ABL CIPE
Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Cirurgia Pediátrica

SOBRE A ASSOCIAÇÃO
A ABLACIPE (Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Cirurgia Pediátrica) é
o núcleo de estudantes de medicina ligados à Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica.
A ABLACIPE objetiva propiciar o contato formativo na área de Cirurgia Pediátrica
para os estudantes de medicina, apresentando-os à especialidade e agindo como facilitadora e organizadora de fóruns informativos no sentido profissional, técnico e científico.
Desta forma a ABLACIPE pretende atrair estudantes vocacionados e propiciar a
capacitação profissional inicial e a informação profissional pertinente das novas
gerações de cirurgiões pediátricos, através da aproximação dos estudantes participantes
de ligas de Cirurgia Pediátrica com a Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica/CIPE.
Paralelamente, pretende divulgar entre estudantes de medicina informações quanto ao
escopo de atuação da Cirurgia Pediátrica, em especial àqueles com interesses específicos nas áreas de pediatria e cirurgia.
Para isso ela está organizada em 4 principais eixos no qual seus integrantes possuem mandato anual: Diretoria Geral, Diretoria Científica, Diretoria de extensão e Diretoria
de mídias, as quais serão devidamente certificadas após o período de atuação, de acordo
com a somatória das horas de atividade realizadas.

PRECEPTORAS
Todos os projetos e ações da ABLACIPE serão repassadas para Dra. Ana Tannuri e
só poderão ser realizadas após a devida aprovação pelas preceptoras e pela Associação
Brasileira de Cirurgia Pediátrica (CIPE).
Dra Ana Cristina Aoun Tannuri: Professora Associada da Disciplina de Técnica Cirúrgica
e Cirurgia Experimental da FMUSP. Médica assistente do Serviço de Cirurgia Pediátrica e
Transplante Hepático do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da FMUSP. Pesquisadora do Laboratório de Cirurgia Pediátrica do HC-FMUSP.
Dra Mila Torii Correa Leite: Professora Adjunta da Disciplina de Cirurgia Pediátrica da
Escola Paulista de Medicina – UNIFESP. Supervisiona a residência médica de Cirurgia
Pediátrica da Escola Paulista de Medicina – UNIFESP. Cirurgiã Pediátrica especialista em
Urologia Pediátrica da Escola Paulista de Medicina – UNIFESP.

DIRETORIA GERAL

Através do contato direto com a Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica,
proporcionará suporte às ligas associadas estando encarregada de repassar o cadastro
de novas ligas para a Associação além de atualizar anualmente as ligas já cadastradas.
Além disso, coordenará toda a equipe de trabalho organizando e idealizando atividades
para integrar as ligas nacionalmente. A ABLACIPE organizou também um drive com materiais de apoio para as ligas filiadas, local designado para o compartilhamento de materiais e projetos desenvolvido por elas.
- Presidente: Vanessa Oliveira Santos (LACIPED - Universidade Federal de Pernambuco)
- Vice-Presidente: Vinícius Kaiser Queiroz (Universidade Federal de Pelotas)
- Secretaria: Christine Bouwman (Universidade Regional de Blumenau)
- Tesouraria: Diego de Carvalho Schenatto (Faculdade De Ciências Médicas E Da Saúde
De Juiz De Fora)

DIRETORIA CIENTÍFICA
Manter contato com associações nacionais e internacionais relacionadas a prática
e ao ensino da cirurgia pediátrica visando interações destas com os acadêmicos.
Promover contato entre as ligas de cirurgia pediátrica com o objetivo de desenvolver estudos e pesquisas em conjunto para alcançar relevância nacional e internacional. Organizar
produção teórica de livros e outros materiais para acadêmicos interessados em cirurgia
pediátrica. Atuar como ponte entre acadêmicos de todo o país, promover ciência. Assim
as metas para 2021 são:
Organizar lista de professores disponíveis para pesquisa em cada liga associada,
elaborando:
a. Lista de projetos guarda chuva;
b. Lista de áreas de atuação com possibilidade de produção científica.
Elaboração de Formulário de Projetos:
a. Fornecer formulário para cadastramento dos projetos em andamento em cada
liga para encontrarmos projetos semelhantes que possam se beneficiar um do outro.
Projetos retrospectivos epidemiológicos em regiões do país:
a. Até o final da gestão o desenvolvimento e a publicação de estudo epidemiológico
multicentrico em região do país, buscando no futuro ampliar a área de pesquisa visando
futuros estudos de âmbito nacional.
Séries de relatos de caso semelhantes:
a. Proporcionar aos ligantes contato via diretoria científica com outros ligantes cujos
relatos de caso são semelhantes e proporcionar publicações de séries de relatos.
Revista científica da CIPE:
a. Compreender as necessidades da revista da CIPE e procurar torná-la meio
acessível para leitura e publicação de artigos originais dos ligantes filiados à ABLACIPE.
- Diretoria Cientifica: Carolina Fischer Bertoldo (Universidade Federal do Paraná)
Natalia Carolina Franchini (Faculdades Pequeno Príncipe).

DIRETORIA DE MÍDIAS
O objetivo geral do trabalho a ser exercido pelas mídias da ABLACIPE será contribuir para divulgação da cirurgia pediátrica entre acadêmicos e entre o público geral,
promovendo conteúdos educacionais e divulgando eventos promovidos pela Associação
Brasileira de Cirurgia Pediátrica em plataformas como o Instagram e o Youtube - nas
quais temos em média 8 mil seguidores. Ademais, queremos dar suporte às ligas
acadêmicas da especialidade, ampliando a visibilidade das atividades realizadas por elas
e unificando a orientação acerca de campanhas voltadas para educação em saúde, para
que estas sejam efetivadas em âmbito nacional. Dessa forma, segue algumas das metas
para 2021 a serem realizadas pela diretoria:
Newsletter ABLACIPE: Projeto que consiste em um e-mail, organizado pela diretoria de
mídias, a ser enviado semanalmente para todos os estudantes associados, reunindo
informações e atualizações, tal como: calendário de atividades/aulas/eventos a serem
realizados na semana e/ou mês, divulgação de projetos de pesquisa, compartilhamento
de artigos/materiais de estudos
Resumo/Mapa mental mensal: No final de cada mês, será elaborado e disponibilizado um
material de autoria da ABLACIPE sobre temas importantes dentro da especialidade,
sendo ação final da gestão reunidos em coletânea a ser disponibilizada em forma de
e-book;
Divulgação intensa de eventos/aulas abertas/campanhas organizados pelas ligas associadas e CIPE;
Posts educativos promovidos pelas ligas;
Postagens originais elaboradas pela diretoria de mídias sobre cirurgia pediátrica e
assuntos de interesse dos acadêmicos.
- Diretoria de Mídias: Mariana Coelho Lima (Universidade Federal do Ceará)
Luana Paiva (Universidade Potiguar).

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Manter contato com as Ligas Acadêmicas associadas. Fomentar encontros
regionais e nacionais sobre temas de interesse em Pesquisa e Ensino em Cirurgia
Pediátrica. Executar Campanhas Nacionais integrando as ligas Associação Brasileira de
Cirurgia Pediátrica. Promover a Jornada Nacional de Ligas Acadêmicas de Cirurgia
Pediátrica. Orientar as ligas na execução das ações e na publicação e divulgação das
campanhas. Segue as metas de campanhas para serem realizadas em 2021:

Campanha Criança Segura: Uma parceria da ABLACIPE com a SAFEKIDS que visa conscientização para prevenção de acidentes com crianças e adolescentes nas escolas públicas e privadas brasileiras. Os objetivos dessa ação são mobilizar organizações da sociedade civil, disseminar dicas de segurança para familiares e responsáveis por meninas e
meninos de zero a 14 anos e contribuir com a diminuição do número de mortes e internações da população dessa faixa etária por motivos acidentais.
Campanha Novembrinho Azul: Campanha que visa oferecer atendimentos e alertar sobre
doenças urológicas prevalentes na infância e adolescência, educação sexual e vulnerabilidades a agravos externos.
- Diretora de Recursos Humanos: Sara Peres de Aguiar (Escola Paulista de Medicina. Unifesp).

