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Professora Josefina Braga é considerada é uma das principais
referências na área de hematologia pediátrica do país

A Profa. Dra. Josefina Aparecida Pellegrini
Braga foi indicada pela diretoria da
Associação Brasileira de Hematologia e
Hemoterapia (ABHH) para realizar uma
entrevista sobre sua carreira na importante
revista desta associação: “Hemo em Revista”.
Ela é a chefe do Setor de Hematologia
Pediátrica de nossa Universidade, e faz parte
do Comitê Científico da ABHH e da Sociedade
Brasileira de Pediatria.
Parabéns Doutora Jô!!

Trabalho Premiado da Disciplina de Infectologia Pediátrica

e Homenagem à Professora Regina Succi
O 20º Congresso de Infectologia Pediátrica
ocorrido em Salvador, Bahia, em novembro
passado,
reuniu
mais
de
1100
congressistas. Tivemos um número recorde
de trabalhos científicos inscritos, com mais
de 400 apresentações. O trabalho
“Depressão e uso de substâncias em jovens
vivendo com o vírus da imunodeficiência
humana (HIV): triagem como atenção ao
cuidado” realizado pela Disciplina de
Infectologia Pediátrica da UNIFESP foi um
dos premiados. Foram autores: Daisy M.
Machado, Aída Gouvêa, Fabiana Bononi do
Carmo, Eliana Galano, Suênia Beltrão, Érica
Paulino e Regina Succi. A Professora
A professora Regina Succi ao receber a Regina Succi recebeu uma homenagem
homenagem rodeada pela Dra. Érica Paulino, Profa.
especial por toda uma vida dedicada à
Daisy M. Machado e Dra. Fabiana do Carmo.
Infectologia Pediátrica.
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