
 

  

Dr. Fabio Muniz recebe título de Mestre 
em Ciências Policiais de Segurança e 

Ordem Pública 

 

Visando promover a evolução profissional em suas diversas áreas, no dia 09 de outubro, o 

Coordenador Médico da Maternidade do Grupo São Cristóvão Saúde, Dr. Fabio Antonio Almeida 

Muniz, recebeu o diploma de conclusão do Programa de Mestrado em Ciências Policiais de 

Segurança e Ordem Pública - com ênfase em Gestão de Saúde, realizado pelo Centro de Altos 

Estudos de Segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O mestrado faz parte de um 

curso para aperfeiçoamento de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), cujo 

objetivo é prepara-los para atividades de gestão ligadas à Instituição, além de os participantes 

serem promovidos aos níveis hierárquicos de oficiais superiores.   

 

Defendendo o tema “Rastreamento do Câncer de Mama como Ferramenta de Detecção Precoce 

em Policiais Militares do Estado de São Paulo”, Dr. Muniz avaliou o perfil epidemiológico das 

pacientes com câncer de mama atendidos no Hospital da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
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propondo um modelo de rastreamento mamográfico para diagnóstico precoce do câncer de 

mama em policiais militares femininos de toda a Polícia Militar.  

  

Formado em medicina desde 1995, com especialização em 

Ginecologia e Obstetrícia e, posteriormente, em Mastologia no 

serviço de Diagnóstico e Tratamento das Doenças das Mamas do 

Hospital e Maternidade São Cristóvão, Dr. Fabio faz parte do corpo 

clínico do Grupo há 21 anos. Atualmente, atua como Coordenador 

Médico da Maternidade, além de compor a Coordenação do Centro 

Ambulatorial Américo Ventura - Unidade IV (Saúde da Saúde da 

Mulher), localizado dentro das dependências do Mooca Plaza 

Shopping. 

 

Já na polícia há 16 anos, Dr. Fabio Muniz desempenha atividade 

assistencial específica como médico mastologista, ginecologista e 

obstetra no Hospital da Polícia Militar do Estado de São Paulo.  A 

PMESP conta com um quadro de oficiais de saúde que atuam em 

diversos níveis entre assistencial e de gestão, a fim de prestar 

Na foto: Dr. Fabio Muniz (último da esquerda para direita) juntamente com time de profissionais da 

Polícia Militar 
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assistência global à saúde do policial militar. Dentro deste grupo, Dr. Fabio ocupa o posto de 

Capitão Médico PM. 

 

 “A conquista deste mestrado é fruto de um trabalho de muitos anos e conta com a colaboração 

de diversas pessoas, desde a nossa graduação, pós-graduação, formação e aperfeiçoamento 

profissional. Sou muito grato a PMESP por proporcionar este crescimento, assim como todos 

aqueles que participam da nossa evolução, como nossa família, os pacientes, colegas médicos, 

colaboradores e Oficiais Superiores de toda a Instituição. Agradeço imensamente o São Cristóvão 

Saúde que sempre apoia nossa evolução, estimulando e incentivando o crescimento humano e 

profissional”, declara Dr. Fabio Muniz. 

 

O Grupo São Cristóvão Saúde parabeniza o Dr. Fabio Muniz por mais essa conquista! 

  

 

 

 


