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Equipe da Disciplina de Pediatria Geral e Comunitária

Homenagem ao Dr. Renato Nabas Ventura
No dia 29/6, a Disciplina de Pediatria

residentes. Participou do Conselho de

Geral e Comunitária, juntamente com o

Direitos da Criança e do Adolescente no

Departamento de Pediatria, prestaram

município de Embu das Artes. Foi

homenagem

coordenador de programas e projetos

ao

Dr.

Renato

Nabas

Ventura, pediatra que se aposentou e

sociais

encerrou

organização e divulgação do Grupo

suas

atividades

nesta

da

Proec

formado na EPM, pautou sua atuação na

Adolescente Vítima de Violência do

Atenção

Departamento de Pediatria da EPM.

relevante

Criança no município de Embu das

colegas que trabalharam no município

Artes,

ensino-

de Embu das Artes, do Departamento de

(PIDA-Embu).

Medicina Preventiva e amigos, estiveram

Durante mais de 30 anos atuou na

presentes a Profa. Dra. Ana Lucia

organização dos serviços de saúde, na

Goulart e a Profa. Dra. Soraia Tahan,

educação continuada de profissionais de

Chefe e Vice-chefe do Departamento de

saúde e no ensino de graduandos e

Pediatria; a Profa. Dra. Rosana Fiorini

serviço da

Disciplina

Departamento de Pediatria

prática

da

e

Além

de

membros

Criança

contribuição ao Programa de Atenção à

cenário

dos

à

da

Assessor

trazendo

Apoio

participou

instituição no início do mês. Dr. Renato,

Básica,

de

e

Disciplina,
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Puccini, diretora do Campus São Paulo;

acadêmicas seguro do encerramento

e a Profa. Dra. Eleonora Menicucci de

desse ciclo e deixará uma grande lacuna

Oliveira,

para os amigos e para a Disciplina de

Professora

Sênior

do

Departamento de Medicina Preventiva.

Pediatria Geral e Comunitária.

Dr. Renato se afasta de suas atividades

Dr. Renato Nabas Ventura

Público presente

Liga de Especialidades Pediátricas
A Liga de Especialidades Pediátricas
a

oportunidade

de

vivenciar

os

está na sua 12 formação desde sua

atendimentos regulares e em regime de

homologação junto ao Departamento de

plantão. O curso introdutório da Liga de

Pediatria.

apresentava

Especialidades Pediátricas para o ano

atividades em anos anteriores, mas o

de 2018 já está programado para o

estatuto e normativas foram discutidas e

período de 01 a 05 de outubro próximo,

aprovadas em 2007.

Atualmente com

prova 08 de outubro, assim como o

dez alunos participantes, as atividades

Congresso de Ligas de Pediatria do

programadas incluem a participação em

Estado de São Paulo em 06 de outubro,

diferentes

do

que conta com dois de nossos alunos na

Departamento de Pediatria, sempre às

coordenação da tesouraria do evento.

terças-feiras (11:00-13:00h) e tuteladas

Deste modo, a participação deste grupo

por

de alunos reúne conhecimentos teóricos,

A

Liga

disciplinas

professores

administrativos.

já

e

e

setores

técnicos
o

assistência e o inicio da vida associativa

ambulatórios,

que, certamente, estará presente em

enfermaria e pronto-socorro, quando os

seus futuros próximos. Mais uma vez

alunos do quarto-ano médico têm a

necessário se faz agradecer o empenho

atendimento

Acompanham
nos

Departamento de Pediatria
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e apoio da chefia do Departamento de

Setores que o compõe!. Até os próximos

Pediatria nas iniciativas de aproximação

eventos.

dos alunos da Liga e as Disciplinas e os

Alunos da Liga de Especialidades
Pediátricas, Professoras Ana Lucia
Goulart e Soraia Tahan - Chefe e
Vice-Chefe do Departamento de
Pediatria e Prof. Dr. Luiz Anderson
Lopes - Coordenador da Liga de
Especialidades Pediátricas.
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