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Residentes de primeiro ano da Pediatria

Departamento de Pediatria dá as Boas Vindas aos novos
Residentes 2019

Em 26 de Fevereiro, o Departamento de
Pediatria e a Comissão de Residência
Medica em Pediatria receberam os
novos residentes de primeiro ano. A
Professora Ana Lucia Goulart, chefe do
Departamento de Pediatria, realizou uma
apresentação sobre o Departamento. A
Dra. Cecília Micheletti, coordenadora da
Comissão de Residência Médica em
Pediatria descreveu o programa que
iniciou em 1 de março de 2019. Esta é a
primeira turma do novo programa de 3
anos. Foram disponibilizadas 18 vagas
de acesso direto. O processo seletivo
iniciou com a inscrição de 283
candidatos para a primeira fase, sendo
selecionados 56 candidatos para a
segunda fase e entrevista e todas as 18
vagas foram preenchidas. No dia 1 de
março,
as
apresentações
foram
realizadas para os residentes das áreas
de atuação (UTI, Alergia e Imunologia,
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Reumatologia,
Nefrologia,
Gastroenterologia, Infectologia, Medicina
do
Adolescente,
Endocrinologia,
Nutrologia, Pneumologia, Hematologia).
Agradecemos
a
participação
dos
docentes e médicos das diferentes
Disciplinas e Setores do Departamento
nas várias etapas do Processo Seletivo.
Damos as boas vindas a todos esses
jovens médicos e desejamos que a
Residência em Pediatria seja um período
de
enriquecimento
profissional
e
pessoal.
Comissão de Residência Médica em
Pediatria:
Cecília
Micheletti
(coordenadora), Nilton Ferraro de
Oliveira, Claudio Arnaldo Len, Fabianne
Altruda de Moraes Costa Carlesse, Allan
de Oliveira Chiaratti, Carla Serrano
(preceptora) e Jonas Santos Silva
(secretário).
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Residentes de todas as áreas, chefia do Departamento e preceptores de áreas.

Residentes da Disciplina de Alergia e Imunologia Pediátrica
recebem Prêmio em Congresso Americano de Alergia e Imunologia

Entre os dias 22 e 25 de fevereiro
aconteceu na cidade de San Francisco o
Encontro Anual da Academia Americana
de Asma, Alergia e Imunologia, um dos
principais
eventos
na
área
da
Alergologia Mundial.
Vários trabalhos realizados pelo setor de
Alergia e Imunologia clínica foram
submetidos
à
apreciação
para
apresentação como tema livre ou pôster.
Cinco deles, de autoria de residentes da
Disciplina (R3 e R4), foram agraciados
com "International Travel Grant Award" o
que possibilitou a ida desses residentes
ao evento. Os trabalhos premiados e os
respectivos autores foram: 1- “Poor
specific antibody response in patients
with mucopolysaccaridosis” – Dra.

Dra. Marília Magalhães Moraes
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Marília M Moraes; 2-“Clinical and
laboratory evaluation of patients with
common variable immunodeficiency” –
Dra. Isabela B Manhães; 3- “Drug
induced
anaphylaxis:
are
there
differences comparing to food triggere
reactions?” – Dra. Patrícia G Ayres
Bastos; 4- “Oral tolerance versus
immunonological mechanism in children
with cows milk allergy” – Dra. Luiza M
Marino; 5-“Yellow fever vaccine (YFV) for
patients with egg allergy: protocol,
proposal” – Dra. Barbara Luiza B
Cançado.
Parabéns aos residentes e aos membros
da Disciplina de Alergia, Imunologia
Clínica e Reumatologia Pediátrica!

Dra. Isabella Burla Manhães

Profa. Márcia Mallozi, Dra. Patrícia Guerzet
Aires Bastos e Profa. Carolina S. Aranda
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Dra. Luiza Moulin Marino

Dra. Bárbara Luiza de Brito Cançado

Professoras e Residentes em
americano de Alergia e Imunologia

Congresso

Dia de Atenção ao Prematuro

O Instituto do Prematuro - Viver e Sorrir, que
tem como objetivo apoiar as atividades
desenvolvidas pela Disciplina de Pediatria
Neonatal, está completando 15 anos. Nessa
trajetória o Instituto implantou no calendário do
Município de São Paulo e do Estado de São
Paulo o Dia de Atenção ao Prematuro, que é
comemorado no dia 14 de março.
Neste ano a Sociedade de Pediatria de São
Paulo, juntamente com a Disciplina de
Pediatria Neonatal e o Instituto do Prematuro –
Viver e Sorrir, estão promovendo a campanha
Março Lilás que tem como objetivo alertar a
população em geral para a importância da
prematuridade. O Brasil apresenta números
bastante preocupantes, com aproximadamente
11% do total de nascimentos por ano sendo
prematuros e a prematuridade representando
a principal causa de mortalidade infantil.
A campanha consta de divulgação em redes
sociais, colocação de banners em hospitais e
outros estabelecimentos, distribuição de
folhetos e de pins alusivos ao tema.
Esperamos contar com o apoio de vocês e que
juntos possamos conscientizar o maior número
de pessoas sobre esta causa!
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