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PROVA DE HABILIDADES E ATITUDES
Nos dias 3 e 10 de dezembro de 2016

Foram cerca de 30 avaliadores de nosso

aconteceu a prova de habilidades e atitudes

departamento, além de quatro atrizes mirins

para os alunos de 3º e 5º anos da medicina,

e oito modelos de bebês/ crianças do Centro

sob coordenação da Profa. Dra. Maria

Alfa de Habilidades e Atitudes. O comentário

Teresa Terreri. Esta é a segunda edição da

dos alunos foi que em 60 minutos de prova

prova para o 3º ano e a 11º edição da prova

eles sedimentaram tudo o aprenderam em

para o 5º ano. A estrutura e a complexidade

um semestre!

da

organização

das

provas

vêm

aumentando, bem como o número de
professores envolvidos, mas a satisfação
dos alunos tem sido recompensadora.
Este ano, o Departamento de Pediatria
contribuiu com uma questão (em conjunto
com o Departamento de Psiquiatria) das
quatro aplicadas ao terceiro ano e com duas
questões das 10 aplicadas ao 5º ano.
Aluno durante a avaliação

58ª Turma de Residentes em Pediatria iniciam as suas
atividades em março
No início do mês de março, a 58ª turma de

criança e ao adolescente, com rigor técnico-

residentes do Departamento de Pediatria da

científico, qualidade e de modo humanizado.

EPM/Unifesp iniciou as suas atividades,

Neste

buscando uma formação de excelência na

concorrendo para 21 vagas (10,8 candidatos

assistência integral ao recém-nascido, à

por vaga) do Programa de Residência

Departamento de Pediatria

ano

tivemos

228

candidatos

www.pediatria.unifesp.br

Médica em Pediatria, pois 3 vagas já

na Escola Paulista de Medicina e os demais

estavam destinadas a médicos aprovados

em instituições públicas e privadas de vários

no concurso de 2016 e que serviram o

locais do país. Nos dias 23 de fevereiro e 03

exército o ano passado. Em novembro de

março, a Comissão de Residência Médica

2016, os candidatos realizaram a primeira

do Departamento de

fase

reuniões

do

processo

seletivo,

mediante

para

Pediatria realizou

recepção

dos

novos

realização de prova com questões de

residentes (1º ano em Pediatria e os das

múltipla escolha e 79 foram convocados

especialidades pediátricas). Neste ano, 232

para a segunda fase. A segunda fase

pediatras concorreram a 74 vagas dos

ocorreu em janeiro de 2017 e incluiu uma

programas de residência das especialidades

prova

de

habilidades,

multimídia,
bem

uma

como

prova

de

pediátricas (3,1 candidatos por vaga).Assim,

entrevista

do

71 residentes iniciaram os programas de

candidato com análise de currículo. Na

residência

prova de multimídia constavam 50 questões

especialidades

de múltipla escolha, baseadas em casos

Imunologia

clínicos, com recursos de imagens e vídeos.

Gastroenterologia

Na prova de habilidades, o candidato foi

Hemoterapia (4), Infectologia (4), Medicina

avaliado em duas estações práticas, onde

do Adolescente (1), Medicina Intensiva

houve a participação de atores e avaliadores

Pediátrica (12), Nefrologia (7), Neonatologia

previamente instruídos. O Departamento de

(12), Nutrologia (5), Pediatria - ano opcional

Pediatria teve grande contribuição nesse

(2), Pneumologia (4) e Reumatologia (3).

processo, considerando a participação de 59

Enquanto novos residentes chegam, outra

profissionais do seu corpo de docentes e

turma de residentes de segundo ano em

médicos das diferentes disciplinas e setores.

Pediatria finaliza o seu treinamento, com a

A

profissionais

certeza de terem aprendido ao longo dos

abrangeu todas as esferas da prova de

dois anos a excelência na arte do cuidado

residência

na

integral da criança. Dos 24 residentes que

Comissão de Prova e elaboração das

concluíram o programa, 13 optaram por

questões até a avaliação da prova prática e

cursar programas de residência médica em

entrevista dos candidatos. Realizaram a

alguma

entrevista 65 candidatos, oriundos de 16

EPM/Unifesp: Alergia e Imunologia (1),

estados da federação, 32 de São Paulo e os

Medicina

demais de Minas Gerais, Rio de Janeiro,

Adolescente

Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio

Gastroenterologia (2), Endocrinologia (1),

Grande do Sul, Distrito Federal, Goiás, Mato

Nefrologia (1) e Reumatologia (1). Do

Grosso do Sul, Alagoas, Pernambuco, Rio

restante, 3 residentes optaram por realizar

Grande do Norte, Ceará, Piauí, Pará, além

programas em outras universidades, um

de uma candidata do Peru e outra da

servirá a Marinha, e sete optaram por não

Colômbia. Dos 24 residentes de 1º ano

realizar especialização. A Comissão de

recém-ingressos, seis realizaram graduação

Residência Médica em Pediatria dá as boas

participação

desses

médica,

Departamento de Pediatria

desde

atuação

médica

nas

pediátricas:
(7),

(1),

Alergia

Endocrinologia
(6),

especialidade

Intensiva

diversas

(4),

Hematologia

pediátrica

Medicina

Neonatologia

e
(4),
e

na

do
(2),
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vindas aos novos R1 e deseja que os novos

especialidade pediátrica na EPM/Unifesp,

R2 tenham um ano profícuo de muito

bem como para aqueles que sairão da

aprendizado. Também deseja êxito na nova

instituição, e que terão sempre o nosso

jornada

carinho.

dos

R3

que

farão

alguma

Início das atividades da Enfermaria da Disciplina de
Infectologia Pediátrica (DIPe)
Foi com grande alegria que, em 1

o

de

O isolamento é composto por um leito, conta

fevereiro passado, após 4 anos e 7 meses

com ambiente de pressão negativa, o que

fechada para reforma, a Enfermaria da

permite a internação de pacientes que

Disciplina de Infectologia Pediátrica (DIPe)

necessitam de precauções respiratórias para

reiniciou suas atividades com a internação

aerossóis e gotículas respiratórias, como

de seu primeiro paciente. O Professor Dr.

tuberculose bacilífera e varicela no primeiro

Antônio Vladir Iazzetti, que atuou por mais

caso, e doença meningocócica, no segundo.

de

foi

Desde então, temos tido lotação permanente

homenageado neste dia.Sob a chefia da

dos 5 leitos, com um total de 12 pacientes

Dra. Maria Aparecida G. Ferrarini, temos

internados no mês de fevereiro. O início do

atualmente 5 dos 7 leitos em funcionamento

funcionamento da Enfermaria da DIPe vem

pleno. A enfermaria atende às normas do

trazer conforto aos nossos pacientes, além

regulamento técnico para projetos físicos de

de proporcionar um ambiente adequado de

estabelecimentos assistenciais de saúde

treinamento em serviço para os residentes

(RDC50/2002) e à NBR 9050 de 2004, que

em Pediatria e demais profissionais que

estabelece as condições de acessibilidade.

atuam no setor.

30

anos

nesta

enfermaria,

Entrada da unidade

Posto de enfermagem

Dra. Maria Aparecida G. Ferrarini entrega placa de homenagem ao
Prof. Dr. Antônio Vladir Iazzetti em cerimônia e inauguração da
Enfermaria da Disciplina de Infectologia Pediátrica (DIPe)

Placa de homenagem afetiva ao Prof. Antonio Vladir Iazetti
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