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Hospital do GRAACC amplia leitos de internação
No dia 18 de março o Hospital do
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de internação no 4º andar da Unidade

transplante de Medula Óssea, entre

Pedro

complexo
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hospitalar. A conquista foi celebrada
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internação
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A ampliação da área de internação do

Jebsen, de José Garcia Neto e de

Hospital do GRAACC permitirá que

muitas outras pessoas e empresas. O

mais crianças e adolescentes possam
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Participantes da Disciplina de Infectologia Pediátrica no
15º Congresso Paulista de Pediatria

A Disciplina de Infectologia Pediátrica
teve participação destacada no 15º
Congresso Paulista de Pediatria: além da
participação de professores da Disciplina
em dois painéis e um colóquio, foram
apresentados 4 temas livres orais, 4
temas livres como pôster comentado e 3
temas livres como pôster simples.

O prêmio de melhor tema livre para
Residente de área de atuação foi ganho
pela R4 da Dipe – Raquel Mayumi
Simakawa e co-autores, com o trabalho:
“ Cobertura vacinal incompleta para
sarampo
e
alta
prevalência
de
desproteção entre adolescentes e adultos
jovens vivendo com HIV”.
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O dia 2 de abril foi instituído pela ONU
em 2008 como o Dia Mundial de
Conscientização do Autismo. Na
semana desse dia de conscientização o
NIFLINC-TEA, PPG-Letras Unifesp,
LabLinc e NUCCA organizaram uma
programação especial dedicada ao
Transtorno do Espectro do Autismo
(TEA), com a participação da Liga
Acadêmica de Autismo. A programação
incluiu a distribuição de folders e
bexigas azuis para disseminar o
conhecimento sobre o TEA. Exposição
- Um olhar sobre o autismo, com
ilustrações,
desenhos,
fotografias,
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poesias e curtas-metragens de autoria
de jovens artistas com TEA (Hall de
entrada do Ed. Nestor Schor - Rua
Pedro de Toledo, 669), durante toda a
semana. Exibição de filmes e debate Ce gamin, là (Fernand Deligny e
Renaud Victor, França, 1975, 95 min) e
Projeto N (Fernand Deligny, Alan
Cazuc, França, 80 min, 1979).
Parabenizamos a todos os envolvidos
na
organização
do
projeto,
especialmente
a
Profa.
Jacy
Perissinoto, pela iniciativa tão relevante
e inspiradora.
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