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O Departamento de Pediatria 

renovou o termo de cooperação com 

o Hospital Infantil Sabará para 

realização de estágio dos médicos 

residentes do Programa de Medicina 

Intensiva Pediátrica. Essa parceria 

teve início em 2016 e tem contribuído 

de forma expressiva para a formação 

dos residentes. Todos os residentes 

de 1º e 2º ano do programa de 

medicina intensiva pediátrica 

desenvolvem atividades na forma de 

um estágio curricular na UTI do 

hospital, onde têm a oportunidade de 

acesso à tecnologia médica 

avançada, tais como equipamentos 

para suporte ventilatório e 

hemodinâmico de uso não rotineiro. 

Os médicos residentes também 

podem vivenciar a dinâmica de 

trabalho em uma UTI Pediátrica de 

um hospital de referência no 

atendimento a pacientes gravemente 

enfermos, ampliando o entendimento 

da dinâmica profissional da área de 

atuação. Além das atividades 

práticas, os residentes participam da 

elaboração de temas livres e 

revisões bibliográficas sobre os 

casos atendidos. Durante o estágio 

eles permanecem sob supervisão de 

preceptores do Hospital Infantil 

Sabará, sendo seu desempenho 

avaliado por esses preceptores. É 

entendimento do Dr. Nilton Ferraro 

Oliveira, coordenador do programa, 

que estes aspectos justificam 

amplamente a realização do estágio, 

acrescentando conhecimentos e 

habilidades que enriquecem a 

formação do residente. O Dr. José 

Luiz Egydio Setúbal, Presidente da 
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Fundação José Luiz Egydio Setúbal 

mantenedora do Hospital Infantil 

Sabará e a Dra. Fátima Rodrigues 

Fernandes, Diretora Executiva do 

Instituto PENSI elogiaram o 

desempenho dos residentes do 

programa e se mostraram bastantes 

receptivos para a ampliação dessa 

parceria. Aproveitamos a 

oportunidade para expressar nossos 

agradecimentos. 
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Assinatura do Termo de Cooperação UTI do Hospital Sabará 

 

 

 

 

É com alegria que participamos o 

início da reforma dos imóveis que 

serão a nova sede da Disciplina de 

Infectologia Pediátrica (DIPe) do 

Departamento de Pediatria. A 

Associação Grupo de Apoio à Aids 

Infantil (GAIDSI) - organização não 

governamental, se propôs a enfrentar 

esse desafio, arcando com os custos 

iniciais da reforma. Entretanto, não 

dispomos da totalidade dos recursos 

e precisamos de parceiros nessa 

empreitada. Contamos com você, 

colega que conhece nosso trabalho, 

para nos ajudar!  Você pode fazer 

doações de qualquer valor. 

Depósitos poderão ser feitos para a 

Associação Grupo de Apoio à Aids 

Infantil – CNPJ 05 440 956/0001-28 - 

Banco do Brasil, agência 1898-8, 

Conta 9.776-4. Outra possibilidade 

de auxílio é através do link 

http://vaka.me/775739. Ajudem a 

divulgar nossa vaquinha solidária 

enviando aos amigos e familiares! 

 

 

 

 

  DADA A LARGADA DA REFORMA DO AMBULATÓRIO DA DIPE! 

http://vaka.me/775739


Apoie essa causa!

Participe do almoço comemorativo de 15 anos.

Informações com Giselle – Tel: 5571-9277

E-mail: atendimento@institutodoprematuro.org.br

Nesses 15 anos o Instituto do Prematuro – Viver e Sorrir apoiou várias iniciativas 

da Disciplina de Pediatria Neonatal da EPM/Unifesp, 

podendo-se destacar:

Renovação da Unidade Neonatal do HSP

Ampliação do Ambulatório de Prematuros

Aparelhos de Ecocardiograma/Ultrassom

Aparelho de Eletroencefalograma

Vestuário para o Método Canguru

Material de Simulação Realística

entre muitas outras ...

Em 2018 o Instituto do Prematuro – Viver e Sorrir apoiou as 
crianças e adolescentes do Ambulatório de Prematuros e os 

hospitais vinculados à Disciplina de Pediatria Neonatal, 
totalizando R$ 264.529,00 em

Fórmulas Lácteas               
Cestas básicas    
Medicamentos 
Lanches para pacientes 
Fraldas                         
Vale Transporte 

Óculos                           
Próteses
Cadeiras de Rodas     
Palmilhas
Órteses                  
Materiais para as UTI´s 




