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Representando o Sr. Secretário da Educação do Estado de São Paulo - Ms. Carolina
Quedas, Profa. Dra. Ana Lucia Goulart - Chefe do Departamento de Pediatria, Dr. Diego
González - Diretor BIREME/OPAS/OMS, Profa. Dra. Conceição Ohara representando a
Reitora da Unifesp, Prof. Dr. Sergio Cravo-Vice Diretor EPM e Vereador Aurélio Nomura

2º Congresso do Estado de São Paulo no Apoio ao Escolar em
Tratamento de Saúde
Organizado

do

favoráveis da Campanha de Incentivo à

Hospital São Paulo e pelo Departamento de

Escolarização de Crianças e Jovens em

Pediatria da EPM/Unifesp, foi realizado nos

Contínuo Tratamento de Saúde,

dias 25 e 26 de maio de 2017 o II Congresso

participaram escolas das redes de ensino

do Estado de São Paulo no Apoio ao

publica e particular do Estado de São Paulo.

Escolar em Contínuo Tratamento de Saúde,

Foram

sob a coordenação da Profa. Dra. Léa

interface saúde-educação, especialmente na

Chuster Albertoni (Área da Educação) e da

perspectiva do afastamento e do abandono

Profa. Dra. Ana Lucia Goulart (Área da

da escolarização de crianças e jovens

Saúde).

acometidos pelas Doenças Crônicas ou de

A sessão de abertura, contou com a

Longa

presença de autoridades acadêmicas da

divulgação de propostas da ordem teórica e

nossa Universidade e representantes da

metodológica e também práticas articuladas

Secretaria da Educação do Estado de São

que objetivam a consolidação do diálogo

Paulo.

propositivo do respeito às diferenças e da

Durante

o

pela

Classe

congresso

Hospitalar

comemoramos

a

abordados

Duração.

promoção

do

temas

da qual

referentes

Contamos

com

exercício

da

mesas

temáticas

à

a

cidadania.

Semana Municipal de Conscientização dos

Conferências,

Direitos da Criança e do Adolescente em

workshops, marcaram a programação.

Atendimento

Contamos também com a participação de

Pedagógico

em

Hospitais,

Ambulatórios e Domicílios (Lei

representantes

0

de

conceituadas

n. 16.530 de 08 de agosto de 2016) e

associações,

divulgamos

ABRALE- Associação Brasileira de Linfoma

os

resultados

Departamento de Pediatria

bastante

como

e

BIREME/OPAS/OMS,

www.pediatria.unifesp.br

e Leucemia, ACREDITE

-

Amigos

da

O evento contou com 137 participantes,

Criança com Reumatismo, Instituto Mauricio

provenientes não só do

Estado de São

de Sousa e Associação Apoio ao Estudante

Paulo mas dos demais Estados da União.

com HIV, a fim de mobilizarmos parceiros
para garantir a universalidade da educação
para os alunos em contínuos tratamentos de
saúde.

O

Evento

palestrantes

foi

nacionais

prestigiado
das

por

instituições

UNIFESP, USP, UNIP e UNICAMP, além da
presença

do

Prof.

Cristian

Marchant

Coordinador Académico de la Fundación
Carolina Labra-CHILE.

Rotary Club Nove de Julho e Ambulatório de Prematuros da
Disciplina de Pediatria Neonatal da Unifesp
No dia 22 de junho, o Ambulatório de

O aparelho foi entregue ao Prof. Dr.

Prematuros da Unifesp recebeu a visita de

Benjamin

alguns associados do Rotary Club Nove de

Emérito do Instituto do Prematuro - Viver e

Julho

Sorrir e à equipe médica do ambulatório.

-

organização

internacional

de

Israel

Kopelman,

Presidente

empreendedores e executivos, líderes em
suas

áreas

de

atuação,

que

prestam

serviços humanitários. Representados pela
Presidente, Adriana Kinoshita, doaram um
Monitor Cardíaco PX 200 A, desenvolvido
com tecnologia digital, destinado a monitorar
pressão arterial, frequência do pulso e
saturação de oxigênio.

O Ambulatório de Prematuros da UNIFESP

Segundo recomendações da VI Diretrizes

oferece

Brasileiras

a

especializado aos prematuros nascidos no

mensuração da pressão arterial em crianças

Hospital São Paulo, Hospital Municipal

é mandatória a partir de 3 anos de idade,

Vereador José Storopolli e Hospital Estadual

nas consultas de rotina e nos atendimentos

de

de emergência, e uma avaliação mais

acompanhamento

precoce deve ser realizada em pacientes de

adolescentes entre 0 e 19 anos, sendo que,

risco entre os quais estão incluídos os

a cada ano, cerca de 100 novas crianças

prematuros.

ingressam para o atendimento.

de

Hipertensão

Departamento de Pediatria

Arterial,

seguimento

Diadema.

multiprofissional

Atualmente

estão

1000

crianças

em
e

www.pediatria.unifesp.br

