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O Departamento de Pediatria contribui para êxito do
38º Congresso Brasileiro de Pediatria da Sociedade Brasileira
de Pediatria - SBP
Entre os dias 10 e 14 de outubro, a
cidade de Fortaleza sediou o 38º
Congresso Brasileiro de Pediatria, o 1º
Simpósio de Aleitamento Materno, o 10º
Congresso Brasileiro de Reumatologia
Pediátrica, o 15º Congresso Brasileiro de
Ensino, o 10º Congresso Brasileiro de
Pesquisa e o 3º Congresso Brasileiro de
Médicos Residentes, reunindo mais de
300 palestrantes de todo o país.
Atenderam aos eventos um público
recorde de aproximadamente 6.450
pediatras, oriundos das mais diferentes
regiões do país, consagrando o êxito dos
eventos. Como não poderia deixar de
acontecer, o nosso Departamento de
Pediatria (UNIFESP-EPM) contribuiu
para o êxito dos eventos tendo a
participação de vários docentes como
palestrantes.
No
Simpósio
de
Aleitamento
Materno
houve
a
participação dos Professores Mauro
Batista de Morais e Fabíola Isabel Suano
de Souza e no de Reumatologia
Pediátrica tivemos a participação da
Profa. Dra. Maria Teresa Terreri. As
Professoras Rosana Fiorini Puccini e
Cecília
Micheletti
foram
nossas
representantes nos Congressos de
Departamento de Pediatria

Ensino e Pesquisa e no de Residentes,
bem como no 3º Encontro de Ligas de
Pediatria.

Profas.Dras Rosana, Ruth, Cecília,
Maria Fernanda e Simone

A
programação
científica
do
38º Congresso Brasileiro de Pediatria foi
por mim coordenada em colaboração
com os presidentes dos departamentos
científicos da SBP, além da Diretoria de
Cursos e Eventos, nacional e local.
Participaram da programação científica:
Profa. Dra. Fernanda Luisa Ceragioli,
Profa. Dra. Josefina Aparecida Pellegrini
Braga, Prof. Dr. Mauro Batista de
Morais, Dra. Simone Brasil de Oliveira
Iglesias, Prof. Dr. Gustavo Falbo
Wandalsen
e
Profa.
Dra.
Ruth
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Guinsburg. A coordenação da Comissão
de Temas livres ficou sob os cuidados
da Profa. Dra. Maria Fernanda Branco
de Almeida. Uma vez mais, o
Departamento de Pediatria da UNIFESP-

Prof. Dr. Dirceu Solé

EPM fez-se representar nessa nova
versão do Congresso Brasileiro de
Pediatria da SBP.

Prof. Dr. Tulio Konstantyner

Avaliação Quadrienal da Capes do Curso de Pós-Graduação
em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria
O Curso de Pós-graduação em Pediatria
e Ciência Aplicadas à Pediatria do
Departamento de Pediatria da UNIFESEPM, pela terceira vez consecutiva
recebeu nota 5 na avaliação quadrienal
2013-2016 recentemente concluída pela
Capes. Entre os cursos de Pediatria
pertencentes à Área Medicina II fomos
um dos poucos que mantiveram a nota
da avaliação anterior. Parabéns aos
orientadores que muito têm se esforçado

para manter o padrão de qualidade na
formação
dos
nossos
alunos.
Coordenador Prof. Dr. Dirceu Solé; Vice
Coordenador Prof. Dr. Gustavo Falbo
Wandalsen; Membros da CEPG: Prof.
Dr. Heitor Pons Leite, Profa. Dra. Maria
Isabel Moraes Pinto, Profa. Dra. Maria
Wany Louzada Strufaldi, Profa. Dra.
Marina Carvalho de Moraes Barros e
Profa. Dra. Ruth Guinsburg.

Docentes do Departamento contribuem para reportagem
do SPTV 1ª Edição
Docentes do Departamento contribuem
para reportagem do SPTV 1ª Edição.
No dia 26/10/2017, foi veiculada na
emissora TV Globo uma reportagem
feita pela equipe do SPTV 1ª Edição.
“Mapa da Desigualdade: gravidez na
adolescência”. A reportagem mostrou os
contrastes marcantes na frequência de
gravidez na adolescência, bem como da
mortalidade infantil entre as regiões do
Município de São Paulo, evidenciando
os números preocupantes nos bairros
mais pobres da cidade. Também
abordou a importância da prematuridade
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e do baixo peso ao nascer. Para esse
tema houve a contribuição das
professoras Ruth Guinsburg e Ana Lucia
Goulart que ressaltaram a frequência
elevada de prematuridade no Brasil, os
riscos do nascimento prematuro e a
importância dos cuidados no pré-natal
para sua prevenção. As imagens foram
feitas na Unidade Neonatal do Hospital
São Paulo e no Ambulatório de
Prematuros da Unifesp. O programa
pode ser acessado através do link:
http://g1.globo.com/videos/v/g1/6245224/
https://globoplay.globo.com/v/6245224/programa/
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CORRENDO PELO BEM !
A Acredite-Amigos da Criança com
Reumatismo é uma organização da
sociedade civil, sem fins lucrativos,
fundada em Outubro de 2001, que cuida
dos aspectos sociais do adoecimento,
apoiando
crianças,
adolescentes
atendidas
no
Ambulatório
de
Reumatologia do Departamento de
Pediatria. Auxiliamos as famílias a lidar
com as consequências de doenças
reumáticas complexas, como a artrite
idiopática juvenil e o lúpus eritematoso
sistêmico
juvenil,
entre
outras.
Por meio de atendimentos regulares
auxiliamos
nossos
beneficiários
oferecendo apoio ao tratamento através
de uma equipe multidisciplinar composta
de assistência social, nutrição, psicologia
e fisioterapia, reabilitação e avaliação
odontológica. Sempre com a atuação de
um corpo de voluntários dedicados.
Beneficiamos anualmente cerca de
1.200 crianças, com mais de 7.300
atendimentos. Além disto atuamos no
fornecimento de alguns medicamentos
não fornecidos pelo SUS para os
pacientes.
Para a realização das nossas atividades
contamos com a parceria da sociedade e
a de empresas, além da UNIFESP e do
Hospital São Paulo/SPDM. Realizamos
eventos e ações para a captação de
recursos, que garante a continuidade
das atividades filantrópicas. No dia 3 de
dezembro estaremos fortalecendo a
nossa parceria com a empresa Track &
Field, através da Corrida Run Series.
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Este evento é um dos circuitos mais
conhecidos do Brasil. Atrai milhares de
atletas,
que
buscam
uma
experiência
única
de
corrida.
Nesta corrida, que contará com cerca de
3.000 inscritos, a Acredite participará
com uma tenda com distribuição de
materiais sobre o trabalho desenvolvido,
além de levarmos crianças/adolescentes
com
doenças
reumáticas
para
participarem de uma largada simbólica.
Nosso objetivo é a divulgação do
trabalho desenvolvido pela Acredite.
Contamos
com
o
apoio
de
todos do Departamento! Até lá.

Local da Corrida Run Series: Parque
Villa Lobos – Av. Prof. Fonseca
Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros
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