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Profa. Beatriz Tavares Costa Carvalho

Ficou encantada, virou uma estrela!
Em 26 de Maio de 2019, às 23 horas, a

internacionais de pesquisa nessa área.

amiga e Profa. Dra. Beatriz Tavares Costa

Em 2000 foi admitida como orientadora do

Carvalho nos deixou e foi para uma outra

Programa de Pós-graduação em Pediatria

dimensão!
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126 trabalhos científicos em periódicos

(EPM-UNIFESP, 1988). Obteve o título de

com peer review além de 41 capítulos de
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em Ciências (1994) pelo Programa de

do Centro Brasil - UNIFESP da Fundação
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Jeffrey Modell por seu trabalho na difusão
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profissionais de saúde, trabalho que lhe
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Alergia,

rendeu vários prêmios e reconhecimento

Reumatologia.

internacional. Em 2013 obteve o título de

Desde então concentrou sua linha de

Livre Docência em Alergia e Imunologia

atuação na área das imunodeficiências

Clínica. Proferiu várias conferências em

primárias, integrando grupos nacionais e
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da sua grande dedicação à carreira

todos que a rodeavam, deixa-nos o

acadêmica

sua

consolo de que continuará fazendo o

atenção aos pacientes. Sempre muito

mesmo, pois ficou encantada e tornou-se

devotada

uma

nunca

e

descuidou da

atuante,

criou

o

centro

estrela

de

primeira

grandeza!

nacional com o maior número de casos de

Disciplina de Alergia, Imunologia Clínica e

imunodeficiências primárias registrados

Reumatologia Pediátrica.

em banco específico (BRAGID) além do
primeiro
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Imunoglobulina

de
Humana,

Infusão

de

referência

nacional.
Pelo pouco que aqui transcrevemos e
pelo

muito

que

convivemos,

temos

certeza que Beatriz fará muita falta a
todos nós. Pessoa doce, sábia no trato
com todos, sensata, colega exemplar e
querida, sempre preocupada com o bemestar dos pacientes, de seus familiares e
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37th Annual Meeting of the European Society for Pediatric
Infectious Diseases, ESPID 2019
Unidade Curricular Eletiva
É com grande satisfação que a Disciplina
de Infectologia Pediátrica anuncia o
grande número de trabalhos aceitos para
apresentação no 37th Annual Meeting of
the European Society for Paediatric
Infectious Diseases, ESPID 2019, que
ocorreu em Ljubljana, Slovenia, de 6 a 11
de Maio de 2019. Tivemos apresentações
orais, apresentações em “meet the expert
session”, pôsteres comentados e pôsteres
com visualização.
Apresentações orais:
-Differential
immunological
profiles
according to HIV viremia among vertically
HIV-infected adolescents on prolonged
cart;
-Blood stream infections (bsi) caused by
Candida spp in a reference center for
pediatric oncology in Latin America:
epidemiology and associated factors.
Poster comentado:
- High rates of measles seronegative
status among adolescents and adults
living with hiv despite previous vaccination
-Cat-scratch
disease:
different
manifestations, same disease;
- Prevalence of syphilis in dolescents and
young adults vertically HIV-infected;
E-poster viewing:
- Pericarditis for herpes simplex virus type
7 in adolescent - case report;
- Postnatally acquired cytomegalovirus
infection: to give or not to give raw breast
milk;

- Tuberculous meningitis – disabling form
in a teenage girl;
- Subacute presentation: if you don´t
suspect it, you delay the diagnosis;
- Identifying and addressing vaccine
hesitancy among Brazilian doctors;
- Second generation of HIV exposed by
vertical transmission: a case control study;
- Localized BCG adverse event interferes
with tuberculin skin test and it is relevant
for tuberculosis diagnosis
Meet the Expert - apresentação oral:
- Postnatally acquired cytomegalovirus
infection: the unpasteurized human milk
dilemma
Além disso, na apresentação de caso
clínico do Walter Marget Educational
Workshop,
dois
casos
foram
apresentados e um deles, apresentado
pela nossa ex-residente Dra. Rita Soares
Barbosa Cardona, recebeu o prêmio de
melhor caso clínico nesse workshop.
- Prêmio de melhor apresentação:
Subacute presentation - if you don´t
suspect it, you delay the diagnosis
(Cardona R, Puccini P, Monteiro AIMP,
Ferrarini MAG)
An
uncommon
sporotrichosis
presentation in a healthy adolescent: the
importance
of
epidemiological
investigation

Rita Soares Barbosa Cardona (ex-residente da DIPe), Raquel Mayumi Simakawa (R4), Adriana Maria Paixão de Sousa da Silva (PG),
Ana Paula Carvalho do Amaral (ex-residente da DIPe), Andrea de Araujo Soares Mansinho (ex-residente da DIPe), Denise Lopes
Santos (PG), Profa. Dra. Maria Isabel de Moraes Pinto
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Dra. Rita Cardona

Dra. Adriana Sousa

Dra. Raquel Mayumi

A Liga de Especialidades Pediátricas em seu
Décimo Segundo Aniversário
Ao completar seus doze anos de

coordenados pela Dra. Gisele Limongeli
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Gurgueira é bastante reconhecida pelos
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as
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que

agradecem
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Pediatria, a Liga de Especialidades

disponibilidade e empenho em procurar

Pediátricas se reúne para a tradicional

o melhor formato. Os alunos também

cerimônia de entrega dos jalecos para

têm

seus integrantes. Após participar da

desafiadores tal como o que será

semana do curso introdutório e terem

desenvolvido junto ao grupo de Núcleo

sido aprovados no teste de acesso, os
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doze integrantes da Liga passam a

Adolescente Vítima de Violência, com

frequentar a programação prática e

programação

teórica desenvolvida em conjunto com

desenhada com o apoio da Dra. Glaura

os membros do ano anterior, contando

César Pedroso. Outro ponto importante

com a participação importante da Chefia

a ser ressaltado neste décimo segundo

do

aniversário, será a participação dos
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propiciar
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à
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Integrativa, a se realizar no próximo dia

cenários onde os alunos podem contar

08 de junho de 2019. Os alunos da Liga

com

de

atividades

a

no

se

orientadas

por

Especialidades

preceptores. Assim tem sido feito com

agradecem

algumas das atividades já programadas

comissão organizadora, em nome do

que foram remodeladas devido aos

Prof. Dr. Claudio Arnaldo Len, ao

ajustes

necessários.

facilitar o acesso dos integrantes da

Com relação àquelas realizadas no

Liga. Para o segundo semestre a

Pronto Socorro de Pediatria, a presença

realização do Curso de Introdução a

e

Liga de Especialidades Pediátricas está

administrativos

importância
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prevista para a segunda metade do mês

Agradecemos

a

participação

de outubro, como já é tradicional, e

dedicação

conta com a participação de docentes e

Departamento que têm recebido e

médicos do Departamento de Pediatria.

orientado

Estes têm tornado possível a realização

Especialidades Pediátricas.

dos

os

e

membros

alunos

da

Liga

a
do

de

das aulas e discussões, além de
abrilhantar a atividade ao compartilhar
suas experiências e comentários. O
curso é aberto a outras áreas da saúde
da UNIFESP e tem recebido inscrições
até mesmo de alunos de outros campi.
No entanto, a prova para o ingresso é
oferecida para aqueles regularmente
matriculados

no

terceiro

ano

da

Graduação em Medicina da Escola
Paulista de Medicina. O entusiasmo e o

Profa. Dra. Ana Lucia Goulart, Profa. Dra. Soraia Tahan,
Preceptor Prof. Dr. Luiz Anderson Lopes e os alunos da
Liga de Especialidades Pediátricas.

compromisso com a Pediatria é notável
entre estes jovens estudantes.
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