Hospital Infantil Sabará e Instituto PENSI oferecem palestras na Virada da Saúde
Dengue, doenças respiratórias, vacinação, desenvolvimento neurológico das crianças e
dificuldades alimentares serão temas abordados durante a programação
São Paulo, 9 de abril de 2015 – O Hospital Infantil Sabará e o Instituto PENSI- Pesquisa e Ensino
em Saúde Infantil participam da Virada da Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo,
no próximo sábado, dia 11 de abril.
O Hospital vai oferecer palestras das 9h às17h sobre temas como dengue, doenças respiratórias,
vacinação, desenvolvimento neurológico das crianças, dificuldades alimentares e uso de
tecnologia na infância.
A programação acontece no espaço de treinamento do Sabará na Av. Angélica 2132, em
Higienópolis. As crianças que forem acompanhar os pais terão à disposição diversas atividades
recreativas com monitores e brinquedistas durante todo o dia.
Confira abaixo a programação completa e os profissionais de saúde que estarão presentes
para falar dos temas e tirar dúvidas dos pais. A entrada é gratuita e não é necessário fazer
inscrição prévia.
Programação de Palestras


9h às 10h | Importância das vacinas na prevenção de doenças: Qual o impacto? • Dr.
Marco Aurélio Safadi, pediatra


10h às 11h | Como estimular o desenvolvimento neurológico da criança? - Dr.
Fernando Gomes Pinto, neurocirurgião Pediátrico

11h às 12h | Seu filho não come direito? Converse com os especialistas - Profº. Dr.
Mauro Fisberg, nutrólogo e pediatra, e Priscila Maximino, nutricionista

14h às 15h | A criança e as telas (celulares, computadores, tablets) - Dr. José Luiz
Setúbal, pediatra, Profº. Lino de Macedo e Gláucia Faria e Andrea Mutarelli, psicólogas

15h às 16h | O outono chegou e junto as doenças respiratórias: O que fazer para
evitar? - Dra. Fátima Fernandes, pediatra


16h às 17h | Dengue: O que você precisa saber? - Dr. Francisco Ivanildo, infectologista

Serviço
Centro de Treinamento Sabará - Av. Angélica, 2132, Higienópolis
Horário: 9h às 17h

Sobre o Hospital Infantil Sabará
O Hospital Infantil Sabará, instalado em um moderno edifício de 17 andares na avenida Angélica,
no Centro da capital paulista, opera segundo o conceito de "Children's Hospital". Este modelo
assistencial conta com a retaguarda em todas as especialidades pediátricas, tais como
Neurologia, Nefrologia, Cardiologia, Oncologia, Ortopedia, Urologia, Gastroenterologia, Cirurgia
Pediátrica e Anestesia, num modelo multidisciplinar integrado e altamente resolutivo de
atenção à criança.
O Sabará é o primeiro hospital exclusivamente pediátrico no Estado de São Paulo a conquistar a
acreditação da Joint Comission International (JCI) – mais importante órgão certificador dos
serviços de instituições de saúde no mundo. A acreditação é um instrumento que avalia desde
a estrutura hospitalar às práticas de gerenciamento e cuidados com o paciente, garantindo o
tratamento adequado e a assistência necessária em todos os âmbitos. Para atender às
exigências das metas internacionais e estar no mesmo patamar de instituições que possuem um
padrão internacional em saúde, o Hospital Infantil Sabará investiu mais de R$ 4 milhões e passou
por um rigoroso processo de avaliação que abrange mais de 1,3 mil itens em todos os serviços
como atendimento, gestão, infraestrutura e qualificação profissional.

Informações para imprensa
Marisa Oliveira – Assessora de imprensa
marisa.oliveira@sabara.com.br
Tel: (11) 2155-9338
Mais informações:
Site: http://www.hospitalinfantilsabara.org.br
Facebook: http://www.facebook.com/HospitalSabara
Twitter: http://twitter.com/hospitalsabara
YouTube: http://www.youtube.com/HospitalSabara
Blog: http://saudeinfantil.blog.br/
Instagram: http://instagram.com/hospitalsabara

