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A Dra. Cecilia construiu toda sua carreira 

na Escola Paulista de Medicina,       

tendo concluído a Graduação em 

1988   (Turma 51), a Residência Médica 

em Pediatria em 1990 e o Mestrado em 

1998. Ocupou vários cargos vinculados 

ao Departamento de Pediatria - 

preceptora dos residentes de 1991 a 

1993, chefe de plantão do Pronto 

Socorro de Pediatria de 1992 a 2003, 

chefe de plantão da UTI Neonatal do 

Hospital São Paulo de 1993 a 1994 e 

plantonista voluntária da UTI Pediátrica 

do HSP durante o ano de 1992. Além 

disso, foi coordenadora e plantonista do 

Pronto Atendimento dos convênios do 

HSP de 1997 a 2000, Diretora Clínica do 

CREIM/IGEIM de 2006 a 2010. 

Ingressou como Membro da Comissão 

de Residência em Pediatria em 2011 e 

como Supervisora do Programa de 

Residência Médica em Pediatria em 

maio de 2018. Nesse período fez 

contribuições bastante importantes para 

o Departamento – analisou os conteúdos 

dos Programas de Pediatria em 2 e 3 

anos, junto com a supervisora do 

programa na época Profa. Dra. Marina 

Carvalho de Moraes Barros e demais 

membros da Comissão. Essa análise 

cuidadosa permitiu que o Departamento 

de Pediatria tivesse um posicionamento 

muito claro contra o programa de 3 anos 

e apresentasse essa opinião na SPSP e 

no Conselho Federal de Medicina. Como 

supervisora, liderou o planejamento da 

mudança do Programa de Residência de 

2 para 3 anos. Devemos ressaltar 

também sua atuação diária junto aos 

residentes como preceptora no 

Ambulatório de Pediatria Geral e 

Ambulatório de Genética em Pediatria. A 

Dra. Cecilia exerce suas funções com 

elevada qualidade técnica e 

comportamento agregador e acolhedor. 

A Dra. Cecilia continuará contribuindo 

com a Comissão de Residência, que terá 

como Coordenador o Dr. Nilton Ferraro 

Oliveira e como Vice-coordenadora a 

Profa. Fabianne Carlesse. Além disso, 

como Coordenadora dos Ambulatórios 

de Pediatria na José de Magalhães 

participará do planejamento das 

mudanças dos Ambulatórios. 

Expressamos nossos agradecimentos à 

Dra. Cecilia pelas contribuições ao 

Departamento de Pediatria. 
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Dr. Pedro Paulo Macarini Gonçalves 

Vieira foi aluno da turma 78 da Escola 

Paulista de Medicina, entre 2010 e 2015. 

Além de ter ótimo desempenho nas 

atividades acadêmicas, sempre 

participou de atividades representativas 

tendo sido presidente da Atlética em 

2012, membro discente do Conselho 

Universitário da UNIFESP de 2012 a 

2013 e membro discente do Conselho de 

Campus do Campus São Paulo de 2013 

a  2015. Dr. Pedro foi orador da turma 

em sua formatura e recebeu a maior 

premiação da Atlética, o prêmio “Espírito 

do Nicodemus”, concedido aos alunos 

que apresentaram importância esportiva 

e administrativa ao longo dos 6 anos de 

graduação. Em 2016 iniciou a residência 

médica em pediatria também na Escola, 

quando foi representante dos residentes, 

e se formou em 2018. Optou por não 

ingressar imediatamente em nenhum 

programa de residência nas áreas de 

habilitação justamente pela vontade de 

participar de atividades que pudessem 

contribuir para a formação dos alunos e 

residentes. Em 2018 assumiu o cargo de 

diarista da Enfermaria Pediátrica do 

Hospital Municipal Vereador José 

Storopolli onde passou a ter papel de 

preceptor dos alunos do sexto ano e no 

ano seguinte assumiu o cargo de 

preceptor dos médicos residentes do 

Departamento de Pediatria da EPM, 

cargos que ocupa até hoje. Em 2019, 

apenas um ano depois de ter assumido 

essas funções, foi o Funcionário 

Homenageado pelos alunos da turma 82 

e também pelos médicos residentes que 

concluíram o programa. Foi em 2020, no 

entanto, em meio a tantas dificuldades 

impostas pela pandemia, que recebeu a 

homenagem mais importante.                 

A turma 83, calouros quando Dr. Pedro 

se formou em medicina, o convidou para 

ser Paraninfo em sua formatura.             

A colação ocorreu no Teatro Marcos 

Lindenberg no dia 15 de Dezembro de 

2020, apenas com a presença dos 

alunos e dos professores 

homenageados, por conta das medidas 

de isolamento. Ainda assim, foi “um dos 

momentos mais emocionantes e 

incríveis de sua vida, além de uma honra 

indescritível, poder fazer parte da 

história de uma turma da Escola Paulista 

de Medicina”, de acordo com Dr. Pedro. 
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