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Hematologia dá
início às obras
de modernização
da TMO
O diretor do Serviço de Hematologia,
Hemoterapia e Terapia Celular, Prof.
Vanderson Rocha, deu iniciou as
obras de modernizaçao da unidade
de internaçao do Centro de Excelencia
de Transplante de Medula Ossea e
Hematologia, referencia no Brasil.
O evento aconteceu no dia 10 de
abril e contou com a presença do diretoradjundo do ICHC, Dr. Marcelo Azevedo,
arquitetos, enfermeiros, profissionais
administrativos e prestadores de serviço.
Na oportunidade, o Prof. Vanderson
Rocha deu a primeira “marretada”,
simbolizando o início dos trabalhos.
As obras serao realizadas com
investimentos doados pela iniciativa
privada, mediante parceria firmada pelo
HCFMUSP e Grupo Crefisa. A previsao e
que a unidade seja entregue em 2018.
A adequaçao da estrutura física e
funcional foi planejada dentro dos
padroes tecnicos exigidos pelas normas
vigentes no Brasil, adiantou o Prof.
Vanderson Rocha. Ela ira assegurar a
qualidade do processo diagnostico e
terapeutico para melhor qualidade de
vida dos pacientes.

De acordo com o projeto, serao
construídos 10 quartos para atendimento de pacientes transplantados,
sendo oito com leitos individualizados
e dois com capacidade para abrigar
dois leitos cada um. Ao todo, serao
oferecidos 12 leitos com infra-estrutura
necessaria para um atendimento
altamente qualificado e tratamento
humanizado.
Alem disso, a unidade ganhara
mais dois quartos, com dois leitos
cada um, para atender pacientes com
doenças hematologicas benignas e
melhores acomodaçoes para familiares
e profissionais.
Em 2016, o Serviço de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular
realizou 117 transplantes de medula
ossea, entre autologos, alogenicos
aparentados e nao aparentados, de
fontes de celulas perifericas e medula

HC e ANVISA firmam convênio para
rastreabilidade de medicamentos
O Hospital das Clínicas e a ANVISA assinaram um convenio, no valor de R$ 5
milhoes, para o desenvolvimento de um projeto-piloto de rastreabilidade de
medicamentos. O projeto visa garantir a segurança de pacientes em relaçao aos
remedios que consomem, a qualidade dos produtos em todas as suas etapas,
alem de evitar fraudes, roubos de medicamentos e sonegaçoes. O evento aconteceu
dia 19, na FMUSP.
O projeto tambem conta com a parceria do GAESI- Saude e tera o PNUD
(Programa das Naçoes Unidas para o Desenvolvimento) na gestao de recursos e
como facilitador de trocas de experiencias internacionais.

ossea e prestou 1860 atendimentos
ambulatoriais.
No período de obras, o atendimento
da unidade de internaçao acontecera
nas dependencias do Instituto do
Ca ncer do Estado de Sao Paulo, que
disponibilizou 15 leitos - 11 para
transplantes de medula ossea e quatro
para casos de hematologia geral, apos
negociaçoes pelo Prof. Vanderson Rocha,
Direx e Condir.

Bolsa para pesquisa
O Serviço de Reumatologia oferece
duas bolsas para pesquisa de posdoutorado (medico, farmaceutico, biologo
ou biomedico). A bolsa tera dedicaçao
exclusiva (40 horas/semana) e duraçao
de 24 meses. Ela sera custeada pela
Fundaçao de Amparo a Pesquisa do
Estado de Sao Paulo (FAPESP, processo
nº: 2015037564). As inscriçoes vao
ate o dia 16 de maio. Os interessados
deverao enviar e-mail para:
reumatologia.fmusp@hc.fm.usp.br
Os requisitos do candidato e benefícios
da bolsa de pesquisa podem ser conferidos
no link:

Foto: NCI

fapesp.br/bolsas/pd
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Sete grandes projetos
em pauta no ICHC
Reuniao para apresentaçao das
açoes que irao conduzir o ICHC, nos
proximos meses, foi promovida pelo
Centro de Planejamento e Gestao - CPG,
no u ltimo dia 25 de abril. Ao todo,
sete projetos, alinhados as diretrizes
desenvolvidas pela alta gestao, irao
contemplar os eixos tematicos Qualidade
Clínico-Assistencial, Sustentabilidade
Economico-Financeira e Lideranças.

O material e resultado do Workshop
de Alinhamento Estrategico, desenvolvido
em março ultimo. Segundo Danielle
Pedroni, coordenadora do CPG, foram
analisadas e consolidadas 110 ideias
propostas, num período de 8 horas de
dinamica e discussoes, por 67 lideranças.
O prazo de desenvolvimento e execuçao
das açoes termina em dezembro.

Segundo a diretora-executiva Lucila
Pedroso, a integraçao e contribuiçao
de todos irao fazer a diferença. “A deficiencia de uns podera ser suprida com o
conhecimento de outros” para o alcance
das metas estabelecidas, explicou a diretora.
O psicanalista clínico Walmir Cedotti
completara os trabalhos com a dinamica
“O Caminho da Consciencia”: o princípio
da perspectiva global, onde sera o
dissertadas as cinco características de
um líder: senso de vocaçao; habilidade
para comunicaçao; criatividade para
resolver problemas; generosidade e
valores.

Conheça os projetos dos respectivos eixos
Qualidade Clínico-Assistencial
Projeto:

Alta Hospitalar: Foco em Permanencia Prolongada

Líder:

Anna Morais

Desafios:

Melhoria da media de permanencia e rotatividade.
Grande volume de pacientes no PS.

Perspectiva
de Mudança:

Implementaçao de rotina para desospitalizaçao de pacientes, evitando sua
permanencia prolongada (PP).

Projeto:

Protocolos Clínicos Assistenciais Gerenciados

Líder:

Julianne Rosa

Desafios:

Fortalecer os protocolos institucionais.
Variabilidade de condutas.
Melhoria contínua com foco nas acreditaçoes.

Perspectiva
de Mudança:

Implementaçao de protocolo multidisciplinar gerenciado.
Valorizaçao da gestao na area assistencial.

Projeto:

Atençao a Infecçao Hospitalar: Gestao de Pneumonia Associada a Ventilaçao
Mecanica e Infecçao de Corrente Sanguínea em UTIs

Líder:

Aleia Campos

Desafios:

Fortalecer o impacto das açoes da SCCIH.
Necessidade de engajamento das equipes medica e multiprofissional como
corresponsavel nesta gestao.

Perspectiva
de Mudança:

Criaçao de açoes mobilizadoras de controle de infecçao hospitalar.

Sustentabilidade Econômico -Financeira
Projeto:

Melhoria de processo atraves da distribuiçao de materiais por kit

Líder:

Renata Ferreira

Desafios:

Necessidade do uso racional de recursos.
Fortalecer padronizaçao de materiais.

Perspectiva
de Mudança:

Ampliaçao de kits para procedimentos cirurgicos e ambulatoriais.
Gerenciamento do consumo de itens por paciente.

Projeto:

Ampliaçao de receitas extra-orçamentarias

Líder:

Barbara Felix

Desafios:

Ampliaçao de recursos extra-orçamentarios.
Busca por maior eficiencia dos processos internos.

Perspectiva
de Mudança:

Novos produtos

Liderança
Projeto:

Programa de Capacitaçao da Liderança

Líder:

Carolina Carmo

Desafios:

Formaçao de líderes e sucessores.
Fortalecimento e expansao do desenvolvimento da liderança.

Perspectiva
de Mudança:

Desenvolvimento de competencias, habilidades e valores de liderança.
Engajamento e motivaçao das equipes.

Projeto:

Modelo de Gestao Participativa

Líder:

Vanusa Barbosa

Desafios:

Necessidade de engajamento da liderança no desenvolvimento de equipes.
Ampliaçao do investimento em relacionamentos para alcançar melhores
resultados.

Perspectiva
de Mudança:

Diretrizes institucionais para gestao de equipes.
Implementaçao de processo de gestao (rituais).
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Pesquisadores descobrem
novo fator da Puberdade
Precoce
Medicos pesquisadores da Divisao
de Endocrinologia e Metabologia,
pioneiros no estudo gene tico da
puberdade precoce central, identificaram recentemente um novo gene
que participa do controle do início da
puberdade humana. Trata-se do gene
DLK1 no cromossomo 14.
A deleçao desse gene foi constatado
em cinco integrantes de uma família
afro-descendente, nao sindromica, em
tratamento no Hospital das Clínicas:
quatro meninas - duas irmas e duas
meio irmas - e avo paterna. A analise
de sequenciamento completo do genoma revelou a mutaça o, que de acordo
com os pesquisadores, e transmitido
as crianças pelo pai.
Segundo a Dra. Ana Claudia Latronico (foto), coordenadora do estudo,
o papel desse gene na diferenciaçao
dos neuronios implicados com a puberdade era ainda desconhecido.
“Aparentemente e uma causa rara
que deve ser explorada”.
Ate entao, o DLK1 era associado a
obesidade e a uma rara síndrome
caracterizada por obesidade e baixa
estatura - síndrome de Temple. O achado
reforça a hipotese da importancia da
genetica na determinaça o da precocidade sexual em seres humanos,
enfatizou a medica.
ICHC ganha Ambulatório de Eventos
Adversos a Vacinas e Vacinação em
Imunodeprimidos
O Serviço de Imunologia e Alergia
ganha Ambulatorio de Eventos Adversos
a Vacinas e Vacinaçao em Imunodeprimidos. O primeiro do Brasil, o
ambulato rio ira investigar as causas
das reaçoes pos - vacinaçao, buscar
alternativas terapeuticas e indicar a
imunizaçao, de maneira segura, a
parcela da populaçao hoje contraindicada.
Segundo a alergista Ana Karolina
Marinho, do Ambulatorio de Imunologia
e Alergia do HC, a ideia e qualificar os
tipos de reaçoes e estabelecer um
consenso. Os riscos da nao imunizaçao
contra Coqueluche, Febre Amarela,
Gripe, Tetano ou Hepatite B superam
os riscos de reaçoes alergicas. A vacinaçao e uma medida eficaz para a
reduçao da morbidade e mortalidade,
explicou ela.

Em 2008, os pesquisadores do HCF M US P identificaram a primeira
mutaçao relacionada ao disturbio
puberal. Apos 5 anos, em 2013, novas
pesquisas mostraram que uma das
causas da puberdade precoce central
estava na mutaça o do gene MKRN3,
no cromossomo 15. As suspeitas
foram confirmadas por especialistas
americanos, franceses e italianos ao
acusarem uma frequencia alta de
alteraçao do MKRN3 nas crianças com
a enfermidade.
Neste estudo, o que mais chamou
a atençao dos pesquisadores, segundo a
Dra. Ana Claudia, foram as características
semelhantes dos dois genes – DLK1 e
MKRN3. “Embora estejam em cromossomos autossomicos, eles expressam
apenas alelo paterno. O alelo materno
esta silenciado”.
A puberdade precoce provoca
o desenvolvimento da mama e o início
da menstruaçao nas meninas com
menos de 8 anos e o aumento do volume
dos testículos nos meninos antes dos
“Hoje sabemos que a maioria dos
indivíduos apresenta uma resposta
imunologica satisfatoria pos-vacinaçao,
mas nao sabemos em caso de reaçao
se foi efetivamente a vacina ou algum
de seus componentes, como: gelatina,
ovo, antibioticos, conservantes e latex,
principais causadores de reaçoes alergicas relacionadas as vacinas.
No ambulatorio do HC, o indivíduo
passa por triagem e avaliaçao medica.
Ele e submetido a testes cutaneos e de
contato, onde sao utilizadas pequenas
doses da vacina e de substancias que
poderao ser as causadoras da reaçao.
Em menos de dois meses, o ambulatorio atendeu 46 pessoas encaminhadas
pela rede publica de saude. Dessas, seis
apresentaram reaçoes alergicas ao
ovo e ao timerosal, substancia utilizada
como conservante em certos medicamentos e vacinas, e quatro eram
imunodeprimidas. Os demais pacientes
nao apresentaram quadro clínico

9 anos, alem dos riscos de baixa estatura,
diabetes, obesidade, cancer e serios
efeitos no comportamental social
e psicologico. No ambulato rio de
hormonios do HC, a idade media
das crianças em atendimento e de 6
anos, mas tem crianças de 3 e 4 anos
em tratamento.
Os resultados dos estudos irao
permitir um diagnostico mais preciso
a respeito da origem da puberdade
precoce, especialmente nos casos com
historia de prematuridade sexual em
outros membros da família, adiantou
a pesquisadora.
A pesquisa, publicada no The
Journal Clinical Endocrinology and
Metabolism, contou com apoio das
agencias de fomento a pesquisa CNPq –
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Fapesp — Fundaçao de
Amparo a Pesquisa.

relacionado diretamente a vacinaçao.
Por este motivo, foram redirecionados
aos serviços de origem.
Em relaçao a vacinaçao de imunodeprimidos, Ana Karolina adiantou
que um estudo realizado pelo Serviço
de Alergia e Imunologia do HC, em 45
pacientes com imunodeficiencia primaria,
nao acusou reaçoes adversas graves
neste grupo de risco, apos a vacinaçao
da influenza, por exemplo.
Os atendimentos no Ambulatorio de
Eventos Adversos a Vacinas e Vacinaçao
em Imunodeprimidos sao encaminhados
pelas UBS - Unidades Basicas de Saude,
AMA - Assistencia Medica Ambulatorial
e Centros de Referencia para Imunobiologicos Especiais– CRIEs.
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Campanha de vacinação contra gripe
termina dia 26 de maio
Os profissionais que ainda nao se vacinaram contra a influenza poderão
procurar o CRIE - Centro de Imunizaçoes do HC, em funcionamento no 4° andar
do Pamb, ate o dia 26 de maio, termino da campanha nacional de vacinaça o.
A informaçao e da infectologista Marta Lopes, responsa vel pelo CRIE .
Este ano, a vacina disponível e a trivalente, composta de dois vírus influenza A
e um vírus influenza B, produzida pelo Instituto Butantan. No ICHC, a campanha
aconteceu de 10 a 13 de abril. Postos volantes foram instalados no 5º andar do
IC e andar terreo do PAMB, sob coordenaçao do CRIE.

Gastrão 2017
Encontram-se abertas as inscriçoes
on-line para o Gastrão 2017 – congresso de alcance internacional que reune
renomados cursos de atualizaçao e
simposios sobre cirurgia, endoscopia
e transplante. O encontro enfatizara
os avanços e desafios das cirurgias do
estomago e intestino, colon e reto,
esofago, bariatrica e metabolica, fígado,
vias biliares e pancreas. Ele acontece
de 27 de junho a 1º de julho, no Centro
de Convençoes Rebouças. A programaçao pode ser conferida no site:
www.gastrao.org.br
A promoçao do evento e das disciplinas de Cirurgia do Aparelho Digestivo,
Coloproctologia e Transplantes de
Orga os do Aparelho Digestivo, do
Departamento de Gastroenterologia,
do Serviço de Endoscopia Digestiva e
do Instituto do Cancer.

I SIMFER-USP

Campanha de Higienização das Mãos em Maio
A Subcomissao de Controle de Infecçao Hospitalar ira promover, nos dias 15 e
16 de maio, campanha para sensibilizar os profissionais a respeito da
importancia da pratica de higienizaçao das maos na prevençao da transmissao
de infecçao e promoçao da segurança do paciente. Nao percam!

PASSO A PASSO PARA UMA CORRETA HIGIENIZAÇÃO

Sao Paulo sediara o I Simposio de Tratamento de Feridas, nos dias 26 e 27 de
maio. A promoçao e da Divisao de
Cirurgia Pla stica e Queimaduras.
Informaçoes e inscriçoes pelo site:
www.simfer-usp.com.br
A coordenaçao e do Prof. Rolf Germperli
e a organizaçao dos medicos Dimas
Milcheski e Araldo Ayres Monteiro Jr. O
simposio acontecera na Av. Brigadeiro
Faria Lima, 3989, Itaim Bibi.

Dia das Mães
Para celebrar o dia, o Grupo de Trabalho
de Humanizaçao ira presentear as pacientes internadas com lembrancinhas. A açao
acontecera dia 5.
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Manhã de Autógrafos
O livro Genomica e Marcadores
Moleculares em Gastroenterologia e
Hepatologia, da editora Sarvier, foi
lançado pelos medicos Joao Renato
Rabello Pinho e Ulysses Ribeiro Jr, na
manha do dia 5, em cerimonia no hall
do ICHC .
Prestigiaram o evento, o Prof.
Alberto Duarte, presidente do Condir,
Dr. Marcelo Azevedo, diretor adjunto
do ICHC, Prof. Flair Carrilho, diretor
da Divisao de Gastroenterologia Clínica
e Hepatologia, Prof. Ivan Cecconelo,
diretor da Divisao de Cirurgia do Aparelho Digestivo e Coloproctologia, Prof.
Luiz Carneiro D’ Albuquerque, diretor
da Divisao de Transplantes de Fígado
e O rgaos do Aparelho Digestivo e
demais autoridades do complexo HC
e FMUSP.

Neurologia do HC recruta Campanha Visão
do Futuro
para pesquisa clínica
Alunos de escolas pu blicas
pessoas que sofreram AVC
O Laboratorio de Neuroestimulaçao
da Divisao de Clínica Neurologica
convida pessoas que tiveram acidente
vascular cerebral (derrame) e ficaram
com um dos braços mais fraco para
participar da pesquisa clínica que
avaliara os efeitos do tratamento com
fisioterapia e estimulaçao cerebral e
de nervos perifericos.
Os interessados deverao ligar para o
telefone (11) 2661-7955, de segunda
a sexta-feira, das 8 as 12 horas.

do
Estado de Sao Paulo passaram por
exames oftalmologicos no Instituto
Central do HC. As consultas aconteceram
no Predio dos Ambulatorios, em mais
uma ediçao da Campanha Visao de
Futuro, destinada a prevençao e recuperaça o da saude ocular dos alunos
matriculados no 1º ano do Ensino
Fundamental da Rede Pubica de Ensino.
A iniciativa e do Fundo Social de
Solidariedade, em parceria com a
Secretaria de Estado da Saude, secretarias estadual e municipal de Educaçao e
Divisao de Oftalmologia do HC.

Público é orientado sobre
urticária
O Ambulatorio de Imunologia Clínica
e Alergia conscientizou pacientes,
visitantes e profissionais sobre prevençao, diagnostico e tratamento da urticaria,
doença que acomete 20% da populaça o.
A campanha integrou as comemoraçoes
da Semana Mundial de Alergia, promovida pela Associaçao Brasileira de Alergia.

Simulado do Abandono
Simulado de abandono foi promovido
no 7º andar do Instituto Central, no
ultimo dia 27 de abril. A evacuaçao das
unidades aconteceu em 10m30s.

Palestra

Páscoa

Oficina de Decoupage

“Cafe e Acolhimento” foi tema de
palestra proferida pelo presidente da
Associaçao Brasileira de Mieloma
Multiplo, Rogerio de Sousa Oliveira,
no dia 27 de abril. O objetivo, segundo
o Grupo de Trabalho de Humanizaçao,
foi discutir as formas de acolhimentos
dos pacientes. O evento aconteceu no
anfiteatro da Oftalmologia.

As comemoraçoes de Pascoa resgataram sorrisos dos pacientes internados.
O Grupo de Trabalho de Humanizaçao
presenteou os pacientes com barrinhas
de chocolate, doadas por parceiros, e
mensagens de esperança. Ja no domingo
de Pascoa, a Divisao de Nutriçao ofereceu
almoço tematico.

O Programa Qualidade de Vida do
Colaborador ofereceu mais uma
atividade para a força de trabalho.
Desta vez, uma oficina de Decoupage
foi realizada no dia 11 de abril, no
Espaço Ecos. Os profissionais aprenderam a arte de decorar sabonetes e
toalhas de maos. A coordenaçao foi do
Grupo de Trabalho de Humanizaçao.
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Clínica Médica promove oficinas
para pacientes com Diabetes Mellitus

Perspectiva Global entre
líderes e equipes

Oficinas de Insulinizaçao, Polifarmacia
e Nutriçao para pacientes com Diabetes
Mellitus em tratamento na Clínica Médica foram promovidas, no ultimo dia
6. As atividades aconteceram no ambulatorio da Clínica Medica e na Seçao
de Cozinha Experimental, da Divisao de
Nutriçao. Participaram 20 pacientes. A
coordenaçao do evento foi da Preceptoria de Clínica Medica Geral.
Nos consultorios, residentes da
Clínica Medica e farmaceuticos clínicos
orientaram os pacientes sobre as tecnicas para o uso de insulina e os cuidados

Se a equipe quer alcançar seu maior
potencial para realizar as suas metas,
cada integrante deve estar disposto a
abrir mao de seus objetivos exclusivamente pessoais em nome do bem da
Equipe e dos ditames da instituiçao.
Equipes com perfil de vencedoras
podem contar com integrantes que
pensam alem de si mesmos. Estao
dispostos a sacrificar-se em nome de
um objetivo maior ainda que paguem
alto preço por isto.
Em equipes de sucesso cada membro
tem um papel a desempenhar e cada
papel contribui para a perspectiva
global.
Bons líderes sao sempre os inspiradores da visao global, eles mantem
continuamente a imagem sustentada
na visao sistemica diante de si mesmos
e de sua equipe, de tal maneira que
cada profissional sabe o seu lugar, e o
que deve fazer na calmaria ou nos
grandes desafios.
Os líderes tem a funçao de captar e
comunicar a visao. Eles devem ve-la
primeiro e, entao, ajudar todos a ve-la
ao longo do caminho ate os horizontes
planejados.
Cabe a cada membro da equipe
dar suporte ao líder para que este
tenha aberto o caminho que visualizou.
Se voce e o líder, sua posiçao e de
fazer aquilo que so voce pode fazer:
mostrar a visa o a sua equipe de
maneira que, alem de comunicada, a
visao seja vivida no dia-a-dia como
uma experiencia cotidiana.

na sua aplicaçao. A compreensao da
receita medica tambem foi enfatizada
para sucesso no tratamento.
Na Seçao de Cozinha Experimental,
os pacientes receberam dicas sobre
alimentaçao saudavel e ajudaram na
preparaça o de pratos ra pidos e
economicos. Ao final, degustaram as
refeiçoes e elogiaram a criatividade
das receitas. A coordenaçao da oficina
foi da nutricionista Andrea Jorge e a
preparaçao dos pratos da nutricionista
Siuvoneide Maria de Goes.

TI: conheça o fluxo de atendimento
A Tecnologia da Informaçao do
ICHC implementa o ITIL - Information
Technology Infrastructure Library ou
Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informaçao, a mais reconhecida referencia de melhores praticas
de gerenciamento de serviços de TI no
mundo. As praticas estao sendo executadas, por etapas, e a primeira fase ja
resultou na melhoria e aprimoramento da Central de Atendimento: o
Service Desk.
Ponto unico de contato entre usuarios
(os que utilizam os serviços da TI e a
equipe de TI), a Central de Atendimento
registra e classifica os eventos, levando
em conta o impacto e a urgencia das
requisiçoes, de modo que nenhuma
delas seja perdida.
Sob coordenaçao do Sr. Rogerio
dos Santos Soares, formado em Gestao

de Tecnologia da Informaçao e com
mais de 20 anos de experiencia na
area de TI, a central tem o intuito de
restabelecer os serviços, de forma
rapida, com um mínimo de impacto e
manter os usuarios informados sobre
o andamento das solicitaçoes.
Seguindo a premissa das boas praticas
do ITIL, o Service Desk centralizou o
seu atendimento. Ele pode ser acionado
pelos ramais 6713 e 8028 ou por
intermedio da abertura de chamado
tecnico na plataforma da GLPI - link:
glpi.pchnet.usp.br
O atendimento da TI na sala 5064,
situada no 5º andar do IC, refere-se
apenas a questoes administrativas e
projetos em andamento.

Orientações sobre Medicamentos
No proximo dia 12, a Divisao de Farmacia e a Faculdade de Ciencias Farmaceuticas
da USP irao orientar os pacientes, em atendimento ambulatorial, sobre o uso
correto de medicamentos. Tambem havera distribuiçao de folders para maior
disseminaçao das informaçoes. A campanha acontecera no PAMB e CDM.

Walmir Cedotti
Psicanalista Clínico Responsavel pelo
Programa de Desenvolvimento de
Lideranças do Instituto Central HC
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Recadastramento
de Servidores
O CGP – Centro de Gestao de
Pessoas volta a lembrar que a
atualizaçao dos dados cadastrais dos
servidores ativos deve ser feita no
mes do aniversario, por intermedio
do site:
www.gestaopublica.sp.gov.br/
recadastramentoanual.
Quem nao fizer tera o salario
suspenso. Informaçoes pelos ramais:
6065 e 6480.

Nutri@ção

Repense e Troque

“Alimentos sem lactose e sem gluten:
Real necessidade ou mito?” sera tema
da palestra do Programa Nutri@çao com
Qualidade, a ser promovido no dia 26
de maio, das 12h as 13h, no Centro de
Ensino Berilo Langer. A promoçao e
da Cozinha Experimental da Divisao
de Nutriçao e Dietetica do ICHC.

O Espaço Ecos sediou mais um
encontro do Repense e Troque, promovido
pelo eixo tematico Gestao Ambiental.
Com o slogan “Repense sua forma de
consumir, movimente, troque, desapegue” a açao aconteceu no ultimo 26.
Os outros encontros serao realizados
nos dias: 31/5, 28/6, 26/7, 30/8,
27/9, 25/10 e 29/11. Programa-se!
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