departamento de Cirurgia, onde também foi

do

bastante

elogiado

expressivos.

Estão

e

de Enfermagem, do Conselho

Departamento

de

Diagnóstico

por

recebeu

apoios

Imagem e do Departamento de Medicina

planejadas

outras

Laboratorial.

Apresentação do Instituto da Criança e do Adolescente

Público presente na apresentação

da Unifesp dia 09 de dezembro de 2016
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Público presente na apresentação

Profa. Dra. Ana Lucia Goulart, funcionários
Marcelo A. de Souza, Joana D'arc Oliveira,
Arquitetas Bruna Marrocos, Fernanda Sandini,
Profa. Dra. Soraia Tahan
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