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Professoras Dras. Simone Brasil O. Iglesias, Carlota Blassioli Moraes, Allison
Caldwell, Melody Cunningham, Ana Lucia Goulart e Prof. Dr. Antonio Sérgio Petrilli.

1º Simpósio Internacional de Cuidados Paliativos
Pediátricos Hospital do GRAACC- IOP/Unifesp
Nos dias 19 e 20 de outubro de 2018
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Trabalho da Disciplina de Infectologia Pediátrica Premiado no
BRAINCOMS 2019
Brazilian International Congress of Medical Students

Profa. Dra. Daisy Maria Machado e aluno do 4º ano de medicina Vicente Penido da Silveira
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