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Novos campi têm seis Professores Titulares 
Os campi Baixada Santista, Diadema e Guarulhos contarão com 

dois Professores Titulares cada, para reforçar a pesquisa e ensino.

Página 3
Pesquisa combate cegueira 
associada a idade

Página 4
Diadema abre as portas à 
comunidade

Página 5
Violência e saúde mental

Conheça os novos 
Professores TiTulares

Campus Baixada santista
Saúde, Educação e Sociedade - Nildo 
Alves Batista
Biociências - Regina Célia Spadari

Campus Diadema
Bioquímica Toxicológica - Virgínia Ber-
langa Campos Junqueira
Química Orgânica - Etelvino José Hen-
riques Bechara

Campus Guarulhos 
Antropologia - Cynthia Andersen Sarti
Filosofia das Ciências Humanas - Olgária 
Chain Féres Matos

Campus são Paulo – Capital
Biofísica - Clóvis Ryuichi Nakaie
Bioquímica - Hugo Pesquero Monteiro
Cirurgia / Cirurgia Pediátrica - José Luiz 
Martins
Enfermagem - Janine Schirmer
Medicina / Pneumologia - José 
Alberto Neder
Psiquiatria - Ronaldo Ramos Laranjeira

Mais uma vez, a Unifesp ino-
va e, dentre as universidades que 
participam do programa de expan-
são do Governo Federal, é a única 
até o momento a abrir concurso 
para Professor Titular nos novos 
campi. “Estes docentes têm como 
missão incentivar a pesquisa e 
ensino, por terem uma carreira 
ampla e consolidada com linha de 
pesquisa própria, o que permite 
liberdade intelectual de produção 
acadêmica”, explica Lucila Amaral 
Carneiro Vianna, coordenadora de 
Desenvolvimento e Expansão. 

Para Lucila Vianna, a presença 
do Professor Titular é fundamental 
para o fortalecimento dos campi. 

“A realização do concurso vem ao 
encontro da vocação para pes-
quisa, característica da Unifesp”, 
completa a coordenadora. Lucila 
ainda destaca que a nomeação de 
docentes, funcionários técnicos 
administrativos e de estudantes 
pelo Reitor como representantes 
dos novos campi em todos os Con-
selhos da Universidade foi um gran-
de passo para que essas unidades 
se integrassem à vida acadêmico-
administrativa da Unifesp. “Esses 
representantes passaram a parti-
cipar dos fóruns e a ter voz ativa, 
um cuidado que tivemos desde o 
início, quando começamos a pen-
sar na expansão”, afirma. “Dessa 

forma, também estreitamos o 
relacionamento entre os campi”, 
conclui Lucila. 

Além dos Titulares concursa-
dos nas novas unidades, outros seis 
docentes foram aprovados como 
Titulares no campus São Paulo. 
Até o final de 2008, os Professores 
Titulares já estarão empossados e 
atuando nas respectivas áreas. 

Por ser o mais novo da insti-
tuição, em seu segundo ano de 
funcionamento, o campus de São 
José dos Campos ainda está mon-
tando seu quadro de Professores 
Adjuntos. Em breve, será aberto 
concurso para Titulares também 
naquela unidade. 
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Ação Social

Unifesp: cada vez mais plural
 

Nesta edição, podemos, mais uma vez, testemunhar o dinamismo de 

nossa instituição. Pesquisas de alto nível, abrangendo diferentes áreas 

do conhecimento e com aplicação clínica imediata – como os estudos 

sobre o tratamento da maculopatia relacionada à idade (MRI), doença 

responsável por muitos casos de cegueira; e os efeitos da violência na 

saúde mental da população – mostram uma pequena parcela de nossa 

produção acadêmica, responsável pela sétima colocação ocupada pela 

Unifesp no ranking elaborado pela Capes (e com apenas cinco cursos com 

programas de pós-graduação!).

Não menos importantes são os exemplos de compromisso com as 

comunidades em que estamos inseridos, sinalizados por experiências em 

andamento em todos os campi e que, neste jornal, são representados por iniciativas como os projetos 

“Diadema Visita Unifesp” e “Experimentando a Ciência”, que buscam, respectivamente, trazer os mora-

dores da região para conhecer o campus e introduzir noções e prática da pesquisa científica em escolas 

públicas de Diadema.

Trabalhos desse tipo nos dão a certeza de que estamos construindo uma Universidade maior e me-

lhor, investindo na diversidade e na pluralidade de idéias.

Boa leitura.

2ª edição do projeto ImageMagica no HSP

Foram três meses de visitas diárias, permitindo que médicos, pa-
cientes e seus acompanhantes registrassem em fotos o cotidiano do 
Hospital São Paulo, sob o seu ponto de vista. 

Desde o dia 22 de abril, os organizadores do Projeto “ImageMagica 
Saúde e Cultura” circularam pelas dependências dos setores de Cardio-
logia, Endocrinologia, Geriatria, Tórax e UTI, entregando uma câmera 
nas mãos desse público, para que eles mostrassem as imagens do seu 
dia-a-dia na instituição. 

Segundo a vice-diretora de Enfermagem do HSP, Ieda Aparecida 
Carneiro, o projeto foi bem aceito por todos e já tem uma nova edição 
prevista para 2009. O encerramento foi dia 7 de julho, com apresen-
tação de um vídeo contendo as fotografias e depoimento dos partici-
pantes. “A fotografia expressa o que sentimos por dentro. O projeto 
também nos aproxima das amizades que fazemos aqui”, afirmou Mário 
Barbosa, paciente do setor de Cardiologia que participou do projeto.

O ImageMagica é uma iniciativa independente, apoiada pelo Grupo 
de Trabalho de Humanização, coordenado pela diretora de Enfermagem 
do HSP, Maria Isabel Sampaio Carmagnani. Pacientes e equipe médica unidos pelo prazer de fotografar.



Pesquisa

Uso precoce da maconha aumenta 
danos cognitivos

Instituto da Visão participa de estudo internacional

O impacto do uso da maconha ainda na adoles-
cência parece ser maior na formação de conceitos 
abstratos e na flexibilidade cognitiva, aspectos re-
lacionados ao funcionamento executivo do cérebro. 
Resultados de estudo da Unifesp sugerem maior vul-
nerabilidade para efeitos neurotóxicos da maconha 
em uma fase mais precoce do neurodesenvolvimento 
– como a adolescência – do que em adultos. 

Realizada com 128 indivíduos com dependên-
cia ou abuso de maconha (abstinentes e não-absti-
nentes) em tratamento na Unidade de Pesquisa em 
Álcool e Drogas (Uniad) e com 32 não-usuários da 
substância, a pesquisa aponta que a maconha preju-
dica as funções cerebrais que permitem ao homem 
desempenhar, de forma independente e autônoma, 
atividades dirigidas a um objetivo específico, englo-
bando ações complexas. 

Sob a orientação de Acioly Lacerda, professor 
do programa de pós-graduação do Departamen-
to de Psiquiatria da Unifesp, a neuropsicóloga 
Priscila Previato de Almeida aplicou testes es-
pecíficos para avaliação de funções executivas 
e verificou que os usuários não-abstinentes leva-
ram um tempo maior para a execução dos testes, 
quando comparados aos que estavam longe das 
drogas entre um e sete dias e entre oito e 25 dias. 
Quando esses dois grupos foram comparados ao 
grupo controle (não-usuários), ambos mostraram 
resultados inferiores. 

De acordo com a pesquisadora, não se pode, 
entretanto, afirmar que esses déficits são irrever-
síveis, pois não há trabalhos que mostrem que eles 
permaneçam após um período mais prolongado de 
abstinência. “Apesar de os resultados não indica-

rem prejuízos incapacitantes, eles podem ter rele-
vância clínica e impacto na vida diária desses su-
jeitos, tanto no aspecto sócio-ocupacional quanto 
na maneira como o indivíduo lida com a questão do 
uso de substâncias”, explica. “Diferentes estudos 
têm mostrado que alguns problemas no funciona-
mento neuropsicológico podem influenciar negati-
vamente a motivação para o tratamento e adesão 
a programas de recuperação, aumentando as chan-
ces de recaída”. 

A neuropsicóloga também avaliou os possíveis 
efeitos de variáveis clínicas como a idade em que os 
usuários experimentaram maconha pela primeira vez. 
Os resultados mostraram que o impacto da droga no 
cérebro de menores de 17 anos é bem mais acentuado 
quando comparados àqueles que iniciaram o uso da 
maconha depois dessa idade.

O Instituto da Visão vem colhendo bons resultados 
com um novo tratamento para a Maculopatia Relacio-
nada à Idade (MRI), doença que acomete cerca de 5 mi-
lhões de brasileiros acima de 55 anos – cerca de 100 mil 
novos casos por ano – levando à perda total da visão. 
A nova técnica de radioterapia intra-ocular utiliza inje-
ções de anti-angiogênicos, substâncias que impendem o 
crescimento de vasos anormais na mácula. Com o novo 
tratamento, cerca de 40% dos pacientes apresentaram 
melhora relativa da visão central, ou seja, capacidade de 
detectar formas e cores, inclusive de letras e números. 

Michel Eid Farah, docente e pesquisador da Unifesp, 
afirma que o tratamento com radioterapia intra-ocular 
tem apresentado resultados muito bons com um número 
pequeno de aplicações. “Nossos estudos mostram que, 
em um ano, apenas 5% dos pacientes precisam de uma 
segunda injeção”. 

Segundo Farah, o tratamento com uso de radioterapia 
intra-ocular já foi utilizado em 22 pacientes do Instituto 
da Visão. Ele explica que o procedimento é realizado por 
meio de uma micro-cirurgia, em que se aplica um isótopo 
de estrôncio-90 (substância radioativa), por cerca de qua-
tro minutos, na lesão macular. O processo completo dura 
cerca de 30 minutos, com a participação da equipe de Of-
talmologia e Radioterapia do Hospital São Paulo. 

A primeira fase do estudo utilizou apenas a radiote-
rapia intra-ocular, enquanto na segunda fase foi associa-
do o uso de Avastin,  visando diminuir a necessidade de 
novas injeções intra-oculares, que tornam o tratamento 
exaustivo e oneroso. Os resultados, mesmo ainda preli-
minares, foram tão animadores, que o FDA (órgão que 
regulamenta os protocolos médicos nos EUA) instituiu 
estudo multicêntrico internacional, com a participação 
da Unifesp e com base nos dados brasileiros. O trata-

mento será aplicado a 400 pacientes de vários países, 
sendo 30 brasileiros. 

Antes, os únicos tratamentos disponíveis eram a 
fotocoagulação com raio laser e a fototrombose com in-
docianina verde, método que depende da aplicação de 24 
injeções nos olhos durante dois anos.  Apesar de promis-
sora, a nova técnica ainda deve ser vista como experi-
mental. “Precisamos avaliar todos os participantes após 
dois ou três anos de tratamento. Até o momento, o grupo 
completou um ano e meio de evolução, com resultados 
preliminares muito bons”, ressalta.

auto-exame
Farah chama a atenção para a importância do auto-

exame para detectar precocemente a MRI. “A maioria 
das pessoas só vai ao hospital quando o segundo olho 
piora. Não existia até hoje uma campanha como temos 
para o câncer de mama, por exemplo. O auto-exame of-
talmológico é muito mais simples. Basta testar cada um 
dos olhos separadamente, tapando um deles com a mão. 
Se houver uma diferença significativa de percepção na 
visão, na cor e na forma dos objetos, a pessoa deve pro-
curar um médico”. 
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População idosa é a mais afetada pela doença, que pode cegar.



Extensão www.unifesp.br • 4

Projetos de extensão aproximam a 
comunidade do campus Diadema

Compartilhar o espaço do campus com a comu-

nidade e colaborar para a formação das novas gera-

ções, estimulando o contato com o mundo da ciência. 

Estes são os objetivos de dois programas desenvolvi-

dos pela Unifesp Diadema. 

Desde outubro de 2007, quinzenalmente, aos sá-

bados pela manhã, a unidade abre suas portas para 

visitas monitoradas de grupos de aproximadamente 

40 pessoas – particularmente jovens e estudantes – 

interessadas em conhecer detalhes sobre os cursos 

oferecidos no campus e suas áreas do conhecimento, 

no chamado projeto Diadema visita Unifesp. 

Mais de uma centena de visitantes já partici-

param desses encontros, que têm como objetivo 

despertar o interesse pela vida universitária nos 

membros da comunidade e estimular a busca do 

conhecimento científico e o desenvolvimento de 

competências e habilidades, tanto na comunidade 

quanto nos universitários. 

Além de docentes, o projeto tem contado com o 

envolvimento de cerca de 8% dos 400 alunos de gra-

duação matriculados no campus. Segundo avaliação 

feita com base em questionário respondido ao tér-

mino da visita, 77% dos participantes nunca haviam 

pisado em uma universidade, 28% compareceram ali 

em busca de estímulo para escolher uma carreira e 

74% disseram ter saído da experiência decididos a 

cursar uma instituição de ensino superior.

Dessa forma, por meio de palestras e demonstra-

ções, os visitantes são informados sobre os cursos do 

campus – Química, Ciências Biológicas, Engenharia 

Química e Farmácia/Bioquímica – e sua integração 

com o arranjo produtivo da região. Em aulas práticas, 

os visitantes também podem descobrir como funcio-

na um bafômetro, qual o mecanismo de ação de um 

medicamento antiácido, acompanhar a produção de 

soda cáustica, entender como é extraído o DNA e ou-

tros recursos da investigação em medicina forense, 

entre outros temas atuais e interessantes, sempre 

diretamente relacionados aos cursos.

Introdução à pesquisa científica
Paralelamente, docentes e alunos da Universi-

dade visitam escolas da rede pública de Diadema 
para desenvolver com professores e estudantes 
atividades de introdução à ciência. Este projeto, 
batizado de Experimentando a Ciência, foi agraciado 
com recursos financeiros destinados pelo MEC a ini-
ciativas de Extensão e propõe a integração entre o 
mundo acadêmico e o ensino Fundamental e Médio.

Estão em andamento oito projetos, que abordam 
temas como Água de Beber, Bica no Quintal, com aná-
lise físico-química e microbiológica de amostras de 
água coletadas em diversos pontos de Diadema (E.E. 
Profa. Antonieta B. Alves); A Terra, a Nossa Terra e 
os Seres Vivos, com a implantação de uma horta na 
escola e seu uso na introdução de conteúdos cien-
tíficos (E.E. Profa. Marie Nader Calfat); Implantação 
de um Núcleo de Fitoterapia no Jardim Botânico de 
Diadema, com cultivo de canteiros de plantas tóxicas, 
medicinais e aromáticas (E.E. Profa. Antonieta B. Al-
ves); Identificação de Espécies Vegetais e Estudo do 
Ecossistema do Jardim da Escola (E.E. Profa. Antonie-

ta B. Alves); Conceitos de Ácido-Base e Produção de 
Biodiesel, que pretende relacionar conhecimentos de 
química ao cotidiano, culminando com a produção de 
um detergente e de biodiesel a partir de óleo vege-
tal usado (E.E. Amadeu Odorico de Souza e E.E. Min. 
Francisco de Paula Quintanilha); A Energia que Consu-
mimos, focalizando a produção, consumo e destino de 
diversos tipos de energia e suas relações com o meio 
ambiental (E.E. Profa. Antonieta B. Alves); O Uso da 
Mídia como Recurso Didático na Aprendizagem de Ci-
ências, com a implantação de hemeroteca, videoteca 
e arquivo de revistas científicas (E.E. Olga Fonseca); 
Relógios Solares, que pretende instalar relógios so-
lares em escolas, visando utilizá-los como estímulo 
ao estudo de ciências, geografia e astronomia (várias 
escolas públicas). 

O processo, iniciado em março de 2008, passou 
pela incorporação de graduandos do campus Diade-
ma a Grupos de Trabalho formados por professores e 
alunos da rede pública para formatação dos projetos, 
cujos temas foram escolhidos devido à sua importân-

cia no cenário mundial, ao caráter interdisciplinar e à 
aplicabilidade de conteúdos científicos básicos.

São realizadas reuniões mensais e oficinas 
sobre as áreas de conhecimento e temas de inte-
resse dos GT. Laboratórios, salas de informática, 
biblioteca e salas de aula do campus Diadema 
também estão disponíveis para que algumas eta-
pas dos projetos sejam desenvolvidas. Todos os 
projetos serão apresentados na Feira de Ciências 
do Experimentando a Ciência, aberta à comunida-
de e que será realizada na Unifesp Diadema em 
outubro, durante a Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia. 

Segundo Carolina Vautier T. Giongo, docente do 
Departamento de Ciências Exatas e da Terra e co-
ordenadora de Extensão do campus Diadema, nem 
só os estudantes da rede pública serão beneficiados 
por este intercâmbio de experiências. “Iniciativas 
assim contribuem para a formação de profissionais 
críticos e cientes de seu papel de transformadores 
sociais e formadores de opinião”.

Contato direto com a ciência
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Pesquisa mostra que 26% dos paulistanos 
já sofreram de estresse pós-traumático 

Um levantamento feito na cidade de São Paulo, com cerca 
de 2,5 mil moradores, mostra que 86% dos paulistanos já so-
freram algum tipo de trauma. Em 26% foi possível identificar a 
presença do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) em 
algum momento de suas vidas e, em 9,7%, só no último ano. Em 
números absolutos, considerando que 10,8 milhões de pessoas 
moram na cidade, são nada menos que 2,8 milhões e 1,1 milhão 
de vítimas, respectivamente. 

Esse índice, ajustado aos critérios usados em estudos in-
ternacionais, chega próximo ao de regiões que viveram conflito 
armado, como Etiópia (África) e Faixa de Gaza (Oriente Médio). 
Os dados foram apresentados durante o I Simpósio Internacio-
nal de Violência e Saúde Mental, realizado entre os dias 20 e 22 
de junho, na Unifesp, no qual os pesquisadores apontaram um 
panorama preocupante sobre a saúde mental do paulistano.

Caracterizado por perturbação psíquica desencadeada 
pela exposição ou testemunho de algum evento traumático e 
violento, o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) faz 
com que a pessoa tenha revivências do fato e pensamentos 
recorrentes (flashback). A diminuição no interesse em realizar 
atividades comuns ou ir a determinados lugares que possam 
lembrar o trauma, hiperatividade, insônia, irritabilidade e di-
ficuldade de concentração também são alguns dos sintomas 
desencadeados pelo problema.    

“Ao contrário do que se acreditava, não são os traumas 
mais graves, como seqüestros e assaltos, que favorecem mais 
o desenvolvimento do problema, mas a violência vivida dentro 
de casa, como as agressões sofridas ou presenciadas entre 
cônjuges ou familiares e a violência sexual”, explica Sergio An-
dreoli, professor do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, 
responsável pelos dados epidemiológicos do estudo na cidade 
de São Paulo e de outro que está sendo conduzido também no 
Rio de Janeiro. “A possível explicação para este fato é que, para 

Introdução à pesquisa científica

o desenvolvimento da doença, a vivência subjetiva do trauma é 
mais importante do que a sua gravidade”, afirma. 

Do total de entrevistados, 63% já sofreram, durante a vida, 
algum tipo de violência urbana direta – caracterizada por assaltos, 
balas perdidas, seqüestros, agressões físicas, tortura, entre outros 
– e, 56%, da considerada violência indireta (presenciar alguém so-
frer agressão, ver cadáveres e testemunhar atrocidades). 

Os resultados apresentados no I Simpósio Internacional 
de Violência e Saúde Mental, promovido pelo Centro de Es-
tudos Paulista de Psiquiatria – ligado ao Departamento de 
Psiquiatria da Unifesp – e pelo Instituto do Milênio de Saúde 
Mental e Violência, também mostram que, apesar de os ho-
mens serem as maiores vítimas da violência urbana, no último 
ano foram as mulheres que adoeceram mais, numa proporção 
duas vezes maior: 12,8% contra 5,3%. ”O impacto da violên-
cia nos grandes centros urbanos, com as altas taxas de ho-
micídios que atingem principalmente os estratos mais jovens 
da população, já nos remete a uma guerra civil surda, porém, 
declarada”, afirma o psiquiatra Jair de Jesus Mari, professor 
da Unifesp e coordenador do Instituto do Milênio no país. 

Marcas no cérebro

Marcelo Feijó de Mello, responsável pelos dados clínicos 
da pesquisa e coordenador do Programa de Atendimento a Vi-
timas de Violência e Estresse (Prove) da Unifesp, explica que, 
mais que um transtorno psicológico, o TEPT traz conseqüências 
consideráveis à saúde física das pessoas. “Além das queixas de 
dores incapacitantes, também verificamos que nesses pacien-
tes há alterações hormonais significativas e morte celular no 
cérebro”, afirma o psiquiatra. 

Imagens de ressonância magnética, também apresenta-
das durante o Simpósio, mostraram que pacientes com TEPT 
apresentam danos cerebrais, com redução de 5% a 10% do 
hipocampo, principal sede da memória e importante compo-
nente do sistema límbico, responsável pelas emoções. 

De acordo com Mello, 25% dos pacientes atendidos no 
Prove ficam afastados do trabalho e os assaltos e seqüestros 
relâmpagos são as principais causas da procura por ajuda, 
correspondendo a 25% dos atendimentos. Em seguida, ficam 
os casos de pessoas que perderam parentes em homicídios 
(14%), as vítimas de violência doméstica (12%) e as agressões 
físicas (10,5%).  Os outros 38,8% da procura estão relacio-
nados a seqüestros em cativeiro, reféns de rebeliões, abuso 
sexual, entre outros. 

Confira os principais 
dados do estudo na 
cidade de São Paulo

63% 
dos moradores da cidade já sofre-
ram algum tipo de violência urbana 
direta (assalto, seqüestro, agressão 
física, tortura, terrorismo, ameaça 
de morte, bala perdida),

56% 
sofreram violência indireta (pre-
senciaram agressões, roubos ou 
atrocidades a terceiros, cadáveres 
em ruas, entre outros),

3,2% 
já sofreram violência sexual; 6,8, 
violência conjugal e, 22,3%, foram 
vítimas de acidentes ou desastres;

26% 
já sofreram de Estresse Pós-Trau-
mático alguma vez na vida e, 9,7%, 
só no último ano;

12,8% 
das mulheres adoeceram em decor-
rência da violência urbana, contra 
5,3% dos homens;

Em pessoas que sofreram TEPT, 
exames de imagem mostram que há 
uma redução de 

5% a 10% 
do hipocampo.

Simpósio apresentou estudos de todo o país.
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Complexo Unifesp/
HSP recicla 10 
toneladas por mês

Quase cem toneladas de lixo reciclável já 

foram recolhidas no complexo Unifesp/HSP 

desde que a coleta seletiva foi implantada, em 

outubro de 2007. Mensalmente, cerca de dez 

toneladas de materiais reutilizáveis como pape-

lão, metal, plástico e vidro deixam de ser lança-

dos de forma inadequada no meio ambiente. 

Para captar estes objetos, recipientes 

específicos foram instalados no interior do 

Hospital São Paulo e na Praça Viva, além 

dos diversos imóveis ocupados pelos ambu-

latórios e outros setores da Unifesp. Todo o 

dinheiro obtido com a reciclagem é aplicado 

no próprio programa, que também inclui o 

plantio de árvores e reforma do jardim da 

Praça Viva. 

A solicitação de coletores deve ser feita 

na Gerência de Meio Ambiente, pelo telefo-

ne: 5084-4377.  

Encontro mostra experiências da economia solidária

Pensando em Saúde e Trabalho

Doenças relacionadas ao trabalho têm pro-
vocado afastamentos cada vez mais freqüentes e 
prolongados. Nesses casos, o adoecimento revela 
transtornos diversos, psicossomatizações, dores 
osteomusculares, exaustão psíquica (burn-out) en-
tre outros, que exigem um olhar mais focado sobre 
as relações no trabalho. 

Tradicionalmente, a assistência médica e os 
cuidados individuais vinham sendo quase que os 
únicos recursos para lidar com os trabalhadores que 
adoecem. Entretanto, várias pesquisas e estudos 
têm surgido recentemente neste campo, propondo 
novas perspectivas para o atendimento à saúde do 
trabalhador.

A vinculação entre trabalho e saúde tem susci-
tado problemas, tanto no que diz respeito ao diag-
nóstico e tratamento quanto à prevenção, preocu-
pando particularmente trabalhadores, profissionais 
e pesquisadores em saúde e em segurança no tra-
balho. As ações e intervenções a serem desenvolvi-

das nessa área demandam metodologias diferentes 
das tradicionais e requerem investimento teórico 
renovado. 

Uma clínica do trabalho exige, principalmente, 
aguçar a escuta profissional para compreender os 
processos em curso e suas causas, para que se pos-
sa conhecer os elos presentes na relação entre saú-
de e trabalho e identificar o papel do trabalho como 
mediador nos processos de saúde.

O programa Pró-Qualidade de Vida (PQV) da 
Unifesp, em conjunto com seus parceiros NASF, de-
partamentos de Psiquiatria, de Medicina Preventiva 
e de Obstetrícia da Unifesp, Sedes Sapientiae, Psi-
conefro e Alapsa, promoverá o I Colóquio de Quali-
dade de Vida, Saúde e Trabalho: Clínica e Gestão, 
nos dias 10, 11 e 12 de outubro.

O evento, aberto a toda a comunidade Unifesp, 
tem o intuito de promover um espaço de produção 
e troca de conhecimento sobre questões relativas à 
saúde do trabalhador.

O campus Baixada Santista recebeu, em junho, 
o II Encontro de Economia Solidária, evento pro-
movido pela Pró-Reitoria de Extensão e que reu-
niu representantes de cooperativas, organizações 
não-governamentais e universidades interessadas 
em apoiar empreendimentos econômicos coletivos 
junto a populações menos favorecidas. 

Definidas pela professora Sonia Maria Rocha 
Heckert, do Programa Nacional de Incubadoras de 
Cooperativas Populares (PRONINC), como “um con-
junto de atividades econômicas de produção, distri-
buição, consumo e crédito organizadas e realizadas 
de forma coletiva e autogestionária”, as experi-
ências de economia solidária têm se apresentado 
como um importante instrumento de transformação 
social, capaz de gerar trabalho e renda para milha-
res de pessoas. 

Segundo a especialista, apesar de alcançarem 
mais visibilidade recentemente – são hoje cerca de 
20 mil empreendimentos conhecidos em todo o Brasil 
– algumas entidades já trabalhavam com cooperati-
vismo popular nas décadas de 80 e 90. “As pessoas 
pensam que a inovação sempre parte da universida-
de, mas não é sempre assim”, analisou. 

Ainda durante o encontro, Huberlan Rodrigues, 
assessor da Rede Unitrabalho, apontou a falta de 
crédito e de normas jurídicas para a organização e 
funcionamento como alguns dos principais entraves 
ao avanço das cooperativas populares.

Em mesa-redonda sobre incubadoras univer-

sitárias, a professora Silvia Leser de Mello, re-
presentante da Rede Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares (ITCPs) explicou que a ini-
ciativa estabelece vínculos entre a comunidade e as 
universidades, num processo de troca.  Estudantes 
de cursos de graduação da USP, FGV-SP e Fundação 
Santo André também contaram como é a experiên-
cia de administrar uma incubadora universitária.

Experiências no campus
Durante a mesa-redonda sobre ações desenvol-

vidas nas comunidades, foram demonstradas inicia-
tivas em andamento na Unifesp Baixada Santista. A 
chefe do Departamento de Ciências da Saúde, Paula 
Andrea Martins, apresentou o projeto da padaria 
comunitária que vem sendo construído no bairro do 
Dique da Vila Gilda, zona noroeste de Santos. A pre-
sidente da Sociedade Pró-Melhoramentos do Dique 
da Vila Gilda, Lucinéia Marques de Lima Souza, exal-
tou o trabalho da universidade e disse que o grande 
problema da comunidade é a falta de informação.  

O professor Juarez Furtado, juntamente com 
a presidente da Associação dos Cortiços do Cen-
tro de Santos, Samara Margareth Faustino, des-
creveu o trabalho desenvolvido pela Unifesp no 
projeto Raízes Corticeiras, em que as moradoras 
locais confeccionam bijuterias utilizando materiais 
recicláveis. A parceria entre a Universidade e a co-
munidade ainda inclui atividades com as crianças 
e adolescentes do local.

Evento, em outubro, discutirá o tema.
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Unifesp gerencia novo 
hospital de Campinas 

Projeto de inclusão da 
Unifesp é contemplado 
pelo MEC

No fim do mês de junho, foi publicado 
no Diário Oficial da União edital da Secre-
taria de Educação Superior (Sesu), órgão do 
MEC, com os nomes das instituições que 
tiveram projetos aprovados no Programa 
Incluir, que desde 2005 distribui verbas 
para universidades que apresentem boas 
propostas de criação, reestruturação e con-
solidação de núcleos de acessibilidade na 
instituição, visando à inclusão educacional 
e social das pessoas portadoras de neces-
sidades especiais. 

Em 2008, a Sesu destinará até R$ 120 
mil para cada instituição federal apro-
vada. A verba é calculada de acordo com 
as propostas apresentadas. Pela primeira 
vez, a Unifesp submeteu um projeto para 
análise e foi uma das 36 contempladas. A 
Universidade receberá R$ 113.249,00 para 
implementar as propostas do “Incluindo 
de Portas Abertas”, projeto do Núcleo de 
Acessibilidade da Universidade. 

A verba será aplicada em equipamentos, 
obras estruturais, capacitação de funcioná-
rios, levantamento de informações e criação 
de site informativo, da seguinte forma:

• Construção de uma plataforma no pátio 
interno do Edifício Leitão da Cunha, que pro-
porcionará acesso a cadeirantes;

• Instalação de mesa para cadeirantes 
e de computador com software para uso de 
pessoas com deficiência auditiva e teclado 
em braile na biblioteca central (Biblac);

• Capacitação de pessoal, com a aplica-
ção de cursos  de Braile e de Libras, que serão 
ministrados a dez turmas de até 25 pessoas;

• Levantamento sobre o número de por-
tadores de deficiência que estudam e traba-
lham na Unifesp e do número de familiares 
de pessoas da Universidade que têm algum 
tipo de deficiência;

• Desenvolvimento de site informativo.
O projeto é coordenado pelo neurologista 

e docente Sandro Luiz de Andrade Matas. A 
equipe é formada por 11 membros, com par-
ticipantes ligados a setores como Cedess, 
Biblac, Prograd, Hospital São Paulo e depar-
tamentos de Assuntos Comunitários, Enge-
nharia, Medicina e Recursos Humanos.

O Hospital Ouro Verde (HOV), na cidade de Cam-
pinas, é a mais recente unidade hospitalar gerencia-
da pela Unifesp, por meio da Associação Paulista 
para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). Anti-
ga reivindicação dos moradores da região, o hospital 
veio ampliar o número de leitos e as opções de aten-
dimento exclusivamente a pacientes do SUS. Uma 
população estimada em mais de 300 mil pessoas. 
A Unifesp/SPDM é responsável por toda a gestão 
clínica e dos recursos materiais e humanos.

Inaugurado em junho, em cerimônia que contou 
com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, o HOV oferece atualmente, ainda na primeira 
fase de seu cronograma de implantação, 130 leitos, 
distribuídos em seis unidades clínicas – Clínica Ci-
rúrgica, Clínica Médica, Ortopedia, Pediatria e UTI 
Pediátrica, Saúde Mental e UTI Adulto –, além de 
cinco salas cirúrgicas.

O número inicial de leitos disponíveis nesta 
primeira etapa permite absorver 7.200 internações 
anuais, desafogando consideravelmente a demanda 
local. No campo cirúrgico, é possível realizar men-
salmente 350 intervenções, sendo 68% cirurgias 
eletivas e 32% de urgência. 

O novo hospital, construído em área de 16.300 
m2, está inserido no chamado Complexo Ouro Verde, 
formado por um pronto-socorro, ambulatório e labo-
ratório, todos previamente existentes. 

O convênio entre a Unifesp/SPDM e a Prefei-
tura de Campinas prevê um prazo de 120 dias para 
conclusão dessa primeira fase de implantação, que 
está dividida em três etapas. A atual, referente aos 

primeiros 60 dias após a inauguração, consistiu na 
entrada em operação de 30 leitos em Clínica Médi-
ca, dez em Pediatria, dez em UTI adultos e dois leitos 
em UTI Pediátrica.

Projeto em expansão

Quando estiver em pleno funcionamento, o HOV 
terá 219 leitos para internações e 11 salas no Centro 
Cirúrgico. Na área de apoio diagnóstico, a unidade 
contará, em breve, com equipamentos de tomogra-
fia, ultra-sonografia (3), raios-x (2) e ressonância 
magnética, ampliando os recursos já disponíveis no 
Complexo Ouro Verde.

O futuro ambulatório – também a ser reformado 
e ampliado – terá vinte consultórios e capacidade 
para cerca de 13.400 consultas/mês. A expectativa 
final é de que o hospital realize mensalmente 7.550 
exames de imagem, 730 cirurgias e quase 3.800 pro-
cedimentos diagnósticos e terapêuticos. 

Está previsto, ainda, um setor de Reabilitação, 
com seis consultórios e que, ao lado dos serviços tra-
dicionais de fisioterapia, terapia ocupacional e fono-
audiologia, oferecerá hidroterapia, eletroterapia, ter-
moterapia e fototerapia, em uma área de 1.000 m2. 

As mudanças também deverão alcançar o Pron-
to-Socorro Ouro Verde, que terá como meta efetuar 
17 mil atendimentos mensais. Ali também será ins-
talado um colegiado para avaliar indicadores como 
taxas de óbito, prevalência de patologias, interna-
ção, média de permanência, entre outros, para esta-
belecer condutas que qualifiquem a assistência.

O presidente Lula prestigiou  a inauguração do Hospital Ouro Verde.
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Editora Unifesp lança 
seu primeiro livro

No dia 17 de junho, a Editora Unifesp lan-
çou seu primeiro livro, “A Formação Médica 
na Unifesp”, organizado pelos docentes Ro-
sana Puccini, Lucia Sampaio e Nildo Batista. 
Em treze capítulos, são narradas histórias so-
bre os 75 anos de experiências, lutas e con-
quistas na transformação do ensino médico 
desta Universidade. 

Com o objetivo de publicar trabalhos pro-
duzidos na comunidade, a editora também 
abre suas portas para autores nacionais e 
estrangeiros que contribuam com o ensino, 
pesquisa e extensão em todas as áreas do 
conhecimento. Vinculada à FAP (Fundação de 
Apoio à Unifesp), a editora é dirigida por um 
Conselho composto por nove membros.

Tese da Unifesp recebe Prêmio Henri Nestlé

Unifesp Baixada Santista realiza I Jornada 
de Fisioterapia

O curso de Fisioterapia do campus Baixada Santista, com o apoio do 
Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Unifesp realiza, nos dias 
15 e 16 de agosto, a I Jornada de Fisioterapia Musculoesquelética. As ins-
crições são limitadas e podem ser feitas até o dia 7 de agosto, pelo site 
http://dpdphp.epm.br/acad/siex/index.htm. O evento acontece na unidade II: 
Av. Saldanha da Gama, 89 – Ponta da Praia – Santos, e é destinado a estu-
dantes e profissionais das áreas de saúde, educação e reabilitação.

Confira a programação no link:
 http://proex.epm.br/eventos08/fisiomusculo/programacao.htm 

Docente premiada em 
Congresso de Contracepção

Durante o 10º Congresso da Sociedade Européia de Contracepção (ESC), 
realizado em Praga (República Tcheca), em maio, Cristina Aparecida Falbo 
Guazzelli, docente do Departamento de Obstetrícia da Unifesp, recebeu o 
prêmio de Melhor Pôster do encontro.

O trabalho agraciado mostrou os resultados de estudo sobre aconselha-
mento e uso de métodos contraceptivos por 210 mulheres anteriormente sub-
metidas a transplantes de rim, fígado e coração. Entre outras constatações, 
a pesquisa apontou que, após o transplante, muitas pacientes não recebem 
orientação suficiente sobre a necessidade de prevenir uma gravidez não pla-
nejada e que pode trazer riscos ao bebê e à mãe.

I Simpósio de Esquizofrenia 
Entre os dias 15 e 16 de agosto, o Programa de Assistência de Esquizo-

frenia (Proesq) da Unifesp e o Centro de Atenção Psicossocial Luis Cerquei-
ra promovem o primeiro simpósio sobre o tema “Esquizofrenia: Enfrentan-
do o Desafio”. A programação conta com dois diferenciais: a participação 
de pacientes durante as mesas-redondas e um encontro paralelo gratuito, 
direcionado para a comunidade. Mais informações e inscrições no site: 
http://www.detaileventos.com.br/esquizofrenia.

Congresso discute 
dependência de drogas

Vários aspectos da dependência de drogas, como o uso cultural e re-
ligioso, a influência da mídia, o tráfico e a internet, a legislação atual e as 
políticas de prevenção e redução de danos, foram abordados no I Con-
gresso da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas 
(Abramd), realizado de 31 de julho a 2 de agosto, em São Paulo. 

Entre os profissionais da Unifesp presentes, estiveram Elisaldo Carlini, 
Solange Nappo, Ana Regina Noto e Murilo Battisti, pesquisadores do Ce-
brid, e Dartiu Chavier da Silveira, coordenador do Proad. O norte-americano 
Larry Burd falou sobre o desenvolvimento dos “Transtornos do Espectro 
Fetal Alcoólico”, uma doença que provoca malformações anatômicas nos 
fetos de mães dependentes do álcool. 

Unifesp distribui mapa 
do Bairro Universitário

Estão sendo distribuídos os exemplares da primeira impressão do 
mapa do Bairro Universitário. Além da área que compreende o projeto – 48 
quarteirões da Vila Clementino – o mapa expõe parte de outros bairros 
vizinhos: Moema, Jardim Lusitânia e Vila Mariana. A implantação do Bairro 
Universitário conta com o apoio da Prefeitura de São Paulo e faz parte das 
atividades em comemoração aos 75 anos da Unifesp.

José Inociencio Garcia aplicou modelo da Unifesp em seu país.

A tese de doutorado “Avaliação do impacto de um programa de atenção 
primária em saúde materno-infantil sobre o estado nutricional no segundo ano 
de vida”, do pesquisador dominicano José Inocêncio Navarro Garcia, sob orien-
tação da professora Dirce Sigulem, classificou-se em primeiro lugar na catego-
ria “Mestrados, Doutorados e Pós-doutorados” do Prêmio Henri Nestlé.

Todo o levantamento de campo foi realizado na cidade de Santo Domingo 
e baseou-se no modelo de atenção primária à saúde desenvolvido no Projeto 
Favela, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Nutrição da Unifesp. 

Esta foi a primeira edição do Prêmio Henri Nestlé, que tem o objetivo de 
estimular a pesquisa científica nas áreas de nutrição, saúde e bem-estar. O 
prêmio recebe o apoio da Associação Brasileira de Nutrologia, Sociedade 
Brasileira de Alimentação e Nutrição, Sociedade Brasileira de Ciência e Tec-
nologia de Alimentos, Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral 
e Sociedade Brasileira de Pediatria.


