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Equipe da Disciplina de Infectologia Pediátrica

Disciplina de Infectologia Pediátrica da EPM/Unifesp
comemora 30 anos do CEADIPe
No dia 1º de dezembro comemorou-se,

conquistas”, sendo homenageada pela

mais uma vez, o Dia Mundial de

equipe.

Combate à Aids! Durante a última

Um

reunião de 2017 do Departamento de

serviço foi apresentado aos colegas

Pediatria,

presentes, e um álbum de fotos

ocorrida

em

28

de

vídeo

comemorativo

com

Pediátrica comemorou os 30 anos do

pacientes

Ambulatório de Aids Pediátrico – o

foi confeccionado

CEADIPe. Nesse evento, a Profa. Dra.

carinho

Regina

Apresentado na introdução do álbum,

idealizadora

de

Menezes

desse

Succi,

Ambulatório,

ministrou a palestra “Infecção vertical

o

trecho

dos

o

novembro, a Disciplina de Infectologia

Célia

textos

sobre

profissionais,

e parentes

de pacientes
com

pela

a

seguir

muito
equipe.

mostra

o

envolvimento de todos nessa jornada:

pelo HIV - 30 anos de desafios e
“Em 1987, começamos e receber as primeiras crianças com aids.
Em todos esses anos, compartilhamos as histórias de muitas vidas...
De mães recém-diagnosticadas com um vírus ainda pouco conhecido,
Associado a preconceito e discriminação.
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De poucos pais presentes e
participantes,
De crianças frágeis e debilitadas, que
indagavam o motivo
De tomarem tantos remédios...
De adolescentes inquietos com seus
corpos e segredos,
De avós ora atônitos, ora
incansáveis...
Vivenciamos e participamos dos
progressos
Que vieram com uma rapidez sem
precedentes.

Profas. Dras. Daisy Maria Machado e Regina Célia
de Menezes Succi

Acompanhamos alunos de medicina,
estagiários, residentes...
Olhos e ouvidos sedentos de
aprendizado.
Mas... um fato é inquestionável,
Aprendemos muito mais do que
ensinamos,
A experiência humana foi inigualável...”

A alegria do convívio amigo, das trocas, conquistas e a sensação de dever
cumprido preencheu este dia de comemoração!

Homenagem da Disciplina de Gastroenterologia Pediátrica à
Profa. Dra. Elisabete Fores Kawakami
No

dia

30/11,

de

de Pediatria e amigos da professora

Gastroenterologia Pediátrica realizou

Elisabete: a biomédica Renata Vigliar,

uma cerimônia de homenagem

à

a professora Francy Reis da Silva

Profa. Dra. Elisabete Fores Kawakami,

Patrício e o professor Gilberto Petty da

em

aposentadoria

Silva. O professor Mauro Batista de

oficializada em setembro. Estiveram

Morais manifestou o reconhecimento

presentes

da Disciplina na importante trajetória

virtude

de

os

a

sua

Disciplina

docentes,

técnicos

administrativos (TAE) e residentes da

da

Disciplina; a professora Ana Lucia

reforçada pelas manifestações das

Goulart representando o Departamento

professoras Vera Lucia Sdepanian e

Departamento de Pediatria

professora

Elisabete,

que

foi
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Soraia Tahan. A professora Elisabete

profundos ensinamentos de vida a

implantou o Setor de Endoscopia

todos. A Profa. Dra Luciana Silva,

Digestiva Alta na Disciplina, criou um

presidente

de

laboratório

de

de

professora

Elisabete,

Helicobacter

pylori,

grande

mensagem

produção

na

pesquisa
teve

pós-graduação

com

SBP,

de

amiga
enviou

homenagem

da
uma
à

professora Elisabete. Os TAE Silvio K.

orientadora de teses de mestrado e

Ogata

doutorado, com expressiva produção

discípulos da professora Elisabete,

científica de reconhecimento nacional

manifestaram

e internacional.

A professora Ana

com muita emoção e carinho. A

Lucia Goulart exaltou a participação da

professora Elisabete expressou seus

professora Elisabete no contexto do

agradecimentos,

Departamento de Pediatria e Escola

planejada

Paulista de Medicina, como a sua

aposentadoria

dedicada atuação na coordenação de

cumprida.

módulo do 4º ano médico. Outros

singelo e especial. O Departamento de

docentes e TAE presentes também

Pediatria

expressaram homenagem à professora

Elisabete pelo seu legado médico-

Elisabete

assistencial, científico e pessoal em

ressaltando

completude

como

universitária,

bem

a

sua

professora
pelos

e

Rodrigo

seus

S.

Machado,

agradecimentos

abordou

trajetória
após

e
sua

a

sua

a

sua
missão

Foi um encontro muito

parabeniza

a

professora

nossa instituição!

seus

Público presente na Homenagem da Professora Elisabete Fores Kawakami
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Apresentação do Anteprojeto Arquitetônico do
Instituto da Criança e do Adolescente da Unifesp

No dia 12/12/2017 foi realizada a

diagnóstico por imagem, além dos

apresentação da versão mais recente

diagnósticos

do

Também deverá contar com centro

anteprojeto

arquitetônico

do

das

Instituto da Criança e do Adolescente

cirúrgico,

da

a

unidade de terapia intensiva, leitos dia,

participação da Profa. Dra. Rosana

unidades especiais (diálise, queimados

Fiorini Puccini, Diretora do Campus

e psiquiatria) e unidade de internação.

São Paulo, e de representantes da

As

Escola Paulista de Enfermagem e dos

encaminhadas

diversos Departamentos da Escola

Departamentos, Disciplinas e Setores

Paulista de Medicina envolvidos com o

que

Instituto. O projeto foi planejado pelas

assistência relacionados à criança e ao

arquitetas Fernanda Sandini e Bruna

adolescente, com a solicitação de

Marrocos, que fizeram a apresentação

envio

do mesmo.

26/02/2018.

A área computável do edifício é de

Estamos com isso concluindo uma

aproximadamente 19.000 m 2, estando

etapa importante desse projeto que

planejado

terá um grande impacto social e

Unifesp,

que

para

contou

com

receber

os

ambulatórios de assistência à criança

setor

especialidades.

plantas

têm

de

de

do

hemodinâmica,

Instituto

aos

vínculos

foram

chefes

com

sugestões

ensino

até

o

de

e

dia

acadêmico.

e ao adolescente, laboratório clínico,

Parte do público presente na apresentação do anteprojeto do
Instituto da Criança e do Adolescente da Unifesp
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