
 
 

 

 

SLIPE e SBim debaterão os mais recentes avanços da área de imunização e infectologia 

Evento acontecerá de 26 a 29 de junho , no Maksoud Plaza, em São Paulo 

 

As Sociedades Latino-americana de Infectologia Pediátrica (SLIPE) e Brasileira de Imunizações 

(SBim) estarão unidas em uma proposta inédita para discutir os mais recentes avanços nos 

campos da imunização e infectologia pediátrica. O XV Congresso Latino-americano de 

Infectologia Pediátrica e XV Jornada Nacional de Imunizações receberão cerca de 2 mil 

profissionais de 22 países entre os dias 26 e 29 de junho, no Hotel Maksoud Plaza, na capital 

de São Paulo.  

Devido à importância do evento, que explanará os aspectos mais atuais destas especialidades, 

a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) estará presente pela terceira vez com profissionais de Bio-

Manguinhos, na condução de Curso Pré-Congresso sobre o tema Produção de Vacinas. A 

responsável por este curso será a coordenadora da Assessoria Clínica, Maria de Lourdes de 

Sousa Maia, profissional com larga experiência em estratégias vacinais e que, atualmente, atua 

em pesquisa clínica. 

O curso, que ocorrerá dia 26, das 14h às 18h30, será ministrado por profissionais dos setores 

de Tecnologia Virológica, Assuntos Regulatórios, Assessoria Clínica e de Fermentação 

Bacteriana, abrangendo etapas de desenvolvimento, estudo clínico, registro e produção de 

vacinas. 

Na programação do XV Congresso Latino-americano de Infectologia Pediátrica e XV Jornada 

Nacional de Imunizações, estão previstas apresentações sobre os calendários de imunização 

em vários países da América Latina, além da abordagem sobre a cobertura vacinal e a 

conservação das vacinas nas regiões mais distantes. Doenças como HIV, HPV, coqueluche, 

tuberculose e doenças parasitárias serão exploradas em conferências no decorrer dos quatro 

dias do evento. A SLIPE/SBim 2013 também abriu espaço para os laboratórios realizarem 

encontros com especialistas no chamado “Simpósio da Indústria”, que ocorrerá no dia 28. Por 

fim, será apresentada mais uma edição da Clínica Modelo SBim, atração que já virou referência 

no aprendizado em conservação e aplicação de vacinas. 

 

Assessoria de Comunicação | Bio-Manguinhos/Fiocruz 

Coordenadora: 

Renata Ribeiro: renata.ribeiro@bio.fiocruz.br 

 

Jornalistas: 

Gabriella Ponte: gabriella.gomes@bio.fiocruz.br 

Rodrigo Pereira: rodrigo.pereira@bio.fiocruz.br 

Tel: (21) 3882 9537 

Site: www.bio.fiocruz.br 


