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Política editorial da revista Entreteses

I – Do conteúdo da revista
Entreteses publica trabalhos de divulgação científica nas se-
guintes categorias:
1. Perfil: retrata personalidades que contribuíram para mudar 
paradigmas em suas áreas de atuação.
2. Entrevista: conversa com pesquisadores de destaque em 
seu campo de especialização.
3. Ciência no mundo: aborda a relação do mundo com a ciên-
cia, isto é, como a esfera cultural, no seu sentido mais amplo, 
percebe os desenvolvimentos inerentes ao mundo científico. 
Exemplos: os filmes de ficção sobre robótica e as séries de TV 
que abordam a ciência médica.
4. Pesquisa em desenvolvimento: descreve os trabalhos reali-
zados por pesquisadores dos campi da Unifesp, os quais, pelas 
mais diversas razões, merecem ser apresentados com desta-
que. A seleção das pesquisas indicadas para publicação é feita 
pelas Câmaras de Pós-Graduação e Pesquisa.
A pauta geral de cada edição é definida pelo Conselho 
Científico (CC) da revista e a forma jornalística é dada por seu 
Conselho Editorial (CE).

II – Da seleção de temas, reportagens e pesquisas para 
publicação
1. Caberá às Câmaras de Pós-Graduação e Pesquisa sugerir 
ao CC matérias para publicação, tendo em vista o objetivo de 
abranger a totalidade das áreas de pesquisa em atividade na 
Unifesp.
2. Todas as sugestões de matérias serão avaliadas para futu-
ra publicação; entretanto, dada a quantidade limitada de pá-
ginas do periódico, o CC selecionará para publicação imedia-
ta aquelas que melhor se enquadrarem na temática de cada 
edição. 
3. Com exceção dos artigos assinados, as matérias serão redi-
gidas por uma equipe de jornalistas, em linguagem rigorosa, 
mas acessível a não especialistas, incluindo-se no final as refe-
rências bibliográficas ou de documentos eletrônicos, de acor-
do com as normas estipuladas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) – e não pelo estilo Vancouver. Para 
atender a esta última cláusula, será necessário que o pesqui-
sador envie as informações – bibliográficas ou eletrônicas – 
sobre os artigos científicos relacionados, em conformidade 
com o padrão adotado, responsabilizando-se por elas. Antes 
de ser publicado, o texto final será submetido à análise do(s) 
pesquisador(es), que deverá sanar eventuais erros e confirmar 
a correção das informações científicas veiculadas.
4. Cada edição elegerá uma temática central. Serão publica-
das, prioritariamente, matérias que contemplem o trabalho 
de pesquisadores da própria Unifesp, cabendo ao CC a deci-
são de divulgar ou não pesquisas desenvolvidas em outras 
instituições.

III – Recomendações gerais
1. Encorajamos os pesquisadores da Unifesp a enviarem infor-
mações básicas sobre os trabalhos desenvolvidos às respecti-
vas Câmaras de Pós-Graduação e Pesquisa, para efeito de tria-
gem e eventual publicação.
2. Encorajamos também grupos de docentes de um mesmo 
campus ou de campi diferentes, com interesses científicos 
afins, a submeterem perfis coletivos de pesquisa à apreciação, 
proporcionando ao maior número de pesquisadores a oportu-
nidade de ser conhecido pela comunidade e, ao mesmo tem-
po, valorizando o trabalho em equipe.
 
equipe.entreteses@unifesp.br
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Comemoramos, em 2019, os 25 anos 
de criação da Unifesp, cujo berço foi 
a Escola Paulista de Medicina (EPM), 

entidade que no ano passado celebrou seu 
85º aniversário. Ninguém melhor do que 
nosso primeiro reitor eleito, o professor 
Hélio Egydio, para contar como ocorreu o 
nascimento da universidade, uma histó-
ria que, sob muitos aspectos, confunde-se 
com a de seu próprio percurso na institui-
ção. Nossa atual reitora, Soraya Smaili, des-
cortina a expansão e o crescimento daquela 
que é considerada uma das melhores uni-
versidades públicas federais brasileiras. 

Nesta edição, de caráter comemorati-
vo, retratamos a pluralidade, transversali-
dade e convergência das pesquisas realiza-
das na instituição, que agora expande sua 
potencialidade no ensino e na extensão aos 
seis campi, nomeados a seguir, além de um 
campus em fase de implantação, na zona 
leste (Instituto das Cidades): São Paulo 
(EPM e Escola Paulista de Enfermagem), 
Baixada Santista (Instituto de Saúde e 
Sociedade e Instituto do Mar), Guarulhos 
(Escola de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas), Diadema (Instituto de Ciências 
Ambientais, Químicas e Farmacêuticas), 
São José dos Campos (Instituto de Ciência 
e Tecnologia) e Osasco (Escola Paulista de 
Política, Economia e Negócios). 

Com 13,4 mil alunos de graduação, 5,4 
mil de pós-graduação stricto sensu e 11 mil de 
especialização (ensino presencial e a distân-
cia), 1,4 mil residentes médicos e multipro-
fissionais, 4 mil técnicos administrativos e 
1,6 mil docentes distribuídos em 52 cursos 
de graduação e 71 programas de pós-gra-
duação, a Unifesp atua em todas as áreas do 
conhecimento, destacando-se nos rankings 
nacionais e internacionais. De acordo com 

o ranking Times Higher Education (THE) de 
2018, a Unifesp é a primeira universidade 
federal brasileira em citações e a quarta da 
América Latina. 

No ensino de pós-graduação stricto sensu, 
 a Unifesp enfrentou, na última década, o 
desafio de abrir programas de mestrado e 
doutorado nos campi da expansão, com a 
meta de alcançar a dimensão e excelência 
dos existentes no campus sede. Atualmente, 
os referidos campi já contam com 33 cur-
sos de mestrado e 12 de doutorado. Essa ex-
traordinária expansão, em tão pouco tempo, 
é resultado do incentivo dado pela própria 
instituição e, por outro lado, está relaciona-
da ao perfil dos docentes ingressantes – em 
sua quase totalidade, doutores em regime 
de dedicação exclusiva, o que favorece a vo-
cação para a pesquisa e a pós-graduação. 

A Unifesp também tem investido no in-
cremento de programas de pós-graduação 
interdisciplinares, que promovam conhe-
cimentos convergentes, com o objetivo de 
oferecer respostas aos problemas comple-
xos do mundo contemporâneo. Ações de fo-
mento que viabilizem esses programas e a 
criação do Instituto de Estudos Avançados 
(IEA), neste ano, serão fundamentais para 
que a convergência de conhecimentos seja 
um vetor de ampliação e reorganização dos 
programas de pós-graduação. 

A área de pesquisa – por sua vez – cresceu, 
do mesmo modo que a do ensino de gradua-
ção e de pós-graduação. Entre 2002 e 2016, 
o número de grupos de pesquisa cadastra-
dos no CNPq saltou de 152 para 431 – isto 
é, houve um aumento equivalente a 183%. 
Atualmente, 239 docentes (14,9% do total) 
mantêm bolsas do CNPq com produtivida-
de em diferentes níveis. 

O fruto desse crescimento em número e 

qualidade pode ser contextualizado nesta 
edição da Entreteses, que nos traz resultados 
de pesquisas inovadoras nas mais diferen-
tes áreas. Na área da saúde, a vacina para a 
doença de Chagas, que vem sendo testada; 
a não detecção do vírus HIV, como efeito 
de um tratamento multimedicamentoso; e 
a prevenção de sangramento em cirurgias 
cardíacas. Na área social e de saúde públi-
ca, o alerta para o risco de violência entre 
jovens que consomem altas doses de álcool 
em curto espaço de tempo nas baladas no-
turnas e a desigualdade de renda e riqueza 
no país, também refletida pela distribuição 
de heranças. Na área de História e tecno-
logia, a plataforma digital que permite um 
mapeamento histórico de regiões do país.

Por fim, a Unifesp foi uma das 36 insti-
tuições selecionadas para participar do Pro-
grama Institucional de Internacionalização, 
o Capes Print. O projeto – estruturado em 
áreas estratégicas, que incluem pesquisas 
desenvolvidas em colaboração com diver-
sos países – está em fase de franca imple-
mentação. Acreditamos que o Capes Print 
irá: fortalecer os programas de pós-gradua-
ção; estimular, ampliar e consolidar a inter-
nacionalização da instituição; e melhorar o 
desempenho acadêmico e a produção tanto 
científica e tecnológica quanto de políticas 
sociais e econômicas. Somado a tudo isso, 
cabe mencionar que, após um significativo 
esforço dos setores envolvidos, a universi-
dade aprovou sua política de inovação, pa-
ralelamente à transformação do Núcleo de 
Inovação Tecnológica (NIT) em agência de 
inovação. 

Todo esse potencial já demonstrado ao 
longo de 25 anos e o que está ainda por vir 
refletem o resultado da união e esforço de 
toda a comunidade universitária. 

editorial

Vinte e cinco anos de 
muita dedicação, com os 
olhos postos no futuro

Lia Rita Azeredo 
Bittencourt

Pró-reitora de  
Pós-Graduação e 
Pesquisa
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Juventude da Unifesp 
é sua maior força, mas 
também um desafio

entrevista soraya smaili

A reitora, Soraya Smaili, faz um balanço dos 25 anos da universidade 
e fala sobre as perspectivas para o futuro

Uma universidade jovem, mas que traz 
consigo a responsabilidade de pas-
sar para os cursos das demais áreas 

do conhecimento a qualidade e a tradição da 
área da saúde, de onde a Unifesp se originou. 

Ao longo desses 25 anos, pouco mais de 10 
deles como uma universidade plena, abran-
gendo cursos de vários campos do saber, a 
instituição já obteve algumas conquistas, 
dentre as quais pode-se destacar o recreden-
ciamento com nota máxima e as avaliações 
feitas por rankings internacionais, como o 
Times Higher Education (THE), que colocou 
a Unifesp entre as melhores instituições da 
América Latina e a melhor universidade fe-
deral do país por mais de uma vez. Já em 
relação aos desafios, pode-se destacar o da 
consolidação, em especial da infraestrutura 
dos campi da expansão. 

Entrevistamos a reitora da Unifesp, 
Soraya Smaili, que traçou um panorama 
da universidade ao longo desse período e 

indicou os caminhos pelos quais a institui-
ção pode trilhar para se manter sempre en-
tre as melhores. Confira!

Entreteses • Em qual situação a Unifesp chega 
aos 25 anos?
Soraya Smaili • A Unifesp chega aos 25 anos 
na condição de uma universidade que é jo-
vem e que ao mesmo tempo tem uma tra-
dição muito grande da Escola Paulista de 
Medicina (EPM/Unifesp), que completou 
85 anos, e de onde a Unifesp se originou. 
Temos o privilégio e a sorte de termos a tra-
dição junto com a juventude e a força do 
novo, do que podemos fazer e projetar com 
um futuro bastante promissor. É uma uni-
versidade que traz muitas coisas e ao mes-
mo tempo tem muitos desafios, porque essa 
juvenilidade também requer muita estrutu-
ra e muito conhecimento para que possa tra-
çar direções e diretrizes mais firmes para a 
prospecção do futuro que temos pela frente.  

José Luiz Guerra
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E. Quais foram as maiores contribuições da 
universidade para a sociedade e para o desen-
volvimento científico do país?
S.S. São muitas. Nos campi São Paulo, 
Baixada Santista e Diadema desenvolvemos 
pesquisas nas áreas de saúde e de ciências 
da vida. Podemos citar conquistas recentes, 
como, por exemplo, as contribuições para o 
diagnóstico do Zika vírus, na área de células 
tronco, no diagnóstico, tratamento e novas 
terapias da Aids, em métodos cirúrgicos, na 
área de queimados e em duas áreas estraté-
gicas, não só para o Brasil, como para o mun-
do, que são o envelhecimento e a Oncologia. 
Na pesquisa básica temos contribuições na 
Bioquímica, Farmacologia, Microbiologia, 
Imunologia e Parasitologia, áreas nas quais 
cientistas estudam experimentalmente 
novas terapias para doenças negligencia-
das. Também temos uma série de pesqui-
sadores estudando mecanismos da célula 

podemos destacar as áreas de Ciências, 
Física, Matemática, Biologia, além da área 
das Ciências Humanas Aplicadas, como é o 
caso de Osasco. No Campus Guarulhos, os 
cursos de humanidades trabalham tanto no 
contexto da formação de professores quanto 
na produção do conhecimento. 

E. Quais os principais desafios enfrentados 
pela universidade durante o processo de ins-
talação dos novos campi? 
S.S. Passamos por uma grande expansão, na 
qual crescemos 800% em um período de 8 
anos. Atualmente estamos em um período 
de consolidação. O primeiro desafio foi cres-
cer tanto em tão pouco tempo. O segundo foi 
solidar a ampliação. E isso significa ter bons 
professores, bons TAEs, um quadro perma-
nente de muita qualidade, equipamentos, 
infraestrutura e bibliotecas. Os primeiros 
campi da expansão tiveram uma primeira 

parte da estrutura em Santos, Guarulhos e 
São José dos Campos e estamos finalizando 
a fase de infraestrutura básica de Diadema 
e de Osasco. 

Além disso, precisávamos pensar no 
Campus São Paulo, onde estão a EPM/
Unifesp e Escola Paulista de Enfermagem 
(EPE/Unifesp), e tem a ligação com o 
Hospital São Paulo (HSP/HU/Unifesp) e com 
o Hospital Universitário 2 (HU2/Unifesp), 
para não deixarmos de ter a qualidade que 
sempre as caracterizou. Trabalhamos com o 
Plano Diretor de Infraestrutura no Campus 
São Paulo para consolidação de um campus 
que tem tradição, mas que precisa de con-
dições para manter a qualidade dos nossos 
cursos, da pesquisa e da extensão.

E. Em termos amplos e gerais, como a senhora 
caracterizaria as políticas públicas do governo 
para as universidades federais nos últimos 25 

importantes para o tratamento de diversas 
doenças, como as neurodegenerativas. 

Em outras áreas, podemos destacar a 
Ciência da Computação, que faz simulações, 
trabalhando com estratégias de estudos que 
envolvam aeronáutica, devido à proximida-
de que temos com o Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA), em São José dos Campos, 
as Engenharias de Materiais, Química e 
Biomédica, produzindo conhecimento na 
área de grandes equipamentos para diag-
nóstico por imagem, tratamento do câncer, 
promoção do bem-estar para o ser humano 
e aprimoramento na busca por novos mate-
riais para indústria brasileira como um todo, 
como a impressão 3D, produzindo próteses.  

As engenharias Ambiental e do Mar tra-
balham para melhoria da pesca e da quali-
dade da água, para identificação de poluen-
tes e para tratamento da água do mar, já 
com bastante resultados. Nas licenciaturas, 

Mais pesquisa, melhor 
ensino e mais democracia

E. A sua gestão foi eleita, em 2012, com uma 
proposta de assegurar a pluralidade e a de-
mocracia universitária. Essas propostas, é cla-
ro, foram resultado de uma avaliação sobre a 
Unifesp. Que avaliação era essa? Hoje, decorri-
dos cinco anos, mudou o panorama?
S.S. Esse era um dos eixos da nossa proposta 
para a Reitoria, quando nos candidatamos, e 
continuou na primeira e na segunda gestão. 
Nesses quase 6 anos, a democracia e a plura-
lidade foram eixos centrais. Em termos práti-
cos, entendo que nós passamos a um processo 
de organização interna, inclusive refletido nos 
estatutos da Unifesp, e em regramentos inter-
nos que possibilitaram maior participação dos 
TAEs, estudantes e docentes. Temos hoje pro-
cessos internos melhores estabelecidos, mais 
claros e mais transparentes, na minha avalia-
ção, obviamente. Consolidamos processos in-
ternos de participação, de consulta pública. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional 
(PPI) foram participativos. Como estratégias 
de gestão, promovemos audiências públicas, 

está o financiamento da universidade como 
um todo, porque nós tivemos cortes, porque 
tivemos que adequar estruturas à nova reali-
dade nos últimos dois anos. Vejo como mui-
to positiva toda transparência que nós demos 
aos procedimentos de orçamento e de admi-
nistração. Além disso, nós também passamos 
a ter processos de criação dos projetos pedagó-
gicos muito mais discutidos e abertos; o mes-
mo ocorre com os projetos de pesquisas, por 
exemplo.

Criamos as grandes áreas de pesquisas e 
passamos a fazer chamamentos aos pesquisa-
dores para que eles pudessem se juntar mais às 
diferentes áreas para desenvolverem grandes 
temas, como o próprio tema da oncologia, que 
eu citei aqui, mas também o tema das cidades, 
dos estudos contemporâneos, da formação de 
professores, de análises ambientais e da sus-
tentabilidade e do meio ambiente, o tema da 
tecnologia e da inovação tecnológica. 

Nós já temos uma política de inovação tec-
nológica e isso é um grande feito para todos 
nós na Unifesp e vamos dar muitos saltos ainda 
nessa área, muito desenvolvimento no decor-
rer desses próximos anos de 2019 e 2020, até o 
final da nossa gestão e daí por diante. São feitos 
realmente que complementam toda essa parte 
dos processos democráticos. Na verdade, nós 

plenárias, congregações abertas e temos fei-
to esforços para tornar os conselhos mui-
to mais condizentes com as representações. 
O Conselho de Assuntos Estudantis (CAE), 
por exemplo, é composto por mais estudan-
tes do que antes, assim como o Conselho de 
Planejamento e Administração (Coplad), que 
hoje conta com maior participação de TAEs. 
Eles têm que estar envolvidos com a adminis-
tração da universidade, com o planejamento. 

No caso do Conpessoas, é um conselho pari-
tário, pois envolve boa parte do pessoal perma-
nente. Nós procuramos fazer conselhos que se-
jam mais condizentes, para além de estabelecer 
percentuais de 70/30 ou paritários, que fossem 
inteligentes, apropriados para a atividade da-
quela pró-reitoria ou com a atividade daquele 
conselho ou área, no caso do ensino, pesquisa e 
extensão. Além disso, entendo que tivemos um 
processo que não tem mais volta, que é a trans-
parência dos orçamentos. É algo muito positivo, 
pois nós passamos a dar clareza a todos os pro-
cedimentos orçamentários. As pessoas foram se 
apropriando do que é o orçamento, como ele é 
executado, quais são as nossas dificuldades, e 
isso foi bom, pois elas compreendem mais. 

É uma área muito técnica, mas não está de-
sacoplada da política. Essa parte técnica é mui-
to importante para nós entendermos como 

aprimoramos esses processos e a pluralidade, a 
escuta dos diversos setores, de diversos atores 
de nossa comunidade para fazermos melhor o 
ensino, a pesquisa e a extensão. 

Esse é o objetivo final, e não simplesmente 
tornar a universidade mais democrática para 
termos a democracia, que por si só já se justi-
fica, mas o processo de democratização inter-
na e externa e de pluralidade das ideias e dos 
projetos. O objetivo maior é sempre a melhor 
formação do estudante, a melhor pesquisa e 
produção de conhecimento e a melhor possibi-
lidade de transferir isso para a sociedade, que é 
o que a gente faz com a extensão.

II Oficina para 
discussão do Plano 
de Desenvolvimento 
Institucional (PDI) 
2016-2020
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anos? É possível perceber algum padrão, algu-
ma tendência geral?
S.S. Quando a Unifesp foi criada, em 1994, eu 
era conselheira do Conselho Universitário 
(Consu), participei da elaboração do primei-
ro estatuto da universidade e também dos 
seguintes. Percebo que internamente a ten-
dência foi de construir processos e organi-
zar a instituição como uma universidade de 
fato. Ela veio de uma escola departamental, 
grande e bastante complexa, mas que não 
tinha outras áreas do conhecimento no seu 
plano pedagógico. 

Tivemos que ter um projeto pedagógico 
mais amplo, dando um caráter universitá-
rio à EPM/Unifesp, que naquele momento 
era uma escola de ensino superior na área 
da saúde. Expandimos, inicialmente na 

graduação, ainda na área de saúde, na pes-
quisa, que já era de qualidade e tínhamos 
como objetivo continuar a ampliação da 
pós-graduação, da pesquisa e da assistência, 
que é muito forte desde o início da Unifesp. 
Depois percebemos um movimento claro e 
importante de expansão das universidades 
federais pelo país, que triplicaram a sua ca-
pacidade, passando de 400 mil para 1,2 mi-
lhão de estudantes. 

A Unifesp foi o reflexo dessa política na-
cional. Ela aceitou o desafio de fazer uma 
expansão a partir de 2005. Nesse período, 
passamos de 1,3 mil para 13 mil estudantes 
de graduação e de 2,5 mil para 5 mil de pós-

-graduação. Na extensão temos mais de 160 
projetos sociais em toda a universidade, pro-
gramas de extensão e especialização que já 

eram muitos e foram ampliados para todas 
as áreas do conhecimento. Passamos a ter 
projetos muito fortes e bem estruturados 
nas áreas de humanidades, na Pedagogia, 
na História, na Antropologia, que depois 
deu origem à Antropologia Forense, área 
na qual somos pioneiros devido ao trabalho 
que fazemos aqui na Unifesp. 

Além disso, estamos acrescentando o 
curso de Direito, que estamos aguardan-
do a autorização para a abertura, tendo 
pesquisadores e professores que já estão 
contribuindo muito com a nossa institui-
ção. A tendência atual é de transição. Não 
estamos vislumbrando que a expansão terá 
continuidade nesse momento, mas lutamos 
e estamos trabalhando para que ela se con-
solide cada vez mais e que as universida-
des permaneçam fortes nos seus projetos 
acadêmicos.

E. A expansão da Unifesp enfrenta desafios 
para o acolhimento e a permanência de estu-
dantes oriundos de outras regiões e com me-
nor poder aquisitivo. Como a universidade os 
enfrentou até agora?
S.S. Tivemos uma política pública desenvol-
vida pelo governo federal que é o Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes). 
Temos também uma lei tramitando e gos-
taríamos que ela fosse aprovada, pois isso o 

fundamenta. Não são auxílios aleatórios, é 
um programa que dá apoio aos estudantes 
de baixíssima renda. Há uma análise socioe-
conômica e, por meio de editais transparen-
tes e bastante democráticos, avaliados por 
profissionais altamente gabaritados, temos 
um sistema bastante sofisticado para apoiar 
aqueles que têm alta vulnerabilidade. 

Oferecemos diversos tipos de auxílios e 
aqueles que têm mais necessidades recebem 
auxílio maior. A Unifesp tem uma política de 
permanência muito bem consolidada. Nós 
soubemos desenvolver essa política em pa-
ralelo com a expansão e hoje podemos dizer 
que, com os recursos que temos do Pnaes, 
podemos dar conta, pelo menos, da parcela 
mais vulnerável que está na nossa comuni-
dade hoje. Estamos nos esforçando muito 
para isso. 

Além disso, temos sistemas de núcleo de 
apoio aos estudantes em cada campus, vin-
culados a essa política e para além dos au-
xílios econômicos e financeiros, principal-
mente no que diz respeito ao serviço social, 
à psicologia e até mesmo à parte médica. 
Eles têm atendimento de especialidades no 
Serviço de Saúde do Corpo Discente (SSCD/
Unifesp). Ademais, fazemos exames, com a 
colaboração preciosa que temos do Hospital 
São Paulo (HSP/HU/Unifesp) e dos hospi-
tais afiliados da SPDM.

E. De que forma as comunidades interna e ex-
terna podem contribuir para o fortalecimento 
da instituição?
S.S. A universidade é muito apoiada pela socie-
dade, pela sua qualidade e pelo caráter de suas 
pesquisas, voltadas para o bem-estar da po-
pulação, por exemplo, na área da saúde públi-
ca. Quando você pergunta para a comunidade 
externa se ela apoia a universidade pública, ela 
diz que sim. Pesquisas de opinião já demonstra-
ram isso. 90% da população, segundo a Idea Big 
Data (http://www.andifes.org.br/wp-content/
uploads/2018/06/IDEIA-UniversidadesPublicas.
pdf), apoiam a universidade pública e enten-
dem ser um patrimônio do país. Ela sabe que 
nós fazemos coisas de qualidade e que são vol-
tadas para o benefício da vida da pessoa huma-
na e da sociedade brasileira. Temos muito apoio. 
O que precisamos fazer mais é nos comunicar 
mais com essa sociedade. 

Quando você pega os rankings das institui-
ções públicas que são apoiadas pela população, 
os bombeiros estão em primeiro lugar e a edu-
cação pública está em quinto. Não estamos mal 
colocados. E esse prestígio junto à sociedade só 
tem aumentado nos últimos anos, só que nós 
podemos fazer mais. Podemos continuar nos 

“ Temos que interagir mais 
com a sociedade”

comunicando mais, mostrando para a socieda-
de que o que fazemos com os recursos que são 
públicos é em prol da sociedade e que essa uni-
versidade é dela e está aqui para servi-la. Essa 
relação com a comunidade externa deve ser 
mais fortalecida e aprimorada. 

Em relação à comunidade interna, o que eu 
vejo é que nós temos que continuar promoven-
do a integração cada vez maior entre as diferen-
tes áreas e entre as diferentes atividades de en-
sino, pesquisa e extensão, porque isso fortalece 
os profissionais que estamos formando, e tam-
bém favorece a produção de conhecimento. A 
produção de uma pesquisa de um diagnóstico 
de um vírus, ou uma análise de uma água con-
taminada ou mesmo a formulação de uma po-
lítica pública pelas Ciências Sociais, tudo isso 
pode contribuir enormemente para a socie-
dade, mas para que isso aconteça, é necessá-
rio que a nossa comunidade interaja cada vez 
mais para promover projetos e estudos que se 
transformem em benefícios maiores, ou seja, 
que gere mais conhecimento. Internamente, 
integrar mais. 

Com o público externo, comunicar mais. 
Dizer o que estamos fazendo e trazê-los para 
a universidade. Não é só ir lá e dizer, pois isso 
acaba sendo alguma coisa um tanto que auto-
ritária. Só a gente dizer que professores vão em 
algum lugar e dão aula. Temos que trazer a po-
pulação, porque nós também aprendemos com 
eles. Essa interação é muito rica e promove mais 
conhecimento.
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Cerimônia de entrega da 
primeira fase do Hospital 
Universitário 2 (HU2), na 
capital paulista

http://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2018/06/IDEIA-UniversidadesPublicas.pdf
http://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2018/06/IDEIA-UniversidadesPublicas.pdf
http://www.andifes.org.br/wp-content/uploads/2018/06/IDEIA-UniversidadesPublicas.pdf
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E. Em comparação com outras universidades 
federais, como a senhora avalia o ensino e a 
pesquisa na Unifesp?
S.S. Avalio como de enorme qualida-
de. Quando nós vemos os nossos progra-
mas pelos sistemas oficiais do Ministério 
da Educação (MEC), tanto o e-MEC como 
o Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade), vemos que nossos pro-
gramas têm melhorado os seus conceitos. 
Praticamente todos os cursos de gradua-
ção têm conceitos 4 e 5, que são os mais al-
tos. Obtivemos, em 2017, conceito máximo 
(5) no recredenciamento da universidade, 
o que foi um feito importante, por ter sido 
o primeiro depois da criação da Unifesp. 
Apenas 14 universidades federais no país 
têm esse conceito. É um feito fantástico. 
Além disso, a maioria dos nossos progra-
mas de pós-graduação têm conceitos 4 e 5 
e uma parcela considerável tem conceito 6 
e 7, que é o grupo de excelência, dos progra-
mas mais tradicionais, consolidados e anti-
gos, alguns deles com quase 50 anos, criados 
junto com a pós-graduação no país, como 
os de Farmacologia e Bioquímica. Temos 

uma tradição muito grande na pesquisa 
que nos dá destaque, não só na área da saú-
de. Estamos muito bem colocados em áreas 
como Ciências Sociais e Engenharias.

Conseguimos, com tudo isso, alcançar 
o primeiro lugar em citações por docente. 
Isso é um feito fantástico, considerando a 
expansão que fizemos, o que significa que 
fizemos um crescimento com qualidade e 
somos a segunda em pesquisas, dependen-
do do sistema de classificação e ranquea-
mento. A expansão foi muito significativa 
em tão pouco tempo, mas ao mesmo tempo 
teve qualidade e se colocou entre as maiores 
universidades do nosso país. É importante 
salientar que antes da criação da Unifesp, 
nós não aparecíamos em nenhum sistema 
de avaliação, porque não éramos uma uni-
versidade. Sempre que avaliava a EPM, ela 
não conseguia atingir os critérios e parâme-
tros de universidade, pois era uma escola de 
uma área específica. A partir da criação da 
Unifesp, começamos a figurar como univer-
sidade e passamos, inicialmente, para o gru-
po das 10 primeiras e, agora, para o das 5, 
porque expandimos.

“A política de cotas garante a diversidade 
sem prejudicar a qualidade”

E. Que balanço a senhora faz da adoção do sistema de cotas raciais?
S.S. Nosso balanço é muito positivo, lembrando que a Unifesp foi uma das primeiras 
universidades públicas a adotar o sistema de cotas antes da lei federal, ofertando 10% 
das vagas nos cursos de graduação da época. Hoje, após a adoção da lei de cotas, vemos 
que elas nos possibilitaram que nós tivéssemos uma representação maior da socieda-
de brasileira, paulista e paulistana. O perfil socioeconômico dos nossos estudantes é 
parecido com o da própria sociedade do Estado de São Paulo: as faixas de renda, bem 
como os grupos raciais e os oriundos de escolas públicas. 

As cotas não foram simplesmente cotas, mas atreladas à escola pública. Depois dis-
so, nós fizemos um processo de avaliação e verificamos que os cotistas foram muito 
bem avaliados e não há perda de qualidade do ensino e dos formandos, na compara-
ção com os não cotistas. Outro aspecto bastante interessante é que hoje temos uma 
diversidade que traz uma riqueza e faz com que a universidade pública cumpra o seu 
papel social perante os grupos que tem ou tiveram menos favorecimento na sociedade. 

Lembrando que os cotistas também passam pelos mesmos processos de ingressos 
que os demais. Muitas vezes as pessoas acham que são processos separados e que as 
vagas estão garantidas só por serem cotistas e isso não é verdade. Há avaliação tanto 
no ingresso quanto no egresso, quando os indivíduos saem da graduação.

Resumiria que Cristo me deu pais que 
souberam me formar, uma esposa 
que me ama, filhos e netos queridos”, 

disse emocionado Hélio Egydio Nogueira 
durante nossa entrevista. Ele nos recebeu, 
em uma manhã ensolarada do último dia de 
outubro de 2018, no conforto de sua casa, es-
pecificamente no escritório, um baú de relí-
quias sentimentais, com imagens de santos 
católicos, fotos de parentes – coloridas e em 
preto e branco – e placas de homenagem a 
seus feitos profissionais. 

Estávamos cercados por lembranças e, de-
pois de alguns goles de café, risadas e choros, 
a pergunta feita a ele, no caso, remeteu-nos 

a um olhar sobre sua trajetória. No entan-
to, a despeito das atribuições que cabem ao 
Hospital São Paulo (HSP), à Escola Paulista 
de Medicina (EPM) e à Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp), ele arrematou sua 
fala sem hesitar: “São também meu pai e mi-
nha mãe.”

Eugênia e Egydio
Eugênia Nogueira Bretas, mãe dedicada e ri-
gorosa, era responsável pelas tarefas do lar. 
Egydio Nogueira da Silva, pai sábio e exi-
gente, foi comerciante, dono de um gran-
de armazém no bairro. A família morava ao 
pé do morro Alto das Almas, localizado no 

perfil hélio egydio nogueira

Juliana Narimatsu 

Como nossos pais
Laços familiares e fé foram as principais colunas de sustentação da carreira do 
professor interiorano que conquistou o cargo de primeiro reitor da Unifesp

“
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Em cada canto da casa, 
uma representação de 
quem é Hélio Egydio 
Nogueira. Destaque para 
a figura de Santo Antônio 
e para as homenagens 
da Câmara Municipal de 
Guaratinguetá, sua cidade 
natal, e da presidência da 
República
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município de Guaratinguetá, em São Paulo. 
Seus quatro filhos – Hélio Egydio, Egydio 
Filho, Paulo César e Regina Lúcia – nasce-
ram, nessa ordem, na própria casa e no mes-
mo quarto, com a mesma parteira. O primo-
gênito e protagonista desta história veio ao 
mundo em dois de março de 1939.

Na época, Alto das Almas – ou melhor, 
“Arto” das Almas, conforme a variante lin-
guística do interior paulista – era uma re-
gião bem simples, vizinha de propriedades 
de fazendeiros, cafeicultores e criadores de 
gado. Para chegar até o topo da colina, an-
dava-se por uma estrada de terra e de pe-
dregulho, com pés muitas vezes descalços, 
ou de bicicleta. 

Lá em cima, havia uma paisagem con-
trastante: a Santa Casa, a cadeia e a escola 
ficavam próximas. Do lado oposto ao morro, 
estava a Igreja de Nossa Senhora das Graças. 
Apesar dos pesares, os moradores conhe-
ciam-se entre si, e a casa dos Nogueiras era 

praticamente frequentada por todos. 
Seu Egydio, apelidado de Bração – por 

possuir quase dois metros de altura, cerca 
de 120 quilos e braços “mais parecidos com 
uma abóbora” –, e dona Eugênia devotavam 
grande rigor à educação dos filhos. Aos do-
mingos, o pai mandava os meninos varre-
rem o armazém. Certa vez, eles levaram 
uma bola de meia. Notaram, então, que o 
espaço estava aparentemente limpo e deci-
diram jogar uma “partidinha”. O que pode-
ria acontecer? 

Quando chegaram a casa, suados e can-
sados, o pai logo estranhou e perguntou se 
tinham feito o serviço. Não convencido pela 
afirmação dos três, voltou ao local para ins-
pecionar e ter certeza. “Sabe o que ele tinha 
feito? Havia colocado bombons Sonho de 
Valsa nos cantos do armazém. ‘Varreram e 
não pegaram?’ – perguntou ele. ‘Eu conheço 
vocês! Já teriam devorado’ ”. Em outras oca-
siões, o pai substituía os doces por moedas, 
e se Hélio ou um dos irmãos as encontras-
se deveria devolver ou dizer onde estavam 
para mostrar o quão honesto eram em rela-
ção ao dinheiro.

Dona Eugênia ainda arranjava tempo 
para costurar cobertores com os retalhos 
comprados da fábrica da região, distribuin-
do-os semanas antes de começar o inverno. 
Seu Egydio não fazia cerimônia em tornar 
disponível seu antigo telefone preto, de dis-
car, instalado no quintal da casa, para uso de 
qualquer morador em caso de emergência. 

Ah, o cafezinho de todo dia! A mãe de 
Hélio pedia à madrinha Amélia – senhora 
que a ajudava nos afazeres domésticos – que 
não deixasse de abastecer a garrafa. “Muita 
gente descia o Alto das Almas, passava em 
casa, tomava um copinho e saía pelo portão 
dos fundos. ” Tal solidariedade fez com que 
o casal tivesse mais de 60 afilhados, todos de 
famílias do bairro. “Guaratinguetá realmen-
te marcou a minha infância, minha educa-
ção e minha vida.”

A formação no magistério e a escolha 
definitiva da profissão
Se a EPM era considerada por Hélio a mãe 
escolhida para trazer luz à sua vocação, o 
HSP foi o pai que lhe apresentou a rea-
lidade da profissão. Nele o desejo de fa-
zer Medicina despertou cedo, justamente 
por acompanhar os trabalhos do cirurgião 
Piragibe Nogueira. “Meu tio era um exemplo 
para mim. Ficava muito impressionado com 
o respeito que tinham por ele.” Decidido, 
compartilhou o sonho com o pai. Seu Egydio, 

no entanto, não estava certo sobre o futuro 
do primogênito e, influenciado pela irmã e 
conselheira Olinda – que dava aulas em uma 
escola pública e tinha a vida bem estabele-
cida –, convenceu o filho a seguir a mesma 
carreira. 

Hélio fez parte da primeira turma 
do Instituto de Educação Conselheiro 
Rodrigues Alves, formando-se professor pri-
mário. “ ‘Agora faça o que quiser’, disse meu 
pai. ‘Você tem um diploma, uma profissão e 
não vai morrer de fome se acontecer qual-
quer coisa’ ”.

Para ser aprovado no exame da EPM 
era necessário preparar-se e fazer um “cur-
sinho”. Um pouco a contragosto dos pais, 
Hélio decidiu arrumar as malas, pegar o 
trem rumo à capital paulista e focar a aten-
ção nos estudos. Mudou-se para uma pen-
são e dividiu o dormitório com Zeza, um 
amigo de Guaratinguetá que também esta-
va prestando vestibular. “Tocava piano di-
vinamente e até ganhava um dinheirinho 
com isso. Quando faltavam três meses para 
as provas, fiquei preocupado. Eu estava ma-
lhando nos estudos, mergulhado nos livros, 
e ele, tranquilo. Disse-me, então, que – um 
mês antes das provas – abriria mão da mú-
sica e se dedicaria aos estudos. No final, fo-
mos aprovados juntos: ele, na Faculdade 
de Direito do Largo São Francisco, e eu, na 
EPM.” Hélio graduou-se como médico em 
1966. “Aprendi e muito na Escola, como era 
de esperar, mas uma pessoa que não esque-
ço é Jairo Ramos. Vivenciei com ele e outros 
docentes a Medicina Arte, capaz de olhar o 
ser humano integralmente, respeitando cor-
po e alma.” 

Nas visitas ao HSP, ao lado dos profes-
sores, Hélio ficava atento a todos os proce-
dimentos. Um deles foi o uso do estetoscó-
pio. Antes de realizar o exame, Jairo Ramos 
aquecia a auréola metálica no lençol da 
maca para não causar choque térmico no 
paciente devido ao contato com o material 
frio. “Ele foi uma figura lendária, com vasto 
conhecimento, transmitido de forma clara 
e simples a seus estudantes.” Seguindo ain-
da os passos do tio, optou por fazer residên-
cia em Cirurgia no HSP e, no terceiro ano, 
quis especializar-se em Urologia. “Lembro-
me de tanta coisa daquela época!” Os episó-
dios de descontração proporcionados pelo 
docente de Cirurgia Cardíaca José Carlos de 
Andrade, o Passarinho, foram inesquecíveis! 

“Ele era brincalhão. Quando o plantão esta-
va tranquilo, segurava uma caixa, furava a 
lateral inferior e colocava o dedo por baixo, 

mostrando apenas um pedaço. Depois, co-
bria-o com algodão e mercúrio e chamava 
os alunos: ‘Vejam o que aconteceu com meu 
dedo!’ E eles levavam um susto!” 

Em outra ocasião, também hilariante, o 
mesmo docente quis pregar uma peça nos 
residentes. Trajaram um deles com roupa de 
mulher, dizendo que no hospital havia apa-
recido o caso raro de uma moça com barba. 

“ ‘Quero ver! Isso aí é tumor masculinizante 
de ovário’, disse o chefe de equipe, Ibrahim, 
sextanista e estudante de Uberaba que fa-
zia residência no hospital. Rapaz esforçado 
e muito inteligente. No entanto, no momen-
to em que ele pediu para fazer o toque vagi-
nal, a farsa foi descoberta!”

Carreira na EPM e no HSP
Na EPM, Hélio foi professor auxiliar da dis-
ciplina de Urologia entre os anos de 1969 
e 1982 e, na sequência, professor assisten-
te. Defendeu a tese de doutorado em 1975. 
Após presidir, a pedido do diretor Magid 
Iunes, algumas comissões administrativas 
da Escola, integrou o corpo docente da disci-
plina de Anatomia Descritiva e Topográfica, 
tornando-se professor adjunto a partir de 
1983. 

Passaram-se dois anos e, em 1985, rece-
beu o convite que mudaria a orientação de 
sua carreira: ser superintendente do HSP. 

“Encarei como um baita desafio. Não fiz 
curso de administração hospitalar e fiquei 

Respeito ao outro começa em 
casa
O ritual de dona Eugênia, de segunda a sábado, era 
cozinhar oito quilos de feijão e oito quilos de arroz. 
Os funcionários do armazém, junto com o mari-
do, apareciam na hora do almoço. No quintal, uma 
mesa extensa era posta para recebê-los. Um dia, 
Hélio notou algo: Toninho, que trabalhava com seu 
pai, não utilizava garfo e faca, apenas a colher. Até 
para cortar o bife! O pequeno Nogueira, com oito 
ou nove anos, comentou que deveriam desinfetar 
os talheres do rapaz com álcool. 

“Não sei por que falei aquela bobagem. Evidente 
que ele escutou, pois parou de comer e foi embo-
ra, chorando, pelos fundos.” No momento em que 
descobriu o que se passara, dona Eugênia chamou 
o filho e mandou-o ficar nu. “Minha mãe tinha um 
pedaço de esguicho vermelho, de borracha, que 
chamava de ‘instrumento’. Foi uma surra da cabeça 
aos pés. Depois, encheu uma banheira com água 
fria e sal, pegou-me pela orelha e eu tive de en-
trar naquela salmoura. Aquilo penetrou fundo na 
minha alma! Por fim, ela disse: ‘Nunca trate um 
semelhante como você fez com o Toninho. Ele me-
rece respeito.’ Isso me marcou violentamente e foi 
fundamental para o resto da vida. Aprendi a tratar 
o outro como eu também gostaria de ser tratado, 
qualquer que fosse sua função, gari ou presidente.”
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Retrato do casal, ao lado 
das fotos individuais 
de dona Eugênia e seu 
Egydio, pais de Hélio
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sabendo que assumiria as novas funções 
praticamente no dia seguinte. ‘Vou seguir 
os desígnios de Deus’ – pensei – ‘e, se Ele 
quer, assim vai ser.’ E acho, sinceramente, 
que Deus me deu o caminho certo.”

Os integrantes de sua equipe nessa jor-
nada foram os professores Manuel Lopes 
dos Santos, como diretor clínico, e Stephan 
Geocze, como diretor financeiro. Hélio che-
gava, religiosamente, por volta das seis da 
manhã ao hospital. Ia até a capela, fazia sua 
oração e, como em procissão, descia as esca-
das, andar por andar, para se inteirar dos úl-
timos acontecimentos. Tal rotina se repetia 
inclusive aos domingos, sim, senhor! Era o 
passeio da família, acompanhado pela mu-
lher e filhos. 

Em uma dessas andanças, ele perce-
beu que a sala do neurocirurgião Fernando 
Braga estava aberta. Entrou, olhou e não viu 
ninguém – havia apenas uma máquina de 

escrever em uma das mesas. Segurou-a jun-
to ao colo e foi direto à Superintendência. 

“Não demorou muito. Ele chegou nervoso, e 
eu – antevendo sua reação – apontei para a 
máquina: ‘Olhe ela lá! Você largou a porta 
aberta. Agora, se – em vez dela – um equi-
pamento caríssimo fosse roubado?’ Sem res-
ponder, Fernando foi embora. Pois é, eu fa-
zia muito disso.”

Nos anos seguintes, o professor acumu-
laria experiências administrativas que lhe 
permitiriam chegar ao mais alto posto exe-
cutivo da futura Unifesp.

Hélio e Nadir
Hélio Egydio Nogueira, trabalhador metó-
dico, pai e avô. Nadir Aparecida de Matos 
Nogueira, companheira comprometida,  
mãe e avó. Os dois se conheceram em 
Guaratinguetá, cidade natal de ambos. A 
paquera iniciara-se quando Hélio ajudava 

A experiência de Hélio Egydio como gestor, de-
pois de oito anos no comando do HSP, pavimen-
tou seu caminho para assumir o comando da fu-
tura universidade. Ele compôs a diretoria da EPM 
na gestão de Manuel Lopes dos Santos, sendo 
chefe de gabinete, e viu a transformação dessa 
tradicional escola médica em Unifesp. Na época 

Nosso primeiro reitor
da primeira candidatura à Reitoria da Unifesp, 
Hélio não teve dúvida: iria lançar seu nome. 

“A decisão nasceu porque eu já acompanhava 
o dia a dia administrativo; então, achava-me um 
candidato natural. As eleições eram comunitá-
rias, e estourei a boca do balão, quer dizer, ganhei 
com uma diferença grande do segundo colocado.” 
Hélio foi o primeiro reitor eleito, nomeado em 
1995 e reconduzido em 1999, permanecendo no 
cargo por dois mandatos consecutivos.

“Eu tinha uma ligação maravilhosa com quem 
trabalhava comigo. Sempre entendi que esses 
colaboradores, cada um em sua especialidade, 
eram importantes para o crescimento da insti-
tuição, muitas vezes dedicando-se ao trabalho 
mais do que suas funções exigiam.” Como supe-
rintendente e reitor, Hélio fazia questão de en-
tregar uma cesta de alimentos por mês a todos 
os funcionários e servidores, além de organizar a 
tão conhecida festa de confraternização. “Era do 
que eu mais gostava no fim do ano.” 

A relação com os estudantes também era 
próxima. Foi patrono de algumas turmas de 
formandos e de residentes e adorava acompa-
nhar de perto, na torcida, os jogos universitá-
rios, ao lado da esposa. “Acredito que essa seja 
a minha marca. Tive muito contato com as pes-
soas, um ensinamento que aprendi com meus 
pais.  Conheci a comunidade como a palma da 
minha mão e, até hoje, sinto-me bem com a tra-
jetória construída.”

na entrega dos produtos do armazém do 
pai, carregando e descarregando cami-
nhões. Habitualmente reparava em Nadir à 
saída do turno da escola, que era próxima 
ao trabalho, e a troca de olhares foi certeira. 

“Minha primeira e única namorada. Tudo 
deu certo, graças a Deus.” Começaram o re-
lacionamento quase a distância, depois que 
ele decidiu estudar na capital paulista. Na 
mesma época da residência médica, decidi-
ram casar-se. Mudaram-se definitivamen-
te para São Paulo, acompanhados do sogro 
de Hélio, que era viúvo, e foram morar em 
uma vila, nas redondezas da Escola Paulista 
de Medicina.

Madrugador convicto
Hoje, independentemente da hora de dor-
mir, Hélio não deixa de se levantar antes de 

o sol aparecer, por volta das cinco da manhã. 
Atualiza-se lendo os dois principais jornais, 
hábito que adquiriu do pai, enquanto o café 
preto é preparado. Não se esquece de levar à 
esposa, que está no quarto, uma xícara des-
sa bebida, fresca e quentinha. Mesmo depois 
de aposentado, está vinculado à instituição 
como diretor do Departamento de Saúde 
do Trabalhador, órgão da Pró-Reitoria de 
Gestão com Pessoas da Unifesp. 

No tempo livre, ajuda Nadir nas ativi-
dades do Centro de Saúde da Vila Mariana, 
onde ela desenvolve um projeto com idosos. 
Aproveita também para ler algum livro e as-
sistir a um bom futebol. Seu time é o São 
Paulo, de fato, mas, quando uma partida é 
televisionada, ele não se priva de acompa-
nhá-la, independentemente de quem está 
jogando, pois gosta do esporte.
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O trabalho na Unifesp 
foi por ele considerado 
a melhor fase de sua 
carreira. Registros desses 
momentos, alguns deles 
como reitor
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Hélio é católico apostólico romano. 
Frequentava, inclusive, a Paróquia São 
Francisco de Assis, próxima à EPM. Em sua 
casa, não faltam representações de santos e 
principalmente de Cristo. Reza o terço todas 

as noites, hábito esse herdado da mãe, que o 
educou religiosamente, levando-o a ser ba-
tizado, fazer comunhão e ir à igreja. “E você 
pode achar um absurdo, mas tenho minhas 
razões: raramente vou ao médico.” O moti-
vo é ter presenciado a morte do pai e dos ir-
mãos mais novos por conta de um mesmo 
tipo de câncer: o de próstata. “Se eles tive-
ram, eu deveria ter, mas Ele quer que eu 
viva.” 

Agradece pela saúde dos três filhos – 
Hélio, Heliana e Ernesto – e dos quatro ne-
tos. “Deus me deu muito mais do que eu me-
recia, e sou grato. Mantenho algumas coisas 
[cartas e bilhetes de servidores, funcionários 
e pacientes, reportagens sobre suas ações, 
principalmente durante a gestão no HSP e 
na Unifesp, e registros de homenagens de 
estudantes] que considero importantes e as 
guardo em uma pasta. Isso me dá muita paz. 
Não acho que essas lembranças vão me levar 
para o céu ou para o inferno, mas o que te-
nho me dá a certeza de que, por Cristo, con-
segui algo na vida.”
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Conquista: termo presente em muitos 
momentos da trajetória de Regina 
Celes de Rosa Stella. Primeiro, em 

sua família. Os parentes arriscaram cons-
truir uma nova vida no Brasil. A parte pa-
terna veio da Itália; já a materna, da Áustria 
e da terra nostra. Seu avô, especificamente, 
chegou com os irmãos para trabalhar no as-
sentamento de trilhos da Estrada de Ferro 
Central do Brasil e acabou fazendo do bair-
ro do Ipiranga, em São Paulo, sua morada. 
A região foi cenário de boas histórias: da 
primeira casa dos pais de Stella, depois de 
se casarem; dos feriados religiosos, como 

a Semana Santa, na qual acompanhavam a 
procissão; e de parte de sua infância, quan-
do brincava com as três irmãs mais novas.

Stella sempre foi aplicada, uma estudan-
te com boas notas. Entre as disciplinas, des-
pertavam-lhe certa preferência a Química e 
a Biologia, áreas que influenciaram sua de-
cisão pelo vestibular em Medicina anos mais 
tarde. Por volta de 1953, aos 15 anos, resol-
veu inclusive ser voluntária do Hospital do 
Câncer. Em razão da idade, a aceitação de 
seus préstimos foi complicada, mas acaba-
ram cedendo-lhe parte das tarefas ditas le-
ves, que não envolviam o contato direto com 

Juliana Narimatsu 

A trajetória ímpar de uma estudante aplicada, especialmente interessada em Química 
e Biologia, que galgou à posição de primeira vice-reitora de nossa universidade

Uma mulher deixa a sua 
marca na história da EPM

miniperfil regina celes de rosa stella

Com sua amada esposa, 
Nadir Aparecida de Matos 
Nogueira

Hélio guarda em uma 
pasta aquilo que considera 
importante: cartas de 
colegas do trabalho, 
homenagens de alunos, 
reportagens de seus feitos 
e lembranças dos anos de 
gestão no Hospital São 
Paulo e na Unifesp

Ar
qu

iv
o 

Un
ife

sp



Unifesp EntreTeses junho 2019 Unifesp EntreTeses junho 201920 21

pacientes. Após terminar o colegial, fez cur-
sinho e, em 1958, prestou exame apenas 
na Escola Paulista de Medicina (EPM). Foi 
aprovada com felicitações de toda a família.

Não era comum uma mulher seguir a car-
reira médica. O contraste já era perceptível 
nas salas de aula: dos 60 ingressantes, ape-
nas seis eram garotas. Stella, contudo, não 
encontrou motivos para se abalar. O inte-
resse pelas práticas laboratoriais veio logo 
na graduação, quando participou dos rigo-
rosos treinamentos no Laboratório Central 
do Hospital São Paulo. Depois da residên-
cia em Clínica Médica, fez parte do gru-
po da Pampulha, apelido do edifício que 
abrigava os laboratórios de Bioquímica e 
Farmacologia. Foi a primeira mulher a rece-
ber o título de doutorado, concedido em 1968 
pela EPM. No ano seguinte, fez o pós-douto-
rado nos Estados Unidos, na Universidade 
Columbia.

Acompanhou de perto o crescimento da 
EPM, principalmente em relação à produção 
científica, a partir da instalação da pós-gra-
duação. Tornou-se professora e orientadora 
das primeiras dissertações e teses. Foi chefe 
da disciplina de Bioquímica e, na sequência, 

vice-chefe do departamento da mesma es-
pecialidade. Nos anos 1990, quando a EPM 

– já em sua maturidade – foi transformada 
na Universidade Federal de São Paulo, Stella 
assumiu a diretoria do Departamento de 
Assuntos Estudantis e Registros Gerais, res-
ponsável pela base de dados que contribuí-
ram para a articulação do processo de tran-
sição. Sua sensibilidade para a expansão da 
instituição e para o crescimento na oferta de 
outros cursos fez dela a primeira vice-reito-
ra eleita na universidade. Foi, posteriormen-
te, assessora especial da Reitoria para assun-
tos de planejamento e desenvolvimento e 
diretora do Departamento de Comunicação 
e Marketing Institucional. 

Dificuldades houve, de fato, mas Stella 
seguiu em frente e conquistou seu espaço 
com louvor, fortalecendo o papel da mulher 
no âmbito institucional e científico.  

Referência:
REGINA Celes de Rosa Stella: banco de dados. In: CENTRO 
DE HISTÓRIA E FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE. 
Banco de Memória e Histórias de Vida da EPM/Unifesp, [s.d.]. 
Disponível em: <http://www2.unifesp.br/centros/cehfi/bmhv/
index.php/entrevistas-do-projeto-75x75/126-regina-celes-de-
rosa-stella>. Acesso em: 8 out. 2018.

Manuel Lopes dos Santos nasceu 
em 26 de outubro de 1937 na al-
deia de Paradela, no município de 

Miranda do Douro, em Portugal. O povoado, 
de tão pequenino, tinha na ponta da língua 
o número dos que formavam a comunida-
de: cem habitantes. Apesar da falta de luz 
elétrica, estrutura sanitária e estradas as-
faltadas, a riqueza da região se concentrava 
nas águas cristalinas do rio Mondego, onde 
a juventude pescava e nadava no verão. Vida 

simples. As dificuldades assolaram a Europa 
com o fim da 2ª Grande Guerra, e a fome fez 
parte da infância de Santos. A ausência do 
pai, que buscou por um futuro fora do país 
quando ele tinha seis meses de idade, tam-
bém o marcaria na primeira infância.

Com oito anos, desembarcou no Brasil, 
acompanhado pela mãe. Nessa época, com 
uma situação financeira melhor por con-
ta do emprego como comerciante, a figura 
paterna finalmente reencontrou seu único 

A batalha de um visionário

Juliana Narimatsu 

De como um português de origem humilde, oriundo da aldeia de 
Paradela, tornou-se diretor da Escola Paulista de Medicina e arquiteto do 
projeto que permitiria a criação de nossa universidade, há 25 anos

miniperfil manuel lopes dos santos
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No sentido horário:
Regina Stella com seus 
familiares (nas duas 
primeiras fotos)
Ao lado de sua colega 
da Escola Paulista de 
Medicina, a professora 
Catharina Maria Wilma 
Brandi Niggli
Com Hélio Egydio 
Nogueira, no dia da posse 
como vice-reitora da 
Universidade Federal de 
São Paulo

http://www2.unifesp.br/centros/cehfi/bmhv/index.php/entrevistas-do-projeto-75x75/126-regina-celes-de
http://www2.unifesp.br/centros/cehfi/bmhv/index.php/entrevistas-do-projeto-75x75/126-regina-celes-de
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filho. A família foi morar em Guarulhos. 
Tempos depois, chegaram à capital paulis-
ta. Santos retornou à escola. Considerava-
se um aluno mediano, que se dedicava aos 
estudos às vésperas das provas – e mesmo 
assim ia bem. 

Ainda adolescente, para garantir seu “pé- 
de-meia”, trabalhou como garçom e passou 
por ocupações que perduraram por curto 
prazo. Sua vocação, no entanto, foi desco-
berta aos 16, a partir da amizade com um vi-
zinho, médico formado pela Escola Paulista 
de Medicina (EPM). Motivado por uma pro-
funda admiração, Santos seguiu os passos 
desse profissional. 

Em 1958, ingressou na mesma insti-
tuição, conhecida carinhosamente como 
Escolinha. A trajetória de estudante univer-
sitário e sua carreira, principalmente acadê-
mica, resumem-se em uma palavra: plenitu-
de. Santos agarrou todas as oportunidades 

que apareceram. Após a graduação em 
Medicina, em 1963, cursou a residência mé-
dica em Pneumologia (1964-1966), tendo de-
sempenhado as funções de preceptor clíni-
co dos médicos residentes (1968-1972) e de 
chefe do Ambulatório de Medicina Integral 
(1968-1969). 

Obteve o título de doutorado em 1976 
e, em 1985, tornou-se professor titular de 
Pneumologia, disciplina cuja chefia assumiu 
entre os anos de 1981 e 1991. Foi ainda orien-
tador e coordenador do programa de pós-

-graduação stricto sensu em sua área e presi-
diu colegiados constituídos para organizar 
as atividades da instituição. 

Santos enfrentou muitos desafios, sem 
dúvida. Inclusive como diretor clínico do 
Hospital São Paulo (1985-1991) e como di-
retor da Escola Paulista de Medicina (1991-
1995). Foi sob sua gestão que a EPM se tor-
nou a Universidade Federal de São Paulo. 
Ele acreditara nessa transformação, pois a 
instituição estava madura o suficiente, com 
um status significativo no âmbito acadêmico 
e científico, e precisava expandir-se. 

Aceito pela Congregação da EPM, o pro-
jeto de criação da Unifesp fora aprovado em 
1994 pela Câmara Federal e pelo Senado. Em 
dezembro desse ano, Santos foi nomeado 
reitor pro tempore, interrompendo o manda-
to como diretor da EPM. No exercício do car-
go provisório, que se estendeu até junho de 
1995, conduziu o processo de transição, que 
incluiu a elaboração do estatuto e a eleição 
do novo reitor.

Na sequência, entre 1995 e 2003, ocupou 
a Pró-Reitoria de Extensão, aposentando-se 
no último ano citado.

Manuel Lopes dos Santos faleceu em 
agosto de 2018, deixando sua marca na his-
tória da EPM e da Unifesp, bem como na 
vida de amigos e familiares.

Referências:
MEMÓRIA SPDM: Dr. Manuel Lopes dos Santos. Edição: 
Sérgio Alexandre de Carvalho. [S.l.]: Associação Paulista 
para o Desenvolvimento da Medicina, 6 dez. 2016. Canal 
YouTube, gravação digital (33min32s), son., color. Disponível 
em: <https://www.spdm.org.br/a-empresa/conheca-a-spdm/
memoria-spdm/item/2469-dr-manuel-lopes-dos-santos>. 
Acesso em: 2 out. 2018.

MANUEL Lopes dos Santos: banco de dados. In: CENTRO DE 
HISTÓRIA E FILOSOFIA DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE. Banco 
de Memória e Histórias de Vida da EPM/Unifesp, 2007. Disponível 
em: <http://www2.unifesp.br/centros/cehfi/bmhv/index.php/
entrevistas-do-projeto-75x75/60-entrevista-modelo>. Acesso 
em: 2 out. 2018.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. Galeria dos ex-
reitores. Manuel Lopes dos Santos. São Paulo, 2014. Disponível 
em: <https://www.unifesp.br/equipe-curriculos-menu/121-
manuel-lopes-dos-santos>. Acesso em: 2 out. 2018.

Marcelo Cincotto Esteves dos Santos, filho de Manuel Lopes 
dos Santos e diretor administrativo do Hospital São Paulo, 

ao lado da jornalista Juliana Narimatsu

“Saudade, amor e exemplo. A falta que sinto do 
companheiro de pescaria que me apresentou 
o mar. Amor por um pai, o beijo que ganha-
va à noite, antes de dormir, gerando aconche-
go e segurança para trilhar meus caminhos. 
Exemplo de vida, pelo qual carrego uma ad-
miração enorme. Cada foto que encontro no 
Hospital São Paulo e na EPM me remete às 
suas conquistas e ao respeito que tinha pelas 
pessoas, sendo esse seu maior legado. Ele ex-
pressava sua preocupação com todos. Como a 
mim, auxiliou muitos a realizar seus sonhos. 

Beijos, onde estiver, do seu filho.”
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Santos na escadaria do edifício Leitão da Cunha, em 
registro comemorativo do 1º Congresso Brasileiro de 
Residentes, em 1968 (foto em preto e branco)
Santos (de jaleco) recebe homenagem da Escola 
Paulista de Medicina/ SPDM
Inauguração do edifício localizado na rua Pedro de 
Toledo, que recebeu o nome de Prof. Dr. Manuel Lopes 
dos Santos (foto à esquerda)
Tradicional foto, de beca, na formatura da Escola 
Paulista de Medicina
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A Unifesp só veio a contribuir 
A Unifesp é uma universidade relevante no Estado de São Paulo e no 
Brasil, ampliando a excelência que já expressava quando era ainda a 
Escola Paulista de Medicina (EPM), trazendo resultados importan-
tes na área de ensino, pós-graduação e pesquisa para a sociedade 
brasileira, em parceria com organizações internacionais.

Particularmente para São José dos Campos, cidade que sedia o 
Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e o cluster aeroespacial 
brasileiro, a Unifesp vem a contribuir com o nosso desenvolvimen-
to. Destaca-se que a Unifesp escolheu o Parque Tecnológico de São 
José dos Campos para sediar um de seus campi para atuar em áreas 
da vocação tecnológica da cidade, como Engenharia e Ciência da 
Computação, Engenharia de Materiais, Biotecnologia e Matemática 
Computacional, dentre outros cursos, o que muito ajuda nas intera-
ções com o setor produtivo, notadamente para as empresas de pes-
quisa e desenvolvimento do setor aeroespacial. 

É com satisfação que mencionamos que egressos do ITA apoia-
ram a criação da unidade da Unifesp em São José dos Campos, seja 
por meio de professores que atuam lá, como até mesmo na Direção 
do instituto. Dois diretores (Milioni, 2010-2012, e Horácio Yanasse, 
2016-atual) do campus são ex-estudantes do ITA, o primeiro tam-
bém ex-professor.

Unindo duas instituições de renome nacional e internacional, o 
ITA e a Unifesp estabeleceram um programa de pós-graduação em 
associação, devidamente aprovado e reconhecido pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) na área 
de pesquisa operacional. A parceria iniciou-se em 2015 e já produ-
ziu resultados.

Parabéns à Unifesp.

Unifesp é uma referência no país
A Unifesp é uma das universidades fe-
derais mais preeminentes tanto na pre-
paração de recursos humanos como na 
pesquisa. Originou-se da Escola Paulista 
de Medicina, que era um centro de ex-
celência para a formação nas áreas bási-
cas de Biologia e Biologia Molecular, nas 
áreas médicas e nas especialidades mé-
dicas. Há 25 anos, transformou-se em 
uma universidade especializada e, em 
seguida, começou a ampliar seu esco-
po, incorporando novas áreas de conhe-
cimento. Continua a ser uma referência 
em Biomedicina, tendo-se qualificado 
rapidamente nas Ciências Humanas e 
nas Ciências Sociais Aplicadas. Tornou-
se uma instituição de referência não só 
para o Estado de São Paulo como tam-
bém para o país como um todo.

Abílio Baeta Neves  
Ex-presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes)

Rica trajetória na produção de conhecimento 
A Universidade Federal de São Paulo - nossa Unifesp - é, sem dúvida alguma, uma das ins-
tituições mais relevantes no Brasil. Sua trajetória é rica na produção de conhecimento, no 
desenvolvimento científico e na transformação social. 

Suas bases se consolidaram nas ciências da saúde e sua tradição é reverberada pela ex-
celência de suas pesquisas, pela formação de profissionais amplamente capacitados e por 
seus esforços para transformar o conhecimento gerado na universidade em entrega de ser-
viços de ponta à sociedade.

A chegada do século XXI foi marcada por novos desafios à, já renomada, Unifesp. 
Visionária por natureza, iniciou a ampliação de suas frentes de ensino e assumiu a louvá-
vel responsabilidade de expandir suas atividades para regiões descentralizadas. Vieram, 
assim, os campi Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, Osasco e São José dos Campos. 
Com os novos espaços, surgiram, também, mais diversidade de saberes científicos, mais 
reflexões conjunturais, e, principalmente, mais democratização do ensino superior públi-
co, gratuito e de qualidade.

Recentemente, essa referenciada instituição vem cumprindo outro importante papel no 
contexto nacional, atuando enfaticamente na defesa da ciência, da educação pública e da 
autonomia universitária. Ao incitar e promover debates em prol de aspectos tão fundamen-
tais, a Unifesp reafirma seu compromisso com o Brasil e com os brasileiros.

Neste momento de celebração dos 25 anos da Unifesp, meus desejos são que a institui-
ção mantenha-se ainda mais viva, contribuindo para o desenvolvimento do nosso país e 
siga perpetuando sua ousadia, tradição e força! 

25 anos da Unifesp
A Unifesp, assim como a Unicamp, é uma universidade que já nasceu com tradição. Se no 
caso da Unicamp isso se deveu à experiência trazida pelos pioneiros que ajudaram a estru-
turar as primeiras unidades e cursos da universidade, no da Unifesp o que contou foi a ex-
celência em ensino, pesquisa e assistência herdada da Escola Paulista de Medicina (EPM).

Fundada em 1933, a EPM já acumulava, à época da criação da Unifesp, décadas de dedi-
cação à formação de profissionais de saúde da mais alta qualidade, à promoção do avanço 
da ciência e ao atendimento da população de São Paulo e de outros Estados. Vale lembrar 
que a EPM foi a primeira escola médica do Brasil a possuir seu próprio hospital de ensino 

– o Hospital São Paulo, referência nacional no tratamento de casos de alta complexidade.
Como se vê, não é surpresa que a Unifesp se tenha tornado em tão pouco tempo uma 

universidade reconhecida e respeitada no Brasil e no exterior. De fato, ela ocupa hoje 
posição de destaque no conjunto das universidades federais brasileiras e é nome certo 
nos rankings especializados que apontam as melhores instituições de ensino superior da 
América Latina.

Para o Estado de São Paulo, em particular, foi de fundamental importância o rápido 
crescimento da Unifesp, ocorrido a partir de 2004. A expansão levou a jovem universi-
dade para além dos limites da capital e do foco na área da saúde. Atualmente, a Unifesp 
forma excelentes profissionais, faz pesquisa e presta serviços à sociedade em outros cin-
co municípios paulistas, em diferentes áreas das ciências biológicas, humanas, exatas e 
tecnológicas.

Convém destacar, também, a parceria da Unifesp com a Unicamp e outras universida-
des federais e estaduais de São Paulo na defesa do ensino superior público e gratuito, da 
autonomia universitária e da pluralidade de ideias. Que a Unifesp continue contribuindo 
de forma decisiva, por meio de suas atividades acadêmicas e interações com a sociedade, 
para o desenvolvimento científico, tecnológico e social do Brasil.

Dácio Matheus  
Reitor da Universidade 
Federal do ABC (UFABC)

Marcelo Knobel 
Reitor da Universidade 
Estadual de Campinas 
(Unicamp)

Anderson Ribeiro Correia  
Ex-reitor do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA)
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Cada qual com sua visão, gestores e ex-gestores de instituições relevantes dão um 
pequeno relato da importância da Unifesp para o desenvolvimento do país

Nossa universidade, aos 
olhos de grandes parceiros
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Exemplo de excelência acadêmica e científica

Vencemos pela ciência 
As universidades públicas estaduais e federais localizadas no 

Estado de São Paulo representam importantes polos de excelência 
na pesquisa, no ensino e na extensão. Pautam-se pela qualidade 
dessas modalidades de atuação em benefício da produção, trans-
missão e compartilhamento do saber, além de serem as grandes 
responsáveis pela produção científica brasileira. As trajetórias des-
sas instituições se entrelaçam e se complementam, fazendo de São 
Paulo um Estado pujante no cenário do ensino superior brasileiro.

A criação da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que 
teve como núcleo de origem a Escola Paulista de Medicina (EPM), 
remonta ao ano de 1933 e, assim como a Universidade de São Paulo 
(USP), fundada um ano mais tarde, foi resultado “de acontecimentos 
sociais inelutáveis”, como mencionou o primeiro diretor da Escola, 
Octávio de Carvalho, em seu discurso de posse. Se, em 1932, perde-
mos a Revolução Constitucionalista pelas armas, pela ciência ven-
cemos, com a criação de universidades que se tornaram referências 
mundiais e, hoje, são motivos de orgulho para a sociedade paulista 
e brasileira, assim como é a Unifesp.

Congratulo-me com os dirigentes, docentes, técnicos e estudan-
tes que forjaram essa instituição e fazem dela um exemplo de lide-
rança universitária.

Eu conheci a Escola Paulista de Medicina
Quando cheguei na Andifes, há 26 anos, o vice-presidente era Manuel Lopes dos Santos, di-
retor da Escola Paulista de Medicina (EPM). Desde então, já se observava a importância po-
lítica e a liderança da escola no sistema federal de ensino superior. Também testemunhei o 
reconhecimento acadêmico, seja pelos indicadores das agências de fomento, seja pelo fato 
de vários reitores de outras universidades terem sido egressos da EPM. O Hospital São 
Paulo já era referência de qualidade.

Em 1994, eu vi nascer a Unifesp. Uma nova universidade, pequena em número de estu-
dantes e cursos, mas herdeira de uma história de qualidade. Essa rica herança no ensino, 
pesquisa, extensão e no atendimento à saúde permitiu à recém-criada universidade come-
çar sua trajetória de expansão geográfica e nas áreas do conhecimento com um padrão de 
qualidade já estabelecido.

Podemos, seguramente, dizer que uma escola, sediada na capital paulista, cresceu e se 
transformou em uma universidade que serve ao Estado de São Paulo. Ela segue forman-
do profissionais que se espalham pelo país, titulando mestres e doutores, que retornam às 
suas origens, ajudando a consolidar outras instituições, produzindo pesquisas, ciência e 
novos conhecimentos de padrão internacional. A Unifesp, ainda jovem, já é uma universi-
dade do Brasil e do mundo.

Posso afirmar, como testemunha ocular, que essa evolução, ocorrida em apenas 25 anos, 
iluminada pela excelência, reflete a dedicação de uma comunidade que traduz a qualidade 
da universidade pública e gratuita. Igualmente, a gestão eficiente dos reitores Manuel Lopes, 
Hélio Egydio, Ulysses Fagundes, Marcos Ferraz, Walter Albertoni e Soraya Smaili, cada um 
ao seu tempo, superando desafios, dando passos à frente e colaborando com a consolidação 
do sistema federal de ensino superior, sempre participando da Andifes.

A Unifesp que conheço, transformada a partir de cursos de excelência na área da saúde, 
baseados em um grande hospital público na capital, hoje se tornou multicampi, inclusiva, 
abrangendo inúmeras áreas do conhecimento e com vitalidade para continuar crescendo. 
Uma grande universidade pública.

Os 25 anos da Universidade Federal de São Paulo 
A Universidade Federal de São Paulo e a Universidade Federal de São Carlos são parceiras, 
federais estão instaladas no mesmo Estado o que as torna ainda mais próximas. 

E como instituição de ensino superior mais velha, a Universidade Federal de São Carlos 
completará em 2019/20 meio século de atividades, reconhece na Unifesp uma instituição 
de ensino, pesquisa e extensão com trabalhos altamente qualificados, principalmente nas 
ciências da saúde. 

Toda a comunidade UFSCar parabeniza a Unifesp por seu esforço durante esses 25 anos 
na formação de recursos humanos qualificados, na pesquisa e desenvolvimento de tecno-
logia de ponta em métodos diagnósticos e no tratamento de doenças. 

Nossos cumprimentos por tantos resultados reconhecidos internacionalmente e pela 
aplicação de todo esse conhecimento em benefício da sociedade paulista em diversas áreas 
de conhecimento, principalmente no Hospital São Paulo, cujo trabalho elevou essa institui-
ção médica ao reconhecimento de ser o maior  hospital universitário do país, uma referên-
cia em procedimentos de alta complexidade custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Por fim, nossos votos de que a Unifesp mantenha-se no esforço constante para ultra-
passar as fronteiras do conhecimento garantindo melhor qualidade de vida a todos os 
brasileiros. 

Vera Murányi Kiss  
Presidente da Fundação 
Péter Murányi

Os 25 anos da Unifesp representam um marco expressivo para a academia e a pesquisa no 
Brasil. Seus programas de pós-graduação, responsáveis pela titulação de mestres e douto-
res de elevadíssimo nível e competência, a posicionam no topo dos índices médios de pro-
dutividade científica por docente no âmbito das universidades nacionais.

A relevância da atividade de pesquisa da instituição se evidencia na sua aplicação prá-
tica em benefício da sociedade.  Exemplos disso encontram-se no Prêmio Péter Murányi, 
que objetiva justamente reconhecer iniciativas comprovadamente impactantes na quali-
dade da vida de comunidades de regiões em desenvolvimento. Dois trabalhos advindos da 
Unifesp tiveram especial destaque no certame: em 2003, quando a premiação contemplou 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o grande vencedor foi Síntese, Estudos Físico-
Químicos e Utilização Tecnológica de Materiais Poliméricos: Um Exemplo de Interação 
entre a Ciência Básica e a Aplicada, de autoria de Clóvis Ryuichi Nakaie, docente na Escola 
Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) – Campus São Paulo;  em 2014, a área de conhecimen-
to em foco foi a Saúde, com Achados Clínicos e Experimentais do Exercício Físico como 
Terapia Complementar na Epilepsia, de Ricardo Mário Arida, Fulvio Alexandre Scorza e 
Ésper Abrão Cavalheiro, docentes na EPM/Unifesp – Campus São Paulo,  como um dos 
finalistas.

Trabalhos como esses que participaram do Prêmio Péter Murányi atestam a excelência 
da Unifesp. A instituição, com origem na Escola Paulista de Medicina (EPM), uma das mais 
importantes do gênero no Brasil, produz hoje conhecimento e ministra cursos de ensino 
superior de elevada qualidade em múltiplas áreas. Assim, é notável sua contribuição à ciên-
cia, à pesquisa e à formação de docentes e profissionais qualificados.   

A bem-sucedida trajetória acadêmico-científica da Unifesp, com resultados concretos, 
demonstra que o Brasil tem imenso potencial para avançar muito no campo da Pesquisa 
& Desenvolvimento. Isso é crucial para que nosso país ingresse em um ciclo sustentável de 
crescimento, ascensão do patamar de renda e inclusão massiva de seus habitantes nos be-
nefícios da economia.

Vahan Agopyan  
Reitor da Universidade de São Paulo (USP)

Wanda Hoffmann  
Reitora da Universidade 
Federal de São Carlos  
(UFSCar)

Gustavo Balduino  
Secretário Executivo da 
Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino 
Superior (Andifes)
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história

A Unifesp faz 25 anos, 
mas começou a nascer 
há mais de 80
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A Escola Paulista de Medicina (EPM/
Unifesp), nascida em 1933, situada 
no Campus São Paulo, é a alma mater  

de nossa universidade. Atualmente, graças 
a um extraordinário processo de expansão, 
a Unifesp é integrada por seis campi em 
funcionamento, agregando múltiplas áreas 
de conhecimento, como Ciências Exatas, 
Humanas e Biológicas. 

Essa expansão, que o Conselho Univer-
sitário (Consu) abraçou como missão no fi-
nal de 2004, além do nítido objetivo de le-
var o ensino universitário público, gratuito 
e de qualidade a outras regiões do Estado de 
São Paulo, completa-se com a constituição 
de cursos de pós-graduação e ações de ex-
tensão onde a Unifesp está inserida. 

A geografia multicampi da Unifesp, com 
seis campi implantados (e um em implan-
tação) na macrometrópole paulista, distri-
buídos em seis regiões (São Paulo, Baixada 
Santista, Guarulhos, Osasco, São José dos 

Campos e Diadema), permite compor uma 
rede universitária em uma área com cerca de 
25 milhões de habitantes, a maior densidade 
urbana do hemisfério sul. Essa condição es-
tratégica traz um potencial de ensino, pes-
quisa e extensão que pode ser direcionado 
a grandes temas nacionais e internacionais. 

Entre 2005 e 2018, a Unifesp ampliou suas 
vagas presenciais de graduação em 1.062%, 
seis vezes mais que o conjunto do sistema 
de ensino superior brasileiro. Passamos de 
5 cursos de graduação em 2005, concentra-
dos no campus sede, para 52, em 2018, com 
13,4 mil estudantes matriculados neste nível. 

Na pós-graduação stricto sensu (mestra-
do e doutorado) a Unifesp passou de 76 
(2005) para 106 cursos (2018), com 5,4 mil 
estudantes. Do ponto de vista dos docentes, 
a Unifesp passou de 677 (2005) para 1.637 
(2018), a quase totalidade de doutores e em 
período integral (dedicação exclusiva ou 40 
horas).

1933 1940 1956 1994 2004 2007 2011 2015

Criação da 
Escola Paulista 

de Medicina

Inauguração 
do Hospital  

São Paulo

Federalização 
da EPM como 

autarquia 
federal

Criação da 
Universidade 

Federal de 
São Paulo

Criação do 
Campus 
Baixada 
Santista

Criação 
dos Campi 
Diadema, 

Guarulhos e 
São José dos 

Campos

Programa Reuni do 
Governo Federal

Expansão federal 
pós-Reuni

Início da expansão 
da Unifesp

Criação do 
Campus Osasco

Campus Zona 
Leste - em 

implantação
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Campi Unifesp • localização

Go
og

le
 M

yM
ap
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Cursos de
Graduação

Cursos de
Mestrado

Cursos de
Doutorado

7 bibliotecas

13.446
Estudantes matriculados 

na graduação

3.400
Estudantes matriculados no mestrado

1.967
Estudantes matriculados no doutorado

1.424
Estudantes matriculados na residência 
médica e multiprofissonal

1.713
Estudantes matriculados em cursos de 
especialização e aperfeiçoamento

3.820
Técnicos (Unifesp e HU)

1.637
Docentes

52

123

68
38

Cursos de
Especialização e 
Aperfeiçoamento
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240
Programas e 
projetos de 
extensão Residências

Médicas84
Residências
Multiprofissionais16

605 laboratórios (de pesquisa e didáticos)

265 salas de aula 
e anfiteatros

Reitoria
Rua Sena Madureira, 1.500  
Vila Clementino - São Paulo

Campus São Paulo
EPM 
Rua Botucatu, 740 - Vila Clementino

EPE 
Rua Napoleão de Barros, 754

Campus Zona Leste
Avenida Jacu-Pêssego, 2.630 - Itaquera 

Campus Baixada Santista 
Edifício Central (Acadêmico I) 
Rua Silva Jardim, 136 - Vila Mathias

Edifício Acadêmico II 
Rua Carvalho de Mendonça, 144 
Encruzilhada

Edifício Acadêmico III 
Rua Epitácio Pessoa, 741 - Ponta da Praia

Edifício Acadêmico IV 
Rua Maria Máximo, 168 - Ponta da Praia

Campus Guarulhos
Estrada do Caminho Velho, n° 333 - Jd. Nova Cidade 

Campus Diadema
Unidade José de Filippi
Rua Artur Riedel, 275 - Eldorado 

Unidade José Alencar - Prédio de Pesquisa
Rua São Nicolau, 210 - Centro 

Unidade José Alencar - Complexo Didático
Av. Conceição, 515 - Centro

Unidade Manoel da Nóbrega
Rua Manoel da Nóbrega, 1.149 - Centro

Unidade Antonio Doll
Rua Antônio Doll de Moraes, 105 - Centro

Campus São José dos Campos
Talim
Rua Talim, 330 - Vila Nair 

Parque Tecnológico
Avenida Cesare Mansueto Giulio Lattes, 1.201 
Eugênio de Mello

Campus Osasco 
Rua Angélica, 100 - Jd. das Flores

2 Hospitais 
Universitários

Fonte: Relatório de Gestão da Universidade Federal de São Paulo - 2018
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Melhores rankings nacionais e internacionais
Em termos de avaliação externa, a Unifesp se estabelece hoje como uma das 
principais universidades brasileiras, destacando-se nos rankings nacionais e 
internacionais. 

De acordo com o Índice Geral de Cursos (IGC), indicador de qualidade calcu-
lado anualmente que avalia as instituições de educação superior, considerando 
a nota média dos cursos de graduação, a média dos conceitos atribuídos pela 
Capes e a distribuição de estudantes nos diferentes níveis de ensino, a Unifesp 
atingiu a nota máxima (5) nas últimas cinco avaliações. Acompanhe:

CWUR: em 2018, a Unifesp ganhou destaque, 
subindo 168 posições (passando de 610 
a 442 no ranking que contempla 1.000 
universidades) e se estabelecendo como a  
4ª universidade federal.

TIMES HIGHER EDUCATION: em 2018, 
a Unifesp estabeleceu-se como a primeira 
universidade federal brasileira e a quarta 
universidade da América Latina. 

A aprovação da Unifesp no Edital Capes/PrInt 
em 2018 significou uma importante conquista 
e traz consigo a oportunidade de um maior 
relacionamento com instituições de ensino 
e pesquisa estrangeiras e, possivelmente, 
melhoria nos rankings internacionais. 

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS: a 
Unifesp estabeleceu-se como a  
2ª universidade federal no país e a 4ª no 
Brasil. 
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campus são paulo | epm • epe

Escola Paulista de Medicina 
e Escola Paulista de 
Enfermagem
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O Campus São Paulo é integrado por 
duas unidades universitárias: a 
Escola Paulista de Medicina (EPM) 

e a Escola Paulista de Enfermagem (EPE). 
Criadas respectivamente em 1933 e 1939, 
ambas têm contribuído de forma relevante 
para o avanço das ciências, para a formação 
de profissionais da saúde e pesquisadores e 
para a excelência na prestação assistencial 
à saúde. O Hospital São Paulo (HSP), que 
detém a condição de Hospital Universitário, 
constitui referência no tratamento de alta 
complexidade no país. 

Em 1994, nos termos da Lei nº 8.957/94, a 
EPM transformou-se em universidade fede-
ral, passando a denominar-se Universidade 

Federal de São Paulo. Ao longo de sua his-
tória, a instituição tem desempenhado im-
portante papel na formulação e implantação 
de políticas públicas relativas à educação e à 
saúde. A partir de 2005, integrando a políti-
ca federal para o setor educacional, experi-
mentou intenso processo de expansão. Em 
2010, com a transferência dos órgãos cen-
trais da administração para instalações pró-
prias, constitui-se o Campus São Paulo, de 
forma independente. 

Formando profissionais para o país
Na graduação, os cerca de 1.550 alunos es-
tão distribuídos entre os sete cursos ofere-
cidos (Medicina, Fonoaudiologia, Ciências 
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O mais antigo dos seis campi, o Campus São Paulo, originado da Escola Paulista 
de Medicina (EPM/Unifesp) e da Escola Paulista de Enfermagem (EPE/Unifesp), é 
referência na formação de profissionais da saúde no país 
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um de mestrado acadêmico e um de mes-
trado profissional. Considerando-se o total 
de programas das duas unidades universi-
tárias, nove deles receberam conceitos 6 e 
7 da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão do 
Ministério da Educação (MEC). O restante 
dos programas – em sua maioria – enqua-
dra-se nos conceitos 4 e 5. 

foi o primeiro hospital-escola do país cons-
truído com essa finalidade, tendo obtido, em 
2004, o reconhecimento oficial como hospi-
tal universitário da Unifesp. 

Situado na Vila Clementino, na zona sul 
da cidade, o Campus São Paulo possui uma 
ampla estrutura física para o desenvolvi-
mento de suas atividades, a qual abrange 
os grandes edifícios com laboratórios ins-
talados, como o de Ciências Biomédicas, 
de Pesquisa I, de Pesquisa II (Prof. Dr. 
Nestor Schor) e o Instituto Nacional de 
Farmacologia e Biologia Molecular (Infar), 
bem como os edifícios destinados às ações 
didáticas, como o Lemos Torres, Leitão 
da Cunha, Costabile Galucci e a Biblioteca 
Central.

Excelência também na pós-graduação 
lato e stricto sensu
A Escola Paulista de Medicina responde pelo 
funcionamento de uma das maiores estru-
turas de residência médica no Brasil e da 
maior entre as universidades federais, com 
84 programas credenciados pela Comissão 
Nacional de Residência Médica e 1.066 mé-
dicos residentes matriculados. A Escola 

EPM • Pós-graduação em números:
 35  programas de pós-graduação

 68  cursos de pós-graduação

 33  cursos de mestrado acadêmico

 4  cursos de mestrado profissional

 31  cursos de doutorado

 1.132  estudantes de mestrado acadêmico

 367  estudantes de mestrado profissional

 1.400  estudantes de doutorado

 725  docentes/orientadores credenciados

 17.348  estudantes titulados até 2018

EPE • Pós-graduação em números:
 2  programas de pós-graduação

 3  cursos de pós-graduação

 1  curso de mestrado acadêmico

 1  curso de mestrado profissional

 1  curso de doutorado

 80  estudantes de mestrado acadêmico

 151  estudantes de mestrado profissional

 108  estudantes de doutorado

 81  docentes/orientadores credenciados

 1.248  estudantes titulados até 2018

Dados extraídos do Sistemas Integrado de Informações Universitárias (SIIU) em 28/3/2019

Dados extraídos do Sistemas Integrado de Informações Universitárias (SIIU) em 28/3/2019

Paulista de Enfermagem e o Hospital São 
Paulo/Hospital Universitário coordenam, 
de forma articulada, 12 programas de resi-
dência multiprofissional e uniprofissional 
em saúde, com 350 matriculados em 2019. 

Em 2018, a pós-graduação lato sensu  pro-
porcionou a abertura de 1.096 vagas para 93 
cursos de especialização; os cursos de aper-
feiçoamento – em número de seis –  disponi-
bilizaram 300 vagas. Ainda em 2018, na área 
de extensão, a EPM – que desenvolve três 
programas e 18 projetos sociais – ofereceu 
12.491 vagas nessa modalidade de curso e 
11.065 vagas em eventos; foram também efe-
tuadas 219 matrículas em cursos de atualiza-
ção profissional. Em funcionamento desde 
2011, a Unidade de Extensão Universitária 
de Santo Amaro busca atender às deman-
das dos moradores da zona sul do municí-
pio de São Paulo, no âmbito da qualificação 
profissional, aprimoramento cultural e edu-
cação em saúde.

A EPM e a EPE são reconhecidas pela 
excelência de seus programas de pós-gra-
duação stricto sensu: a primeira mantém 31 
cursos de doutorado, 33 de mestrado acadê-
mico e quatro de mestrado profissional; a 
segunda desenvolve um curso de doutorado, 

Biológicas/Modalidade médica, Tecnologia 
Oftálmica, Tecnologia em Radiologia, 
Tecnologia em Informática em Saúde e 
Enfermagem), beneficiando-se do Hospital 
São Paulo como cenário para a prática 
do ensino, da pesquisa e da assistência. 
Inaugurado parcialmente em  1940, o HSP 
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O primeiro estudo – em escala global, 
a testar um supertratamento em in-
divíduos cronicamente infectados 

pelo vírus da imunodeficiência humana 
(HIV) entra em sua fase mais importante – 
antes de se falar em cura.

O supertratamento, que consistiu na 
administração de cinco medicamentos di-
ferentes e três doses de uma vacina perso-
nalizada – fabricada com células do próprio 
paciente – foi capaz de tornar não detectá-
vel o vírus em dois dos cinco voluntários do 
subgrupo de estudo que recebeu essa abor-
dagem terapêutica. A comprovação do fei-
to ocorreu por meio de exames de sangue 
e biópsias do intestino reto, um dos órgãos 
considerados “santuários” do HIV.  Assim 
como o intestino, também são considera-
dos “santuários” o cérebro, os ovários e os 
testículos, uma vez que os antirretrovirais 
não chegam até esses locais ou, quando che-
gam, atuam de forma muito modesta sobre 
o vírus. 

“O desafio final é suspender todos os me-
dicamentos dos pacientes e monitorar como 
o organismo de cada um irá reagir ao longo 
das semanas, meses ou, até mesmo, anos”, 
afirma o infectologista Ricardo Sobhie Diaz, 
que coordena a atividade científica em ques-
tão e é uma das referências mundiais no as-
sunto. “Caso o tempo nos mostre que o vírus 
não voltou, poderemos, então, falar em cura.”

Diaz é diretor do Laboratório de 
Retrovirologia do Departamento de 
Medicina da Escola Paulista de Medicina 
(EPM/ Unifesp) - Campus São Paulo e há 
mais de dez anos vem trabalhando com 
sua equipe, em duas frentes, para a cura da 
doença. Uma delas utiliza medicamentos e 
substâncias que matam o vírus no momento 
da replicação e eliminam as células em que 
o HIV fica adormecido (latência); a outra 
desenvolve uma vacina que leva o sistema 
imunológico a reagir e eliminar as células 
infectadas às quais o fármaco não é capaz 
de chegar.

Prova de fogo
Aplicação de uma superterapia deixou não detectável o  
HIV nas células e tecidos dos corpos de pacientes, como 
mostram análises do sangue e biópsias do intestino - um 
dos órgãos onde as drogas pouco agem contra o vírus; o 
próximo passo é retirar os medicamentos e acompanhar 
a reincidência ou não da moléstia 

aids

Ana Cristina Cocolo

Como foi realizado o estudo
A pesquisa envolveu 30 voluntários com HIV 
e carga viral indetectável no plasma sanguí-
neo há mais de dois anos, mantidos sob tra-
tamento padrão, conforme o que é atual-
mente preconizado: a combinação de três 
tipos de antirretrovirais, mais conhecida 
como “coquetel”. Esses voluntários foram 
divididos em seis subgrupos, recebendo – 
cada um deles – diferentes combinações de 
remédios, além do próprio “coquetel”, pelo 
período de um ano.

Para os integrantes do subgrupo de nú-
mero seis (G6), que apresentou os melhores 
resultados até o momento, foram adminis-
trados mais dois antirretrovirais: o dolute-
gravir, a droga mais forte atualmente dispo-
nível no mercado; e o maraviroc, que força o 
vírus, antes escondido, a aparecer. 

Os voluntários também receberam duas 
outras substâncias que potencializaram o 
efeito desses dois medicamentos: a nicoti-
namida – uma das duas formas da vitami-
na B3 –, que mostrou ser capaz de impedir 
que o HIV se escondesse nas células; e a au-
ranofina – um antirreumático, também co-
nhecido como sal de ouro, que deixou de ser 
utilizado há muitos anos para tratar a artri-
te reumatoide e outras doenças reumatoló-
gicas. A auranofina revelou potencial para 
encontrar a célula infectada e levá-la, lite-
ralmente, ao suicídio.

“Um dos motivos pelos quais não conse-
guimos curar o HIV é que o vírus consegue 
desligar a célula (latência), e o remédio de 
que dispomos atualmente só age na hora em 
que o vírus se está multiplicando”, explica o 
infectologista. “No entanto, as células que o 
HIV é capaz de fazer adormecer sempre irão 
acordar. Quando tratamos uma pessoa e re-
tiramos o remédio, dois meses depois, em 
média, o vírus volta porque uma das célu-
las acorda. ” 

Diaz acrescenta que os testes anteriores 
in vitro e, agora, em humanos, realizados de 
forma inédita por sua equipe, confirmam 
que a nicotinamida é mais eficiente contra 
a latência quando comparada ao potencial 
de dois medicamentos administrados para 
esse fim e testados conjuntamente.

Apesar da descoberta da nicotinamida e 
da auranofina para a redução expressiva da 
quantidade de vírus presentes nas células 
humanas, ainda seria preciso algo estraté-
gico que ajudasse a imunidade do paciente 
contra o vírus. Para isso, os pesquisadores 
desenvolveram uma vacina de células den-
dríticas (DCs), que conseguiu “ensinar” o 

organismo do paciente a encontrar as célu-
las infectadas e destruir uma a uma, elimi-
nando completamente o vírus HIV.

A vacina
A vacina de DCs é extremamente personali-
zada já que é fabricada a partir de monóci-
tos (células de defesa) e peptídeos (biomolé-
culas formadas pela ligação de dois ou mais 
aminoácidos) do vírus do próprio paciente.

Diaz ressalta que as DCs são importantes 
unidades funcionais do sistema imunológi-
co cuja tarefa é capturar microrganismos 
prejudiciais ao organismo para, em seguida, 
apresentá-los aos linfócitos T CD4 e T CD8. 
Uma vez apresentados, esses linfócitos, que 
participam do controle de infecções, apren-
dem a encontrar e matar as células que al-
bergam o HIV em regiões do corpo aonde 
os antirretrovirais não chegam ou nas quais 
pouco atuam. 

“Como essas pessoas estão há muito tem-
po com a carga viral indetectável, o corpo 
perde aos poucos a capacidade de elimi-
nar as células infectadas pelo HIV”, relata 
o pesquisador. “Precisamos realizar citafe-
reses com a passagem de seis volemias (vo-
lume total de sangue que circula no corpo) 
em cada uma delas para conseguir retirar 
monócitos suficientes para transformá-los 
em DCs.”

A citaferese é uma espécie de filtragem de 
todo o sangue do corpo, efetuada por uma 
máquina que seleciona células específicas. 
Ao mesmo tempo em que o sangue é reti-
rado de um dos braços, por meio de um ca-
teter, é devolvido ao outro por meio da cor-
rente sanguínea, após passar por aquele 
equipamento.

Depois de transformar os monócitos em 

Ricardo Diaz  explica que o supertratamento foi capaz de diminuir o processo 
inflamatório desencadeado pelo HIV no organismo
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médicos escolheram um doador que possuía 
uma mutação capaz de inibir as células de 
expressarem a molécula CCR5. De acordo 
com especialistas, essa rara condição genéti-
ca – herdada por apenas 1% das pessoas com 
ascendência europeia e ainda mais rara em 
outras populações – impede o vírus de infil-
trar-se nas células, conferindo a seu porta-
dor resistência à infecção pelo HIV. 

Três anos após o primeiro procedimento 
e sem a terapia antirretroviral, Brown não 
apresentava o vírus HIV no sangue e nos 
fragmentos de tecidos, conforme as várias 
biópsias realizadas. No entanto, ele teve 
duas sérias complicações decorrentes dos 
transplantes. Uma delas foi a doença do en-
xerto contra o hospedeiro (Dech) – síndro-
me sistêmica que ocorre em pacientes que 
recebem linfócitos imunocompetentes. A 
outra denominou-se leucoencefalopatia 
multifocal progressiva, que corresponde a 
uma doença neurológica rara que lesiona 
as bainhas de mielina – estruturas forma-
das por proteínas e gorduras que recobrem 
os axônios e ajudam na condução dos im-
pulsos nervosos no sistema nervoso central. 
Tais fatos levaram os pesquisadores a ques-
tionar se a cura do HIV em Brown deveu-se 
ao transplante das células resistentes ou à 
doença do enxerto contra o hospedeiro que 
o acometeu. 

Alerta ligado, sempre!
Dados do Programa Conjunto das Nações 
Unidas sobre HIV/Aids (Unaids) mostra-
ram que 36,7 milhões de pessoas em todo 
o mundo viviam com HIV em 2016 e quase 
dois milhões seriam infectados no mesmo 
ano. No Brasil, o Ministério da Saúde con-
tabilizou, até junho de 2016, quase 843 mil 
casos da doença, cuja maioria era constituí-
da por homens (65,1%); o país é o que mais 
concentra novos casos de infecções (49%) na 
América Latina, segundo a Unaids. Um ter-
ço das novas infecções ocorre em jovens de 
15 a 24 anos.

A síndrome da imunodeficiência adqui-
rida (aids) é uma doença do sistema imu-
nológico, causada pelo vírus da imunode-
ficiência humana (HIV), que torna uma 
pessoa mais propensa às doenças oportu-
nistas – e, até mesmo, ao câncer – do que 
outra cujo sistema imunológico esteja sau-
dável. As principais vias de transmissão do 
HIV são as relações sexuais desprotegidas, 
as transfusões com sangue contaminado, o 
compartilhamento de seringas entre usuá-
rios de drogas injetáveis e a disseminação de 
mãe para filho, durante a gravidez, parto ou 
amamentação.

“Apesar da evolução no tratamento com 
antirretrovirais e das campanhas preven-
tivas, os números atuais sobre a doença 
apontam que a aids ainda é um grave pro-
blema de saúde pública global”, resume Diaz. 

DCs, Diaz e sua equipe analisaram o perfil 
genético de cada paciente, tendo desenvol-
vido um software que identificava quais pep-
tídeos dos vírus reagiriam de acordo com os 
sistemas imunes específicos. “Com as célu-
las dendríticas preparadas e os peptídeos 
dos vírus de cada paciente, preparamos a 
vacina personalizada, que foi aplicada em 
três doses, sendo uma dose a cada duas se-
manas”, prossegue o expositor. “Para saber-
mos se a vacina funcionaria, ou seja, se ela 
estimularia as células CD4 e CD8 do pacien-
te a reconhecer o vírus, fizemos os testes in 
vitro. O procedimento, considerado um su-
cesso, mostrou que a vacina foi imunogêni-
ca nessas condições.”  

De acordo com Diaz, o supertratamento 
também foi capaz de diminuir o processo 

inflamatório desencadeado pelo HIV no or-
ganismo. “Esse foi outro grande achado do 
estudo, uma vez que a inflamação provoca 
degeneração de órgãos e tecidos e o envelhe-
cimento precoce nessas pessoas.” 

O “paciente de Berlim”
Supostos casos de cura do HIV rodam pelo 
mundo e ainda são temas de estudo e con-
trovérsia entre especialistas. Entretanto, a 
primeira e única experiência de cura do HIV 
foi a do americano Timothy Ray Brown, hoje 
com 52 anos, conhecido como o “paciente 
de Berlim”. 

Em 2007, Brown, que era HIV positivo e 
morava na Alemanha, foi diagnosticado com 
leucemia e submetido a dois transplantes de 
células-tronco. Além da compatibilidade, os 

Artigo relacionado:
SAMER, Sadia; NAMIYAMA, 
Gislene; OSHIRO, Telma; 
ARIF, Muhammad Shoaib; 
SILVA, Wanessa Cardoso da; 
SUCUPIRA, Maria Cecilia 
Araripe; JANINI, Luiz Mario; 
DIAZ, Ricardo Sobhie. 
Evidence of noncompetent 
HIV after ex vivo purging 
among ART-suppressed 
individuals. Aids Research 
and Human Retroviruses, 
New Rochelle, NY: Mary 
Ann Liebert, Inc., v. 33, n. 
10, p. 993-994, out. 2017. 
Disponível em: <https://doi.
org/10.1089/aid.2017.0036>. 
Acesso em: 6 jun. 2018.
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“A infecção por esse vírus ainda é 
a pior notícia que podemos dar ao 
paciente em termos de doenças 
sexualmente transmissíveis, já que 
a pessoa com HIV, mesmo com 
carga viral indetectável, passa por 
inúmeros processos inflamatórios 
decorrentes dos efeitos colaterais 
dos medicamentos."

O uso de preservativos durante a relação 
sexual garante a proteção contra o HIV e 
outras doenças graves para quem não tem 
o vírus e principalmente para quem já o 
tem. “Atualmente, o Centro de Controle de 
Doenças (CDC) dos Estados Unidos afirma 
que pessoas com carga viral indetectável não 
transmitem HIV. A falta de proteção pode, 
porém, acarretar ao indivíduo com o vírus 
controlado a reinfecção (superinfecção) por 
um tipo diferente de vírus HIV ou por outro 
mais resistente”, conclui o pesquisador.

As vacinas foram 
personalizadas – 
fabricadas com células 
do próprio paciente – e 
aplicadas em três doses 
distintas, ou seja, uma 
dose a cada duas semanas

Citaferese para 
retirada de monócitos

Transformação in vitro 
de monócitos em 
células dendríticas 
(DCs)

Exposição, in vitro, das 
DCs aos peptídeos 
sequenciados do 
genoma do vírus HIV 

Três doses de vacina

“Nossa” vacina de células dendríticas personalizada

https://doi.org/10.1089/aid.2017.0036
https://doi.org/10.1089/aid.2017.0036
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As baladas fazem parte da vida dos jo-
vens brasileiros e seguem como um 
dos principais meios de entreteni-

mento para esse público. A música alta, as 
luzes e os diferentes ambientes para dan-
çar são cenários comuns e atrativos, nos 
quais os baladeiros – quase sempre – conso-
mem bebidas alcoólicas. No entanto, nem 
tudo é diversão, como alerta a pesquisa 
coordenada por Zila Sanchez, professora do 
Departamento de Medicina Preventiva da 
Escola Paulista de Medicina (EPM/ Unifesp) 

- Campus São Paulo. 
Ao estudar a vida noturna na cidade de 

São Paulo e observar o consumo de álcool e 
outras drogas, o projeto Balada com Ciência 
identificou uma série de situações  às quais 
os jovens estão sujeitos pelo uso excessivo 
dessas substâncias. “Balada com Ciência nos 
permitiu conhecer o perfil das pessoas que 
mais se expõem a riscos, o tipo de balada a 
que vão, quais os fatores ambientais dos es-
tabelecimentos que favorecem a intoxicação 
alcoólica, que tipo de violência ocorre nesses 
locais e qual a sua frequência, entre outras 

informações que nos levem a pensar em 
ações de saúde pública para reduzir o risco 
da população”, afirma Sanchez, ressaltando 
que a iniciativa foi o primeiro estudo epide-
miológico que identificou determinados pa-
drões de comportamento inseguro. 

Com o estado de consciência alterado 
pelo álcool, episódios de violência, agres-
sões, acidentes de trânsito, abusos sexuais, 
overdose alcoólica, quedas, “apagões” de me-
mória e sexo desprotegido, entre outras, 
tornam-se práticas comuns antes, durante 
e depois das baladas. A pesquisa chegou a es-
sas conclusões após identificar, em primeiro 
lugar, a opção pelo binge drinking – consumo 
de grandes quantidades de álcool em curto 
espaço de tempo, normalmente definido a 
partir de cinco ou mais doses ingeridas por 
homens e a partir de quatro ou mais doses, 
por mulheres.

A coordenadora do projeto admite que há 
fatores culturais, comportamentais e psico-
lógicos comuns na juventude, que fomen-
tam o uso abusivo do álcool. “Há uma von-
tade de pertencer e de sentir a alteração da 

consciência. Importantes estudos interna-
cionais, cujos resultados pautam as dire-
trizes da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), mostram que as melhores interven-
ções para reduzir a intoxicação alcoólica em 
jovens é o controle da venda de bebidas, e 
não ações isoladas de conscientização ou 
informacionais.”

Metodologia
O estudo partiu de uma amostra probabi-
lística de 31 baladas na cidade de São Paulo, 
consideradas todas as regiões e estilos musi-
cais. Durante os meses de dezembro de 2012 
e julho de 2013, uma equipe formada por seis 
pessoas uniformizadas permaneceu à porta 
dos estabelecimentos, portando tablets e ba-
fômetros para a coleta de dados; na fila de 
entrada, sorteavam-se sistematicamente os 
sujeitos que seriam entrevistados.

O processo abrangeu três etapas. A pri-
meira – após a seleção – consistiu em uma 
conversa de cinco a dez minutos, durante a 
qual foi realizado o teste do bafômetro e cada 
jovem recebeu uma pulseira de identificação. 

O questionário aplicado pelo pesquisador 
abordou dados sociodemográficos sobre o 
entrevistado, bem como informações sobre 
o tipo de bebida usualmente consumido e o 
padrão convencional de uso do álcool. A se-
gunda etapa ocorreu à saída da balada, quan-
do os mesmos jovens foram indagados sobre 
quanto de álcool haviam consumido e quan-
to fora gasto na obtenção das bebidas, além 
de repetirem o teste do bafômetro.

No dia seguinte à balada, como etapa fi-
nal da pesquisa, os entrevistados receberam 
em seu e-mail um link para que respondes-
sem a questões sobre o período pós-balada – 
ou seja, sobre como se sentiram, o que fize-
ram e o que aconteceu após o uso do álcool. 

Acrescente-se, ainda, que, enquanto os 
entrevistadores atuavam do lado de fora, ou-
tros dois pesquisadores permaneciam no re-
cinto interno da balada, realizando medidas 
ambientais que permitiram a identificação 
de potenciais riscos para os alcoolizados. A 
temperatura ambiente, o número de mesas, 
a iluminação e a pressão sonora, entre ou-
tros, foram alguns dos fatores avaliados.

saúde pública

Balada com Ciência 
alerta para riscos 
provocados pelo abuso 
de álcool entre os jovens
Projeto desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Medicina 
Preventiva da EPM recomenda moderação no consumo e fiscalização sobre 
a comercialização do produto
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Alternativas
Ao contrário do que alguns poderiam pen-
sar, o objetivo do Balada com Ciência não 
foi criminalizar ou censurar o uso de álcool 
nas baladas. Após o projeto identificar os 
fatores colocados, a ideia foi criar um am-
biente mais seguro para todos: para aqueles 
que optaram por consumir essa substância 
e para aqueles que poderiam ser atingidos 
por seu uso abusivo, como acontece em aci-
dentes de trânsito, por exemplo.

Os pesquisadores do Balada com Ciência 
indicam algumas possíveis ações. “A princi-
pal seria a proibição do open bar e das promo-
ções aberrantes de venda de bebidas nesses 
estabelecimentos, como a consumação mí-
nima, ofertas do tipo ‘compre um e leve dois’ 
ou combos de 1 litro de vodca e seis latas de 
energéticos”, aponta Sanchez.

Mariana Guedes Ribeiro Santos, em sua 
dissertação de mestrado, elaborada no âmbi-
to do programa de pós-graduação em Saúde 
Coletiva, sob a orientação de Sanchez, su-
gere dificultar o acesso e a disponibilidade 

do álcool por meio de restrições à venda de 
bebidas – principalmente para pessoas já 
alcoolizadas. “No Brasil não há esse tipo de 
regulamentação para a venda de bebida al-
coólica a pessoas embriagadas. Programas 
de treinamento designados aos donos de es-
tabelecimentos noturnos e funcionários de-
veriam ser implementados na tentativa de 
aumentar a conscientização sobre os riscos 
associados ao consumo excessivo de álcool 
na vida noturna.”

Para a autora, o país também carece de 
maior controle sobre as peças publicitárias 
que comercializam substâncias alcoólicas. “A 
exposição à propaganda de bebida alcoólica 
no Brasil tem forte influência no padrão de 
consumo de jovens, uma vez que tais peças 
estão em sua maioria associadas a mensa-
gens positivas que remetem à diversão e ao 
entretenimento, e não há um controle efeti-
vo do conteúdo. A proibição da propaganda 
e da venda para pessoas já intoxicadas seria 
uma forma de política pública eficaz para re-
duzir o dano do binge drinking”, reitera. 

Artigos relacionados:
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O perigo do “esquenta”
Uma das principais questões abordadas durante as entrevistas  foi o famoso “esquenta”, que consiste 
no ato de ingerir bebidas alcoólicas antes de frequentar o ambiente das festas, estando diretamen-
te associado ao binge drinking. A prática foi objeto de estudo na dissertação de mestrado de Mariana 
Guedes Ribeiro Santos.

Dos 2.422 baladeiros entrevistados, 44,3% declararam ser adeptos do “esquenta”, alegando que a 
motivação para a prática consistia na possibilidade de “chegar desinibido” às festas (39,0%) e de “eco-
nomizar dinheiro” (31,7%). A justificativa de evitar gastos foi, porém, desmistificada pela pesquisa, 
segundo a qual esses praticantes, já sob influência do álcool, também costumavam adquirir bebidas 
durante o evento. De acordo com o estudo de Santos, a ingestão prévia de bebidas alcoólicas ocorreu 
principalmente na própria casa dos entrevistados (33,0%), na rua (30,7%) e em bares (26,5%), geral-
mente próximos às casas noturnas. 

“Em países da Europa, grande parte dos problemas de crime e violência atribuídos ao álcool está 
relacionada ao padrão de consumo excessivo de bebida alcoólica pelos jovens no contexto da vida 
noturna, que inclui o “esquenta” pré-balada. Diversos estudos – em escala mundial – apontam o “es-
quenta” como um importante padrão de risco de consumo de álcool, uma vez que, na maioria das 
vezes, a intenção dos jovens é se embebedar”, enfatiza a pesquisadora, atualmente doutoranda da 
Liverpool John Moores University. 

A dissertação de mestrado de Santos expôs dados alarmantes: 57% dos entrevistados, por exem-
plo, “pegaram carona” com alguém embriagado. Segundo o DataSUS, no Brasil, 37,3 mil pessoas 
morrem todos os anos no trânsito das cidades e rodovias do país. A combinação de álcool e direção, 
somada ao excesso de velocidade, é a principal razão dessas mortes. Ou seja, mais da metade dos 
baladeiros entrevistados esteve sujeita a algum acidente. O questionário mostrou que, do total de 
indivíduos, 27% dirigiu, de fato, carro ou moto, após sair embriagado da balada, e 8% envolveu-se 
em algum tipo de acidente.

Sob o efeito de álcool, 47% mantiveram relações sexuais. Desse contingente, 20% não utilizou 
preservativo, prática que deixa os jovens suscetíveis à transmissão de doenças sexualmente trans-
missíveis (DSTs). O projeto Balada com Ciência também evidenciou a possibilidade de violência se-
xual. Do número total de pessoas que se relacionaram sexualmente, 17% arrependeu-se e 5% não 
sabia se o sexo havia sido consensual. Houve ainda outras consequências. O envolvimento em brigas 
ocorreu com 11% dos baladeiros, 9% deles desmaiaram por conta do álcool, 38% não se recordavam 
do que havia acontecido na noite anterior e 3% entraram em coma alcoólico.

38% 
Não se 
lembravam do 
que ocorreu à 
noite

27%  
Dirigiram carro 
ou moto

11% 
Envolveram-se 
em brigas

9% 
Desmaiaram 
por conta do 
álcool

8%  
Sofreram 
acidentes em 
decorrência da 
embriaguez

47 %  
Mantiveram 
relações sexuais 
sob efeito de 
álcool

3%  
Entraram em 
coma alcoólico

Comportamentos de risco sob o efeito de álcool
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A equipe de pesquisadores permaneceu à porta dos estabelecimentos, 
portando tablets e bafômetros para a coleta de dados

Zila Sanchez, professora do Departamento de 
Medicina Preventiva da EPM, coordenou a pesquisa
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Um estudo realizado por pesquisado-
res do Laboratório Interdisciplinar 
de Neurociências Clínicas (LiNC), 

ligado ao Departamento de Psiquiatria da 
Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp), 
uniu imagens de ressonância magnética a 
um método de aprendizagem automática 
para investigar se os padrões das estruturas 
cerebrais de pacientes com primeiro episó-
dio psicótico (FEP, sigla em inglês) – estágio 
inicial da esquizofrenia – seriam semelhan-
tes aos de pacientes com esquizofrenia crô-
nica (SCZ) ou de pessoas saudáveis (grupo 
controle). 

Os métodos de aprendizagem auto-
mática, como a chamada Análise Linear 
Discriminante de Incerteza Máxima (MLDA, 
sigla em inglês), usada nesse estudo, são 
capazes de fazer uma análise multivaria-
da de dados de neuroimagem, possibilitan-
do examinar informações, mesmo as mais 
sutis, de forma integrada para a detecção 
de diferenças neuroanatômicas nas doen-
ças mentais. Estas análises foram conduzi-
das sob supervisão de João Sato, professor 
da Universidade Federal do ABC (UFABC), 
que é especialista em Estatística e análise de 
imagens cerebrais e pesquisador do LiNC. 

Os resultados mostraram diferenças que 
permitiram discriminar entre indivíduos 
com esquizofrenia crônica quando compa-
rados aos indivíduos saudáveis, principal-
mente no sistema límbico – estruturas ce-
rebrais relacionadas aos comportamentos 
instintivos, emocionais, sexuais, de apren-
dizagem, memórias, entre outras – e nos 

circuitos envolvidos em comportamentos 
direcionados por objetivos – habilidade de 
avaliação de recompensas e análise entre va-
lor e risco, por exemplo.  

Apesar de bem sutis, essas alterações pa-
recem ser detectadas já em indivíduos com 
histórico de primeiro episódio psicótico”, 
afirma Rodrigo Affonseca Bressan, docen-
te no Departamento de Psiquiatria da EPM/
Unifesp, um dos criadores do LiNC e um dos 
autores do estudo. “No entanto, ainda é ne-
cessário outros estudos, com uma amostra 
maior de indivíduos com FEP para elucidar 
algumas limitações encontradas nesse tra-
balho”. Bressan também explica que a carga 
de medicação de pacientes com esquizofre-
nia crônica foi correlacionada negativamen-
te com o escore do MLDA.

De acordo com o Instituto Nacional de 
Saúde Mental (NIMH, sigla em inglês), prin-
cipal agência federal estadunidense de pes-
quisa sobre transtornos mentais, muitas po-
dem ser as causas para o desenvolvimento 
da esquizofrenia, entre elas, a genética (nem 
sempre determinante), o meio ambiente 
(pobreza, estresse, exposição a vírus ou pro-
blemas nutricionais antes do nascimento) 
e as interrupções nas estruturas, função ou 
química cerebrais.

Metodologia
Na pesquisa, os especialistas avaliaram 82 
indivíduos saudáveis (grupo controle), 143 
com esquizofrenia crônica (SCZ) e 32 com 
histórico de primeiro episódio psicótico 
(FEP), com idades entre 16 e 40 anos. Os 

neuroimagem

Na trilha cerebral
Tecnologia auxilia investigação das estruturas neuronais em distúrbios psiquiátricos, 
como a esquizofrenia, e possibilita o diagnóstico precoce da depressão

Ana Cristina Cocolo  
e  
Daniel Patini
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critérios de exclusão adotados foram: histó-
ria de doenças neurológicas, abuso de subs-
tâncias psicoativas ou lesão cerebral. 

Bressan explica que, primeiro, foi ava-
liado o desempenho do MLDA na discrimi-
nação da esquizofrenia crônica a partir dos 
indivíduos saudáveis, fornecendo, dessa for-
ma, uma pontuação baseada em um modelo 
para as alterações cerebrais. Em seguida, os 
pesquisadores compararam os padrões vo-
lumétricos, por meio de exames de  resso-
nância magnética, dos indivíduos FEP com 
os padrões do grupo SCZ e dos controles. 

Imagens no diagnóstico precoce da 
depressão
Outro trabalho desenvolvido no LiNC e que 
foi tema da tese de doutorado do psiquia-
tra Pedro Mario Pan, orientada por Rodrigo 
Bressan, encontrou marcadores preditores 
do desenvolvimento de depressão em jovens 
e crianças. 

O estudo, que utilizou exames de resso-
nância magnética do cérebro de 745 crianças 
e jovens, com idades entre nove e 16 anos, 
identificou alterações da conectividade no 
circuito cerebral de recompensa que foram 
associadas a casos de depressão. Os resul-
tados foram publicados no American Journal 
of Psychiatry, periódico oficial da Associação 

Americana de Psiquiatria.
Além do exame de imagem, também fo-

ram realizadas análises psicológica e psi-
quiátrica nessa amostra, efetuando-se – três 
anos depois – a reavaliação de 90% deles 
(675) com a mesma metodologia. 

Pan explica que foi encontrada uma co-
nectividade de característica diferente, au-
mentada ou mais ativada, no cérebro daque-
les que desenvolveram depressão três anos 
depois, contabilizando-se 53 indivíduos nes-
sas condições.

De acordo com o pesquisador, as altera-
ções foram observadas na região do cérebro 
responsável por integrar e processar infor-
mações cotidianas sobre recompensa e mo-
tivação, chamada estriado ventral, a qual 
teve um papel significativo nos quadros de 
depressão antes do início dos sintomas.

A tese de doutorado de Pan integra o 
Projeto Conexão - Mentes do Futuro, o 
maior estudo de coorte na Psiquiatria da 
Infância e Adolescência já conduzido no 
Brasil, cuja finalidade é avaliar fatores de 
risco e de resiliência para o surgimento de 
problemas emocionais e de comportamento 
em crianças e jovens, elaborando estratégias 
de prevenção para os transtornos mentais. 

Dessa forma, desde abril de 2018, pesqui-
sadores do projeto estão fazendo a terceira 

Principais sintomas da depressão 
• humor depressivo ou irritabilidade, ansiedade e angústia;
• desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer as coisas;
• diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades anteriormente 

consideradas agradáveis;
• desinteresse, falta de motivação e apatia;
• falta de vontade e indecisão;
• sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e vazio;
• pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, baixa autoestima, sensa-

ção de falta de sentido na vida, inutilidade, ruína, fracasso, doença ou morte. A pessoa 
pode desejar morrer, planejar uma forma de morrer ou até mesmo tentar suicídio;

• interpretação distorcida e negativa da realidade: tudo é visto sob a ótica depressiva, 
um tom “cinzento” para si, os outros e seu mundo;

• dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento;
• diminuição do desempenho sexual e da libido;
• perda ou aumento do apetite e do peso;
• insônia, despertar matinal precoce ou, menos frequentemente, aumento do sono; 
• dores e outros sintomas físicos não justificados por problemas médicos, como do-

res de barriga, má digestão, azia, diarréia, constipação, flatulência, tensão na nuca 
e nos ombros, dor de cabeça ou no corpo, sensação de corpo pesado ou de pressão 
no peito, entre outros.

Fonte: Ministério da Saúde

Principais sintomas da esquizofrenia 
• Delírios - A pessoa passa a acreditar que a realidade se apresenta de uma maneira diferente, suas ideias e pen-

samentos apresentam conteúdos que para ela são verdade, mas que não estão realmente acontecendo. Por 
exemplo, ela pode acreditar que está sendo perseguida, que está sendo filmada e, como consequência, que 
tem poderes especiais ou uma missão muito importante no mundo. Estas crenças são uma convicção para a 
pessoa e não se desfazem com nenhuma argumentação.

• Alucinações - Os cinco sentidos também ficam afetados. A pessoa passa a ter percepções sem que haja um 
estímulo externo. Por exemplo, ouvir vozes que comentam o seu comportamento ou dão ordens, sem haver 
ninguém falando. Também pode sentir odores e sabores diferentes em alimentos saudáveis, ter visões de ob-
jetos que não existem ou outras sensações táteis, como  formigamento.

• Alterações do Pensamento - Os pensamentos podem ficar confusos. A pessoa pode ter a sensação que seus 
pensamentos podem ser lidos por outras pessoas, roubados ou controlados. Pode acreditar também que pen-
samentos estranhos foram colocados em sua cabeça. Esta confusão dos pensamentos se expressa na forma 
como se comunica, aparentando dizer coisas sem sentido.

• Perda da Vontade e Déficits Cognitivos - A pessoa passa a ter uma perda da vontade para realizar suas ati-
vidades. Em parte por não sentir prazer em realizá-las e em parte por dificuldades novas, como, por exemplo, 
relativas à memória ou devido à dificuldade para realizar tarefas corriqueiras de forma organizada.

• Alteração do Afeto - Há uma dificuldade em expressar os sentimentos e emoções, passando a impressão de 
que perdeu estas capacidades. Na realidade a pessoa continua tendo seus sentimentos e emoções e fica an-
gustiada por não conseguir demonstrá-las. É como se as pessoas estivessem alheias ao que se passa à sua vol-
ta e a vida fosse um filme monótono em branco e preto.

Fonte: Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia (Abre)

avaliação destes jovens depois de 6 anos de 
seguimento. Durante esse período será ana-
lisado um conjunto de variáveis individuais 
e familiares – entre elas, medidas de psico-
patologia geral e familiar, variáveis socio-
demográficas, variáveis de risco, tais como 
trauma precoce e hábitos de vida. Estão ava-
liando também marcadores biológicos, in-
cluindo genética (DNA e RNA), neuroima-
gem estrutural e funcional .

Com essas análises os pesquisadores pre-
tendem indicar fatores de risco modificáveis 
e possibilidades de intervenção preventiva, 
inclusive individual, determinando estrutu-
ras e vias de funcionamento cerebrais que 
são importantes para a fisiopatologia da 
depressão e de todos os transtornos men-
tais na adolescência. Isso será crucial para 
o desenvolvimento de métodos diagnósticos 

– como, por exemplo, a ressonância magné-
tica funcional – e métodos terapêuticos, que 
incluem a identificação de regiões para esti-
mulação cerebral transcraniana.

Iniciado em 2009, o Projeto Conexão 
é coordenado por Rodrigo Bressan, que 
também é vinculado ao Instituto Nacional 
de Psiquiatria do Desenvolvimento para 
Crianças e Adolescentes (INPD), que con-
ta com as verbas repassadas pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (CNPq) e pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp). Envolve várias universi-
dades brasileiras, dentre as quais se des-
taca a parceria tripartite formada pela 
Unifesp, Universidade de São Paulo (USP) 
e Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS).

Mal do Século
De acordo com o Ministério da Saúde (MS), 
a depressão é um dos problemas de saúde 
mental mais comuns em todo o mundo e já 
é considerada pela Organização Mundial 
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Atenção redobrada 
Pesquisa avalia estabilidade de medicamento em infusão contínua, indicado para 
manter a função hemodinâmica de recém-nascidos em UTIs, com o intuito de 
minimizar custos e reduzir riscos de infecções

Nas unidades de terapia intensiva 
(UTIs) é grande o manuseio de ca-
teteres intravenosos para a infusão 

de medicamentos de modo contínuo, o que 
aumenta os riscos de infecções e, até mesmo, 
de mortalidade dos pacientes. 

Como diminuir esses riscos e garantir a 
estabilidade dos medicamentos quando as 
indústrias farmacêuticas recomendam tem-
po máximo de 24 horas para a troca ou expo-
sição desses tipos de fármacos?

Para responder a essa pergunta, Tatiany 
Calegari, enfermeira e professora da 
Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 
e doutora pelo Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem da Escola Paulista de 
Enfermagem (EPE/Unifesp), avaliou, em 
situação controlada de laboratório, a es-
tabilidade do medicamento utilizado em 
UTIs neonatais e pediátricas – o cloridra-
to de dobutamina – em adversidades am-
bientais às quais é exposto. A pesquisa foi 
tema de sua tese de doutorado apresentada 
na Unifesp e orientada por Maria Angélica 
Sorgini Peterlini e Mavilde da Luz Gonçalves 
Pedreira, docentes da EPE/Unifesp. O es-
tudo contou também com a colabora-
ção de Paulo César Pires Rosa, docente da 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 
Unicamp.

cuidados intensivos 

Ana Cristina Cocolo
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Sobre o LiNC
Em menos de 15 anos de existência, as pesquisas desenvolvidas no 
Laboratório de Interdisciplinar de Neurociências Clínicas (LiNC) já rende-
ram mais de 250 publicações em revistas indexadas de renome, importan-
tes verbas para pesquisa, vários cursos e participações em diversos congres-
sos nacionais e internacionais, além de formar uma grande quantidade de 
mestres, doutores e pós-doutores. 

O LiNC foi criado pelos pesquisadores e atuais professores da Unifesp, 
Rodrigo Affonseca Bressan, PhD pelo King’s College Londres (Inglaterra) 
na área de Neuroimagem Molecular, e Acioly Lacerda, pós-doutor em 
Neuroimagem Estrutural pela Universidade de Pittsburgh (EUA), com apoio 
do Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a Participação de Recém-
Doutores (Prodoc), financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes). De forma inovadora, o laboratório tinha 
como filosofia a integração de pesquisadores especialistas em várias me-
todologias em neurociências, incluindo psicopatologia, psicofarmacologia, 
neuropsicologia, neuroimagem e genética, para investigar marcadores bio-
lógicos de transtornos neuropsiquiátricos. Em 2006, o LiNC foi agraciado 
com um espaço de 150m2 no Edifício de Pesquisas II do Campus São Paulo da 
Unifesp, o que foi um enorme impulso para a produção do grupo. O espírito 
de colaboração sempre esteve no coração do laboratório, estabelecendo tra-
balhos em conjunto com pesquisadores brasileiros dentro e fora da Unifesp 
e uma extensa colaboração com pesquisadores estadunidenses e europeus.

O LiNC foi formado por pós-doutorandos que posteriormente se tor-
naram docentes da Unifesp, incluindo Bressan, Lacerda, Andrea Jackowski, 
coordenadora do LiNC – especialista em neuroimagem, Sintia Belangero, 
vice-coordenadora do LiNC – geneticista, e Ary Gadelha – especialista na 
integração de diferentes métodos em neurociência. Desde o início, o LiNC 
foi formado por docentes de diferentes departamentos, vários deles liga-
dos ao programa de pós-graduação do Departamento de Psiquiatria da 
EPM/Unifesp. 
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Rodrigo A.; SATO, João 
Ricardo. Investigating 
brain structural patterns in 
first episode psychosis and 
schizophrenia using MRI 
and a machine learning 
approach. Psychiatry 
Research: Neuroimaging, 
v. 275, p. 14-20, 30 maio 
2018. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1016/j.
pscychresns.2018.03.003>. 
Acesso em: 10 abr. 2019. 

da Saúde (OMS) como o Mal do Século e 
uma das principais causas de incapacitação. 
Estima-se que uma em cada cinco pessoas 
no mundo apresenta o problema em algum 
momento da vida. Estudos apontam altera-
ções químicas no cérebro de pessoas com 
depressão, principalmente relacionadas à 
serotonina, à noradrenalina e à dopamina, 
que são neurotransmissores.

Na depressão, a parte emocional do in-
divíduo é afetada por uma tristeza profun-
da e desinteresse generalizado, sem causa 
aparente. Ainda segundo o MS, a literatura 
científica aponta que a depressão também 
provoca alterações fisiológicas no organis-
mo, que podem desencadear outras doen-
ças oportunistas e, em casos mais graves, as 
cardiovasculares. 
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Acioly Lacerda ao lado 
de Rodrigo Affonseca 
Bressan, ambos 
professores da Unifesp e 
criadores do LiNC

https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.17040430
https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2017.17040430
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Tese relacionada:
CALEGARI, Tatiany. Estabilidade de soluções de cloridrato de 
dobutamina em diferentes tempos e a influência do aquecimento e da 
luminosidade decorrentes da infusão no interior de incubadora e sob 
fototerapia. 2017. 105 f. Tese (Doutorado em Ciências) - Escola 
Paulista de Enfermagem, Universidade Federal de São Paulo, 
São Paulo. 

Calegari explica que o cloridrato de do-
butamina é indicado nos casos clínicos de 
asfixia neonatal, prematuridade extrema, 
cardiopatia congênita, insuficiência cardía-
ca, entre outras condições que demandam 
tratamento intensivo com medicamento de 
efeito inotrópico e vasoativo. 

De acordo com a pesquisadora, vários 
fatores ambientais, entre eles a tempera-
tura e a luz fluorescente ou de LED (do in-
glês light emitted diode/diodo emissor de luz) 
utilizadas em equipamentos de fototera-
pia, podem interferir diretamente na esta-
bilidade dos medicamentos, alterando seu 
comportamento químico e potencialidades 
farmacológicas. 

As UTIs, principalmente as neonatais e 
pediátricas, nas quais há iluminação cons-
tante, equipamentos que geram aqueci-
mento e emissão de luminosidade intensa, 
como as incubadoras e a fototerapia – mo-
dalidade terapêutica mais utilizada em todo 
o mundo para o tratamento da icterícia neo-
natal – são potenciais locais que podem afe-
tar a qualidade dos fármacos durante a in-
fusão contínua intravenosa em crianças 
hospitalizadas. 

O Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças dos EUA (CDC, sigla em inglês) 
recomenda a troca dos sistemas de admi-
nistração contínua de soluções por via in-
travascular no intervalo de 72 até 96 horas, 
enquanto a recomendação da indústria 
farmacêutica é de 24 horas para a troca da 
maioria dos medicamentos em infusão con-
tínua. Contudo, a recomendação de troca 
a cada 24 horas, em grande parte das tera-
pias, carece de evidências científicas, se-
gundo a pesquisadora. “Não trocar solu-
ções de modo tão frequente reduziria os 

A pesquisadora Tatiany Calegari

Acima, à esquerda, 
amostras do cloridrato 
de dobutamina puro e 
diluído em soro fisiológico 
foram acondicionadas 
em um equipo para 
infusão intravenosa. Ao 
lado, o equipamento de 
cromatografia líquida de 
alta eficiência mediu, por 
exemplo, a alcalinidade 
do medicamento. Acima, 
a simulação das condições 
ambientais de UTIs 
neonatais e pediátricas, 
com o uso de fototerapia 
e temperatura elevada na 
incubadora.

Mavilde da Luz Gonçalves Pedreira e Maria Angélica 
Sorgini Peterlini, orientadoras do projeto

custos diretos da terapia medicamentosa e 
de uso de insumos; a menor manipulação 
dos sistemas de infusão reduziria conside-
ravelmente o risco de infecção de corren-
te sanguínea relacionada a cateteres”, afir-
ma Calegari. “No entanto, não há estudos 
que apontem esse tipo de avaliação. O que 
temos é apenas a recomendação de que a 
substituição da solução de uso contínuo 
deva ocorrer a cada 24 horas, sem menção 
à estabilidade do composto submetido a pe-
ríodos superiores”.

Estabilidade nas 72 horas de 
exposição
O estudo experimental, desenvolvi-
do no Laboratório de Experimentos em 
Enfermagem (LEEnf) da EPE/Unifesp, si-
mulou condições ambientais de UTIs neo-
natais e pediátricas, com o uso de lâmpadas 
fluorescentes, temperatura média controla-
da de 22º C, luminosidade de fototerapia e 
temperatura elevada da incubadora. 

Sessenta amostras do cloridrato de do-
butamina puro e outras 60 do medicamen-
to diluído em soro fisiológico foram acon-
dicionadas em um equipo para infusão 
intravenosa, composto por câmara trans-
parente graduada do tipo bureta, e expos-
tos às situações de simulação de cuidado de 
recém-nascidos em UTI.

A pesquisa analisou o potencial hidroge-
niônico (pH) – que mede o grau de acidez, 
neutralidade ou alcalinidade da solução –, 
a osmolalidade – que mede a concentra-
ção de partículas dissolvidas do compos-
to – e o teor do medicamento, por meio de 
cromatografia líquida de alta eficiência 
(HPLC, do inglês High Performance Liquid 
Chromatography) em seis tempos distintos 

após o preparo: imediatamente, duas, qua-
tro, 24, 48 e 72 horas. Essas análises são im-
portantes para verificar a estabilidade do 
medicamento, ou seja, a duração de tempo 
em que o composto mantém suas caracte-
rísticas físico-químicas originais e proprie-
dades de pureza, qualidade e potência em 
sua vida útil. 

Os resultados apontaram que até 72 ho-
ras de exposição ao ambiente, tanto o clori-
drato de dobutamina puro quanto o diluí-
do manteve-se quimicamente estável. Na 
condição de infusão em incubadora e foto-
terapia, apesar de haver redução do teor do 
fármaco, o mesmo manteve-se dentro dos 
padrões de qualidade preconizados, pois 
as análises indicaram que a variação do 
teor do cloridrato de dobutamina resultou 
em concentração final dentro do intervalo 
de 90% a 110%, em relação à concentração 
inicial.

“Novos estudos sobre a infusão do clori-
drato de dobutamina devem ser executados, 
utilizando-se, por exemplo, a espectrome-
tria de massa (técnica para detectar e iden-
tificar moléculas de interesse por meio da 
medição da sua massa e da caracterização 
de sua estrutura química), a fim de gerar 
novos dados que demonstrem ausência de 
produtos de degradação de risco, além da 
já evidenciada manutenção da estabilida-
de química do cloridrato de dobutamina 
após 72 horas de exposição a condições ex-
tremas de calor e luminosidade”, afirmam 
as pesquisadoras. 
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As doenças cardiovasculares – todo e 
qualquer agravo que dificulte ou im-
peça a boa circulação sanguínea no or-

ganismo – ainda são a maior causa de morte 
em todo o mundo. Dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) apontam que, 
anualmente, cerca de 17,5 milhões de pes-
soas perdem suas vidas em decorrência de-
las.  No Brasil, esse número ultrapassa 350 
mil – duas vezes maior que todas as mortes 
por câncer e seis vezes que as decorrentes 
de infecções –, correspondendo a 30% dos 
óbitos registrados. São cerca de mil óbitos 
por dia, 43 por hora e um a cada 90 segun-
dos, de acordo com a Sociedade Brasileira 
de Cardiologia.  

Para corrigir problemas e doenças no co-
ração muitas vezes é necessário algum pro-
cedimento cirúrgico e o risco de complica-
ções, como o sangramento excessivo – que 
acomete entre 6,4% a 52,9% dos casos em 
adultos – pode ocorrer. Nesses casos, pode 
haver necessidade de transfusão de hemo-
derivados ou hemocomponentes e outros 
procedimentos de emergência, além de 
ocorrer aumento do risco do surgimento de 
outras complicações, como diferentes tipos 
de infecções, arritmias e problemas nos rins.

De acordo com Camila Takáo Lopes, au-
tora de um estudo que avaliou a incidência 

de sangramento excessivo e preditores nas 
primeiras 24 horas após a cirurgia cardíaca, 
é preciso reconhecer precocemente ou pre-
venir a ocorrência das complicações, con-
siderando-se não apenas o alto custo do 
tratamento, mas também a gravidade das 
implicações pós-cirúrgicas. 

Para a análise desses fatores, a enfermei-
ra, que defendeu esse trabalho como sua 
tese de doutorado, em 2014, no Programa de 
Pós-graduação em Enfermagem da Escola 
Paulista de Enfermagem (EPE/Unifesp) - 
Campus São Paulo, fez uma revisão da lite-
ratura, levantando os potenciais fatores de 
risco para sangramento excessivo, e acom-
panhou 323 pacientes adultos de um hospi-
tal de referência em Cardiologia na cidade 
de São Paulo, submetidos a cirurgias cardía-
cas em que o tórax é aberto.

Os fatores de risco encontrados na re-
visão de literatura foram investigados an-
tes, durante e após a cirurgia. A enfermeira 
acompanhou as ocorrências de sangramen-
to excessivo, a necessidade de transfusão de 
hemácias ou de nova cirurgia de emergência 
ao longo de 24 horas após a admissão na uni-
dade de terapia intensiva (UTI) pós-opera-
tória.  trabalho foi orientado por Alba Lucia 
Bottura Leite de Barros e Juliana de Lima 
Lopes, docentes da EPE/Unifesp.

“Um impacto significante do nosso estu-
do foi a adoção da nossa revisão de literatura 
pela Sociedade Europeia de Anestesiologia, 
para indicar o que deve ser avaliado no pré-

-operatório de cirurgia cardíaca quanto 
ao risco de sangramento, em suas diretri-
zes para o manejo de sangramento grave 
perioperatório”, explica Lopes, que atual-
mente é professora do Departamento de 
Enfermagem Clínica e Cirúrgica da EPE/
Unifesp.

O trabalho também ganhou três prê-
mios: Prêmio Capes de Tese 2016 na 
Área de Enfermagem, primeiro lugar no 
Departamento de Enfermagem, na moda-
lidade de apresentação oral, em 2015, du-
rante o XXXVI Congresso da Sociedade 
de Cardiologia do Estado de São Paulo e o 
Prêmio Mariana Fernandes de Souza, como 
melhor trabalho apresentado no Evento 
Doutorado em Enfermagem da Unifesp: 
Contribuições para a Ciência e a Arte, em 
2016.

Diferentes preditores
Dos 323 pacientes, 105 (32,5%) apresenta-
ram sangramento excessivo. As variáveis 
do pré-operatório associadas ao sangramen-
to incluíram: sexo masculino, menor índi-
ce de massa corpórea (IMC <26,34), menor 

contagem de plaquetas (< 214.000/mm³) no 
sangue e volume de heparina (> 6,25 mL). A 
heparina é uma substância anticoagulante 
que precisa ser utilizada durante a cirurgia. 

Vinte pacientes (6,20%) precisaram rece-
ber transfusão de concentrado de hemácias 
(hemocomponente). O preditor indepen-
dente para esse procedimento foi o peso 
menor que 66,5 kg. 

Dezoito pacientes (5,60%)  foram subme-
tidos à reabordagem cirúrgica de emergên-
cia. O preditor, nesses casos, foi a transfusão 
pós-operatória de hemocomponentes. Artigos relacionados 

(continuação):
LOPES, Camila Takao; 
BRUNORI, Evelise Helena 
Fadini Reis; CAVALCANTE, 
Agueda Maria Ruiz Zimmer; 
MOORHEAD, Sue Ann; 
SWANSON, Elizabeth; 
LOPES, Juliana de Lima; 
BARROS, Alba Lucia 
Bottura Leite de. Factors 
associated with excessive 
bleeding after cardiac 
surgery: a prospective 
cohort study. Heart & Lung, 
v. 45, n. 1, p. 64-69, jan. – 
fev. 2016. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1016/j.
hrtlng.2015.09.003>. Acesso 
em: 1 mar. 2019. 

LOPES, Camila Takao; 
BRUNORI, Evelise 
Helena Fadini Reis; 
SANTOS, Vinicius Batista; 
MOORHEAD, Sue Ann; 
LOPES, Juliana de Lima; 
BARROS, Alba Lucia Bottura 
Leite de. Predictive factors 
for bleeding-related re-
exploration after cardiac 
surgery: a prospective cohort 
study. European Journal of 
Cardiovascular Nursing, v. 15,  
n. 3, p. 70-77, 17 abr. 2015. 
Disponível em: <https://doi.
org/10.1177/1474515115583407>. 
Acesso em: 1 mar. 2019.

Tese relacionada:
LOPES, Camila Takáo. 
Incidência de sangramento 
excessivo e preditores no pós- 
operatório imediato de cirurgia 
cardiaca. 2015. 136f. Tese 
(Doutorado em Ciências) 
– Escola Paulista de 
Enfermagem, Universidade 
Federal de São Paulo, São 
Paulo.

Artigos relacionados:
LOPES, Camila Takao; 
SANTOS, Talita Raquel dos; 
BRUNORI, Evelise Helena 
Fadini Reis; MOORHEAD, 
Sue Ann; LOPES, Juliana de 
Lima; BARROS, Alba Lucia 
Bottura Leite de. Excessive 
bleeding predictors after 
cardiac surgery in adults: 
integrative review. Journal 
of Clinical Nursing, v. 24, 
p. 3.046-3.062, nov. 2015. 
Disponível em: <https://
doi.org/10.1111/jocn.12936>. 
Acesso em: 1 mar. 2019.

Variáveis para 
complicações na cirurgia 
cardíaca 
Sangramento excessivo
• sexo masculino
• menor índice de massa  

corpórea (IMC < 26,34)
• menor contagem de plaquetas 

(< 214.000/mm³)
• volume de heparina (> 6,25 mL)

Transfusão de hemácias 
• peso inferior a 66,5 kg

Reabordagem cirúrgica de 
emergência
• transfusão pós-operatória de 

hemocomponente

cardiopatias

Coração em alerta
Estudo aponta variáveis que podem prever complicações graves 
após cirurgias cardíacas e diminuir o risco ao paciente

Ana Cristina Cocolo
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Pós-graduação em números:
 7  programas de pós-graduação

 10  cursos de pós-graduação

 6  cursos de mestrado acadêmico

 1  curso de mestrado profissional

 3  cursos de doutorado

 343  estudantes de mestrado acadêmico

 60  estudantes de mestrado profissional

 105  estudantes de doutorado

 137  docentes/orientadores credenciados

 407  estudantes titulados até 2018

Dados extraídos do Sistemas Integrado de Informações Universitárias (SIIU) em 28/3/2019

O Campus Baixada Santista da Unifesp 
é o primeiro de universidade públi-
ca, instalado em Santos em 05 de 

setembro de 2004, sendo resultado do pro-
cesso de expansão da instituição, que bus-
cou responder a uma demanda histórica da 
região, aliando a formação de profissionais 
qualificados à pesquisa, inovação e exten-
são. Em 2006 são implantados os primeiros 
cursos de graduação, na área da saúde, am-
pliando-se a oferta de novos cursos nos anos 
de 2009, 2012 e 2015.

Nessa trajetória, instalam-se o Instituto 
de Saúde e Sociedade (ISS/Unifesp) e, mais 
recentemente, o Instituto do Mar (IMar/
Unifesp) – Campus Baixada Santista, cons-
tituídos por cinco unidades (duas na Vila 
Matias, sendo uma delas o Edifício Central 
do campus, duas na Ponta da Praia e outra 
na Vila Belmiro) e abrigam 2.005 estudantes 
de graduação matriculados em seus  nove 
cursos, oferecidos nas áreas de Educação 
Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, 
Terapia Ocupacional, Serviço Social, 
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia do Mar (BICT-Mar), Engenharia 
Ambiental e Engenharia de Petróleo e 
Recursos Renováveis. As avaliações reali-
zadas pelo Ministério da Educação (MEC) 
colocam as graduações do ISS/Unifesp e 
do IMar/Unifesp em posições de excelên-
cia no Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (Enade), com notas 4 e 5 (na es-
cala de 0 a 5).

Na pós-graduação stricto sensu, os insti-
tutos oferecem dez programas de mestra-
do e doutorado nas áreas Interdisciplinar 
em Ciências da Saúde; Alimentos, Nutri-
ção e Saúde; Bioprodutos e Bioprocesssos; 
Ciências do Movimento Humano e Reabili-
tação; Biodiversidade e Ecologia Marinha e 

Costeira; Serviço Social e Políticas Sociais; 
Ensino em Ciências da Saúde;  Análise Am-
biental e Interdisciplinar em Ciências do 
Mar. Já em lato sensu, são sete cursos nas 
áreas de Fisiologia  do Exercício, Fisiotera-
pia, Saúde do Idoso, Biotecnologia,  Neu-
rociências e Engenharia de Segurança do 
Trabalho.

A intensa formação científica e os inúme-
ros projetos de pesquisa também colocam 
o Campus Baixada Santista como um dos 
mais produtivos da Unifesp, com parcerias 
científicas com grupos de pesquisa de insti-
tuições nacionais e internacionais.

A extensão universitária inscreve-se 
como uma forte vocação do campus, abran-
gendo atualmente 12 programas sociais e 72 
projetos de extensão que traduzem o engaja-
mento de professores, técnicos e estudantes 
com as demandas sociais e a parceria com a 
comunidade na construção de uma educa-
ção superior socialmente referenciada.

campus baixada santista | iss • imar

Instituto de Saúde e 
Sociedade e Instituto do Mar
Cinco unidades ajudam a suprir a demanda da região que, até 2004, só contava 
com instituições privadas de ensino superior e cursos isolados de uma universidade 
pública estadual
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temperatura, vento e umidade para cada 
execução.  Um rastreador GPS embutido 
no dispositivo móvel também forneceu si-
nais de localização que foram usados para 
extrair vários recursos de contexto geográ-
fico que poderiam influenciar na atividade 
física. 

No Brasil, a equipe aplicou, até o mo-
mento, a versão brasileira do questioná-
rio utilizado com corredores da Holanda 
em 245 participantes da pesquisa intitula-
da Estudo Epidemiológico do Movimento 
Humano (Epimov), realizada em Santos 
(SP). Quando questionados sobre o uso de 
aplicativos para atividade física, 23% res-
ponderam que utilizavam esse recurso. O 
perfil dos usuários era predominantemen-
te masculino, mais jovens, com posição so-
cioeconômica maior, melhor composição 
corporal e maior nível de atividade e ap-
tidão física quando comparados aos não 
usuários de aplicativos. Diferentemente 
do dado da Holanda, uma das respostas às 
questões entre os entrevistados no Brasil e 
que chamou a atenção dos pesquisadores 
foi que 58% dos participantes responderam 
que nunca utilizavam o smartphone durante 
a atividade física por questões de segurança. 
Além do questionário, os participantes tam-
bém tiveram avaliados a função pulmonar 
e vários índices de atividade física e condi-
cionamento físico. 

Com o cruzamento dos dados holande-
ses e brasileiros, as equipes montaram o app 
que passará por avaliação em fases distintas, 
nos dois países, com menos participantes, 
antes do estudo em larga escala. A primei-
ra será a aplicação de uma pesquisa qualita-
tiva do programa, para ajustes necessários. 
A segunda será um estudo piloto com o uso 
dos beacons.

Artigos relacionados:
BARBOSA, Alan Carlos 
Brisola; SPERANDIO, 
Evandro Fornias; GONZE, 
Bárbara de Barros; SPINA, 
Giovanna Domingues; 
ARANTES, Rodolfo Leite; 
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Ricardo de Toledo; ROMITI, 
Marcello; DOURADO, 
Victor Zuniga. A new 
equation to predict peak 
VO2 in obese patients during 
cardiopulmonary exercise 
testing. Clinical physiology 
and functional imaging, v. 38, 
n. 3, p. 462-467, maio 2018. 
Disponível em: <https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/28707733>. Acesso 
em: 26 de mar. 2019.
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GAGLIARDI, Antônio 
Ricardo de Toledo; 
ALMEIDA, Flávio Rossi 
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Acesso em: 26 mar. 2019.

Da esquerda para direita: Karlijn Sporel (doutoranda), Victor Zuniga Dourado, Marije 
Deutekom (pesquisadora principal), Ben Krose (pesquisador principal) e Nicky 
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Pesquisadores do Instituto de Saúde 
e Sociedade (ISS/Unifesp) - Campus 
Baixada Santista, em cooperação 

com a Universidade Federal de São Carlos 
(UFScar) e três universidades holandesas 
(Universidade de Amsterdã, Universidade 
de Ciências Aplicadas de Amsterdã e 
Universidade de Utrecht), estão desenvol-
vendo um aplicativo para celular (app) de 
atividade física totalmente personalizada, 
de acordo com as características sociode-
mográficas, culturais e comportamentais 
do Brasil e da Holanda. 

O projeto, intitulado Paul (Playful Active 
Urban Living), vem de uma parceria entre a 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo e a Organização Holandesa 
para Pesquisa Científica (NWO) e tem 
como objetivo desenvolver um aplicativo de  
smartphone inovador para aumentar o nível 
de atividade física de adultos. 

De acordo com o fisioterapeuta e pro-
fessor associado da Unifesp, Victor Zuniga 
Dourado, que atua nesse projeto desde 2017 
como pesquisador principal no Brasil, o es-
tudo piloto do aplicativo será realizado ain-
da no primeiro semestre de 2019, à princí-
pio nas cidades de Santos (SP) e Amsterdã 
(Holanda). No entanto, o projeto tem par-
ceiros em outros centros urbanos, como São 
Carlos (SP) e São Paulo, para tornar o estu-
do multicêntrico. 

Ana Cristina Cocolo

Novo aplicativo é o primeiro a utilizar dados sociodemográficos, 
culturais e comportamentais do Brasil para aumentar o nível de 
atividade física na população em geral

App com
a sua “cara”

Dourado explica que o app pretende cor-
rigir funcionalidades já existentes em ou-
tros aplicativos e aprimorá-las de acordo 
com as necessidades de cada indivíduo. “O 
primeiro recurso diferenciado será o uso 
de inteligência artificial, ou seja, o uso de 
mineração de dados e aprendizado de má-
quinas (do inglês mining e machine learning) 
possibilitando ao usuário interagir com o 
sistema”, diz. “Caso o indivíduo não respon-
da aos estímulos enviados, o app buscará ou-
tras estratégias de incentivo para manter a 
prática de atividade e exercício físicos, uti-
lizando jogos, métodos de compensação (re-
compensas), barras de progresso e redes so-
ciais para criar um ambiente competitivo 
entre os usuários”. 

O app, segundo ele, também oferecerá o 
máximo de técnicas de mudança de com-
portamento, utilizando-se da Psicologia 
Esportiva. Dos 25 tipos de técnicas existen-
tes, os apps atuais exploram, em média, ape-
nas seis. 

Outro ponto inédito e que será traba-
lhado no projeto é a capacidade do sistema 
de se comunicar com os beacons em espa-
ços públicos. Os beacons (balizas em portu-
guês) são sensores que emitem informações, 
por meio da tecnologia bluetooth (rede sem 
fio), como uma espécie de GPS que conse-
gue localizar o usuário e indicar ou sugerir 
uma determinada ação nos aplicativos de  
smartphones e tablets. “Uma das funcionali-
dades, por exemplo, é enviar um vídeo de 
tutorial de como usar os aparelhos de gi-
nástica instalados em locais públicos, as-
sim que o indivíduo estiver próximo a uma 
área que ofereça esses equipamentos”, ex-
plica Dourado. “Para isso, estamos em nego-
ciação com as prefeituras para a instalação 
desses sensores nas cidades que sofrerão as 
intervenções do projeto, como nos 7 km da 
orla de Santos, devido à extensa busca de 
cidadãos para realizar atividades físicas no 
local”. 

Captura e cruzamento de dados
Para a elaboração do app, os pesquisadores 
utilizaram-se de questionários específicos 
e de um banco de dados contendo quatro 
anos (2013 a 2017) de histórico de mais de 
10 mil holandeses, usuários do aplicativo 
de corrida Mylaps, com idades entre 18 e 
65 anos.  No total são cerca de 440 mil exe-
cuções de atividades dos usuários, identifi-
cados por um ID exclusivo. Entre as infor-
mações estão desde datas de execução dos 
exercícios até frequência e duração, clima, 
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Das mais de 50 mil plantas comestíveis 
disponíveis em todo o mundo, ape-
nas 15 delas, principalmente o arroz, 

o milho e o trigo, são responsáveis por 90% 
das demandas de energia dos seres huma-
nos, de acordo com dados da Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO, sigla em inglês). E o Brasil, 
que é berço de 18% de toda a biodiversidade 
vegetal do planeta,  ainda possui uma par-
cela considerável da população que sofre de 
sérias deficiências nutricionais, obesidade 
e doenças crônicas. 

Um grande projeto nomeado 
Biodiversidade para Alimentação e Nutrição 
(Biodiversity for Food and Nutrition), lide-
rado pela ONU Meio Ambiente em parceria 
com a  Biodiversity International, a FAO e 
os governos do Brasil, Quênia, Sri Lanka e 
Turquia, prevê, com uma iniciativa global 
inédita, desenvolver e testar uma aborda-
gem multissetorial que envolva pesquisas, 
políticas, mercados, conscientização, uso 
sustentável e integrado da biodiversidade 
agrícola, entre outras práticas, para melho-
rar a nutrição mundial. 

Um dos vários estudos desenvolvidos 
pelos pesquisadores brasileiros que partici-
pam do projeto avaliou os compostos bioa-
tivos – que têm um efeito sobre organismos 
vivos, tecidos ou células – de nove frutos bra-
sileiros pouco explorados no país: a pitanga 
(Eugenia uniflora), a cagaita (Eugenia dysente-
rica), o araçá (Psidium cattleianum), jenipapo 
(Genipa americana), cambuci (Campomanesia 
phaea), pequi (Caryocar brasiliense), jabutica-
ba (Plinia cauliflora), jatobá (Hymenaea cour-
baril) e mangaba (Hancornia speciosa).

No total, foram identificados 84 compos-
tos bioativos, entre eles compostos fenóli-
cos, carotenoides, antocianinas e iridoides. 
Os carotenoides e as antocianinas são pig-
mentos naturais não produzidos em nosso 
organismo e extremamente importantes na 
alimentação humana; apresentam diversas 
funções fisiológicas, atuando no fortaleci-
mento do sistema imunológico; possuem 
atividade antioxidante e anti-inflamatória.  

Os carotenoides são pigmentos respon-
sáveis pela cor amarela, laranja e vermelha 
de muitos alimentos. Quatro tipos deles (be-
ta-caroteno, alfa-caroteno, gama-caroteno 

Primeira linha: araçá, cagaita e cambuci; 
na segunda, jabuticaba, jatobá e jenipapo; 
na terceira, mangaba, pequi e pitanga

Brasil subexplora 
biodiversidade alimentar
Pesquisadores do ISS/Unifesp que participam de projeto da ONU identificam 
nove frutos brasileiros que fornecem 84 compostos bioativos, incluindo fenóis, 
carotenoides, antocianinas e iridoides, mas são pouco consumidos no país 
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e beta-criptoxantina) são os precursores da 
vitamina A. Na natureza existem mais de 
900 tipos de carotenoides.  Já as antociani-
nas são pigmentos pertencentes ao grupo 
de flavonoides e responsáveis pelas cores de 
frutas, flores e folhas que abrangem o ver-
melho-alaranjado, o vermelho vivo, o roxo e 
o azul. Sua função na natureza é proteger as 
flores, frutas e folhas contra os raios ultra-
violetas (UV) e desativar radicais livres res-
ponsáveis pelo envelhecimento e desenvol-
vimento de doenças crônicas (substâncias 
tóxicas).  

A pesquisa também identificou no jeni-
papo e no jatobá novos iridoides, que são 
compostos orgânicos, com sabor amargo, 
que têm como principal função proteger as 
plantas contra seus predadores. Além disso, 
muitos iridoides têm propriedades antimi-
crobianas e antifúngicas. 

De acordo com Veridiana Vera De 
Rosso, uma das autoras do estudo e docen-
te no Instituto de Saúde e Sociedade (ISS/
Unifesp) – Campus Baixada Santista, nos 
últimos anos, evidências crescentes têm 
mostrado que o consumo de frutas e legu-
mes reduz o risco de mortalidade por vá-
rias doenças, principalmente as cardiovas-
culares e os cânceres. “Os resultados das 
análises mostram o potencial tecnológico e 
econômico ainda inexplorado da nossa bio-
diversidade, principalmente para o setor 
alimentício e farmacêutico”, afirma. “Com 

políticas públicas adequadas para a agricul-
tura sustentável, podemos melhorar a con-
dição nutricional da população, prevenir 
doenças e, consequentemente, diminuir a 
mortalidade”.

Pequi: campeão em carotenoides
Dos 84 compostos encontrados nas nove fru-
tas, 51 são fenólicos, entre flavonoides e áci-
dos fenólicos, oito são iridoides, 23 carote-
noides e duas antocianinas.

  O maior teor de carotenoides foi re-
gistrado no pequi (10.156,21 mg / 100 g), 
enquanto o principal conteúdo fenólico – 
composto estrutural e funcional da maté-
ria orgânica do solo que age como protetor 
contra pragas e doenças nas plantas – foi 
encontrado no cambuci (221,70 mg / 100 g).  
A pitanga e a jabuticaba apresentaram mais 
antocianinas (respectivamente 81 mg e  
45,5 mg / 100 g).  

De acordo com ela, o estudo também de-
tectou que a mesma fruta pode ter um con-
teúdo variado de compostos bioativos quan-
do submetidos a diferentes tipos de cultivo 
e condições ambientais. 

Neste caso, para o estudo, cada fruta 
foi colhida de três diferentes localizações 
de dois biomas brasileiros: Mata Atlântica 
e Cerrado. Como foram obtidas em áreas 
protegidas do Brasil ou em fazendas fami-
liares, houve necessidade da autorização 
para coleta do material biológico a partir do 
Sistema de Autorização e Informação em 
Biodiversidade (Sisbio) do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio). 

Cada amostra consistiu de 3 a 10 kg do 
fruto, de acordo com o processamento para 
a retirada da fração comestível para análise. 
Todas as frutas foram higienizadas para re-
mover possíveis contaminantes e os proce-
dimentos de extração foram realizados ape-
nas com as partes comestíveis das frutas. 

Para a identificação dos compostos bioa-
tivos foram empregados métodos de espec-
trometria de massas para elucidação das es-
truturas após separação por cromatografia 
líquida de alta eficiência. 

Artigo relacionado: 
BIAZOTTO, Katia Regina; MESQUITA, Leonardo Mendes 
de Souza; NEVES, Bruna Vitoria; BRAGA, Anna Rafaela 
Cavalcante; TANGERINA, Marcelo Marucci Pereira; 
VILEGAS, Wagner; MERCADANTE, Adriana Zerlotti; ROSSO, 
Veridiana Vera De. Brazilian biodiversity fruits: discovering 
bioactive compounds from underexplored sources. Journal 
of Agricultural and Food Chemistry, v. 7, n. 67, p. 1860−1876, fev. 
2019.  Disponível em: <https://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/
acs.jafc.8b05815>. Acesso em: 17 abr. 2019.

Pitanga • quantidade de carotenoides
Paraibuna - SP 1.748,06 mg/100g
Montes Claros -SP 1.902,32 mg/100g
Arinos - MG 5.880,98 mg/100g

Jenipapo • quantidade de carotenoides
Paraibuna – SP não detectado
Montes Claros – MG não detectado
Coração de Jesus - MG não detectado

Cambuci • quantidade de carotenoides
Ubatuba 1- SP 83,23 mg/100g
Paraibuna - SP 43,87 mg/100g
Ubatuba 2 - SP 81,69 mg/100g

Cagaita • quantidade de carotenoides
Montes Claros - MG 305,15 mg/100g
São João da Lagoa - MG 319,30 mg/100g
Arinos - MG 269,96 mg/100g

Araçá • quantidade de carotenoides
Uruama 1 - MG 61,44 mg/100g
Uruama 2 - MG 49,37 mg/100g
Coração de Jesus - MG 110,06 mg/100g

Jatobá • quantidade de carotenoides
Porto Ferreira 1 - SP 2.675,90 mg/100g
Porto Ferreira 2 - SP 4.074,74 mg/100g
Montes Claros - MG 1.171,19 mg/100g

Jabuticaba • quantidade de carotenoides
Paraibuna 1 - SP 152,40 mg/100g
Paraibuna 2 - SP 154,74 mg/100g
Arinos - MG 326,70 mg/100g

Mangaba • quantidade de carotenoides
Montes Claros - SP 101,12 mg/100g
Coração de Jesus - MG 80,76 mg/100g
Arinos - MG 160,11 mg/100g

Pequi • quantidade de carotenoides
Coração de Jesus - MG 8.600,87 mg/100g
Mirabela - MG 10.156,21 mg/100g
Arinos - MG 6.090,66 mg/100g

Total de carotenoides detectado nas frutas
Fonte: Biodiversity Fruits: Discovering Bioactive Compounds from Underexplored Sources
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Árvore da Cagaita florida
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O Projeto Biodiversidade para Alimenta-
ção e Nutrição – Conservação e Uso Susten-
tável da Biodiversidade para Melhoria da 
Nutrição e do Bem-Estar Humano foi ini-
ciado em 2012 durante a realização do Con-
gresso World Nutrition, que ocorreu no Rio 
de Janeiro. O evento contou com a partici-
pação de quatro países – Brasil, Quênia, Sri-

-Lanka e Turquia – por meio do financia-
mento do Global Environmental Facility 
(GEF)  e das agências implementadoras das 
Nações Unidas Food and Agriculture Orga-
nization (FAO) e Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente (Pnuma). Cada 
país participante definiu objetivos de suas 
ações, sendo que para o Brasil foram defi-
nidos os seguintes:

•  Valorizar a importância alimentícia e 
nutricional das espécies relacionadas com 
a biodiversidade agrícola;

•  Resgatar o valor cultural dessas 
espécies;

•  Ampliar o número de espécies na-
tivas utilizadas atualmente em nossa 
alimentação;

•  Mitigar dos problemas relacionados à 
dieta simplificada;

•  Promover o fortalecimento da con-
servação e do manejo sustentável da 
sociobiodiversidade;

•  Incorporar ações de transversalidade 
em programas e estratégias de segurança 
e soberania alimentar e nutricional.

Para alcançar os objetivos, foram esta-
belecidos seis eixos norteadores de ações 
intersetoriais:

•  Análise da composição das espécies 
da biodiversidade (neste eixo estava in-
cluída a organização dos resultados em 
um banco de dados digital);

•  Avaliação do impacto de dietas diver-
sificadas oferecidas por meio das políticas 
públicas relacionadas à segurança alimen-
tar e nutricional na saúde das populações 
beneficiárias (PAA e Pnae);

•  Desenvolvimento de ações de edu-
cação, com vistas à inclusão na dieta das 
escolas de produtos regionais com maior 
qualidade nutricional (desenvolvimento 
de receitas para inclusão na alimentação 
escolar);

•  Desenvolvimento de estratégias para 
que a próxima POF produza dados de con-
sumo dos alimentos regionais que são “mi-
noritários” em termos de aquisição de ali-
mentos no orçamento familiar (Pnan);

•  Realização de levantamento de ali-
mentos tradicionais (saberes e sabores), 
inclusive dados sobre as formas de prepa-
ro desses alimentos por parte dos povos e 
comunidades tradicionais;

•  Implementação de ações institucio-
nais que possam fortalecer e/ou imple-
mentar processos de integração/ transver-
salização de políticas públicas.

Para alcançar os objetivos propostos, a 
coordenação nacional do projeto, consti-
tuída pelo Ministério do Meio Ambiente, 
convidou pelo menos uma universidade fe-
deral por região do Brasil para auxiliar no 
desenvolvimento do projeto. A Unifesp foi 
convidada por meio do Centro Colaborador 
em Alimentação e Nutrição Escolar (Ceca-
ne), sediado no Campus Baixada Santista.

A participação da Unifesp deu-se em 
várias frentes, uma das mais significativas 
se refere à avaliação da composição nutri-
cional de 12 espécies da biodiversidade da 
Região Sudeste. Os dados de composição 
nutricional de todas as espécies estudadas 
nas cinco regiões do Brasil foram agrupa-
dos em um banco de dados digital denomi-
nado Biodiversidade & Nutrição. Esse banco 
é de acesso público e permite que sejam 
realizadas buscas empregando o nome co-
mum da espécie, democratizando o uso da 
ferramenta.

Outra frente do projeto na Unifesp foi 
o desenvolvimento de 78 receitas que fa-
zem parte do livro Biodiversidade Brasileira: 
sabores e aromas, que é uma compilação 
das receitas com alto índice de aceitabi-
lidade que foram desenvolvidas empre-
gando as espécies da biodiversidade pro-
venientes das cinco regiões brasileiras. As 
espécies da Região Sudeste foram o foco 
do trabalho coordenado por Semíramis 
Martins Alvares Domene, docente no ISS/
Unifesp,e Andrea Carvalheiro Guerra Ma-
tias, docente na Universidade Mackenzie. 
O e-book está disponível no acervo digital 
do Ministério do Meio Ambiente.

Projeto Biodiversidade para Alimentação e Nutrição e a contribuição da Unifesp

Veridiana Rosso

Biodiversidade & 
Nutrição  
https://ferramentas.sibbr.gov.br/
ficha/bin/view/FN/

Pesquisadores do Instituto de Saúde 
e Sociedade (ISS/Unifesp) - Campus 
Baixada Santista, obtiveram resulta-

dos promissores de uma vacina criada para 
combater o Trypanosoma cruzi, parasita cau-
sador da Doença de Chagas. Ela está entre 
uma das quatro principais causas de morte 
no país pelas chamadas doenças negligen-
ciadas – que são aquelas causadas por agen-
tes infecciosos ou parasitas e consideradas 
endêmicas em populações de baixa renda. 

Atualmente os indivíduos infectados 
contam apenas com dois medicamentos 
quimioterápicos, cuja ação é variável, mos-
trando-se mais eficazes na fase aguda da 
doença. “Os medicamentos atualmente dis-
poníveis estão há 40 anos no mercado e uma 
nova abordagem terapêutica se faz urgen-
temente necessária e acredito que estamos 
no caminho certo para o desenvolvimento 
de um método vacinal eficaz que poderá 
beneficiar milhões de pessoas cronicamen-
te infectadas em nosso país”, afirma Flávia 
Andressa Mazzuco Pidone, autora do estu-
do apresentado como tese de doutorado no 

Programa Interdisciplinar em Ciências do 
ISS/Unifesp.

A vacina, testada em camundongos, con-
seguiu erradicar a doença dos animais a par-
tir do estresse oxidativo (excesso de radicais 
livres na célula do agente infeccioso), da ge-
notoxicidade (efeitos tóxicos sobre o mate-
rial genético do parasita) e do aumento da 
resposta inflamatória (quebra da barreira 
de defesa do microrganismo). Esse conjunto 
de ações gerou uma potente resposta imune 
celular, marcada presença de radicais livres, 
dano ao DNA e aumento da resposta infla-
matória nas células hospedeiras. 

De acordo com Pidone, tanto a vacinação 
profilática (feita antes da infecção) quanto a 
vacinação terapêutica (feita após a infecção) 
foi capaz de promover uma resposta contra 
o parasita, impedindo a morte dos animais 
infectados. O trabalho foi orientado por 
Daniel Araki Ribeiro e José Ronnie Carvalho 
de Vasconcelos, docentes no Departamento 
de Biociências da Unifesp.   

Pidone explica que outros grupos de 
pesquisadores testaram vacinas com 

Na mira da “agulha”
Vacina experimental, capaz de erradicar o parasita Trypanosoma cruzi  
em camundongos, será testada em animais de maior porte e  
posteriormente em humanos

doença de chagas

Ana Cristina Cocolo

* As imagens acima são de autoria 
de Luiz Henrique Gagliani, docente 
do Centro Universitário Lusíada

https://ferramentas.sibbr.gov.br/ficha/bin/view/FN/
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antígenos do parasita, sem muito sucesso. 
“Acreditamos que o sucesso obtido em nos-
so estudo se dá pelo fato de estarmos traba-
lhando com diversos protocolos vacinais que 
utilizam, principalmente, os antígenos TS 
(transialidase) e ASP-2 (proteína 2 da super-
fície de amastigota), cobrindo tanto a forma 
infectante do patógeno, como a forma repli-
cativa, respectivamente”, diz. “Associado a 
isso, temos o diferencial de utilizarmos va-
cinas com o gene ASP-2 em camundongos 
extremamente susceptíveis à infecção do 
Trypanosoma cruzi, como é o caso da linha-
gem chamada A/Sn. 

Essa linhagem, segundo a pesquisadora, 
responde muito mal à infecção por esse pa-
rasita porque a resposta imunológica apre-
sentada pelo animal ocorre muito depois do 
pico da parasitemia. Ou seja, quando a res-
posta imune surge, já houve uma grande co-
lonização tecidual parasitária. 

Pidone afirma que uma das dificuldades 
em ainda não se ter descoberto uma vacina 
contra a doença é o fato de que o parasita 

utiliza-se de vários mecanismos de evasão 
da resposta imune do hospedeiro, que vão 
desde sua habilidade de diferenciação em 
formas intracelulares (amastigotas), que 
se utilizam dessa característica para esca-
par da ação dos anticorpos, até sua incrível 
capacidade de variação antigênica. “Outra 
estratégia adaptativa de sobrevivência do 
Trypanosoma cruzi encontra-se na coloniza-
ção de tecidos alvos, como o tecido adiposo”, 
diz. “Lá o parasita persiste em estado latente, 
evitando as defesas do hospedeiro”. 

O próximo passo para testar a eficá-
cia da vacina, antes de chegar a ser usada 
em seres humanos, já está em andamento. 
Para a execução da chamada fase pré-clíni-
ca, na qual são utilizados animais de maior 
porte, Pidone conta com a colaboração de 
pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), do aporte financeiro da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (Fapesp) e do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) e do apoio do Instituto Nacional de 

Quarta causa de morte entre 
todas as doenças negligenciadas
Chagas é uma doença tropical causada pelo parasita Trypanosoma cruzi, cujo 
vetor (veículo de transmissão) é o inseto conhecido como barbeiro. Endêmica 
em 21 países da América Latina, pertence a uma vasta lista de doenças conside-
radas negligenciadas pela Organização Mundial da Saúde, já que menos de 1% 
das pessoas com o problema recebem o tratamento antiparasitário. 

Durante a fase crônica da infecção, 30% das pessoas desenvolvem problemas 
cardíacos, que podem levar à morte súbita, e 10% problemas digestivos e/ou neu-
rológicos graves e incuráveis.   

De acordo com a Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDI – sigla 
em inglês para Drugs for Neglected Diseases Iniciative), organização sem fins lucrativos 
de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos para doenças negligenciadas, atual-
mente há entre seis e  oito milhões de pessoas infectadas somente na América Latina e 
outras 70 milhões correm o risco de contrair a doença. Os dados apontam ainda que apro-
ximadamente 14 mil pessoas perdem suas vidas todos os anos nessa região em razão da 
Doença de Chagas e que menos de 10% das pessoas com o problema são diagnosticadas. 

No Brasil, o Ministério da Saúde estima que haja cerca de um milhão de pessoas in-
fectadas pelo parasita. No entanto, cita estudos recentes que apontam um número bem 
maior: entre 1,9 milhões e 4,6 milhões, devido à taxa de mortalidade por Doença de Chagas estar 
entre as quatro maiores causas de morte por doenças infecciosas e parasitárias no país.

Apesar das estratégias de controle e prevenção, ainda é grande o risco de transmissão pelo inseto. 
Entre 2008 e 2017, foram registrados casos da doença na sua forma aguda (quando não há presença 
de sintomas ou quando os mesmos – que podem incluir erupções na pele, febre, diarreia, entre outros 

–  duram de dois a quatro meses) em quase todos os estados da federação. A região Norte, no entanto, 
concentra a maior parte deles (95%), sendo o Estado do Pará o responsável por 83% desses registros. 

Ciência e Tecnologia de Vacinas (INCT-V).
Além dessa pesquisa, Pidone tam-

bém teve aprovado um projeto pelo CNPq 
(MCTIC/CNPq nº28/2018) no qual busca 
identificar os genes que estão relacionados 
com o processo de morte do tecido cardíaco 
de animais infectados com Trypasoma cruzi.

Imunidade celular
A vacina foi testada em 16 camundongos, di-
vididos em quarto grupos distintos: Grupo 
Controle (1): os animais não passaram por 
nenhum tratamento terapêutico ou foram 
infectados; Grupo Infectado (2): os animais 
foram infectados com o Trypanosoma cru-
zi; Grupo Imunizado (3): os animais foram 
imunizados com a vacina, por via intramus-
cular; Grupo Imunizado e Infectado (4): os 
animais foram imunizados com a vacina e 
infectados com o parasita no mesmo dia. 

A quantificação da presença de parasitas 
vivos no sangue dos animais foi realizada 
diariamente, a partir do nono até o 13º dia 
após a infecção. Durante esse período obser-
vou-se que houve uma diminuição significa-
tiva na quantidade de parasitas por mililitro 

de sangue no grupo que recebeu a vacina e 
foi infectado, quando comparados aos ani-
mais que foram apenas infectados. 

Nas análises histopatológicas do coração 
e do fígado, foi possível identificar conside-
rável número de ninhos de amastigota (uma 
das formas de apresentação do Trypanosoma 
cruzi) em tecido cardíaco e  no tecido do fí-
gado no grupo dos animais que foram in-
fectados (Grupo 2). Já no grupo dos animais 
(Grupo 4) que foram imunizados com a va-
cina e infectados no mesmo dia, notou-se 
drástica diminuição do número de ninhos 
presentes. Os animais do grupo controle 
(Grupo 1) e do grupo que foi apenas imuni-
zado (Grupo 3) não apresentaram alterações 
morfológicas perceptíveis e não detectaram-

-se a presença de ninhos. 
Outras análises também revelaram da-

nos no DNA em células sanguíneas dos ca-
mundongos infectados com Trypanosoma 
cruzi e imunizados, mostrando que a vacina 
potencializa a genotoxicidade – efeitos tóxi-
cos sobre o material genético – sobre essas 
células, mecanismo esse importante para er-
radicar o parasita. 
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Federal de São Paulo, 
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Por vetor: por meio das fezes infectadas 
do inseto barbeiro que defeca ao lado de 
sua picada e, quando a pessoa coça o local, 
faz com que as fezes entrem na corrente 
sanguínea.

Transfusão de sangue ou transplante de 
órgãos: apesar do risco, houve queda sig-
nificativa dessa forma de transmissão de-
vido ao melhor controle de qualidade nos 
bancos de sangue. 

Oral: ingestão de alimentos contamina-
dos com o inseto ou suas fezes (açaí, cana 
de açúcar, entre outros). Essa forma de 
transmissão, que ocorre principalmente 
na região Amazônica, pode ser uma das 
mais graves devido ao alto número de pa-
rasitas que entram no organismo. 

Materna: a mãe transmite ao filho duran-
te a gestação.

Formas de transmissão da doença

Fonte: Ministério da Saúde e DNDI
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Flávia Andressa Mazzuco Pidone, autora do estudo Ninhos de amastigota em tecido hepático de 
camundongos infectados com Trypanosoma cruzi e 
vacinados
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campus guarulhos | eflch

Escola de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas  
Seu projeto acadêmico propõe a integração entre as áreas do conhecimento, 
potencializadas por uma estrutura completamente reformulada e equipada com 
novos laboratórios e uma biblioteca com mais de 100 mil títulos A Escola de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas (EFLCH/Unifesp) – 
Campus Guarulhos foi criada em 

2007, em decorrência do Programa de Apoio 
a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni). Seu pro-
jeto acadêmico propõe a integração en-
tre as áreas de conhecimento das Ciências 
Humanas, buscando formar cidadãos aptos 
a atuar de forma crítica e propositiva. 

A unidade acadêmica oferece cur-
sos de graduação em Ciências Sociais, 
Filosofia, História, História da Arte, Letras 
e Pedagogia, organizados em torno de três 
eixos de disciplinas: obrigatórias, de domí-
nio conexo (formação complementar) e op-
tativas (formação livre). No domínio conexo, 
as disciplinas de Leitura e Interpretação de 
Textos e de Filosofia Geral são obrigatórias, 
enquanto as demais podem ser escolhidas 
em áreas de graduação diversificadas, esti-
mulando a troca de conhecimento no campo 
das humanidades. As matrizes curriculares 
permitem o acesso aos textos originais que 
fundamentam as tradições de pensamento 
das respectivas áreas, e ainda à bibliografia 
crítica produzida em diferentes contextos 
acadêmicos.

Em nível de pós-graduação são ofere-
cidos sete programas de mestrado aca-
dêmico (Educação e Saúde na Infância e 
Adolescência, Educação, Filosofia, Ciências 
Sociais, História, História da Arte e Letras), 
um de mestrado profissional (Ensino de 
História) e três de doutorado (Educação, 
Educação e Saúde na Infância e Adolescência 
e Filosofia). Associados a esses programas, 
são desenvolvidos por docentes e estudantes 
diversos projetos mediante o financiamento 
das agências de fomento à pesquisa.

A EFLCH/Unifesp conta com 3.070 estu-
dantes matriculados nos cursos de gradua-
ção. Em relação ao quadro de servidores, são 
246 docentes, todos com titulação mínima 
de doutorado em regime de dedicação exclu-
siva, e 96 técnicos administrativos em edu-
cação. O campus está localizado no bairro 
dos Pimentas e dispõe de um amplo edifício 
acadêmico com salas de aula, laboratórios, 
biblioteca com mais de 100 mil títulos, res-
taurante universitário e núcleo de apoio ao 
estudante, além de duas estruturas que fo-
ram completamente reformuladas: o prédio 
anexo e o Prédio do Arco. O espaço também 
abriga o Teatro Adamastor Pimentas, que 
dispõe de recursos técnicos consideráveis 
e capacidade para acomodar 500 pessoas, 
onde são realizados eventos institucionais, 
apresentações artísticas e projetos culturais 
voltados à comunidade acadêmica e ao pú-
blico em geral.

Pós-graduação em números:
 9  programas de pós-graduação

 11  cursos de pós-graduação

 7  cursos de mestrado acadêmico

 1  curso de mestrado profissional

 3  cursos de doutorado

 623  estudantes de mestrado acadêmico

 40  estudantes de mestrado profissional

 181  estudantes de doutorado

 209  docentes/orientadores credenciados

 685  estudantes titulados até 2018
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Dados extraídos do Sistemas Integrado de Informações Universitárias (SIIU) em 28/3/2019
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Imagine um espaço digital no qual você 
pode pesquisar e trocar informações so-
bre a história da cidade de São Paulo. 

Melhor ainda: um local onde é possível adi-
cionar informações históricas sobre a maior 
cidade do Brasil, desde um edifício público 
até um estabelecimento familiar que funcio-
na há décadas em um mesmo endereço. Isso 
tornou-se possível graças a um projeto de pes-
quisa da Unifesp, denominado Pauliceia 2.0.

O projeto surgiu por meio do Hímaco 
(Histórias, Mapas e Computadores), grupo 
de pesquisa da Escola de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas (EFLCH/Unifesp) – 
Campus Guarulhos, que tem como objetivo 
explorar as possibilidades do uso das tecnolo-
gias no trabalho do historiador, discutir e ex-
perimentar essas possibilidades, particular-
mente as geotecnologias. Também participam 
da construção do Pauliceia 2.0 o Instituto de 
Ciência e Tecnologia (ICT/Unifesp) - Campus 
São José dos Campos, o Arquivo Público do 
Estado de São Paulo, o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe) e a Emory 
University, dos Estados Unidos. A plataforma, 
coordenada por Luis Ferla, docente do curso 
de História da EFLCH/Unifesp, e por Karine 
Reis Ferreira, pesquisadora do Inpe, preten-
de fazer o mapeamento colaborativo da histó-
ria de São Paulo entre os anos de 1870 a 1940.

Ferla, que também coordena o Hímaco, 
explica que este grupo de pesquisa criou um 
projeto piloto em 2013 para mapear as en-
chentes de São Paulo, utilizando o Sistema 
de Informações Geográficas (SIG), ação que 
encorajou o grupo a diversificar a pesquisa. 

“Como nós sempre trabalhamos com tecnolo-
gia livre e o software da SIG (gvSIG) era muito 
colaborativo, pensamos em algo com o mes-
mo perfil e surgiu a ideia do Pauliceia 2.0”.

Após uma primeira tentativa de financia-
mento do projeto, em 2015, que não foi apro-
vada, ocorreu uma nova tentativa no ano se-
guinte, dessa vez por meio do edital eScience/
Fapesp, voltado para estimular projetos pio-
neiros de pesquisa que envolvam ciência da 
computação e outra área do conhecimento. 
Resultado: o Pauliceia 2.0 foi um dos cinco 
aprovados daquele ano e o único na área das 
Ciências Humanas. “Por sorte não consegui-
mos aprovar o projeto em 2015, pois ele não 
seria tão robusto quanto o atual, já que não 
teríamos a bordo todo o grupo da ciência da 
computação”, brinca o docente.

O uso de plataformas digitais em histó-
ria ainda é pouco explorado no Brasil e no 
mundo. Ferla cita dois trabalhos semelhan-
tes: um nacional e também colaborativo, de-
nominado Atlas Digital da América Lusa, 
criado pela Universidade de Brasília e outro 

internacional, gerenciado pela Universidade 
de Sydney, que mostra os eventos ocorridos 
na cidade de Nova Iorque, mas é alimenta-
do exclusivamente pela equipe da instituição. 

“Podemos dizer que o Pauliceia 2.0 é um dos 
pioneiros em história urbana colaborativa no 
mundo”, explica.

Como funciona?
A plataforma Pauliceia 2.0 pode ser utiliza-
da basicamente de três maneiras diferen-
tes: como uma ferramenta de geolocaliza-
ção de endereços do passado, o mesmo que 
faz o Google Mapas, mas com endereços da 
São Paulo de 1870 a 1940; como repositório 
de pesquisas e informações da história da ci-
dade naquele período, por meio da criação de 

“camadas”; ou apenas como local de consul-
ta acerca do que foi alimentado ali. Somente 
para a segunda dessas funções há a necessi-
dade da realização de um cadastro, que é bas-
tante simples.

“O geolocalizador permite identificar um 
endereço do começo do século XX, que você 
não consegue encontrar na São Paulo do iní-
cio do século XXI, pois numeração é outra, 
as ruas são outras ou ainda nem existiam”, 
pontua o coordenador. Ferla também dá um 
exemplo do uso da plataforma para criação de 
camadas: “Um dos estudantes está fazendo 

pauliceia 2.0

Compartilhando 
histórias de São Paulo
Plataforma digital permite localizar pontos de interesse histórico e 
promover integração entre pesquisadores e público em geral

José Luiz Guerra um trabalho sobre o percurso da passeata da 
greve de 1917. Ele pode desenhar uma linha 
sobre as ruas nas quais passaram as manifes-
tações e fazer um upload do arquivo. E outras 
pessoas, por sua vez, podem analisar o que foi 
adicionado à plataforma, cruzar informações 
das diversas camadas, e tirar suas próprias 
conclusões”.

Existe a opção de o usuário escolher o pla-
no de fundo de sua preferência, que remetem 
a mapas de diferentes épocas, de acordo com 
cada camada. Já a opção OSM (Open Street 
Map – versão livre e colaborativa do Google 
Mapas) representa o mapa atual da cidade. A 
escolha dos planos de fundo permite também 
observar a mudança da configuração das ruas 
da cidade. 

Cada uma das camadas já existentes ou 
criadas na plataforma funciona também 
como uma comunidade. Os usuários podem 
seguir uma ou mais camadas de seu inte-
resse e recebem notificações sobre qualquer 
atualização feita, além de poderem tro-
car mensagens de interesse comum. O por-
tal da plataforma também disponibiliza um 
tutorial bastante didático acerca do uso da 
ferramenta.

Mais do que um espaço para compar-
tilhamento de informações, a ideia é a de 
que o Pauliceia 2.0 seja uma referência para 

Imagem composta com 
camadas de mapas 
presentes na plataforma 
Paulicéia 2.0



Unifesp EntreTeses junho 2019 Unifesp EntreTeses junho 201972 73

pesquisas e para novos projetos.  “Se o Rio de 
Janeiro quiser fazer um projeto nos mesmos 
moldes, não vai precisar começar do zero. 
Todos os códigos que o Inpe desenvolveu já 
estão disponíveis, são livres, e a metodologia 
também estará disponível”, completa.

Até março de 2019, a plataforma funciona-
va em uma versão beta, abrangendo apenas 
o centro da cidade, período inicial no qual a 
equipe do projeto estimulou toda e qualquer 
contribuição ou uso da plataforma, receben-
do, inclusive, todas as críticas e sugestões de-
correntes. Depois desse período, o projeto ini-
ciou sua segunda fase, destinada a incorporar 
o restante da cidade. 

O trabalho dos bolsistas
O projeto conta com a participação de 
cerca de dez bolsistas, tanto ligados à 

Unifesp quanto ao Inpe. Uma delas é Cintia 
Rodrigues de Almeida, estudante do último 
ano do curso de História da EFLCH/Unifesp. 
Ela conta que era interessada em trabalhar 
com tecnologia no sentido integrador e deci-
diu entrar para o grupo de pesquisa Hímaco 
durante uma disciplina ministrada por Luis 
Ferla.

Ela acredita que o Pauliceia 2.0 poderá 
ajudá-la no seu trabalho de conclusão de 
curso. “Pretendo levantar fontes sobre ho-
mossexuais que vivam em condições de rua 
nos anos 1930. Uma das ideias é usar a pla-
taforma para analisar a movimentação des-
sas pessoas e mapear esses caminhos para 
ver se há alguma congruência, se eles es-
tavam indo para um mesmo lugar, se ha-
via uma rede ou comunidade entre eles”, 
afirmou.

“O Brasil sempre foi apresentado como um país-rascunho”

Plataforma Pauliceia 2.0  
www.pauliceia.dpi.inpe.br

Entreteses: O próprio nome do grupo de 
pesquisa que você coordena (Hímaco) su-
gere uma relação instigante, para dizer 
o mínimo, articulando em uma mesma 
operação histórias, mapas e computado-
res. Você pode explicar como surgiu essa 
proposta e qual o seu objetivo?
Luis Ferla: Ainda no final dos anos 1940, 
o padre jesuíta Roberto Busa fechou um 
acordo com a IBM para produzir um siste-
ma computacional que abrigasse e mani-
pulasse a produção de Tomás de Aquino, 
no que muitos consideram o nascimento 
das humanidades digitais. Isso demonstra 
que as humanidades já interagiam com os 
computadores desde muito cedo, pratica-
mente quando do seu surgimento. Mas a 
relação entre a tecnologia e as humani-
dades, em geral, e a história em particular, 
sempre foi problemática. O mundo dos 
computadores é, por definição, avesso a 
ambiguidades e incompletudes, das quais 
os historiadores nunca estão livres. Apesar 
disso, os historiadores passaram a utilizar 
cada vez mais os computadores. Estamos 
falando dos anos 1960 e 1970, quando 
uma história quantitativa ganhava viabili-
dade tecnológica e impulsionava estudos 
de séries econômicas e demográficas em 
grande escala. Fernand Braudel, uma das 
maiores referências da área desde sem-
pre, sintetizava então o novo paradigma: 

"fazer história é fazer medições".  Mas, àque-
la época, os computadores eram máqui-
nas muito caras, e apenas poucos centros 
de excelência tinham acesso a eles. Isso 
aprofundou uma clivagem geopolítica no 
sistema acadêmico internacional, opondo 
um centro capacitado tecnologicamente 
a uma periferia impotente e desconfiada. 
Além disso, o quantitativismo suportado 
por computadores gerava o temor frente a 
um conhecimento excessivamente preciso 
e objetivo, reavivando o fantasma do posi-
tivismo epistemológico. O que veio depois 
mudou dramaticamente esse quadro. O 
aparecimento do computador pessoal em 
fins da década de 1970, a difusão da inter-
net desde então e a explosão da web nos 
anos 1990, passando pela sua reconfigura-
ção nesse século, na chamada web 2.0, fize-
ram com que a tecnologia digital ganhasse 
enorme capilaridade e inegável onipresen-
ça no mundo atual. Entre os historiadores, 
a posição reticente e desconfiada se tor-
nou crescentemente inviável. O ambiente 
de trabalho do historiador e os ecossiste-
mas em que se movimentava já estavam 
irreversivelmente impregnados de cabos, 
monitores, impressoras, notebooks e desk-
tops. Some-se a isso a questão geracional, 
que obrigou a universidade e seus profes-
sores a lidar com discentes cada vez mais 
afeitos às novas tecnologias. De uma forma 

Grupo de pesquisa Hímaco  
www.unifesp.br/himaco
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Plataforma do Pauliceia 2.0 mostrando a camada Open Street Map (OSM), versão livre e colaborativa do Google Mapas, representando o mapa atual da cidade Endereço geolocalizado na plataforma do Pauliceia 2.0, representado pelo ponto verde, mostrado na camada referente ao ano de 1930

Luis Ferla, coordenador do 
projeto, e Cintia Rodrigues, 
uma das bolsistas do 
projeto

www.pauliceia.dpi.inpe.br
www.unifesp.br/himaco
www.pauliceia.dpi.inpe.br
www.unifesp.br/himaco
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geral, esse é o contexto que motivou a cria-
ção do grupo Hímaco, em agosto de 2010, 
na EFLCH/Unifesp - Campus Guarulhos, 
por mim e pelo meu colega Janes Jorge, 
também docente do Departamento de 
História. Dois objetivos relacionados en-
tre si condicionam desde então as ativida-
des do grupo: por um lado, discutir a pre-
sença das tecnologias digitais no ofício do 
historiador, incluindo seus impactos me-
todológicos e epistemológicos; por outro, 
explorar as possibilidades do uso dessas 
tecnologias na produção do conhecimen-
to histórico. Esse segundo objetivo levou o 
grupo a trabalhar com geotecnologias. No 
concerto das humanidades digitais, é re-
conhecido que os historiadores têm maior 
atração pelas tecnologias que envolvem o 
tratamento da dimensão espacial em seus 
estudos, com destaque aos sistemas de in-
formações geográficas (SIGs). Isso se expli-
ca pela importância central do espaço no 
estudo da história, ainda que nem sempre 
isso tenha sido devidamente admitido ao 
longo das várias flutuações paradigmáti-
cas da disciplina. Assim nasceu o Hímaco 
e desde essa perspectiva foram desenvol-
vidos os seus projetos de pesquisa.

E: Você concorda com a avaliação de que 
o Brasil não tem o hábito de cultivar a sua 
própria memória histórica, e menos ain-
da a geográfica? Em caso positivo, quais os 
motivos e quais as implicações disso?
L.F.: O desprezo pelo conhecimento históri-
co é quase uma marca identitária de nossa 
sociedade. O Brasil sempre foi apresenta-
do como um país-rascunho, sempre inaca-
bado, incompleto e não realizado. Subjaz 
a essa perspectiva um profundo desprezo 
das classes poderosas pelo "povo brasileiro", 
sempre visto como ignorante, preguiçoso, 
ladino e incapaz. Daí que o Estado brasi-
leiro, criado à sombra das elites do poder, 
seja um monstro burocrático, cercando o 
cidadão comum em todos os atos de sua 
vida social, desconfiando sistematicamen-
te de sua boa fé. Esse preconceito tradicio-
nal vem de longe, e passa pelos quatro sé-
culos de escravidão e pelos vários racismos 
científicos importados com entusiasmo da 
Europa após o fim do período de servidão. 
Ou seja, a história de um povo desprezível 
é uma história desprezível. Por outro lado, 

e isso infelizmente não é uma idiossincra-
sia nacional; uma concepção tecnocrática 
radical vem tomando conta das políticas 
públicas voltadas à educação e às univer-
sidades. Essas já não são consideradas 
centros de produção e reprodução do co-
nhecimento, mas apenas formadores de 
mão de obra capacitada a um mercado 
de trabalho cada vez mais exigente e res-
trito. Os recentes ataques às humanida-
des e à sua utilidade social têm essa his-
tória. Por outro lado, as novas tecnologias 
vêm questionando o monopólio secular 
e quase absoluto da academia na produ-
ção do conhecimento. As fronteiras tradi-
cionais entre a produção e o consumo do 
conhecimento estão em crise e se tornam 
cada vez mais difusas. Esse fenômeno, em 
si, é perturbador, pois explica a populari-
dade e a ascensão do anti-intelectualismo 
e de irracionalismos nos moldes do terra-
planismo e afins. Mas, por outro lado, per-
mite a articulação do conhecimento aca-
dêmico com outros saberes do outro lado 
do muro da universidade. Por exemplo, as 
geotecnologias e o crescimento das alter-
nativas colaborativas, livres e abertas têm 
possibilitado que grupos sociais subalter-
nos, como trabalhadores sem terra, qui-
lombolas e povos indígenas, produzam os 
seus próprios mapas e os mobilizem em 
suas lutas cotidianas. Essa é uma impor-
tante subversão, dado que os mapas sem-
pre foram instrumentos de poder, cuja pro-
dução, por isso mesmo, era monopolizada 
pelo Estado e seus agentes. Aqui se insere o 
projeto atual do grupo Hímaco, o Pauliceia 
2.0: mapeamento colaborativo da história 
de São Paulo (1870-1940), uma experiên-
cia do que vem sendo chamada de ciência 
aberta ou ciência cidadã. O papel dos pes-
quisadores e instituições envolvidas não é, 
por conseguinte, apenas o de produzir o 
conhecimento, mas buscar interlocuções 
e articulações com outros saberes sobre 
a cidade, produzidos por sindicatos, asso-
ciação de moradores, coletivos ou pessoas 
comuns, além, obviamente, dos próprios 
pesquisadores reconhecidos da história da 
cidade. E o papel da academia ainda é im-
prescindível, pois se não detém mais o mo-
nopólio da produção do conhecimento, o 
seu lugar é privilegiado para estimular as 
articulações e as sinergias possíveis.
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Projeto permite troca 
de informações sobre o 
Barroco na América Latina 
e na Europa
Equipe integrada por oito docentes e 30 graduandos fez excursões conjuntas 
para conhecer de perto contextos históricos e culturais distintos

história da arte

Grupo de pesquisa na Plaza San Martín,  em Buenos Aires

Ar
qu

iv
o 

pe
ss

oa
l



Unifesp EntreTeses junho 2019 Unifesp EntreTeses junho 201976 77

História da Arte e identificaram a Unifesp, 
a Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) e a Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro (Uerj) como instituições de 
relevância internacional que mantinham 
os cursos mais avançados nessa área.” 
Segundo Baumgarten, o modelo do proje-
to, composto por universidades de países 
diferentes e que contemplava docentes e es-
tudantes de graduação, era inédito. 

Um de seus principais objetivos foi per-
mitir que os integrantes tivessem contato 
in loco com as artes, particularmente com o 
Barroco Global. Dessa forma, o grupo fez 
excursões conjuntas à Argentina, à Bolívia, 
ao México e a alguns países da Europa. O 
contato serviu também para a integração 
de graduandos e professores. “Queríamos 
desconstruir a ideia de “nós” e dos “outros”, 
já que todos trabalhávamos juntos, brasilei-
ros e suíços”, comentou o docente. Durante 
o período de vigência do projeto, tanto a 
Unifesp quanto a Universidade de Zurique 
promoveram o intercâmbio de oito docen-
tes e cerca de 30 estudantes. Além disso, 
foram realizados colóquios, simpósios e 
palestras no Brasil, na Suíça e nos países 
visitados.

No total, a Fundação Getty investiu US$ 
750 mil dólares na iniciativa, acompanhan-
do o andamento das atividades por meio 
de videoconferência e do envio de relató-
rios dos coordenadores. Em relação aos es-
tudantes, a instituição adotou como pro-
cedimento manter contato com eles por 
mais tempo, mesmo após o término de sua 
participação no projeto. “Esse contato nor-
malmente continua por cerca de dez anos, a 
fim de verificar o impacto do financiamen-
to a longo prazo”, explica o historiador da 
Unifesp.

Além de possibilitar o desenvolvimen-
to de pesquisas ligadas ao projeto, a expe-
riência, segundo Baumgarten, proporcio-
nou aos envolvidos um salto de qualidade 
em sua formação acadêmica. “Foi uma ex-
periência fantástica. Você muda a sua visão 
de acordo com o que conhece. A História 
da Arte não é simplesmente uma história, 
mas várias, que precisam estar conectadas”, 
finaliza.

Um projeto de pesquisa promovi-
do pelo curso de História da Arte 
da Escola de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas (EFLCH/Unifesp) - 
Campus Guarulhos, em parceria com a 
Universidade de Zurique, na Suíça, possi-
bilitou que docentes e estudantes das duas 
instituições participassem de atividades 
conjuntas, visando ao estudo da História 
da Arte na América Latina.

Denominado New Art Histories: 
Relating Ideas, Objects and Institutions 
in the Latin American World, o projeto foi 
financiado pela Fundação Getty, de Los 
Angeles (Califórnia), nos Estados Unidos, e 
incluiu atividades didáticas, confrontando 
e conectando dois contextos acadêmicos e 
historiográficos distintos. Funcionou entre 
2011 e 2017 e proporcionou viagens de es-
tudo de campo e visitas conjuntas, levando 
estudantes e professores a se engajarem na 

Artigos relacionados:
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Acima: grupo de pesquisa 
na Igreja de Santo Inácio 
de Loyola, em Roma
Ao lado: Jens Baumgarten 
(à esquerda) e Tristan 
Weddigen em conferência 
na Argentina

Grupo de pesquisa na Iglesia de San Ignacio, em Buenos Aires

exploração dos temas, a questionar câno-
nes estéticos e hábitos intelectuais e a cru-
zar as fronteiras da História da Arte.

Jens Michael Baumgarten, docente da 
EFLCH/Unifesp, conta que havia a inten-
ção de dar início ao processo de internacio-
nalização do curso de História da Arte, do 
qual era – na época – coordenador. E a opor-
tunidade surgiu quando foi convidado para 
ser professor visitante da Fundação Getty. 
Durante o período em que exerceu essa fun-
ção, encontrou-se com Tristan Weddigen, 
docente da mesma área na Universidade 
de Zurique, e juntos elaboraram a propos-
ta de trabalho. Esta foi, então, submetida 
à aprovação da instituição estadunidense, 
que provê o financiamento de várias linhas 
de pesquisa, entre as quais a Connecting 
Art Histories, voltada à História da Arte. 

“Uma equipe da Fundação Getty veio 
ao Brasil para conhecer alguns cursos de 

José Luiz Guerra
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A formação do professor de educa-
ção básica é tema constante de de-
bate, seja dentro ou fora da univer-

sidade. E como programas institucionais 
podem ajudar nesse processo? Com esse 
intuito, a pesquisa em rede denominada 
Desenvolvimento Profissional Docente e 
Inovação Pedagógica: Estudo Exploratório 
sobre Contribuições do Pibid foi realizada.

A pesquisa, de caráter interinstitucional 
e desenvolvida de forma colaborativa entre 
a Universidade Estadual do Ceará (Uece), a 
Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) 
e a Universidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), acompanhou 90 docentes da 
rede pública de educação básica que parti-
ciparam do Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (Pibid) como super-
visores, sendo 30 de cada Estado. Obteve 
apoio financeiro do Programa Observatório 
da Educação (Obeduc), do qual fazem parte, 
desde o início, em 2013, os Estados repre-
sentados no estudo, tendo sido coordena-
do pelos docentes Isabel Maria Sabino de 
Farias, José Rubens Lima Jardilino e Magali 
Silvestre, vinculados respectivamente à Uece, 

Ufop e Unifesp e também responsáveis pelos 
núcleos do Ceará, Minas Gerais e São Paulo. A 
coordenação geral dos trabalhos ficou a cargo 
de Isabel Maria Sabino de Farias. 

O Pibid é um programa apoiado pelo 
Ministério da Educação (MEC) e pela 
Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal 
do Ensino Superior (Capes), cujo objetivo é fo-
mentar a iniciação à docência, contribuindo 
para o aperfeiçoamento da formação de do-
centes do ensino superior e para a melhoria 
de qualidade da educação pública de nível bá-
sico. Além dos docentes das universidades que 
atuam na coordenação institucional e na coor-
denação pedagógica dos subprojetos organi-
zados por área, o programa contempla estu-
dantes de graduação e bolsistas de iniciação 
à docência, bem como docentes de educação 
básica, denominados professores supervisores, 
responsáveis pelo acompanhamento dos cita-
dos graduandos nas escolas.

“Buscamos, de modo geral, analisar aspec-
tos da experiência vivida por professores da 
educação básica do Ceará, Minas Gerais e 
São Paulo, no âmbito do Pibid, além de ve-
rificar se essa participação foi mobilizadora 

de práticas inovadoras de ensino”, explica 
Silvestre, que leciona no curso de Pedagogia 
da Escola de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas (EFLCH/Unifesp) - Campus 
Guarulhos e nos programas de pós-gradua-
ção em Educação e em Educação e Saúde na 
Infância e na Adolescência da mesma insti-
tuição. Ela destaca que o foco do estudo não 
foi analisar o Pibid, iniciativa decorrente 
de uma política pública inédita no contex-
to educacional brasileiro, mas compreender 
a contribuição de práticas e saberes produ-
zidos durante o processo formativo viven-
ciado pelos professores supervisores, o qual 
favorece seu desenvolvimento profissional 
e a inovação em suas práticas pedagógicas. 
Cada núcleo recebeu bolsas para alunos de 
graduação (seis) e de pós-graduação (três) 
e para professores da rede (seis). No núcleo 
de São Paulo, além dos bolsistas, voluntários 
participaram das atividades. 

Metodologia
Para identificar e selecionar os docentes que 
participaram como supervisores de bolsis-
tas do Pibid, foi realizada uma pesquisa qua-
litativa nos Estados do Ceará, Minas Gerais 
e São Paulo, no período de 2013 a 2017. Para 
a definição dos participantes da pesquisa foi 
enviado a cada um, via e-mail, um questio-
nário com 25 itens, estruturado em três blo-
cos: o primeiro, com informações pessoais, 
como idade, formação inicial, maior titula-
ção, situação profissional e rede de ensino 
em que atuava; o segundo, que contemplou 
a experiência profissional e participação no 
Pibid, tempo de magistério, carga horária 
de trabalho semanal e tempo de participa-
ção no programa; e o terceiro, com itens so-
bre a situação atual no Pibid, como o ano de 
ingresso e de saída, a instituição que desen-
volveu o projeto e a área do subprojeto de 
que participou. 

Em setembro de 2014, foram identifica-
dos 288 professores supervisores no Ceará, 
51 em Minas Gerais e 86 em São Paulo. Desse 
conjunto, pouco mais de 25% (112) respon-
deu ao questionário. “Optamos por uma 
amostra com tamanho único para os três 
núcleos, considerando o universo de res-
pondentes”, comenta Silvestre. Definiu-se, 
pois, que 20% do total de identificados, cor-
respondente a 90 professores de educação 
básica, participaria do estudo, sendo cada 
núcleo responsável por 30 professores su-
pervisores de sua região, entre ativos (que 
faziam parte do Pibid na época) e egres-
sos (que em algum momento integraram o 

José Luiz Guerra

Aprendendo com 
quem aprende
Pesquisa em rede analisa as contribuições do Pibid para o desenvolvimento 
profissional docente e a inovação pedagógica

formação continuada 

programa). Os selecionados submeteram-se 
a uma entrevista semiestruturada, visando 
à produção de dados descritivos, expressos 
em sua própria linguagem. O roteiro cobriu 
34 questões abertas, agrupadas em seis blo-
cos e organizadas em dois temas: desenvol-
vimento profissional docente e inovação pe-
dagógica. A utilização do software NVIVO 10 
auxiliou o trabalho dos mais de 40 pesqui-
sadores envolvidos no projeto. Além disso, 
cumprindo os objetivos do Obeduc, os inte-
grantes dos núcleos passaram por orienta-
ção e diversas oficinas para a realização de 
cada etapa de produção de dados da pesqui-
sa, principalmente no caso das entrevistas e 
suas transcrições. 

As respostas dos professores
Os dados coletados nas entrevistas foram 
analisados, no primeiro momento, em cada 
um dos núcleos. Posteriormente, foram  
reunidos e comparados, possibilitando-se 
extrair uma conclusão com base nos aspec-
tos comuns aos docentes das três regiões. “O 
Pibid, invariavelmente, é citado como um 
programa que traz motivação para o pro-
fessor supervisor, visto que possibilita a co-
laboração mútua e a partilha de experiên-
cias entre licenciandos e docentes, além de 
se configurar como oportunidade de forma-
ção continuada, reconhecida como necessi-
dade de todo professor ao longo da carrei-
ra”, aponta a coordenadora no núcleo de São 
Paulo. 

Os professores supervisores demonstra-
ram que as condições em que exerciam sua 
atividade eram um fator que os desmotiva-
va como profissionais, mas o fato de perten-
cerem a um programa e assumirem o papel 

Tela da webconferência realizada entre os três  
núcleos, uma rotina para o desenvolvimento da pesquisa
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de coformadores estimulava a valorização 
de seu trabalho. Isso confirmou, na opinião 
dos pesquisadores, que o Pibid na escola pú-
blica é um agente importante de desenvolvi-
mento docente porque promove novos mo-
delos na prática de formação e nas relações 
de trabalho. 

As entrevistas revelaram que, na medi-
da em que são estimulados a reavaliar suas 
práticas e a trocar experiências e saberes, 
os professores supervisores ampliaram seu 
repertório de conhecimentos. Na visão de 
Silvestre, isso impulsionou novas aprendi-
zagens sobre a docência e o fortalecimen-
to da profissão. “O Pibid promove situações 
que amenizam os obstáculos desses contex-
tos, o que justifica considerar que, efetiva-
mente, provoca o desenvolvimento profis-
sional dos que se envolvem com os projetos 
e a universidade”, acrescenta a pesquisado-
ra. Nesse contexto, os bolsistas do programa 
assumiram, inclusive, o papel de interlocu-
tores dos professores das escolas.

“Embora no conjunto se encontrassem as-
pectos que definiam de maneira mais pre-
cisa o que era uma inovação pedagógica, ao 
analisar cada uma das falas não se verifi-
cou nenhuma que demonstrasse uma con-
cepção consistente e fundamentada sobre 
as próprias crenças, pois ora relacionavam 
inovação com a utilização de recursos tec-
nológicos, ora a vinculavam a alterações nas 
práticas pedagógicas”, explica Silvestre. Na 
opinião desses profissionais, o desenvolvi-
mento de práticas inovadoras estava dire-
tamente ligado a melhorias nas condições 
de trabalho – dentre estas se destacam a fal-
ta de infraestrutura e de recursos didáticos, 
a resistência dos pares e dos administrado-
res da escola, a jornada de trabalho exaus-
tiva e a organização curricular. “Isso indica 
que as inovações pedagógicas não depen-
dem somente de seu compromisso profis-
sional ou de uma formação mais eficiente, 

mas também de mudanças na gestão esco-
lar, no sistema educacional e nas políticas 
públicas”, completa.

Como meio facilitador das ações inova-
doras, os docentes pesquisados apontaram 
a troca de experiências, o trabalho em gru-
po, a formação contínua centrada nas práti-
cas e o desenvolvimento de uma metodolo-
gia baseada em projetos, diferente daquela 
que adotavam em seu cotidiano. Todos es-
ses aspectos, segundo eles, estão relacio-
nados à permanência do Pibid nas escolas. 
De forma unânime, consideraram também 
que o programa é uma prática de formação 
inovadora, visto que lhes deu a oportuni-
dade de vivenciar novas propostas de ensi-
no, elaboradas em conjunto com os licen-
ciandos, e de realizar um trabalho coletivo 
e autônomo.

Outro aspecto que – para os professores 
supervisores – distingue o Pibid como um 
programa de formação inovador que pro-
move o desenvolvimento profissional foi a 
aproximação entre as instituições de ensi-
no superior e as escolas, derivada de sua ca-
racterística de iniciação à docência. “O Pibid 
coloca em relação saberes acadêmicos e es-
colares de forma mais harmoniosa e menos 
hierárquica do que nos processos conven-
cionais, tanto para os licenciandos como 
para os professores supervisores”, observa 
Silvestre.  

Houve também, na opinião dos que rea-
lizaram as entrevistas, uma intensificação 
nas relações entre os professores supervi-
sores e os alunos das escolas, já que o Pibid 
proporcionou, por exemplo, uma ruptura na 
rotina escolar. “Ao observarem a forma de 
agir dos licenciandos e a reação de seus alu-
nos durante o desenvolvimento de práticas 
que não eram usuais na escola – uso de labo-
ratório, pedagogia de projetos, trabalho com 
temas –, principalmente nos anos finais do 
ensino fundamental e no ensino médio, os 

professores supervisores reconheceram que 
os estudantes se sentiam mais mobilizados 
para o conhecimento”, pondera a coorde-
nadora do núcleo de São Paulo. Essa cons-
tatação, segundo ela, resultou em um olhar 
menos defensivo e mais profissional so-
bre esses docentes, pois descobriram, aos 
poucos, que seus alunos eram capazes de 
aprender e, além disso, gostar do que esta-
vam aprendendo. “Muitas falas dos profes-
sores supervisores retratavam que tinham 
medo de realizar aquilo que os graduandos 
realizavam com muita facilidade, como le-
var alunos do ensino médio aos laborató-
rios”, completa. 

A principal modificação provocada pela 
experiência vivida no Pibid, entretanto, re-
feriu-se ao planejamento. As falas dos pro-
fessores supervisores revelaram que muitos 
deles não sabiam sequer planejar. “Sua ex-
periência no Pibid, como protagonistas das 
escolhas pedagógicas, como coformadores 
dos licenciandos e como detentores de sa-
beres acumulados, associada às condições 
de trabalho proporcionadas pelo programa, 
levou-os a dar um novo sentido ao ato de pla-
nejar”, diz Silvestre. 

Os professores supervisores aponta-
ram ainda a mudança na relação que man-
tinham com o conhecimento, antes dado 
como pronto e acabado, sendo transmissí-
vel por meio de exposição. Eles passaram 
a observar que, para determinado conhe-
cimento, existia uma forma de aprendiza-
gem. Isso atualizou e fortaleceu algumas de 
suas competências didáticas e proporcionou 
transformações em sua prática pedagógi-
ca. O movimento do Pibid incentivou-os a 
se aproximarem de atividades acadêmicas 
e a buscarem outros espaços de formação 
universitária. 

Para Silvestre, as mudanças declara-
das pelos professores supervisores foram 
bastante significativas. “Acredito que elas 
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abriram fendas nos pressupostos da peda-
gogia tradicional que ainda prevalece entre 
os docentes, pois isto mobilizou sua forma 
de agir e pensar sobre o processo de ensino 
e aprendizagem dos alunos, sobre as meto-
dologias utilizadas e sobre o modo de con-
ceber e organizar o conhecimento escolar, 
além de dar um novo sentido à profissão e a 
seu trabalho, gerando a necessidade de bus-
car outras ações formativas.” A docente da 
Unifesp ressalta, ainda, que – de acordo com 
a pesquisa – o Pibid favoreceu a constituição 
da autonomia dos professores supervisores, 
acelerou seu desenvolvimento profissional 
e desencadeou alterações nas práticas que 
se aproximavam de inovações pedagógicas. 

“Essas constatações levam a crer que o en-
sino e a aprendizagem foram aprimorados, 
mostrando que as inovações nas práticas pe-
dagógicas passam por processos formativos 
centrados na escola, desenvolvidos de forma 
coletiva e colaborativa, e dependem sobre-
maneira da melhoria das condições de tra-
balho e da consequente valorização do ma-
gistério.” Para ela, programas como o Pibid 
e o Obeduc são fundamentais para o forta-
lecimento da capacitação de professores da 
educação básica.

Por fim, a coordenadora do núcleo de São 
Paulo assegurou que a pesquisa, construí-
da coletivamente e que reuniu pesquisado-
res de universidades, doutores, mestrandos 
e doutorandos, alunos de graduação e pro-
fessores do ensino fundamental e médio do 
Ceará, de Minas Gerais e de São Paulo, avan-
çou numa experiência sui generis de rede co-
laborativa para a formação de professores 
no Brasil. “Os professores das redes muni-
cipal e estadual de cada Estado vivenciaram 
situações formadoras, incrementando seus 
conhecimentos teóricos e práticos acerca da 
metodologia científica, ou seja, tornando-

-se professores pesquisadores apoiados no 
princípio da investigação científica.”

Reunião do núcleo de São Paulo para início de webconferênciaMesa em seminário na Uece com pesquisadores do Obeduc e professores 
da rede pública de Guarulhos, Mariana e Fortaleza

1° Colóquio sobre Desenvolvimento Profissional Docente e Inovação 
Pedagógica, realizado no Campus Guarulhos da Unifesp

Apresentação do trabalho de iniciação científica de graduanda do 
Obeduc em seminário na Uece
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http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgecm/revistas/
http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgecm/revistas/
http://pos-graduacao.uepb.edu.br/ppgecm/revistas/
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campus diadema | icaqf 

Instituto de Ciências 
Ambientais, Químicas e 
Farmacêuticas O projeto de expansão da Unifesp inau-

gura e agrega o Campus Diadema, 
em 2007, no ABC Paulista. Por ser 

uma região que concentra várias indústrias 
e por abrigar uma área preservada de Mata 
Atlântica e parte da represa Billings, torna-

-se evidente que a construção do projeto 
pedagógico, desenvolvido ao lado do setor 
produtivo e da comunidade local, segue a 
vocação para as ciências naturais e exatas. 

O campus, portanto, estabelece como 
missão formar profissionais competentes, 
técnica e cientificamente, e preparados, in-
clusive no âmbito social, para enfrentar os 
problemas ambientais, de saúde e de educa-
ção que afetam o país, com vistas à melhoria 
da qualidade de vida da população. Conta, 
atualmente, com mais de 259 docentes e 105 
técnicos administrativos em educação.

O Instituto de Ciências Ambientais, 
Químicas e Farmacêuticas (ICAQF/Unifesp) 

- Campus Diadema oferece sete cursos de 
graduação (Ciências Ambientais, Ciências 
Biológicas, Engenharia Química, Farmácia, 
Licenciatura Plena em Ciências, Química e 
Química Industrial), sendo o ingresso em 
cinco deles por meio do Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) e dois (Ciências Biológicas 
e Engenharia Química), pelo Sistema Misto. 
Hoje são 2.643 estudantes matriculados. 

A pós-graduação oferece oito programas 
(Análise Ambiental Integrada – intercampi 
com o Campus Baixada Santista –, Biologia 
Química, Ciências Farmacêuticas, Química 

- Ciência e Tecnologia da Sustentabilidade, 
Ecologia e Evolução, Engenharia Química, 
Ensino de Ciências e Matemática, 
Matemática em Rede Nacional), dos quais 
um é o curso de mestrado profissional, sete 
são de mestrados acadêmicos e dois de 
doutorados. Além disso, o ICAQF/Unifesp 
desenvolve atividades de pós-graduação 

intercampi no programa Engenharia e 
Ciência de Materiais – com o Campus São 
José dos Campos e com o Campus São Paulo.

As atividades e projetos de extensão tam-
bém fazem parte da rotina do campus, e 
contribuem para fortalecer o vínculo com 
os moradores de Diadema.

O ICAQF/Unifesp - Campus Diadema é 
formado por cinco unidades: Antônio Doll, 
Manoel da Nóbrega, José Alencar (dividida 
em complexo didático e prédio de pesquisa) 
e José de Filippi. Essa última encontra-se no 
bairro Eldorado, próxima à represa Billings, 
uma área de proteção e recuperação de ma-
nanciais. No instituto, os estudantes têm 
acesso a 60 laboratórios para graduação e 
para pesquisas, dotados de equipamentos 
de ponta, além de salas de aulas teóricas e 
de informática, biblioteca, anfiteatro, res-
taurante universitário e uma central de aná-
lises (multiusuários). Há ainda o espaço do 
sítio Morungaba – terreno com cerca de 20 
mil metros quadrados.
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Pós-graduação em números:
 8  programas de pós-graduação

 10  cursos de pós-graduação

 7  cursos de mestrado acadêmico

 1  curso de mestrado profissional

 2  cursos de doutorado

 338  estudantes de mestrado acadêmico

 10  estudantes de mestrado profissional

 74  estudantes de doutorado

 180  docentes/orientadores credenciados

 347  estudantes titulados até 2018

Formado por cinco unidades, o Campus Diadema tem a missão de formar 
profissionais técnica e cientificamente preparados para enfrentar os problemas 
ambientais, de saúde e de educação que afetam o país

Dados extraídos do Sistemas Integrado de Informações Universitárias (SIIU) em 28/3/2019
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Em 2015, um grupo de seis pes-
quisadores do Instituto de 
Ciências Ambientais, Químicas e 

Farmacêuticas (ICAQF/Unifesp) - Campus 
Diadema, pertencentes às áreas de Ciência 
e de Engenharia de Alimentos, decidiu en-
viar seu projeto de pesquisa ao Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), visando atender a um 
edital que oferecia apoio financeiro a pro-
jetos de pesquisa que possuíssem como ob-
jeto a incubação de empreendimentos eco-
nômicos solidários (EES). Mal sabiam que 
esse trabalho se tornaria algo tão importan-
te na vida de muitos vendedores de comida 
de rua em Diadema, onde o setor de comér-
cio e serviços possui grande representativi-
dade econômica. 

O projeto, posteriormente intitula-
do Melhoria da Qualidade de Alimentos 
Comercializados por Empreendimentos 
Solidários: Os Casos da Associação 
de Tapioqueiros e da Associação de 
Churrasqueiros de Diadema, previa a in-
tervenção da universidade no comér-
cio de churrasquinhos e tapiocas naquela 

cidade, de forma a aprimorar e agregar va-
lor aos produtos comercializados. Contando 
com o apoio da Casa da Economia 
Solidária, programa ligado à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
do município e incubadora de diversos em-
preendimentos, os pesquisadores atuaram 
por mais de dois anos conscientes da impor-
tância social, econômica, sanitária e nutri-
cional do setor de alimentos de rua para os 
vendedores locais.

Classius Ferreira da Silva, professor ad-
junto do Departamento de Ciências Exatas 
e da Terra do ICAQF/Unifesp e coordenador 
do projeto, explica que toda a pesquisa foi 
norteada por quatro frentes de ação: avaliar 
a percepção dos consumidores, certificar 
que os alimentos atendiam aos pré-requi-
sitos básicos de segurança microbiológica, 
reforçar as boas práticas de manipulação de 
alimentos e capacitar os vendedores para a 
correta manipulação de comida de rua e 
para o desenvolvimento de alimentos fun-
cionais. Ao lado de Anna Cecília Venturini, 
Cristiana Maria Pedroso Yoshida, Fabiana 
Perrechil Bonsanto, Patrícia Santos Lopes 

e Rogério Scabim Morano, docentes no 
ICAQF/Unifesp, o pesquisador contou com a 
participação de 150 empreendedores oriun-
dos das duas associações.

Silva relata que o projeto enfrentou di-
versos desafios ao longo de sua execução. 
Ele destaca a resistência dos vendedores 
ao serem convidados para conhecer os re-
sultados das análises microbiológica e de 
percepção dos consumidores, embora as 
coletas tenham sido feitas anonimamente. 
Outro ponto que avaliou como problemá-
tico foi a dificuldade de comunicação com 
os empreendedores, o que contribuiu para 
que apenas 30 deles concluíssem a capacita-
ção. “Foi complicado reunir todos ao longo 
das quatro semanas de curso, uma logística 
que se revelou desgastante para eles por cau-
sa do deslocamento”. 

Entretanto, o pesquisador avalia que o 
aproveitamento foi grande entre os que che-
garam até o final do curso. “Eles sentiram-se 
incluídos e a entrega de certificados mos-
trou essa comoção. Muitos desconheciam 
a universidade e, durante a capacitação, 
perguntavam se a Unifesp era pública, há 

quanto tempo estávamos na cidade”, conta. 
A capacitação, com aulas que abordaram te-
mas como qualidade de serviços, marketing, 
microbiologia de alimentos, higiene e ali-
mentos funcionais, forneceu aos empreen-
dedores a oportunidade de serem confron-
tados com informações que enriqueceriam 
sua atuação, aprendendo com estudantes da 
universidade a preparar desde espetinhos 
de carne moída (kafta) enriquecidos com fi-
bra até tapiocas preparadas com chia, linha-
ça, aveia e beterraba. 

Análises microbiológicas
A avaliação microbiológica foi efetuada após 
coletas aleatórias e anônimas em diversos 
pontos de venda de churrasco e tapioca na 
cidade de Diadema. Apesar de pequena, 
Diadema possui bairros que mais parecem 
pequenas cidades, com regiões onde o co-
mércio fervilha, como os bairros Eldorado, 
Serraria e Piraporinha. Porém, ainda que 
a Associação de Tapioqueiros de Diadema 
conte com 30 associados e a Associação de 
Churrasqueiros com 120, os pesquisadores 
encontraram um número bem menor de 

economia solidária

Empreender 
para integrar

Projeto desenvolvido no Campus Diadema agrega valor, eficácia e segurança 
sanitária a produtos vendidos por pequenos comerciantes locais

Valquíria Carnaúba

Al
ex

 R
ei

pe
rt

/D
CI

-U
ni

fe
sp



Unifesp EntreTeses junho 2019 Unifesp EntreTeses junho 201986 87

vendedores pelas ruas. “Quando abordamos 
os churrasqueiros por telefone, por exemplo, 
parte deles afirmou não atuar mais na ativi-
dade. Pareceu-me muito mais uma opção de 
trabalho temporária”, afirma Silva. 

Já a avaliação sobre percepção de consu-
midores contou com 603 respondentes, que 
compartilharam suas percepções acerca da 
tapioca e do churrasquinho de rua. Para tan-
to, foram desenvolvidos dois questionários, 
um para cada alimento, com 21 afirmações 
cada um a respeito de percepção de qualida-
de dos fatores: produto, praça, atendimen-
to e preço, além de algumas perguntas para 
caracterização da amostra obtida. Ademais, 
foram realizadas visitas anônimas a 20 pon-
tos de venda para mensuração qualitativa de 
três aspectos: limpeza e organização da área 
próxima do carrinho, limpeza geral do car-
rinho e aparência quanto à limpeza. Nessa 
etapa, os pesquisadores recolheram de for-
ma anônima alimentos para análise mi-
crobiológica com base na presença (ou au-
sência) das bactérias Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli e Salmonella ss.

Clientes satisfeitos 
A partir do trabalho, os pesquisadores che-
garam a várias conclusões importantes. A 
principal constatação foi que os clientes es-
tão relativamente satisfeitos com o atendi-
mento e os preços praticados. A qualidade e 
a limpeza dos pontos de venda são aspectos 
que merecem atenção redobrada, já que os 
respondentes revelaram associar a imagem 
do carrinho à ideia de alimento saudável e 
livre de contaminação. Assim sendo, os co-
merciantes de comida de rua deveriam fo-
car seus esforços no asseio pessoal, no bom 

atendimento e em maneiras de passar ao 
consumidor a imagem de que seus produ-
tos são saudáveis.

De forma geral, os consumidores de ta-
pioca fizeram uma boa avaliação do produ-
to, do ponto de venda, do atendimento e do 
preço. A análise sensorial das amostras co-
letadas em seis diferentes pontos de venda 
deixou evidente o quanto a textura e o sabor 
estão relacionados com a impressão global 
do alimento. A cor foi o principal aspecto a 
afetar a percepção de aparência das tapiocas, 
atributo mais importante para os clientes do 
que textura e sabor. Os pesquisadores con-
cluíram que as vendas do produto apontam 
para a expansão, uma vez que mais de um 
quarto dos respondentes consome pouco o 
produto.

Já as médias obtidas junto aos consumi-
dores de churrasquinho foram menores que 
as obtidas com os de tapioca. O que fez com 
que churrasqueiros perdessem pontos pe-
rante os consumidores na análise sensorial, 
embora no quesito oferta tenham superado 
as expectativas, foi a falta de padronização 
dos espetinhos. Além disso, os responden-
tes desassociaram churrasquinho da ideia 
de alimentação saudável, sinalizando ser ne-
cessário aprimorar procedimentos de limpe-
za nos pontos de venda. Foi detectada uma 
oportunidade maior de expansão nas ven-
das desse aperitivo em relação às tapiocas 

– mais da metade dos avaliados consomem 
churrasco de rua regularmente.

Aprimoramento com foco na 
coletividade
Embora sejam comerciantes e o que seja 
mais comum nesse meio seja a busca de di-
ferenciais que fidelizem o consumidor, os 
tapioqueiros e churrasqueiros fazem parte 
de uma associação, com carrinhos padroni-
zados, e se algo "pegar mal" com o cliente, 
como uma contaminação alimentar, a ima-
gem da classe toda será prejudicada. Por 
isso, o grupo de pesquisa reforçou com os 
vendedores, ao longo das quatro semanas 
de capacitação, a consciência de coletivida-
de. “Os dados microbiológicos não foram 
alarmantes, porém muitos nos procuraram 
para efetuar avaliações individuais, refletin-
do essa preocupação”, afirma Silva. 

Os participantes do programa de inicia-
ção científica envolvidos no projeto, sob su-
pervisão dos docentes, efetuaram diversos 
experimentos no Laboratório de Tecnologia 
de Alimentos do ICAQF/Unifesp, junto com 
os vendedores, para a produção de tapiocas 

enriquecidas com diversos tipos de grãos, 
espetinhos de Kafta com a adição de aveia, 
além do amaciamento de carne. Essa etapa 
envolvera testes preliminares para definir as 
melhores formulações, testes sensoriais de 
aceitação junto aos consumidores e preço 
dos ingredientes. Foram escolhidos semen-
te de linhaça, farinha de linhaça, semente 
de chia, farinha de chia, farelo de aveia e be-
terraba, todos adquiridos no comércio local.

Adicionalmente, no caso dos churras-
queiros, optou-se também pelo estudo de 
técnicas de amaciamento da carne tendo em 
vista a padronização e a redução dos custos. 

“Essa etapa despertou bastante a curiosidade 
deles. Muitos achavam que aquele bife su-
culento servido em restaurantes razoáveis 
da cidade tratava-se de filé mignon, quan-
do na verdade trata-se de acém amaciado. 
E na busca de qualidade semelhante, havia 
churrasqueiros que vendiam espetinhos de 

carnes nobres (filé mignon, contrafilé, alca-
tra). Nossa intenção era mostrar a eles que 
é possível adquirir carnes mais populares, 
amaciá-las e alcançar uma ótima aceitação, 
padronização e qualidade”, relata. No caso 
dos tapioqueiros, foi proposta a inclusão 
de chia na massa. “Fica gostoso, mas ainda 
existe o medo de oferecer um ingrediente 
diferente e sofrer rejeição pela clientela”. 

As informações de cunho sanitário tive-
ram um grande impacto para ambas as clas-
ses. “Realizar esse tipo de treinamento com 
pessoas leigas na área de manipulação de 
alimentos é desafiador, demandando aulas 
práticas, com observação no microscópio. E 
contar com a estrutura do campus da uni-
versidade para oferecer esse conhecimento, 
com seus laboratórios e o anfiteatro, foi fun-
damental para fornecer a eles a oportunida-
de de praticar o que aprenderam ao longo do 
curso”, finaliza. 

Resultado: Dentre as tapiocas funcionais, a tapioca adicionada 
com sementes de chia foi a que apresentou melhor aceitação, 
com maior intenção para “possivelmente compraria”. Dessa for-
ma, é possível afirmar que a chia, como ingrediente funcional da 
tapioca, apresenta maior aceitação pelos provadores.

Ingrediente funcional Concentração

Sementes de chia 10%

Farinha de chia 5%

Sementes de chia + farinha de chia 5%

Sementes de linhaça 5%

Farinha de linhaça 5%

Sementes de linhaça + farinha de linhaça 5%

Formulação da kafta funcional (com 6% 
de aveia e 0,3% de cúrcuma) e controle 
(sem aveia e sem cúrcuma).

Ingrediente Padrão Funcional

Carne moída 100 g 100 g

Aveia (flocos finos) - 6,0 g

Cúrcuma - 0,3 g

Sal 1,3 g 1,3 g

Óleo 2,5 g 2,5 g

Alho/Cebola 5,0 g 5,0 g

Pimenta do reino 0,1 g 0,1 g

Resultado: Os espetinhos de kafta funcional (com 6% de aveia e 0,3% de cúrcuma) e controle (sem 
aveia e sem cúrcuma) não apresentaram diferenças significativas com relação à aceitação a aparên-
cia, aroma, cor, sabor, textura e impressão global.
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Classius Ferreira da 
Silva, professor adjunto 
do Departamento de 
Ciências Exatas e da 
Terra do ICAQF/Unifesp e 
coordenador do projeto
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Diadema ocupa uma área de 30,73 
km² na região do Grande ABCD, 
em São Paulo. De acordo com da-

dos do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), seu território possui 
atualmente 420.934 habitantes; 97,4% dos 
domicílios dispõem de esgotamento sanitá-
rio adequado; 76,3% dos domicílios urbanos 
situam-se em vias públicas arborizadas; e 
em 42,3% deles as vias públicas são urbaniza-
das (com calçadas, pavimentação, meio-fio 
e escoadouro de águas pluviais). O bairro de 
Eldorado, pertencente ao município, é área 
de proteção de manancial e abriga dois bra-
ços da represa Billings, fundamental para o 
abastecimento de milhões de pessoas. 

Apesar de sua evidente importân-
cia ambiental, a cidade ainda esbarra na 

inexistência de um conjunto de dados e 
informações integradas, considerando os 
componentes do meio físico, biótico, so-
cioambiental e econômico. Essas lacunas 
deverão ser supridas com o Atlas Ambiental 
de Diadema, um projeto que está sendo de-
senvolvido pelo Departamento de Ciências 
Ambientais do Instituto de Ciências 
Ambientais, Químicas e Farmacêuticas 
(ICAQF/Unifesp) - Campus Diadema, em 
parceria com a Prefeitura Municipal de 
Diadema.

Coordenado por Ana Luisa Bitencourt, 
Cláudio Benedito Baptista Leite e João 
Alexandrino, o projeto envolve uma equipe 
múlti e interdisciplinar de docentes, técni-
cos administrativos e estudantes de diversos 
departamentos do ICAQF/Unifesp, além de 

diadema

Novo atlas ambiental 
ajudará a preservar 

mananciais

Resultado da colaboração entre a Unifesp e a Prefeitura de 
Diadema, ferramenta permite interação com a sociedade e busca 
cultivar a consciência ecológica no município

Valquíria Carnaúba

técnicos da administração municipal. Seus 
idealizadores empenham-se na concretiza-
ção da proposta com o intuito de possibili-
tar o acesso às informações e dados sobre 
o meio ambiente, orientar as atividades de 
gestão ambiental e contribuir com o Plano 
Diretor do município e o Sistema Nacional 
de Informação sobre Meio Ambiente, vincu-
lado ao Ministério do Meio Ambiente.

A construção do Atlas Ambiental de 
Diadema é norteada por um sistema de in-
formações geográficas (SIG), composto por 
hardwares, softwares, informações espaciais 
e recursos humanos, permitindo a análise, 
gestão e representação do espaço e seus fe-
nômenos. De acordo com Bitencourt, atual-
mente chefe do Departamento de Ciências 
Ambientais, a base de dados constitui-se de 
informações socioambientais e geográfi-
cas oriundas do IBGE e de pesquisa espe-
cialmente realizada pela prefeitura. Em sua 
criação, serão adotadas ferramentas como 
informações espaciais cruzadas, tabelas e 
geração de mapas, tudo com o apoio de pro-
gramas computacionais – entre eles, ArcGIS, 
QGIS e Idrisi. 

A primeira etapa do projeto, que con-
sistiu no levantamento de dados sobre o 
meio físico, biótico e socioambiental, foi 
apresentada durante o I Workshop Atlas 
Ambiental de Diadema, em novembro de 
2018. Conforme relata Alexandrino, o fato 
marcou a intensificação do diálogo entre 
o campus e a prefeitura, responsável por 
abraçar a proposta desde o início. “Seu me-
canismo pode tornar-se estratégico para a 
aplicação de um modelo de cidade inteli-
gente em Diadema, já que facilita e promo-
ve o acesso a informações relativas ao meio 
ambiente, orientadas às atividades de ges-
tão ambiental”, complementa.

Consciência ambiental e inclusão 
social
Atualmente o IBGE define atlas de duas ma-
neiras: o termo pode indicar tanto um con-
junto de mapas ou cartas geográficas como 
um volume de dados sobre determinado as-
sunto, sistematicamente organizados e que 
servem de referência para a construção de 
informações, de acordo com a necessidade 
do usuário. Um atlas ambiental baseia-se 
nisso, pois é um instrumento que reúne, por 
meio de figuras, tabelas e mapas, diferentes 
temáticas relacionadas ao meio ambiente lo-
cal. Sua conclusão, prevista para 2021, nos 
formatos digital e impresso, mapeará recur-
sos hídricos, solo, vegetação e ar da cidade, 
além de outros aspectos, tais como educação 
ambiental, saúde, arte e cultura.

Nesse trabalho, os pesquisadores visam 
ultrapassar as fronteiras acadêmicas e ad-
ministrativas: o propósito é interagir com 
a sociedade local, de modo a reforçar o pa-
pel da universidade na produção e dissemi-
nação do conhecimento, a fim de integrar a 
visão sobre a complexa ocupação do espaço 
urbano e sua relação com os problemas am-
bientais. Para que se alcance essa meta, eles 
apontam medidas que poderiam ser adota-
das como cursos de formação, capacitação 
e qualificação, bem como o desenvolvimen-
to de ações articuladas com a comunidade, 
contemplando os saberes e práticas das po-
pulações locais. 

Seguindo a linha da educação ambien-
tal crítica, pautada na transformação social, 
os autores realizarão um mapeamento que 
promova a igualdade de direitos e a quali-
dade de vida. Para eles, o documento é um 
importante instrumento de diálogo com ór-
gãos e instituições governamentais na for-
mulação de políticas públicas.
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Elementos que compõem o projeto  
Atlas Ambiental de Diadema 
O projeto estabelece que a decodificação dos dados ambientais exige uma compreensão de fenô-
menos espaciais e sociais, com vista a gerar informações geográficas que poderão ser utilizadas para 
diversas finalidades (em áreas como sociologia, saúde e economia). Os autores afirmam que, “para 
essa tarefa, torna-se essencial a adoção de um sistema de informações geográficas”, abreviado pela 
sigla SIG. Na elaboração do Atlas Ambiental de Diadema, optou-se por um modelo próprio de SIG, que 
opera com tecnologias voltadas à organização dos dados ambientais do município. 
• Sistema de geoprocessamento - É o processamento informatizado de dados georreferenciados. 

Utiliza programas de computador que permitem a manipulação de informações cartográficas (ma-
pas, cartas topográficas e plantas) e de informações às quais se podem associar coordenadas des-
ses mapas, cartas ou plantas. Possui diversas aplicações, mencionando-se entre elas os sistemas 
de cartografia automatizada (CAC), de processamento de imagens e CAD (destinado a engenhei-
ros e projetistas). 

• Banco de dados espaciais - É utilizado para armazenamento de informações sobre o espaço 
geográfico. 

• Mapas e cartografia - A confecção de um mapa requer um conjunto de informações, incluindo a 
seleção de características, classificações e agrupamentos, legendas, escalas, amplificação de deter-
minados dados e simbologias para representar diferentes classes de elementos.

• Dados geográficos - São dados georreferenciados em atributos qualitativos e quantitativos, rela-
tivos à localização, relacionamento topológico e tempo. 

• Atributos quali e quantitativos - Referem-se às características das entidades mapeadas, podendo 
ser representados por dados alfanuméricos; possuem aspectos não gráficos e podem ser tratados 
por sistemas de gerenciamento de bancos de dados convencionais. 

• Localização geográfica - Envolve geometria dos objetos, conceitos de métricas, sistemas de coor-
denadas e medidas de distância (lineares e angulares), entre outros itens. 

• Identidade visual - Nesta etapa, serão utilizados diversos instrumentos de trabalho, envolven-
do captura, análise e tratamento de imagem para representação visual, mediante o emprego de  
softwares gráficos como Illustrator e Photoshop.

• Temáticas gerais - O projeto estrutura-se em cinco temáticas principais: meio físico (geologia, geo-
morfologia, solos, recursos hídricos, fauna, flora, biodiversidade e atmosfera); meio urbano (evolu-
ção do meio urbano, clima urbano/qualidade do ar, solos urbanos, áreas de risco, resíduos, fontes 
poluidoras, saneamento/tratamento); saúde e meio ambiente; educação, arte, cultura e etnologia (edu-
cação ambiental, arte, cultura e etnologia); gestão e políticas públicas (prognósticos atuais, perspec-
tivas futuras e direito ambiental).

Para os coordenadores do projeto – Cláudio Benedito Baptista Leite, Ana Luisa 
Bitencourt e João Alexandrino (da esquerda para a direita) –, o Atlas Ambiental 
auxiliará no estabelecimento de relações com órgãos governamentais na busca do 
aprimoramento de políticas públicas

Labs da Unifesp integram programa 
multidisciplinar 
A produção do Atlas Ambiental de Diadema, além de uma 
equipe ampla e qualificada, envolve dez laboratórios de 
pesquisa do ICAQF/Unifesp, no Campus Diadema, que 
abrangem múltiplas áreas. Tais laboratórios estão insta-
lados nas unidades José de Filippi e José Alencar (Edifício 
de Pesquisas).
• Laboratório de Paleoecologia e Ecologia da Paisagem
• Laboratório de Ecofisiologia e Monitoramento 

Ambiental
• Laboratório de Ecologia, Zoologia e Fisiologia 

Comparada
• Laboratório de Processos Ambientais, Bioquímicos e 

Químicos
• Laboratório de Genética Evolutiva
• Laboratório de Engenharia e Controle Ambiental
• Laboratório de Economia, Saúde e Poluição Ambiental
• Laboratório de Clima e Poluição do Ar
• Laboratório Multidisciplinar em Mineralogia, Águas e 

Solos
• LabInSciences (Laboratory of Integrated Sciences)  
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https://leismunicipais.com.br/a/sp/d/diadema/lei-complementar/2008/27/273/lei-complementar-n-273-2008-dispoe-sobre-o-plano-diretor-do-municipio-de-diadema-estabelecendo-as-diretrizes-gerais-da-politica-municipal-de-desenvolvimento-urbano-e-da-outras-providencias
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https://leismunicipais.com.br/a/sp/d/diadema/lei-complementar/2008/27/273/lei-complementar-n-273-2008-dispoe-sobre-o-plano-diretor-do-municipio-de-diadema-estabelecendo-as-diretrizes-gerais-da-politica-municipal-de-desenvolvimento-urbano-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/d/diadema/lei-complementar/2008/27/273/lei-complementar-n-273-2008-dispoe-sobre-o-plano-diretor-do-municipio-de-diadema-estabelecendo-as-diretrizes-gerais-da-politica-municipal-de-desenvolvimento-urbano-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/d/diadema/lei-complementar/2008/27/273/lei-complementar-n-273-2008-dispoe-sobre-o-plano-diretor-do-municipio-de-diadema-estabelecendo-as-diretrizes-gerais-da-politica-municipal-de-desenvolvimento-urbano-e-da-outras-providencias
https://www.emplasa.sp.gov.br/Cms_Data/Sites/EmplasaDev/Files/Documentos/Cartografia/Atlas/RMSP/Atlas_Diadema.pdf
https://www.emplasa.sp.gov.br/Cms_Data/Sites/EmplasaDev/Files/Documentos/Cartografia/Atlas/RMSP/Atlas_Diadema.pdf
https://www.emplasa.sp.gov.br/Cms_Data/Sites/EmplasaDev/Files/Documentos/Cartografia/Atlas/RMSP/Atlas_Diadema.pdf
https://www.ibge.gov.br
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Pós-graduação em números:
 8  programas de pós-graduação

 12  cursos de pós-graduação

 6  cursos de mestrado acadêmico

 2  cursos de mestrado profissional

 4  cursos de doutorado

 159  estudantes de mestrado acadêmico

 84  estudantes de mestrado profissional

 100  estudantes de doutorado

 144  docentes/orientadores credenciados

 170  estudantes titulados até 2018

campus são josé dos campos | ict

Instituto de Ciência e 
Tecnologia 
Proposta pedagógica do campus é pautada pelo desafio imposto pelas 
transformações do mundo atual, inerentes à 4a Revolução Industrial Dois contextos são fundamentais para 

entender onde se insere a demanda 
preenchida pelo Campus São José 

dos Campos, pertencente à Unifesp. Por 
um lado, há o município em que ele se si-
tua – São José dos Campos, um dos maio-
res e mais importantes do Brasil. De acor-
do com o Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), a cidade é a 26ª mais 
populosa (com 713.943 habitantes) e tem 
o 19ª maior produto interno bruto (PIB) 
no país. Por outro, a opção pela instalação 
do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT/
Unifesp) nessa área mostra-se acertada em 
face da reconhecida vocação do município: 
em São José dos Campos, estão localizam-se 
renomados institutos de pesquisa em ciên-
cia e tecnologia, como o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA), além 
de empresas como a Embraer, a General 
Motors, a Johnson & Johnson e a Petrobras.

A decisão da Unifesp de implantar o 
Campus São José dos Campos em um terre-
no de quase dez mil m², estrategicamente in-
tegrado ao Parque Tecnológico para contri-
buir com demandas de ideias e desenvolver 
conceitos científico-tecnológicos, contou 
com o apoio do Ministério da Educação e da 
Prefeitura do município. Em 2011, iniciou-

-se o bacharelado em Ciência e Tecnologia 
(BCT), um curso de graduação interdiscipli-
nar, com duração de três anos, que permite 
aos alunos – após um ou dois anos adicio-
nais – obter um novo diploma de Engenharia 
ou de bacharel em área específica da ciên-
cia e tecnologia. Atualmente, na graduação, 
o aluno pode escolher entre o bacharela-
do em Biotecnologia (BB), bacharelado em 
Ciência da Computação (BCC), bacharela-
do em Matemática Computacional (BMC), 
Engenharia Biomédica (EB), Engenharia 
de Computação (EC) e Engenharia de 

Materiais (EM). Futuramente, serão cria-
das a Engenharia de Controle e Automação 
e a Engenharia de Energia. 

A proposta pedagógica do ICT/Unifesp é 
pautada pelo desafio imposto pelas trans-
formações do mundo atual, caracterizado 
pela inovação e a alta tecnologia inerentes 
à 4a Revolução Industrial. Essa mudança de 
paradigma solicita da educação superior o 
desenvolvimento de habilidades e compe-
tências relacionadas com o pensamento sis-
têmico, a investigação, a abstração e a soli-
dariedade – esta no sentido de cooperação. 
Dessa forma, o ensino no Campus São José 
dos Campos visa garantir condições para 
que os estudantes alcancem um desempe-
nho profissional coerente com o contexto 
em que se inserem; melhorem a capacidade 
de trabalhar em equipe e de utilizar a infor-
mação de maneira autônoma; desenvolvam 
o espírito criativo e as próprias potencialida-
des no sentido da autorrealização; e, final-
mente, elaborem um pensamento comple-
xo em relação ao funcionamento do mundo.

Dados extraídos do Sistemas Integrado de Informações Universitárias (SIIU) em 28/3/2019



Unifesp EntreTeses junho 2019 Unifesp EntreTeses junho 201994 95

Em 2013, Silvia Lucia Cuffini rece-
beu lotes do medicamento genérico 
Efavirenz (EFV), cuja patente origi-

nal pertence ao laboratório Merck Sharp & 
Dohme. O fármaco, administrado no trata-
mento antiviral de adultos, adolescentes e 
crianças infectados pelo vírus da imunode-
ficiência humana tipo I (HIV-1), é fornecido 
por duas instituições brasileiras que o pro-
duzem desde 2007: o Instituto de Tecnologia 
em Fármacos (Farmanguinhos/Fiocruz) e 
o Laboratório Farmacêutico do Estado de 
Pernambuco Governador Miguel Arraes 
(Lafepe). Pesquisadora e professora adjun-
ta do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT/
Unifesp) - Campus São José dos Campos, 
Cuffini percebeu que tinha em mãos um 
enigma a ser desvendado: dos seis lotes de 
EFV, aprovados em todos os controles far-
macêuticos de rotina da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), um não ha-
via passado no teste de bioequivalência, algo 
inexplicável de acordo com o conhecimen-
to atual.

Bioequivalência, quando tratamos de 
medicamentos, significa a capacidade de 
um genérico exercer em um paciente o 

mesmo efeito que o original. Essa compro-
vação é fornecida por meio de testes in vitro 
e in vivo, cada um com suas particularida-
des. O estudo in vitro (literalmente, “em vi-
dro”) envolve experiências realizadas fora de 
qualquer organismo vivo e permite acompa-
nhar um processo bioquímico em ambiente 

"simplificado". Apesar de muito úteis, estu-
dos in vitro são obviamente limitados, já que 
em um organismo vivo ocorrem inúmeros 
outros processos que podem interferir na 
ação de uma substância. Por isso, nenhuma 
conclusão pode ser extraída antes dos estu-
dos in vivo (ou seja, realizados em organis-
mos vivos). 

Nessa etapa, alguns lotes do EFV revela-
ram grande dificuldade de absorção pelo or-
ganismo humano, ao contrário do observa-
do nos testes in vitro. “O corpo não espera, 
possui seu metabolismo, e o caminho natu-
ral dos itens que não são absorvidos a tem-
po é seu descarte pelo organismo”, explica a 
docente. O princípio ativo do EFV compõe 
o “coquetel” antiaids, fornecido gratuita-
mente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
desde 1996; integra um combinado de 21 me-
dicamentos que atuam no combate ao HIV, 

impedindo que o vírus se reproduza e dimi-
nua a defesa do paciente. 

Nove desses medicamentos são produzi-
dos no país, entre os quais o EFV, que des-
de 2007 é sintetizado pelo Farmanguinhos, 
após licenciamento compulsório autorizado 
pelo governo federal. Chamado também de 

“quebra de patente”, o licenciamento com-
pulsório é um mecanismo acionado por ór-
gãos governamentais em casos de interesse 
público, que autoriza um terceiro a explo-
rar o objeto patenteado sem o consentimen-
to prévio do detentor da patente. O caso do 
EFV é inédito no Brasil e na América Latina – 
uma conquista que contribuiu efetivamente 
para o barateamento do fármaco, que pôde 
ser produzido em território nacional. 

Quando tomou conhecimento dos fa-
tos, Cuffini descartou fatores como pure-
za química, tamanho de partículas e poli-
morfismo (mesma composição e diferentes 
organizações atômicas). Como atua em 
Engenharia de Materiais – uma área apa-
rentemente desconectada da Farmacologia 

–, observou que a microestrutura causa mu-
danças significativas nas propriedades fí-
sico-químicas de alguns materiais. “Essa 

poderia ser uma possibilidade já que é um 
ensaio comum na área de materiais metá-
licos e cerâmicos. Muitas partículas conti-
nham moléculas cuja estrutura cristalina 
lembrava a de cerâmicas, com elevada dure-
za, resistência a altas temperaturas e gran-
de fragilidade. Pense em um tijolo de cerâ-
mica e no pó que produz: qual deles dissolve 
mais rápido? Certamente, o pó”, argumenta. 
Tais discrepâncias moleculares – segundo 
ela – surgem ainda na síntese da matéria-

-prima do medicamento. 
Ainda que a baixa solubilidade seja um 

ponto crítico dos fármacos, a pesquisado-
ra considera que a análise microestrutural 
permanece restrita à área de Engenharia de 
Materiais e é pouco praticada pela indústria 
farmacêutica. Nesse contexto, todos os lo-
tes foram considerados seguros para consu-
mo por não apresentarem, em tese, nenhum 
problema de fabricação. “Para confirmar 
minha dedução, tive de recorrer, inclusive, 
aos especialistas em estudo de microestru-
turas da Universidade de Trento (Itália) – 
Luca Rebuffi, Cristy Leonor Azanza Ricardo 
e Paolo Scardi –, que forneceram os equipa-
mentos necessários para avaliar os lotes de 

aids

Análise de microestrutura 
de moléculas pode salvar 
vidas 
Aplicação na Farmacologia de técnicas emprestadas da Engenharia de Materiais 
permite explicar e resolver a dificuldade de bioabsorção pelo corpo humano do ativo 
Efavirenz, utilizado no “coquetel” contra o HIV

Valquíria Carnaúba
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Imagens de cristais de 
Efavirenz, obtidas por 
meio de microscopia ótica, 
revelam como a estrutura 
de cada molécula pode 
alterar-se, influenciando 
a solubilidade do 
medicamento em 
pacientes acometidos 
pela aids
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EFV ‘suspeitos’ e que ensinaram como efe-
tuar essa análise.”

Para a docente, a ausência de bioequiva-
lência significa, sobretudo, um risco à vida 
da população que depende do referido me-
dicamento. Entretanto, a melhora nos con-
troles pode assegurar a reprodutibilidade 
em sua qualidade. O estudo, realizado em 
parceria com pesquisadores de várias ins-
tituições, rendeu importantes premiações 
no 9° Encontro Nacional de Inovação em 
Fármacos e Medicamentos (ENIFarMed/ 
2015) e no 3rd International Symposium on 
Challenges and New Technologies in Drug 
Discovery & Pharmaceutical Production 
(Farmanguinhos - Fiocruz/ 2015), além 
do 1º lugar no Prêmio de Incentivo em 
Ciência, Tecnologia e Inovação para o SUS/ 
Categoria - tese de doutorado (Ministério da 
Saúde/2017).

Caracterização microestrutural
Cuffini apostou em duas formas de carac-
terização, bastante utilizadas na ciência de 
materiais, a estrutural e a microestrutu-
ral, juntamente com os pesquisadores que 
colaboraram no estudo: Cinira Fandaruff 
e Marcos Antônio Segatto Silva, da 
Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC); Danilo Cesar Galindo Bedor e Davi 
Pereira de Santana, da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE); Helvécio Vinícius 
Antunes Rocha, do Laboratório de Sistemas 
Farmacêuticos Avançados do Instituto de 
Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos/ 
Fiocruz); Luca Rebuffi, Cristy Leonor Azanza 
Ricardo  e Paolo Scardi, da Universidade de 
Trento (Itália).

Para a análise estrutural, valeram-se de 
diversas técnicas de foco nas dimensões 
moleculares, a saber: difração de raios X 
em pó (XRPD), calorimetria exploratória 

diferencial (XRPD) e espectroscopia no in-
fravermelho (FTIR). Entretanto, o tamanho 
médio das partículas de EFV não foi sufi-
ciente para explicar os perfis de dissolução 
(in vitro) ou os resultados de bioequivalência 
(in vivo) do medicamento. “Todos os seis lo-
tes seriam aprovados com os ensaios con-
vencionais para a análise de matéria-prima 
antes da produção”, assegura a docente. 

Já a análise microestrutural trouxe res-
postas mais completas. Para tanto, os pesqui-
sadores apostaram no modelamento total do 
padrão de difração em pó (em inglês, whole 
powder pattern modelling), técnica de inves-
tigação microestrutural de materiais nano-
cristalinos que conta com o aporte do software  
PM2K, desenvolvido pela Universidade de 
Trento, especificamente para utilização em 
casos similares. Com essa técnica, foi possí-
vel detectar os valores médios de tamanho e 
a distribuição dos domínios cristalinos nas 
partículas de EFV. “A difração de raios X é 
sensível ao tamanho dos domínios cristali-
nos (ou cristalitos), que são as regiões mais 
cristalinas devido a uma organização das 
moléculas a longo alcance”, relata Cuffini. 

“A dissolução e a biodisponibilidade de 
matérias-primas e produtos farmacêuti-
cos têm sido tradicionalmente correlacio-
nadas com várias características físico-quí-
micas, como cristalinidade, polimorfismo, 
tamanho de partícula, carga de superfície 
molecular (presença de íons), densidade e 
porosidade, para citar algumas, fatores ain-
da desconsiderados por analistas e formu-
ladores farmacêuticos”, acrescenta. A dis-
cussão sobre a correlação do tamanho das 
nanopartículas com a dissolução e a solu-
bilidade é – para ela – muito recente e deve 
abrir um novo e amplo campo interdisci-
plinar entre a Engenharia de Materiais e a 
Farmacologia. 

Artigos relacionados:
FANDARUFF, Cinira; RAUBER, Gabriela S.; ARAYA-SIBAJA, Andrea M.; PEREIRA, 
Rafael N.; CAMPOS, Carlos E. M. de; ROCHA, Helvécio V. A.; MONTI, Gustavo A.; 
MALASPINA, Thaciana; SILVA, Marcos A. S.; CUFFINI, Silvia L. Polymorphism of 
anti-HIV drug Efavirenz: investigations on thermodynamic and dissolution properties. 
Crystal Growth & Design, Washington, DC: ACS Publications, v. 14, n. 10, p. 4.968-4.975, 
out. 2014. Disponível em: <https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/cg500509c>. Acesso em: 
29 mar. 2019.
 
FANDARUFF, Cinira; SILVA, Marcos Antônio Segatto; BEDOR, Danilo Cesar Galindo; 
SANTANA, Davi Pereira de; ROCHA, Helvécio Vinícius Antunes; REBUFFI, Luca; 
RICARDO, Cristy Leonor Azanza; SCARDI, Paolo; CUFFINI, Silvia Lucia. Correlation 
between microstructure and bioequivalence in anti-HIV drug Efavirenz. European 
Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, [s.l.], v. 91, p. 52-58, abr. 2015. Disponível 
em: <https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2015.01.020>. Acesso em: 29 mar. 2019.

Tamanho de partículas e disposição espacial 
são coisas bem diferentes...
A pesquisadora Silvia Lucia Cuffini, do ICT/Unifesp, elucida um aspecto im-
portante para a compreensão da ciência de materiais e, por conseguinte, de 
seu trabalho de análise do Efavirenz. A princípio, é necessário pontuar que 
os materiais sólidos podem ser classificados de acordo com a regularidade 
na qual os átomos ou íons se dispõem em relação a seus vizinhos. Caso os 
átomos estejam ordenados sobre longas distâncias, formando uma estru-
tura tridimensional chamada rede cristalina, são denominados materiais 
cristalinos. Normalmente se encaixam nessa categoria os sais, os metais e 
a maior parte dos minerais. São considerados amorfos (não cristalinos) os 
materiais em que inexiste ordem de longo alcance na disposição dos áto-
mos. As partículas de todos os materiais cristalinos, inclusive as matérias-

-primas de insumos farmacêuticos, apresentam uma estrutura cristalina e 
uma nanoestrutura.

Estrutura cristalina Nanoestrutura

Determina as posições dos 
átomos, moléculas, íons 
etc., podendo também ser 
indicadas as distâncias, 
os tipos de interação inter 
e intramolecular e as 
conformações moleculares 

Determina o tamanho das 
áreas cristalinas, denominadas 
domínios cristalinos ou 
cristalitos 

Medidas utilizadas: escala 
ångström (Å)  
1 Å = 10-10 m

Medidas utilizadas: escala 
nanométrica (nm)  
1 nm = 10-9 m

Material cristalino: aquele no 
qual os átomos encontram-
se ordenados sobre longas 
distâncias formando uma 
estrutura tridimensional 
chamada rede cristalina

Material amorfo: aquele cuja 
estrutura não possui ordenação 
espacial a longa distância

FANDARUFF, Cinira; CHELAZZI, Laura; BRAGA, Dario; CUFFINI, Silvia 
Lucia; SILVA, M. A. S.; RESENDE, Jackson A. L. C.; DICHIARANTE, Elena; 
GREPIONI, Fabrizia. Isomorphous salts of anti-HIV Saquinavir Mesylate: 
exploring the effect of anion-exchange on its solid-state and dissolution 
properties. Crystal Growth & Design, Washington, DC: ACS Publications, 
v. 15, n. 11, p. 5.233-5.239, nov. 2015. Disponível em: <https://pubs.acs.org/
doi/pdf/10.1021/acs.cgd.5b00696>. Acesso em: 29 mar. 2019.

KUMINEK, G.; RODRÍGUEZ-HORNEDO, N.; SIEDLER, S. ; ROCHA, H. V. 
A.; CUFFINI, S. L.; CARDOSO, S. G. How cocrystals of weakly basic drugs 
and acidic coformers might modulate solubility and stability. Chemical 
Communications, [s.l.], v. 52, n. 34, p. 5.832-5.835, mar. 2016. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1039/C6CC00898D>. Acesso em: 29 mar. 2019.

Descobrir como a 
estrutura cristalina 
de moléculas afeta a 
solubilidade e o efeito do 
Efavirenz em pacientes 
acometidos pela aids 
rendeu às pesquisadoras 
Silvia Cuffini (à esq.) e 
Cinira Fandaruff (à dir.), 
pertencentes – nessa 
ordem – à Unifesp e à 
UFSC, o 1º lugar no Prêmio 
de Incentivo em Ciência, 
Tecnologia e Inovação 
para o SUS (2017), na 
categoria de tese de 
doutorado

Representação da 
estrutura da molécula de 
Efavirenz
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Qual seria a melhor e mais simples for-
ma de resolver problemas de classifi-
cação de dados, como no caso de ser-

viços bancários, controle de entrada e saída 
de pessoas e diagnósticos médicos? Existem 
diversos métodos, como as funções mate-
máticas e as redes neurais (sistemas com-
putacionais inspirados no sistema nervo-
so central). E existem as árvores de decisão, 
aplicações baseadas no fornecimento de da-
dos a computadores específicos, de modo a 
permitir que aprendam por si mesmos. Seu 
pleno funcionamento apoia-se nos algorit-
mos, sequências de instruções executáveis 
que oferecem soluções a determinados pro-
blemas. Cada árvore de decisão, por sua vez, 
opera a partir de um nó interno com per-
guntas-chave, cujas respostas levam a outras 
perguntas mais específicas, gerando por fim 
nós terminais – conjuntos de dados conver-
tidos em informações. A sequência comple-
ta de comandos é, então, incluída em um nó 
folha (rótulo), como é chamado o resultado 
de cada operação (vide infográfico).

As árvores de decisão são amplamen-
te utilizadas no aprendizado de máquina 

(machine learning), método de análise de da-
dos que automatiza a construção de mo-
delos analíticos. Sua vantagem em rela-
ção a outras ferramentas está na facilidade 
de interpretação dos dados, conforme ob-
serva Márcio Porto Basgalupp, docente 
da disciplina de Ciência da Computação 
do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT/
Unifesp) - Campus São José dos Campos. Ele 
coordena o projeto Programação Genética 
para Evolução de Algoritmos de Indução 
de Árvores de Decisão, que faz parte do 
Programa de Apoio a Jovens Pesquisadores 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (Fapesp). Baseado nas 
recentes descobertas da área, o pesquisador 
propôs o HEAD-DT, algoritmo evolucioná-
rio (que se aperfeiçoa sem a intervenção 
humana), hiper-heurístico, que gera auto-
maticamente outros comandos, capazes de 
formar novas árvores de decisão. 

Heurística parece uma palavra estranha, 
mas o termo se aplica a diversos campos 
do conhecimento. O dicionário Michaelis, 
por exemplo, contém uma definição, relati-
va à Pedagogia, que dá pistas interessantes 

para entender seu conceito na Ciência da 
Computação: significa o método educacio-
nal que incentiva o estudante a buscar so-
luções diante de uma situação-problema, 
promovendo o aprendizado baseado na ex-
periência pessoal. Quando falamos de má-
quinas, a heurística consistiria na aplicação 
de métodos de aprendizado automatizado. 
Logo, uma hiper-heurística reuniria, em um 
só sistema, várias heurísticas mais simples 
(diversas formas de solução para um mes-
mo problema), de modo a resolver os im-
passes da pesquisa computacional de for-
ma eficiente.

O projeto de programação genética 
para evolução de algoritmos resultou do 
doutorado-sanduíche de Basgalupp na 
Universidade de Kent (Inglaterra), orienta-
do por Alex Freitas, docente da referida ins-
tituição. A tese de doutorado, propriamen-
te dita, foi inspirada em Charles Darwin, 
tendo sido orientada no Brasil por André 
Carlos Ponce de Leon Ferreira de Carvalho, 
docente da Universidade de São Paulo (USP). 
Basgalupp, na época, decidiu explorar a hi-
per-heurística evolutiva, uma etapa mais 

ciência da computação

Genética digital
Pesquisa pioneira aposta na capacidade evolutiva de algoritmos 
para criar uma solução inédita em classificação de dados: o 
algoritmo evolucionário hiper-heurístico HEAD-DT

Valquíria Carnaúba avançada que a heurística computacional. 
“O algoritmo HEAD-DT parte de operações 
tradicionais de indução de árvores de deci-
são – desenvolvidas manualmente por pro-
gramadores. Conduzido por um algoritmo 
típico de busca evolutiva, combina os com-
ponentes mais adequados para o problema 
em questão. No final, espera-se que o algo-
ritmo genérico fabrique, automaticamente, 
um novo comando para, então, obter uma 
nova árvore de decisão. Cada solução é uma 
gênese, e o conjunto de soluções passa a ser 
combinada para que outras melhores apare-
çam”, explica o docente. 

Aprendizado de máquina x 
inteligência artificial
Embora o machine learning e a forma como 
opera nos remetam facilmente à inteligên-
cia artificial (AI), ambas tratam de tecnolo-
gias distintas. Enquanto a AI envolve má-
quinas que podem realizar tarefas que são 
características da inteligência humana, o 
aprendizado de máquina seria uma ferra-
menta para alcançar a AI. Associar os dois 
termos é natural: afinal o desenvolvimento 

Designed by starline / Freepik
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Guarde esses termos: terapia genética 
e edição de genoma. A tecnologia ba-
seada na introdução de genes sadios 

em células “doentes” com o uso de técnicas 
de DNA recombinante, apesar de estuda-
da desde a década de 1970, ganhou prota-
gonismo na ciência contemporânea após 
a conclusão do projeto Genoma Humano, 
em 2003. As manchetes à época anuncia-
vam novas possibilidades para aqueles que 
sofrem com males causados por desordens 
genéticas. Após 16 anos, os estudos avançam 
na área. Cientistas ao redor do mundo têm 
se debruçado sobre tecnologias de edição 
genética, como a Crispr-Cas (pronunciada 
simplesmente “crisper”), que permite ativar 
ou desativar genes de interesse em organis-
mos vivos por meio de “tesouras molecula-
res” - como certas nucleases, proteínas que 
podem quebrar ligações entre os nucleotí-
deos (os blocos construtores dos ácidos nu-
cleicos DNA e RNA). 

Essas proteínas são hoje classificadas em 
três grandes grupos (tipos) de acordo com 
sua capacidade de cortar fitas de DNA em 
pontos específicos e ativar vias de reparo 
para “consertá-la”. Um deles possui como re-
presentante a, agora famosa, nuclease Cas9, 

que forma o sistema Crispr-Cas9 quando 
associado a um RNA guia, que direciona 
esse sistema para a região do DNA que será 
editada. 

Porém, há outros tipos de sistemas 
Crispr-Cas competentes para a função de 
corte de genes, como o sistema Csm, obje-
to de artigo publicado por Martin Wurtele, 
docente no Instituto de Ciência e Tecnologia 
(ICT/Unifesp) – Campus São José dos 
Campos. Dedicado a uma linha de pesqui-
sa sobre Biologia Estrutural de proteínas de 
importância biomédica, Wurtele publicou 
em 2016, junto a Claudia Campos, Marcelo 
Mori e André Zelanis, também docentes da 
universidade, artigo sobre a formação de 
complexos Crispr-Csm em bactérias da es-
pécie Thermotoga maritima, capazes de viver 
em altas temperaturas.

Crispr é a sigla para Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats, ou 
seja, repetições palindrômicas curtas agru-
padas e regularmente interespaçadas. Essas 
repetições correspondem a regiões do DNA 
bacteriano onde se encontram  sequências 
que contêm instruções para produzir molé-
culas de RNA não codificantes para proteí-
nas que são capazes de reconhecer moléculas 

desses dois campos está diretamente ligado 
à revolução digital, que modifica – dia após 
dia – o modo como produzimos e lidamos 
com um volume crescente de dados (no for-
mato de vídeos, fotos, posts em redes sociais 
e blogs, entre outros de uma extensa lista). 

As árvores de decisão tornaram-se cru-
ciais para aperfeiçoar negócios em platafor-
mas de e-commerce, por exemplo, facilitando 
transações, antecipando as necessidades de 
clientes e otimizando preços. Mas o que in-
dica se um algoritmo é bom ou não? A res-
posta depende do refinamento dos atri-
butos que compõem o algoritmo. Quanto 
maior a taxa de acerto, melhor o algoritmo. 

Os pesquisadores trabalham com comandos 
personalizados, criando diferentes softwares 
para determinados domínios de aplicação. 

“Tentamos encontrar qual o algoritmo mais 
específico para um dado problema. É mais 
simples encontrar uma solução específica 
do que uma geral”, complementa o autor.

O maior desafio encontrado duran-
te o desenvolvimento do projeto – segun-
do Basgalupp – foi justamente seu caráter 
pioneiro. Houve vantagens óbvias no fato 
de ser novidade, mas os pesquisadores fo-
ram obrigados a enfrentar a ausência de 
trabalhos relacionados para serem usados 
como base. Verificou-se, inclusive, a difi-
culdade de entendimento por parte de pes-
soas que eram da mesma área. Para além 
do ônus, entretanto, o ineditismo trou-
xe o bônus: a pesquisa originou o artigo A 
Hyper-Heuristic Evolutionary Algorithm 
for Automatically Designing Decision-
Tree Algorithms, premiado na conferên-
cia Genetic and Evolutionary Computation 
Conference (Gecco), sobre computação evo-
lutiva, que se realizou na Filadélfia (EUA). 
O prêmio resultou em um convite para os 
pesquisadores submeterem uma versão am-
pliada do trabalho ao periódico Evolutionary 
Computation Journal.

Artigos relacionados:
BASGALUPP, Márcio P.; 
CARVALHO, André C. P. L. 
F. de; BARROS, Rodrigo C.; 
RUIZ, Duncan D.; FREITAS, 
A. A. Lexicographic multi-
objective evolutionary 
induction of decision trees. 
International Journal of Bio-
Inspired Computation, [s.l.], 
v. 1, n. 1/2, p. 105–117, 2009. 
Disponível em: <https://
www.inderscience.com/info/
inarticle.php?artid=22779>. 
Acesso em: 12 abr. 2019.

BARROS, Rodrigo Coelho; 
BASGALUPP, Márcio Porto; 
CARVALHO, André C. P. 
L. F. de; FREITAS, Alex A. 
A survey of evolutionary 
algorithms for decision-tree 
induction. IEEE Transactions on 
Systems, Man, and Cybernetics 
- Part C: Applications and 
Reviews, [s.l.], v.42, n.3, p. 
291-312, maio 2012. Disponível 
em: <https://ieeexplore.
ieee.org/stamp/stamp.
jsp?tp=&arnumber=5928432>. 
Acesso em: 12 abr. 2019.

BARROS, Rodrigo 
Coelho; RUIZ, Duncan D.; 
BASGALUPP, Márcio Porto. 
Evolutionary model trees for 
handling continuous classes in 
machine learning. Information 
Sciences, [s.l.], v. 181, n. 5, p. 
954–971, mar. 2011. Disponível 
em:  <https://doi.org/10.1016/j.
ins.2010.11.010>. Acesso em: 12 
abr. 2019.

BARROS, Rodrigo C.; 
BASGALUPP, Márcio P.; 
CARVALHO, André C. P. L. 
F. de. Investigating fitness 
functions for a hyper-heuristic 
evolutionary algorithm in 
the context of balanced and 
imbalanced data classification. 
Genetic Programming and 
Evolvable Machines, [s.l.], v. 
16, n. 3, p. 241-281, set. 2015. 
Disponível em: <https://link.
springer.com/article/10.1007/
s10710-014-9235-z>. Acesso em: 
16 abr. 2019.

Exemplo de árvore de decisão

Clima ideal para levar o animal 
de estimação a um passeio
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Valquíria Carnaúba

edição de genoma

Engenharia genética 
avança no combate a 
infecções
Estudo elucida pontos ainda desconhecidos sobre sistema imunológico de 
bactérias termofílicas (adaptadas a altas temperaturas)

Dedicado à computação 
evolutiva, Márcio 
Basgalupp explica como 
o algoritmo HEAD-DT, 
proposto em seu estudo, 
pode facilitar tomadas 
de decisão para a geração 
automática de árvores de 
decisão
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para efetuar o corte de genes invasores. 
Wurtele explica que a análise do arranjo 
proteína-RNA do Csm-crRNP envolve eta-
pas de purificação, cristalização e determi-
nação das proteínas que formam o comple-
xo Csm da Thermotoga maritima.

“Comparamos características estruturais 
de uma proteína denominada Csm2 com di-
versos métodos de análise, como, por exem-
plo, simulação por dinâmica molecular com 
objetivo de adquirir mais conhecimento so-
bre como obter proteínas resistentes a altas 
temperaturas”, explica. Suas observações 
indicaram que o Csm forma uma estrutu-
ra dimérica em cristais e in vitro, ocorren-
do muito provavelmente o mesmo in vivo. 

“Esses dímeros passam a ser considerados 
importantes também para o entendimen-
to das semelhanças e diferenças entre os di-
versos sistemas Crispr-Cas”, comemora o 
pesquisador.

Wurtele define a descoberta como um 
grande exemplo de como a pesquisa básica 
pode beneficiar a pesquisa aplicada. “Tanto 
o estudo do sistema Crispr-Cas como o de 
proteínas resistentes a altas temperaturas 
são temas importantes e atuais na política 
científica de demanda por aplicabilidade. 
No caso do estudo de enzimas resistentes 
a altas temperaturas, abre-se caminho para 
aplicações industriais interessantes, como 
a degradação de biomassa para fins de ob-
tenção de biocombustíveis. São exemplos de 
como uma estratégia acadêmica que pro-
move pesquisa básica pode fomentar apli-
cações industriais muito relevantes mesmo 
que não necessariamente grupos de pesqui-
sa acadêmica tenham os recursos e o tempo 
necessários para o desenvolvimento de um 
produto final comercial. Muito importante 
ter em mente que desenvolvimento de pro-
dutos exige, muitas vezes, um compromisso 
de investimento elevado demais para insti-
tutos acadêmicos”, finaliza.

Artigos relacionados:
GALLO, G.; AUGUSTO, G.; 
RANGEL, G.; ZELANIS, A.; 
MORI, M. A.; CAMPOS, 
C. B.; WÜRTELE, M. 
Structural basis for dimer 
formation of the CRISPR-
associated protein Csm2 of 
Thermotoga maritima. FEBS 
Journal, v. 283, p. 694-703, 
fev. 2016. Disponível em: 
<https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/26663887>. 
Acesso em: 22 abr. 2019.

GALLO, G.; AUGUSTO, G.; 
RANGEL, G.; ZELANIS, A.; 
MORI, M. A.; CAMPOS, 
C. B.; WÜRTELE, M. 
Purification, crystallization, 
crystallographic analysis 
and phasing of the CRISPR-
associated protein Csm2 
from Thermotoga maritima.  
Acta Crystallographca 
Section F Structural Biology 
Communications, v. 71, 
n. 10, p. 1223-1227, out. 
2015. Disponível em: 
<https://doi.org/10.1107/
S2053230X15014776>. Acesso 
em: 22 abr. 2019.

de DNA de bacteriófagos (um tipo de vírus) 
que as infectam. Normalmente, após o con-
tato dessas bactérias com seus invasores 
naturais, os RNAs produzidos guiam as nu-
cleases do sistema Crispr para o DNA (ou 
também para o RNA) do bacteriófago inva-
sor para cortá-lo e inutilizá-lo, e, assim, blo-
quear a infecção.

O acionamento dessas áreas no genoma 
bacteriano funciona como um mecanismo 
de defesa contra infecções, neutralizando a 
reprodução do material genético viral por 
um processo denominado RNA de inter-
ferência. Da mesma forma, quando pega-
mos uma gripe, os vírus presentes no corpo 
também introduzem seu material genético 
em nossas células. No entanto, a cura, nes-
se caso, ocorre não pela presença de um sis-
tema Crispr, que é exclusivo de bactérias, 
mas graças a um verdadeiro exército de cé-
lulas do sistema imunológico, que combate 
a maior parte dos vírus que encontra.

O pesquisador parte de referências que 
já demostraram como a proteína Cas9 de-
fende bactérias durante invasões virais. A 
bactéria infectada produz a nuclease Cas9 
associada a moléculas de RNA guia. Caso o 
material genético do invasor (DNA ou RNA) 
possua sequência idêntica ao RNA da “me-
mória”, esse material genético será picotado 
e neutralizado. Mais precisamente, somen-
te quando a Cas9 se associa a uma estrutu-
ra formada por dois tipos de RNA, o Crispr 
RNA (crRNA) e o RNA de transcrição (tra-
crRNA), esse processo ocorre com sucesso. 
Assim, quando os componentes de RNA re-
conhecem o DNA alvo do vírus, permitem 
que a nuclease Cas9 destrua o material ge-
nético dos inimigos.

Já a defesa exercida pelo sistema Csm, se-
gundo o estudo, ocorre de maneira distin-
ta. Essa proteína associa-se a um comple-
xo ribonucleoproteínas do sistema Crispr 
(CrRNP), formando o sistema Csm-crRNP 
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O docente Martin Wurtele 
(ICT/Unifesp) junto à 
doutoranda Camila 
Coelho,  do Programa 
de Pós-Graduação 
em Biotecnologia, 
verificaram que a 
proteína Csm2 forma 
estruturas diméricas 
(um caso especial de 
polímero), constatação 
de grande importância 
para entender o sistema 
de defesa da Thermotoga 
marítima

Thermotoga maritima

O que é? 
Uma espécie de bactéria do filo dos 
Termotogas (Thermotogae), organis-
mos caracterizados por dois prin-
cipais aspectos: sobrevivem em 
temperaturas extremamente al-
tas (acima de 60°C, de onde vem o 
prefixo termo, do grego therme, que 
significa calor) e formam um enve-
lope semelhante a uma bainha (daí 
vem toga que também compõe seu 
nome). 

Para que serve?
Martin Wurtele, docente no Instituto de Ciência 
e Tecnologia (ICT/Unifesp) – Campus São José 
dos Campos, assim como pesquisadores no mun-
do todo, vêm estudando proteínas oriundas da 
Thermotoga maritima. Seus mecanismos de defe-
sa podem inspirar a produção de novos tipos de 
antibióticos. 

Do que se alimenta? 
A Thermotoga maritima é um baci-
lo anaeróbico: o oxigênio é tóxico 
para ela. Alimenta-se por meio de 
fermentação: metaboliza carbohi-
dratos, ou seja, açúcares e polímeros, 
e produz dióxido de carbono e gás 
hidrogênio como subprodutos da 
fermentação. Pode também meta-
bolizar a celulose e o xilano, renden-
do H2 (hidrogênio). Adicionalmente, 
esta espécie de bactéria pode redu-
zir íons de Ferro (Fe), para produ-
zir energia, utilizando a respiração 
anaeróbica.

Onde vive? 
Foi descoberta em 1986, na Ilha 
Vulcano (Itália), por dois pesquisa-
dores da Universidade de Ratisbona 
(Alemanha), Karl Stetter e Robert 
Huber. A Thermotoga maritima vive 
em nascentes termais e chaminés 
hidrotermais.

Como se reproduz? 
As bactérias se reproduzem asse-
xuadamente por bipartição (proces-
so em que uma célula se divide em 
duas). Ocorre a duplicação do DNA 
bacteriano e uma posterior divisão 
em duas células. 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26663887
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26663887
https://doi.org/10.1107/S2053230X15014776
https://doi.org/10.1107/S2053230X15014776
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Pós-graduação em números:
 2  programas de pós-graduação

 2  cursos de pós-graduação

 1  cursos de mestrado acadêmico

 1  curso de mestrado profissional

 29  estudantes de mestrado acadêmico

 31  estudantes de mestrado profissional

 37  docentes/orientadores credenciados

 88  estudantes titulados até 2018 
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campus osasco | eppen

Escola Paulista de Política, 
Economia e Negócios  
Desde sua implantação, foram desenvolvidos 72 projetos de iniciação científica,  
48 deles por meio do Pibic/CNPq e 24 com o apoio do programa Jovens Talentos para 
a Ciência da Capes Em funcionamento desde 2011, a Escola 

Paulista de Política, Economia e 
Negócios (Eppen/Unifesp) - Campus 

Osasco oferece, atualmente, cinco cursos 
de graduação: Administração, Ciências 
Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas e Relações Internacionais. 
Criado com o objetivo de proporcionar for-
mação profissional múltipla e diversificada, 
o campus visa à inserção proativa do estu-
dante na sociedade brasileira.

Estão matriculados na Eppen/Unifesp 
1.809 estudantes de graduação nas turmas 
de período integral e noturno. Seu projeto 
pedagógico inovador inclui uma área inter-
disciplinar e multiprofissional, denomina-
da eixo comum, que contribui para a forma-
ção cidadã e profissional de seus estudantes, 
buscando a interação entre as áreas consti-
tutivas da escola e promovendo a troca de 
experiências intelectuais, pessoais, sociais 
e profissionais.

São quatro os eixos comuns que com-
põem o Projeto Pedagógico da Graduação 
do campus: Compreensão da Realidade 
Brasileira e Relações Internacionais, 
Formação Humanística (FH), Formação 
Científica e Desenvolvimento de Pesquisa 
(FC) e Célula de Negócios (CN).

Já os eixos específicos são compostos 
pelas disciplinas relativas a cada curso de 
graduação. Para ampliar a possibilidade de 
formação interdisciplinar, muitas das disci-
plinas dos eixos específicos podem ser fre-
quentadas como disciplinas eletivas por es-
tudantes de outros cursos da Eppen/Unifesp.

Ela abriga também dois programas de 
pós-graduação, modalidade stricto sensu:  
o Mestrado Profissional em Gestão de 

Políticas e Organizações Públicas e o 
Mestrado Acadêmico em Economia e 
Desenvolvimento. Na modalidade a distân-
cia, oferece ainda dois programas de pós-

-graduação lato sensu (especialização), por 
meio da Universidade Aberta do Brasil: 
Gestão Pública e Gestão Pública Municipal.

Formado por 106 profissionais, o corpo 
docente da Eppen/Unifesp – em sua maioria 

– possui titulação de doutorado e obedece ao 
regime de dedicação exclusiva. O campus 
conta ainda com 53 técnicos administrati-
vos em educação.

Desde sua implantação, foram desen-
volvidos 72 projetos de iniciação científi-
ca, 48 deles por meio do Pibic-CNPq e 24 
com o apoio do programa Jovens Talentos 
para a Ciência, da Capes. Ciente de seu pa-
pel na vida pública do país, atualmente são 
mantidos dez projetos de extensão, com o 
objetivo de manter um estreito relaciona-
mento com a comunidade local, regional e 
nacional.

Dados extraídos do Sistemas Integrado de Informações Universitárias (SIIU) em 28/3/2019
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A distribuição de heranças no Brasil é 
altamente desigual e ainda mais acen-
tuada que a concentração de renda. 

Essa conclusão está na dissertação de mes-
trado de Samir Luna de Almeida, apresenta-
da ao programa de pós-graduação em Eco-
nomia e Desenvolvimento do Departamento 
de Economia da Escola Paulista de Políti-
ca, Economia e Negócios (Eppen/Unifesp) - 
Campus Osasco. Orientado pela docente Lu-
ciana Rosa de Souza, o trabalho mensurou, 
pela primeira vez, a distribuição das heran-
ças no país, usando as informações da Re-
ceita Federal, contidas nas declarações de 
imposto de renda das pessoas físicas e co-
nhecidas como grandes números.

No ano-calendário de 2016, perío-
do utilizado como base pelo pesquisa-
dor, dos 206.081.432 brasileiros, 28.003.647 

declararam imposto de renda; desse total de 
contribuintes, 335.036 declararam ter rece-
bido herança ou doação. Isto é, naquele ano, 
os herdeiros corresponderam a apenas 0,2% 
da população brasileira e a 1,2% dos decla-
rantes. Os valores herdados representaram 
3,3% das rendas totais e a 11% dos rendimen-
tos isentos. 

"No Brasil, embora a tributação sobre 
heranças seja estadual e não haja taxação 
em nível federal, os declarantes do impos-
to de renda também precisam informar à 
Receita Federal ganhos patrimoniais rece-
bidos na forma de doação ou herança, que 
são considerados isentos de impostos. Em 
termos de valor, essas transferências cons-
tituem a segunda maior categoria de renda 
que compõe os rendimentos isentos", escla-
rece Almeida. 

E os valores extraídos dessas declarações 
são bastante significativos: os 10% contem-
plados com as maiores transferências em 
2016 receberam, em média, uma herança 
ou doação de R$ 1.739.831,26 e, no mínimo, 
de R$ 543.613,09. Os 5% que concentraram 
as maiores quantias receberam, em média, 
R$ 2.995.438,93 e R$ 1.049.752,41, no míni-
mo. O percentual de 1% – que se enquadra 
nas mesmas condições –  recebeu, em média, 
R$ 10.203.411,39 e R$ 4.198.667,49, no mínimo. 
Por fim, no topo, a parcela de 0,1% recebeu, 
em média, R$ 39.928.748,45 e, no mínimo, R$ 
17.022.727,95. 

Outra conclusão importante mostrou 
uma desigual distribuição relativa e um alto 
grau de concentração das transferências: os 
10% que se apropriaram dos maiores valo-
res receberam 68,8% do total de doações e 

heranças; os 5% situados no topo ficaram 
com 59%; o percentual de 1%, com 39,6%; e a 
parcela de 0,1%, com 15,9%. Esses números 
reforçam o que já se previa teoricamente: a 
desigualdade na distribuição de heranças é 
mais acentuada que a de renda.

"Apesar de o estudo não tratar da mensu-
ração da desigualdade de renda, obteve-se 
um resultado esperado, tanto do ponto de 
vista teórico quanto do ponto de vista em-
pírico, a partir do que se conhece sobre ou-
tros países ao redor do mundo: o patrimônio 
tende a ser mais concentrado do que a renda. 
Mas foi a primeira vez em que isso foi medi-
do no Brasil", reforça o autor.

Riqueza gerando mais riqueza
Como lembra Almeida, as heranças e doa-
ções representam riquezas distribuídas ao 

E o rico cada vez
fica mais rico...

herança

A transmissão de bens é um mecanismo de reprodução das 
desigualdades de renda e riqueza entre gerações de brasileiros, 
mostra dissertação apresentada no Campus Osasco 
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longo de gerações, que podem ser adiciona-
das às riquezas acumuladas por uma pessoa 
ou podem ser reinvestidas, resultando em 
uma fortuna ainda maior. E a possibilida-
de de reinvestir as heranças, gerando novos 
rendimentos, foi outro aspecto abordado 
pelo estudo. 

Para calcular esse ganho, o pesquisador 
simulou por quanto as heranças recebidas 
poderiam multiplicar-se, supondo que fos-
sem reaplicadas com rendimento no valor 
da taxa Selic de dezembro de 2016 (13,75% ao 
ano), descontada a inflação acumulada des-
se mesmo ano, que ficou em 6,58%, segundo 
o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
(INPC) do IBGE. Dessa forma, chegou-se a 
um rendimento anual de 7,17%. 

Nessa simulação, foram estimados rendi-
mentos ao longo de 25 anos. Ou seja, alguém 
recebe uma herança aos 50 anos, com expec-
tativa de vida de 75 anos; durante esse tem-
po, o valor herdado terá rendimento à taxa 
de 7,17% ao ano. Como resultado tem-se que 
a herança recebida em 2016 será 5,65 vezes 
maior em 2041.

Tributação federal 
E de que forma a tributação de heranças em 
nível federal contribuiria para a menor con-
centração de renda? Almeida explica que há 
um relativo consenso entre estudiosos das 
desigualdades de que, de modo geral, taxa-

-se pouco o patrimônio no Brasil e muito o 
consumo e a produção. "A tributação sobre 

Dissertação relacionada:
ALMEIDA, Samir Luna 
de. Distribuição de heranças 
no Brasil: o que dizem os 
dados da Receita Federal. 
2018. 46 f. Dissertação 
(Mestrado em Economia 
e Desenvolvimento) - 
Escola Paulista de Política, 
Economia e Negócios, 
Universidade Federal de São 
Paulo, Osasco.

Falta de dados dificulta elaboração de 
políticas contra a desigualdade
Uma dificuldade muito comum nos estudos  tributários, também detectada 
por Samir Luna de Almeida, foi a indisponibilidade de microdados. "Como 
não houve acesso a estes, efetuamos uma série de operações matemáticas 

– como interpolações – com as tabelas disponibilizadas para poder extrair 
delas alguma informação mais elaborada. Ainda assim, foi necessária mui-
ta parcimônia na hora de tirar conclusões." 

Outros empecilhos estavam relacionados aos dados divulgados pela 
Receita Federal, os quais se revelaram "engessados", embora melhores quan-
do comparados aos de alguns anos atrás, de acordo com o pesquisador. 

A desigualdade – para ele – é um tema urgente, que se apresenta como 
um fenômeno multifacetado. Torna-se, pois, necessário estudá-lo e discu-
ti-lo em seus aspectos moral, teórico e empírico. "Para tanto, precisamos 
reforçar o acesso aos dados, especialmente os tributários, e ampliar os re-
cursos destinados ao estudo do assunto", alerta.

Almeida considera, ainda, que as heranças equiparam-se a outros bens 
patrimoniais declarados no imposto de renda, no tocante à definição de 
preço, que costuma ocorrer apenas em momentos de compra e venda. Os 
valores são, em geral, atualizados conforme o valor nominal, e não de mer-
cado; e no ato da transferência por doação ou herança, o incentivo à decla-
ração pelo preço nominal é mantido.

"Neste trabalho, ao tratar de doações e heranças com base no imposto de 
renda, foi possível fazer uma abordagem nacional; porém, a restrição tem-
poral ainda é grande. E, além disso, os dados da Receita Federal tendem à 
subestimação dos valores reais, diferentemente do que consta em docu-
mentos de cartório ou em testamentos", assegura.

Mais transparência
Utilizada no estudo, a publicação dos 
grandes números para o ano-calendário 
de 2016 foi a que reuniu, até o momen-
to, as informações mais amplas sobre as 
rendas com maior desagregação, sobre 
as categorias de gênero e faixa etária dos 
contribuintes e sobre os valores declara-
dos de doações e heranças, conforme 
diversos modos de ordenação e organi-
zação. "Com esse tipo de dado foi possí-
vel avançar bastante na mensuração da 
transmissão de heranças no Brasil", afir-
ma o pesquisador.

Valores médios de heranças ou doações recebidas em 2016

10%
5%
1%

0,1%

R$ 1.739.831,26

R$ 2.995.438,93

R$ 10.203.411,39

R$ 39.928.748,45

heranças em nível federal poderia ajudar a 
tornar o sistema tributário brasileiro me-
nos injusto e até, talvez, contribuir para 
tornar possível a diminuição de impostos 
indiretos." 

O autor acredita que esse debate é bas-
tante bem-vindo, mas é preciso elaborar 
propostas concretas, inclusive para torná-

-las politicamente possíveis de executar. 
"Um melhor entendimento sobre o assunto 
poderia, portanto, subsidiar a implementa-
ção ou alteração de políticas tributárias ou 
políticas públicas que afetam o acúmulo e a 
distribuição de patrimônio", complementa.

Embora o estudo tenha trazido impor-
tantes contribuições para a melhor com-
preensão acerca da transmissão de heranças 
e doações, Almeida ressalta que ainda res-
ta muito por fazer quando o assunto recai 
sobre heranças. Afinal, ele questiona, quão 
subestimados estão os dados da Receita 
Federal se forem comparados com os da-
dos dos inventários e cartórios? Quais são 

os componentes das heranças: imóveis ur-
banos, terras? Qual o impacto dos impostos 
estaduais sobre as heranças?

"Apesar de essas perguntas ainda neces-
sitarem de respostas, o presente trabalho 
avança no entendimento sobre a desigual-
dade na distribuição das heranças, bem 
como nas questões empíricas implicadas no 
uso dos grandes números da Receita Federal", 
conclui.
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Samir Luna de Almeida e 
a orientadora do trabalho, 
Luciana Rosa de Souza
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Dados comprovam os benefícios que 
as faixas exclusivas de ônibus tra-
zem para o cotidiano dos passagei-

ros que utilizam esse meio de transporte: em 
2014, a duração das viagens foi reduzida em 
até 40 minutos por dia, segundo avaliação 
da Companhia de Engenharia de Tráfego 
(CET). Mas qual é o impacto gerado pelas 
faixas sobre os veículos que trafegam fora 
delas? Em busca de resposta, o pesquisador 
Rafael Martins de Oliveira analisou a efeti-
vidade dessa política de mobilidade urbana 
em uma amostra de vias da cidade de São 
Paulo, com base nas medições de velocidade 
média fornecidas pela CET e pela São Paulo 
Transporte S. A. (SPTrans), disponíveis no 
Portal da Transparência.

O estudo em questão, elaborado sob a 
orientação de Eduardo Luiz Machado e 
coorientação de Diogo de Prince Mendonça, 
ambos docentes da Escola Paulista de 
Política, Economia e Negócios (Eppen/
Unifesp) - Campus Osasco,  foi apresenta-
do como dissertação de mestrado ao pro-
grama de pós-graduação em Economia e 
Desenvolvimento. Nele foram analisadas 
139 vias importantes, 44,6% das quais pos-
suem faixas exclusivas, implantadas entre 
2010 e 2015, período em que foram inaugu-
radas aproximadamente 446 km desses es-
paços demarcados para ônibus.

Parte dos resultados apontou que, nas 
vias onde foram instaladas faixas exclusivas, 
a velocidade média dos veículos que trafega-
vam fora delas variou entre 0% e +4,55%. Ou 
seja, a faixa exclusiva de ônibus, no máximo, 
aumentou a velocidade média dos demais 
veículos e, no mínimo, não a afetou. 

O estudo também mostrou que os efeitos 
produzidos não foram homogêneos, varian-
do entre 0% e +15,0%, em função do modo 
como a faixa foi utilizada em relação a seu 
horário de funcionamento e de acordo com 
a região da cidade na qual ela se situava – 
norte, sul, leste, oeste e centro. A zona oeste 
foi o local onde as faixas apresentaram os 
maiores resultados positivos, com o aumen-
to da velocidade média entre 11,2% e 14,6%; 
na zona leste verificou-se um aumento de 
7,96% e na zona central, de 8,9%. 

Quanto ao tempo de deslocamento, os 
efeitos foram maiores para os usuários que 
trafegavam nas vias com faixas exclusivas e 
naquelas com faixas que funcionavam du-
rante a manhã, ambas na zona oeste, obser-
vando-se – em cada caso – a redução de 9,6% 
e 10,3%, respectivamente.

"Esses resultados são extremamente inte-
ressantes para o gestor público, pois ressal-
tam a heterogeneidade na eficácia da polí-
tica, mostrando que não apenas o modo de 
funcionamento da faixa altera seu resultado, 

mobilidade urbana
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Faixas exclusivas de ônibus 
melhoram o cotidiano na 
cidade de São Paulo
Redução do tempo médio de viagens de coletivos e maior disciplina 
no trânsito afetam positivamente a vida dos paulistanos
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Faixas exclusivas
• Permitida a circulação 
de automóveis nos 
feriados, da 0h até às 4h
- Táxi com passageiro: 
qualquer horário e dia 
da semana; 
• Táxi sem passageiro: 
permitida circulação de 
segunda a sexta-feira, 
da 0h até às 4h

Dissertação relacionada:
OLIVEIRA, Rafael Martins. 
Impactos da adoção de faixas 
exclusivas de ônibus: uma 
análise do caso de São 
Paulo. 2018. 81 f. Dissertação 
(Mestrado em Economia 
e Desenvolvimento) - 
Escola Paulista de Política, 
Economia e Negócios, 
Universidade Federal de São 
Paulo, Osasco.

mas também a região onde está localizada. 
Constatamos que o horário da faixa parece 
afetar sua eficiência: assim, as faixas que 
funcionavam em períodos mais focalizados 
(manhã, tarde e manhã/ tarde), justamente 
os momentos de maior congestionamento, 
apresentaram um efeito maior sobre os ou-
tros veículos que trafegavam na via do que 
as faixas que operavam em períodos mais 
longos do dia (período crítico) e que abran-
giam tanto o horário de pico como os mo-
mentos em que o trânsito era menos intenso 
na via", explica Oliveira, ao citar outros re-
sultados importantes das análises.

 Por fim, o autor ressalta que o estudo 
também indicou que a avaliação da política 
pública de incremento das faixas exclusivas 
deve ser feita em conjunto com outras ações 
públicas que impactam a mobilidade urbana, 
como – por exemplo – a redução de veloci-
dade, uma vez que nas vias onde ocorreram 
a implantação das faixas e a redução da ve-
locidade máxima permitida observou-se a 
alteração da velocidade média dos veículos.

 

Estratégia começou a ser  
adotada nos anos 1970
As faixas exclusivas para ônibus, uma das políticas adotadas 
para amenizar os problemas de mobilidade nas grandes ci-
dades brasileiras, começaram a ser implantadas na cidade de 
São Paulo na década de 1970, de acordo com o pesquisador 
Rafael Martins de Oliveira. Baseando-se em dados da CET, o 
estudo lembra que a primeira faixa exclusiva de ônibus foi 
criada na avenida Celso Garcia.

Já o primeiro corredor, outra medida para facilitar o tráfe-
go de ônibus nas vias da cidade, foi instalado em 1980, na ave-
nida Paes de Barros. Enquanto os corredores de ônibus foram 
construídos paulatinamente, de tal modo que em 2015 exis-
tiam 18 corredores (95,9 km), as faixas exclusivas só ganha-
ram importância a partir de 2013, ano em que foi demarcada 
a maior extensão em quilômetros (375,2 km) de faixas desde 
o início dessa política no município de São Paulo.

Oliveira salienta que existem diferenças consideráveis en-
tre os corredores e as faixas exclusivas de ônibus: enquanto 
a implantação dos corredores exige obras de readequação 
das vias, com a construção de faixa própria para o tráfego e a 
adaptação dos pontos de parada, as faixas exclusivas são ins-
taladas a partir da remarcação do asfalto, destacando o perí-
metro que será destinado ao tráfego dos ônibus (usualmente, 
a faixa à direita da via).

Década de 1970 
Início da implantação das faixas 
exclusivas

1972 
Inauguração do primeiro trecho 
do metrô de São Paulo

1980 
Inauguração do primeiro 
corredor de ônibus

2012 
Aprovação do Plano Nacional de 
Mobilidade Urbana

2013 
Inauguração de 370 km de faixas 
exclusivas

09/2014 
Liberação do tráfego de táxis 
com passageiro em todas as 
faixas

2016 • Proibição do tráfego de 
ônibus fretados em corredores e 
faixas exclusivas

Corredores e faixas exclusivas de ônibus em São Paulo (2017)

Corredores de ônibus
• Permitida a circulação 
de automóveis todos os 
dias, das 23h às 4h
• Táxi com passageiro: 
qualquer horário e dia 
da semana
• Táxi sem passageiro: 
permitida circulação de 
segunda a sexta-feira, 
da 0h até às 4h

Metodologia
Na pesquisa, foi empregado o método de 
diferença-em-diferenças (DD), um instru-
mento de avaliação não experimental que 
mensura os impactos gerados pela política 
de faixas exclusivas de ônibus. 

"Devido à adoção desse modelo, foi ne-
cessária a definição do grupo de controle e 
do grupo de tratados: considerou-se como 
grupo de controle as vias em que não foram 
implantadas faixas exclusivas durante os 
anos de 2010 a 2015; já o grupo de tratados 
correspondeu às vias com faixas exclusivas 
no momento da medição – ou seja, uma via 
tornou-se tratada a partir do momento em 
que recebeu uma faixa exclusiva", esclarece 
o pesquisador.

Cidade sobre rodas
Segundo dados da Pesquisa de Mobilidade 
Urbana de 2012, realizada pelo Metrô de São 
Paulo, o sistema de transporte da cidade de 
São Paulo atende aproximadamente a 25,3 
milhões de passageiros por dia, os quais uti-
lizam transporte motorizado para se deslo-
carem. Em mais da metade dessas viagens, 
os usuários utilizam o próprio automóvel 
(28,3%) ou ônibus coletivo (21,5%) – meios 
de transporte potencialmente afetados pe-
las faixas exclusivas de ônibus.

"Outro ponto importante que a pesquisa 
ressalta é o fato de o tempo de deslocamento 
dos usuários de ônibus ser mais que o dobro 
do tempo gasto pelos usuários de automó-
vel. A política de faixas exclusivas de ônibus 
visa justamente reduzir a disparidade entre 
o tempo médio dos que utilizam o transpor-
te público e o privado”, justifica Oliveira.

Modais das viagens na região metropolitana de São Paulo

por transporte coletivo

a pé

com veículos particulares

41,4 milhões de  
viagens por dia

de bicicleta

36,8%

31,1%

31,2%

0,9% Gráfico elaborado a partir de dados 
da Pesquisa Origem e Destino 2017, 

do Metrô de São Paulo
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O pesquisador Rafael 
Martins de Oliveira e 
o orientador Eduardo 
Luiz Machado (dupla 
ao centro), durante 
apresentação do trabalho 
dissertativo
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Números recentes divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) apontam que 

existem mais de 13.1 milhões de brasileiros 
desempregados. Com isso, a taxa de desocu-
pação alcançou a marca de 12,4% no trimes-
tre encerrado em fevereiro de 2019. Lendo 
esses dados, é improvável de imaginar que 
até pouco tempo atrás a economia do país 
vivenciava, supostamente, o que os espe-
cialistas chamam de uma situação de pleno 
emprego.

“O conceito teórico de pleno emprego 
pode ser entendido como um contexto no 
qual, considerando um determinado perío-
do de tempo, toda a população que se en-
contra apta e com o desejo de trabalhar en-
contra um posto de trabalho disponível, em 
razão da continuada expansão do nível de 
demanda efetiva”, explica o pesquisador 
André Corrêa Barros. "Dessa maneira, não 
existe desperdício dos fatores de produ-
ção disponíveis e a economia opera, então, 
em seu nível máximo de capacidade, o que, 

potencialmente, tenderia a proporcionar 
uma melhora nas condições de vida da po-
pulação", continua.

Barros analisou o mercado de traba-
lho brasileiro recente e as condições de 
aproximação ao pleno emprego em sua 
dissertação de mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Economia 
e Desenvolvimento da Escola Paulista de 
Política, Economia e Negócios (Eppen/
Unifesp) - Campus Osasco, orientada por 
Marcelo Soares de Carvalho. O objetivo do 
estudo foi contextualizar a experiência de 
crescimento da economia brasileira duran-
te os anos de 2002 a 2015, bem como  carac-
terizar os postos de trabalho gerados nesse 
período.

"Recentemente, a nossa economia passou 
por um período de crescimento atrelado a 
melhorias no mercado de trabalho, fato ja-
mais ocorrido anteriormente. Essa condição 
inédita fez com que se instalasse uma acir-
rada discussão acerca da existência ou não 
de uma situação de pleno emprego no Brasil, 

principalmente pelas taxas historicamente 
baixas de desemprego registradas no perío-
do, que chegou a apenas 4,3% durante 2014", 
exemplica.

Não foi dessa vez...
De acordo com os resultados obtidos pelo 
trabalho, o pleno emprego brasileiro mos-
trou-se extremamente frágil, sendo essa 
condição descartada completamente. Após 
esse período analisado, como destaca o pes-
quisador, o mercado de trabalho registrou 
uma rápida inversão desses bons resulta-
dos, com sucessivas quedas na criação de 
empregos.

Uma característica que contribuiu para 
isso, segundo Barros, é o desemprego estru-
tural existente no país, resultante do próprio 
processo de sua formação histórica, marca-
da pelo escravismo, pela imigração europeia 
durante a transição para o trabalho assala-
riado, pela ineficiência da regulação pública 
no que diz respeito ao mercado de trabalho e 
também pela rápida transição populacional 

entre o campo e a cidade no período da in-
dustrialização brasileira.

"Após décadas marcadas por uma estag-
nação econômica seguidas pela desregula-
mentação e abertura econômica indiscri-
minada, o Brasil experimentou um ciclo de 
crescimento vigoroso, com o aumento do 
emprego e do rendimento real do trabalho. 
Assim, foi possível observar importantes 
mudanças quanto à inclusão social da popu-
lação mais vulnerável e na recomposição dos 
quadros da gestão pública e de setores da 
proteção social, contribuindo efetivamente 
para uma melhora no que tange ao merca-
do de trabalho".

Porém, ele destaca que essa melhora ob-
servada fora alcançada sem a adoção de um 
novo e efetivo plano de desenvolvimento 
econômico, não estando atrelada a uma re-
versão estrutural. Dessa forma, houve uma 
forte geração de postos de trabalho no se-
tor terciário – comércio e prestação de ser-
viços –, os quais requerem pouca qualifica-
ção e resultam em baixa produtividade e 

economia

Daniel Patini

Frágil,  
extremamente frágil
Estudo descarta a ideia de que o mercado de trabalho do Brasil 
tenha vivenciado uma situação de pleno emprego
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remuneração, ao contrário da mão de obra 
absorvida pela indústria e em segmentos 
correlatos. Ademais, para o pesquisador, o 
menor crescimento da população economi-
camente ativa (PEA) estaria relacionado a 
esse perfil precário de absorção de mão de 
obra, o qual, por ser muito pouco atrativo 
para os trabalhadores, favoreceu a redução 
da população disposta a trabalhar, influen-
ciando para baixo as taxas de desocupação.

"Sem dizer que boa parte do potencial de 
adensamento do mercado interno via ex-
pansão do consumo das famílias foi cana-
lizado para as importações, em detrimento 
da produção interna", aponta Barros. "Além 
disso, para a existência de pleno emprego 
em economias subdesenvolvidas, como é o 
caso do Brasil, somente a elevação do nível 
de demanda efetiva não se mostra suficien-
te; é necessário também expandir o volume 

de investimento, a fim de absorver todo o 
contingente de trabalhadores existente, o 
chamado desemprego estrutural".

Remuneração
Para Barros, é possível dizer que os anos 
2000 foram marcados por um elevado grau 
de formalização das relações do trabalho no 
Brasil, período no qual a taxa da população 
ocupada com carteira assinada passou de 
46,2% em 2002 para 54% em 2015 – atingin-
do 55,3% em 2014 –, refletindo na diminui-
ção das taxas de ocupações sem carteira as-
sinada, variando de 21% em 2002 para 13,3% 
em 2015.

Como consequência disso, o rendimento 
médio das pessoas ocupadas cresceu, apro-
ximadamente, 16,2% entre os anos de 2002 a 
2015, passando de um valor de R$ 1.973 para 
R$ 2.293. A maior variação ficou por conta da 
remuneração do setor público, que avançou 
33,7% (passando de R$ 2.773 em 2002 para 
R$ 3.707 em 2015), seguido pelos trabalha-
dores sem carteira assinada, com variação 
de 29% (de R$ 1.228 para R$ 1.585), trabalha-
dores por conta própria, que cresceu 20,8% 
(de R$ 1.651 para R$ 1.993), e, com menor ní-
vel de crescimento, os ocupados com cartei-
ra de trabalho assinada, que passou de R$ 
1.872 em 2002 para R$ 2.091 em 2015, varia-
ção de 11,7%.

A economia em números
Conforme os dados apresentados pelo estudo, a 
configuração do emprego formal brasileiro passou 
por uma considerável transformação entre os anos 
de 2002 e 2014, com destaque para os aumentos da 
participação relativa do setor de serviços (de 32% 
para 34,9%), do comércio (de 16,8% para 19,6%) e da 
construção civil (de 3,9% para 5,7%). Contrariamente, 
houve diminuições relativas da administração públi-
ca (de 23,7% para 18,9%) e na indústria de transfor-
mação (de 18,2% para 16,5%).

Em 2004, a taxa de desemprego medida pelo IBGE, 
por meio da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), 
realizada em seis regiões metropolitanas, apontou 
um valor de 9,7%, ficando abaixo da registrada nos 
anos 2002 e 2003. Em 2005, em um cenário de me-
nor crescimento econômico, a taxa subiu para 10,2%. 
Foi somente a partir de 2006 que o número de deso-
cupados começou um ciclo de queda mais intenso, 
atingindo uma marca historicamente baixa de 4,3% 

em dezembro de 2014.
Ainda de acordo com a PME, o nível de ocupação, 

isto é, a proporção de pessoas efetivamente ocupadas 
em relação à população em idade ativa (PIA) passou 
de 49,5% em dezembro de 2002 para 51,3% em de-
zembro de 2015, enquanto que o nível de ocupação 
em relação à população economicamente ativa pas-
sou de 89,5% em dezembro de 2002 para 93,1% em 
dezembro de 2015.

De maneira geral, segundo informações dispo-
nibilizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), o número de trabalhadores formais no merca-
do de trabalho brasileiro cresceu aproximadamente 
72,8% entre 2002 e 2014, o que equivale a uma mé-
dia de pouco mais de 6% ao ano. Mais precisamen-
te no período de 2011 a 2014, ainda que o Produto 
Interno Bruto (PIB) demonstrasse sinais de desace-
leração, o mercado de trabalho formal cresceu 7,1% 
anualmente.

Dissertação relacionada:
BARROS, André Corrêa. 
Mercado de trabalho brasileiro 
recente: uma análise das 
condições da aproximação 
ao “pleno emprego”. 2018. 
105 f. Dissertação (Mestrado 
em Economia) – Escola 
Paulista de Política, 
Economia e Negócios, 
Universidade Federal de São 
Paulo, Osasco. 

André Corrêa Barros (à 
esquerda) e o orientador 
do trabalho, Marcelo 
Soares de Carvalho (à 
direita)
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Esta obra convida a pen-
sar sobre as dificuldades 
das vias de comunicação, 
a reelaboração do legado 
indígena de saberes e 
práticas necessários para 
“navegar” pelos sertões, 
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alianças e conflitos entre 
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da expansão territorial 
da América portuguesa. 
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Com mais de 40 anos de história, a AFIP - Associação 
Fundo de Incentivo à Pesquisa é uma instituição 
privada, sem fins lucrativos e filantrópica que atua no 
país por meio de seus diversos institutos, com foco 
em pesquisa científica, relevância social e serviços, 
voltados à saúde.

A AFIP tem orgulho de 
apoiar e caminhar ao 
lado de quem promove 
o desenvolvimento 
científico, a 
capacitação e a 
inovação tecnológica. 

www.afip.com.br
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