
 

 

Liga de Farmacodependências 
 

 Diretoria atual: 

Presidente: Ana Bresser Pereira Tokeshi 78 (a.tokeshi@gmail.com) 

Vice-Presidente: Kalil Bueno Abdalla 77 

Tesoureira: Mariana Lago 79 

 

 Época preferencial do Curso Introdutório: 

Setembro 

 

 Atividades da Liga: 

Alunos de Medicina (1o ao 6o ano): 

Atividades obrigatórias:  

- Quartas-feiras das 18h às 21h no PROAD 

atendimento do paciente (geralmente em grupo de 3 estudantes) 

discussão de casos com a preceptoria e demais estudantes 

aulas ou discussões de temas relacionados 

reuniões do PROAD Segundas-feiras das 13h às 14h no departamento de 

psiquiatria, 4ºandar 

Atividades opcionais 

participação nos grupo de acolhimento realizados diariamente no PROAD 

plantão no PS de psiquiatria (sábado das 8 às 20h) 

Pesquisas, participação em congressos… 

 

Alunos de Psicologia (2o ao 5o ano) 

Atividades obrigatórias: 

participação em grupo de acolhimento 

atendimento de paciente em sessões individuais 

aulas ou discussões de temas relacionados – quarta-feira (18h- 21h no 

PROAD) 

reuniões do PROAD. Às segundas-feiras das 13h às 14h no departamento de 

psiquiatria, 4ºandar 

 Atividades opcionais 

plantão no PS de psiquiatria (sábado das 8 às 20h) 

Pesquisas, participação em congressos… 

 

Alunos de Terapia Ocupacional (do  2º ao 4º ano) 

Atividades obrigatórias: 

participação de grupo de acolhimento 

atendimento de paciente em atendimentos individuais 

supervisão de atendimentos com preceptoria de T.O 

discussão de casos com a preceptoria e demais estudantes (quarta-feira das 

18h- 21h no PROAD) 

aulas ou discussões de temas relacionados (quarta-feira das 18h- 21h no 

PROAD) 

reuniões do PROAD semanalmente na segunda-feira às 13h no departamento 

de psiquiatria, 4ºandar. 

Atividades opcionais 

plantão no PS de psiquiatria (sábado das 8 às 20h) 

Pesquisas, participação em congressos 

 

 Preceptores: 

Medicina: Thiago Fidalgo, Elton Kanomata 

Terapia Ocupacional: Ana Paula Malachowski e Marina Bianco Perrone 



 

 

Psicologia: Regina  Santos Mendes e Ligia Peron Puerro 

 

 Informações adicionais: 

Objetivos: Aproximar o estudante de um tema tão abordado no dia-a-dia, 

entretanto pouco visto durante a graduação: a dependência. Aprender 

maneiras de abordar e tratar os pacientes numa visão multidisciplinar 

(medicina, terapia ocupacional e psicologia). Acompanhamento de casos de 

dependência química e mais raramente, não-química. 

As atividades ocorrem no ambulatório de atendimento a dependentes - 

PROAD (Programa de Orientação e Atendimento ao Dependente). 

PROAD 

Facebook: Proad Unifesp 

http://www.proad.unifesp.br/ 

http://blogdoproad.blogspot.com.br/ 

 

 

 

 

 

 


