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No recente lançamento do 

livro  "História da Residência Médica - 

parte II", de autoria de Afonso Carlos 

Neves, nosso tão querido Professor 

Benjamim Kopelman recebeu capítulo 

especial! No ano de 1960, o Prof. Dr. 

Benjamin Kopelman foi o primeiro 

residente da EPM, ainda de maneira 

oficiosa, pois a residência médica ainda 

engatinhava no Brasil e na EPM 

começava nesse momento. 

Incorporado no espírito de pioneirismo 

da EPM, iniciava assim essa atividade 

que ainda não era bem compreendida 

pelo nosso meio. Seus primeiros 

passos foram seguidos por outros, de 

modo que entre 1967 e 1968 a 

Residência em Pediatria se oficializou 

na EPM. O Prof. Benjamin, ainda 

quando aluno, estava certo de que viria 

a ser um endocrinologista. Mas, ao 

passar pela Pediatria no Internato, 

ainda uma área modesta nesta escola, 

encantou-se de tal forma que decidiu 

mudar de área. Desse modo, logo após 

se formar, ingressou nessa categoria 

ainda nova de Residência em 

Pediatria,  a partir daí galgou os passos 

para seu sucesso como docente e 

profissional! Essa homenagem tão 

oportuna foi uma oportunidade de festa 

e agradecimento ao seu maravilhoso 

trabalho como pessoa e profissional 

exemplar! 
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Profa. Daisy, Profa. Ana, Prof. Benjamin e 

 Dr. Afonso Neves Público presente 

 

  

  

 
O tema da Reunião Científica do 

Departamento de Pediatria do dia 12 

de novembro foi Medicina Integrativa. 

Nesta ocasião foram apresentados 

temas de interesse por renomados 

especialistas, todos vinculados de 

alguma maneira à Escola Paulista de 

Medicina. O Prof. Dr. Sergio Eiji Furuta, 

presidente da Associação Paulista de 

Homeopatia, palestrou sobre os 

princípios da homeopatia em Pediatria. 

O Prof. Dr. Jorge Eiji Sato, especialista 

em ortopedia e em medicina tradicional 

chinesa, palestrou sobre acupuntura, e 

o Prof. Dr. Marcelo Demarzo, médico 

especialista em mindfulness, discursou 

sobre esta área do conhecimento que 

vem atraindo cada vez mais médicos e 

outros profissionais da área da saúde. 

Esta atividade, que foi mediada pelo 

Prof. Dr. Domingos Palma, despertou 

interesse da plateia, constituída por 

docentes, médicos pediatras e 

residentes, além de outros profissionais 

da área da saúde. 

 
 

 

 

 

  

Participação do Núcleo de Medicina Integrativa 
Reunião Científica do Departamento de Pediatria  

Prof. Marcelo Demarzo, Prof. Cláudio A. Len, Dr. Jorge Eiji 
Sato, Profa. Ana Lucia Goulart, Prof. Domingos Palma e 

Dr. Sergio Eiji Furuta 
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Na reunião ampliada do Conselho do 
Departamento de Pediatria realizada no 
dia 08/11 contamos com a presença do 
Prof. Dr. Marcos Vinícius Malheiros 
Luzo e do Prof. Dr. Rui Monteiro de 
Barros Maciel, que apresentaram os 
projetos Semear Paulista e Amigos da 
Paulista. O objetivo do Projeto Semear 
é fornecer suporte aos estudantes em 
condições de vulnerabilidade social, 
com o intuito de contribuir para 
formação profissional e humana de 
excelência; além de fomentar a 
generosidade e o compromisso social.  
As ações desenvolvidas pela equipe do 
Projeto Semear incluem o auxílio 
financeiro para minimizar as 
dificuldades na permanência do 
estudante na universidade; tutoria 
individual para acompanhar seu 
desempenho do aluno, oferecendo-lhe 
suporte acadêmico, pessoal e social; 
rede de contato para     divulgar vagas 
de outros projetos, cursos, feiras 
estudantis, iniciações científicas, 
doações, etc. Um dos objetivos do 
Semear Paulista é formar           
cidadãos  cientes de  seus  deveres    e  

 
comprometidos com sociedade e, nesse 
sentido, os alunos são incentivados a 
realizarem ações que beneficiem a 
comunidade.  Os interessados em 
participar podem enviar mensagem 
para smluzo@uol.com.br. Na 
apresentação do Prof. Rui, fomos 
informados que a Associação Amigos 
da Escola Paulista nasceu como uma 
iniciativa da Comunidade da EPM em 
busca de garantir a sustentabilidade 
das atividades da nossa Escola ao 
longo dos anos. A associação está 
estruturada no modelo de Endowment, 
consagrado internacionalmente, e 
possui a finalidade de administrar um 
fundo patrimonial composto por 
doações de pessoas físicas e jurídicas, 
que terá seus rendimentos empregados 
no apoio a projetos educacionais 
oriundos dos docentes, discentes e 
TAEs da Escola Paulista de Medicina. 
Em nome da diretoria o Prof. Rui 
convidou a todos a conhecerem a 
iniciativa e contribuírem para a 
sustentabilidade, crescimento e 
desenvolvimento da nossa Escola! 
contato@amigosdaescolapaulista.com.br. 
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