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editorial
Política editorial da revista Entreteses

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 futura publicação; entretanto, dada a quantidade limitada
de páginas do periódico, o CC selecionará para publicação
imediata aquelas que melhor se enquadrarem na temática de cada edição.

Acesse on-line as
edições anteriores

www.unifesp.br/entreteses
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3. Com exceção dos artigos assinados, as matérias serão
redigidas por uma equipe de jornalistas, em linguagem
rigorosa, mas acessível a não especialistas, incluindo-se
no final as referências bibliográficas ou de documentos
eletrônicos, de acordo 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 pesquisador 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 publicadas, prioritariamente, matérias que contemplem o trabalho de pesquisadores da própria Unifesp, cabendo ao
CC a decisão de divulgar ou não pesquisas desenvolvidas
em outras instituições.
III – Recomendações gerais
1. Encorajamos os pesquisadores da Unifesp a enviarem
informações básicas sobre os trabalhos desenvolvidos às
respectivas Câmaras de Pós-Graduação e Pesquisa, para
efeito de triagem 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 oportunidade de ser conhecidos pela comunidade e, ao mesmo tempo, valorizando o trabalho em equipe.
equipe.entreteses@unifesp.br

José Luiz Guerra

I – Do conteúdo da revista
Entreteses publica trabalhos de divulgação científica nas
seguintes 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
ciência, 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
realizados por pesquisadores dos campi da Unifesp, os
quais, pelas mais diversas razões, merecem ser apresentados com destaque. 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).

Para além de
19 de abril
(“ ... todo dia, era dia de índio...” - Baby do Brasil)

D

esde que em 1943, em referência ao
I Congresso Indigenista realizado em 19 de abril de 1940, Getúlio
Vargas decretou que 19 de abril seria oficialmente o “ Dia do Índio” no Brasil, muito aprendemos sobre, e com, os primeiros habitantes de nossa terra. Um pouco
da história sobre a troca de conhecimentos e experiências com a população indígena é contada neste número por médicos e
pesquisadores que a viveram, com destaque para o prof. Roberto Geraldo Baruzzi
e os médicos sanitaristas Sofia Mendonça
e Douglas Rodrigues. da Escola Paulista de
Medicina da Unifesp (EPM/Unifesp). A partir do sonho de Baruzzi de conhecer a situação de saúde da população indígena e prover-lhe assistência médica adequada, foram
iniciados muitos projetos de pesquisa, ensino e extensão.
O conhecimento e a experiência adquiridos serviram de base a um curso de especialização sobre a saúde indígena e à instalação
de um ambulatório especializado, oferecendo um ensino diferenciado aos profissionais
de saúde formados pela Unifesp. Nas matérias sobre o tema, emerge claramente a indissociabilidade das atividades de ensino,
pesquisa e extensão da instituição. Como
resultado dessas ações sinérgicas, mais de
20 teses de doutorado e 18 dissertações de
mestrado foram defendidas e mais de 100
artigos publicados, com foco em questões

relacionadas à população indígena. Outros Maria Lucia Oliveira de
estudos estão em andamento, como mos- Souza Formigoni
Pró-reitora de
tra a matéria sobre doenças crônicas, den- Pós-Graduação e Pesquisa
tre as quais aparece a síndrome metabólica,
que tem atingido também a população indígena. Muito aprendemos com eles sobre o
uso medicinal de plantas, um tema que tem
sido estudado há décadas pelo prof. Elisaldo
Carlini. Personagem principal da matéria
sobre o canabidiol – princípio ativo da cannabis sativa (maconha) ele discute os múltiplos aspectos relacionados ao tema, da legalização das drogas ao uso com finalidades
terapêuticas.
Isso é inovação – assim como o sistema
de monitoramento da atividade da enzima
conversora da angiotensina I, desenvolvido
sob a coordenação da professora Adriana
Karaoglanovic Carmona, do Departamento
de Biofísica da EPM/Unifesp. A dosagem de
inibidores específicos é importante para o
diagnóstico e avaliação de diversas patologias, como sarcoidose, asbestose, silicose,
trombose e disfunções endoteliais e esse projeto resultou na primeira patente concedida
à Unifesp. Até hoje, a instituição solicitou
ao INPI o registro de 42 pedidos de patentes. Para orientar e apoiar os pesquisadores,
o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e o
Escritório de Apoio aos Pesquisadores (EAP)
oferecem apoio técnico e administrativo e
são também apresentados neste número de
Entreteses. Boa leitura!
Unifesp EntreTeses novembro 2015
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Acervo Projeto Xingu

carta da reitora

Parabéns, Projeto Xingu
José Luiz Guerra

Uma das primeiras equipes
médicas do Projeto Xingu,
lideradas pelo professor
Baruzzi (terceiro da direita
para a esquerda)

Soraya Smaili

Reitora da Unifesp
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e alguma realização universitária pode, por si só, servir de paradigma ao
que deveria ser o lugar protagonizado por uma instituição pública de ensino superior no Brasil, o Projeto Xingu responde certamente por essa condição. O projeto nasceu há cinco décadas, a partir de um encontro entre o professor
Roberto Geraldo Baruzzi – especialista em Medicina Tropical pela Universidade
de São Paulo e doutor em Medicina Preventiva pela Unifesp – e Orlando Villas
Bôas, então diretor do Parque Indígena do Xingu (PIX). O sertanista, em visita à
Escola Paulista de Medicina, propôs ao médico, que já havia participado de outras
expedições a regiões indígenas, a organização de uma equipe para avaliar as condições de saúde dos povos que viviam na área do parque. Era o embrião do projeto.
À época, a falta de cuidado regular, no âmbito médico e sanitário, acentuava
o risco de extinção dos cerca de 1.500 índios, distribuídos em 16 etnias que habitavam os 28 mil quilômetros quadrados da região. A EPM criou um programa
de extensão pioneiro na linha de atendimento em saúde, ancorado em três pilares: cadastramento médico, imunização e abertura do Hospital São Paulo como
retaguarda de média e alta complexidade. No início, as viagens a campo eram
realizadas quatro vezes por ano, e a primeira delas se deu em 1965, quando oito
integrantes foram transportados pela Força Aérea Brasileira. O principal objetivo era, então, fazer o mapeamento da situação de saúde e dos principais problemas enfrentados pelas populações locais. Deu-se prioridade a campanhas de
vacinação, além da assistência médica, curativa e preventiva, com atendimento
às queixas e acompanhamento de gestantes e recém-nascidos. A equipe fazia o
cadastramento de todos os indivíduos, criando prontuários especiais, organizados por famílias nucleares e ampliadas, por aldeia e por etnia, estratégia que
perdura até os dias de hoje.
A construção dos primeiros contatos com os povos foi, por si só, um processo
de delicado aprendizado, cuja premissa era estabelecer uma relação de respeito
para com as culturas xinguanas – isto exigia o cultivo da cooperação com os pajés,
que ocupavam e ainda ocupam um lugar de referência mítica, religiosa e cultural
nas respectivas comunidades. Houve, ao longo dos anos, uma troca consistente
e genuína de saberes e conhecimentos em um ambiente político nem sempre favorável, pois o projeto nasceu quando o país estava submetido ao regime militar,
cujas políticas em relação aos povos originários também foram marcadas pelo
autoritarismo, pelo total desrespeito a seus direitos e pela busca desenfreada de
territórios vistos como oportunidade de negócios milionários, abertos ao capital
brasileiro e transnacional.
Apesar de todos os obstáculos, e graças ao empenho de professores, cientistas, pesquisadores, antropólogos, sociólogos, técnicos e estudantes da EPM (depois Unifesp), bem como de todos os envolvidos, oriundos de outras entidades e

instituições – incluindo-se, é claro, os irmãos Villas Bôas, as comunidades indígenas e os trabalhadores que participaram e participam desse imenso esforço coletivo –, o projeto floresceu e atingiu a plena maturidade. Seus eixos de trabalho
abrangem a formação assistencial de indígenas e não indígenas, o protagonismo
de todos os atores na produção da saúde e a construção coletiva de estratégias
de enfrentamento dos velhos e novos problemas nessa área, os quais afetam as
comunidades xinguanas. Hoje, sob a coordenação da médica sanitarista Sofia
Mendonça, a iniciativa conta com uma equipe multidisciplinar formada por médicos, enfermeiros, nutricionista, cirurgião-dentista, educador, historiador e fotógrafo, além do corpo administrativo, totalizando 17 profissionais. Desde a criação do projeto, mais de 500 pessoas já participaram das viagens ao Xingu. Entre
as principais conquistas do programa, estão o aumento da expectativa de vida dos
índios, a queda da mortalidade infantil e a erradicação de doenças como sarampo, catapora, poliomielite e difteria. Acrescente-se, ainda, que os casos de malária – a principal epidemia que assolava esses povos – são muito raros e, quando
ocorrem, não evoluem para óbito.
Mas, apesar de todos os avanços, há ainda muito por fazer. Hoje, a sobrevivência dos povos xinguanos enfrenta a ameaça representada pelas novas doenças provenientes de mudanças no modo de viver e nos hábitos alimentares, como
a obesidade, dislipidemia, diabetes e hipertensão, além do paradoxal aumento
da desnutrição. Consequentemente, ampliam-se os casos de óbito por doenças
cardiovasculares.
Do ponto de vista do modelo de desenvolvimento adotado no Brasil contemporâneo, os povos originários são obstáculos que atrapalham a implementação dos
pactos de governabilidade com o agronegócio e a indústria extrativista predatória
(minérios e madeira). No Congresso Nacional tramitam pelo menos 50 projetos
legislativos que retiram direitos constitucionais dos indígenas. Além disso, estudos feitos por entidades especializadas mostram que hoje estão em andamento
mais de cem obras em territórios indígenas (incluindo-se hidrelétricas, gasodutos,
estradas e ferrovias), um terço das quais ocorre em áreas onde existem grupos indígenas com alta vulnerabilidade, em razão de seu isolamento e contato recente.
Esse quadro geral mostra a extrema relevância do Projeto Xingu. Temos todas as razões para acreditar que, se o projeto não existisse, os impactos sobre a
saúde dos xinguanos, resultantes do contato com nossa sociedade, seriam muito
piores. Ao longo das cinco últimas décadas, conseguimos sobretudo mostrar que
há alternativas, quando se trata da defesa e preservação de comunidades indígenas, desde que sejam lançadas bases sólidas e democráticas de cooperação entre
a universidade, o Estado e as próprias comunidades envolvidas. É um feito que
só nos pode encher de orgulho. Parabéns, Projeto Xingu.
Unifesp EntreTeses novembro 2015
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O pós-graduando e seu
papel transformador na
divulgação da ciência
Carolina Córdula
Pós-doutoranda pelo
programa de Biologia
Molecular
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D

e 12 a 18 de julho deste ano aconte- tendas climatizadas e decoradas, realizaceu a 67ª Reunião Anual da Sociedade ram-se vários experimentos; da Astronomia
Brasileira para o Progresso da Ciência à Biologia, da Arqueologia à Física, crianças
(SBPC) em São Carlos, município localizado e jovens testaram as leis da natureza e colono Estado de São Paulo. São Carlos é um im- caram a mão na massa, discutiram como o
portante polo tecnológico, educacional e in- corpo funciona, o que é fluorescência, qual
dustrial, que abriga, além de uma universida- a importância do ciclo da água, o que é DNA,
de federal (UFSCar), dois campi da USP, um como montar um robô. Não foi só uma tarinstituto federal de educação profissional de de diversão e brincadeiras, foi também o
e tecnológica (IFSP), uma Fatec e o Centro despertar de futuros cientistas.
Universitário Central Paulista (Unicep);
Além das exposições da SBPC Jovem, 60
várias empresas multinacionais, como a conferências, 74 mesas e 52 minicursos aborVolkswagen, Electrolux e Faber-Castell, es- daram a ciência nos mais diversos âmbitos,
tão também ali sediadas. Este ano o desafio como Medicina, políticas públicas, biodiverda sociedade científica, em um local onde o sidade, Astronomia, indígenas, educação,
conhecimento é rotineiramente produzido biotecnologia, luz etc. Dentre todos esses tee aplicado, foi, portanto, outro: atrair e esti- mas, a atual crise econômica protagonizou
mular a participação da comunidade na dis- muitas discussões. A crise econômica, que
cussão e prática da ciência. Despertar a curio- chega tardiamente a nosso país, e a crise posidade da criança e do adolescente, chamar lítica associada apresentam-se como difia atenção dos jovens universitários, provo- culdades que exigem alternativas inovadocar os pais, tios e avós. E pode-se dizer que, ras, provenientes do governo e também da
mais uma vez, a SBPC triunfou na realiza- sociedade. A ciência e a educação brasileiras,
ção de um evento, cuja programação cien- áreas estratégicas para o desenvolvimentífica, com 6.378 inscritos – entre eles, cien- to, estão sofrendo perigosos cortes de orçatistas, estudantes, professores e gestores de mento, afetando – no segundo caso – despesquisa e desenvolvimento ligados ao gover- de a educação básica até o ensino superior.
no e a empresas privadas –, contou também O governo cortou 9 bilhões no orçamento
com a participação maciça da comunidade, do Ministério da Educação e luta para preprincipalmente no último dia, intitulado Dia servar programas como o Fies (Fundo de
da Família na Ciência. Dentro de imensas Financiamento Estudantil), o Ciência sem

Unifesp EntreTeses novembro 2015
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67ª Reunião Anual da
Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência
(SBPC) em São Carlos,
que reuniu crianças
e adolescentes nas
exposições da SBPC Jovem

Fronteiras, o Pronatec (Programa Nacional chamamos extensão. Teoricamente indisde Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) e sociável do ensino e da pesquisa acadêmica.
o Pibid (Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência). Só este ano o Fies
sofreu o corte de mais da metade das novas bolsas em relação ao ano passado, e o
Pronatec, o corte de dois terços do orçamento. Políticas para a ciência e educação foram
amplamente discutidas, e o que se viu foi
uma grande inquietação acerca das decisões
governamentais.
Uma preocupação recorrente da SBPC
tem sido a discussão sobre inovação tecnológica – como aproximar ciência e tecnologia da atividade econômica. Academia e indústria juntas inovam, e a economia se torna
competitiva. Inovar é criar soluções criativas,
inteligentes, úteis para um determinado momento. Diante de um problema (uma crise),
inova quem faz diferente, quem arrisca e faz
Para inovar é preciso sair da zona de
algo a mais. Inovar é arriscar.
conforto. Na SBPC Jovem a grande maioVocê, como pós-graduando, o que tem ria dos expositores, oficineiros e monitofeito para ajudar na crise do sistema de res era constituída por estudantes do ensieducação brasileiro? A pesada maioria dos no médio, da graduação e da pós-graduação.
pós-graduandos desconhece o potencial Praticando divulgação científica. A SBPC
de contribuição que pode oferecer ao país. proporciona esse tipo de espaço. Mas exisExiste, entretanto, um trabalho com im- tem muitos outros, nas escolas e comunidapacto tão alto e imediato quanto qualquer des. Uma grande oportunidade de contrioutro publicado na Nature ou Science: a ati- buir com o nosso país para a superação desta
vidade de divulgação científica em esco- e de outras crises é atrair mentes e corações,
las do ensino fundamental e médio. A isso crianças e jovens, para a ciência do futuro.

Na condição de pós-graduanda que pratica a
extensão, ao mesmo tempo em que desenvolve
sua pesquisa, divulgar ciência nas escolas é
inovador, porque sai do habitual, expande
os horizontes, transforma. Resultado:
desperta a vocação científica em crianças
e jovens; desperta a consciência do pósgraduando acerca da educação pública e
de nossas diferentes realidades, de nossa
cultura diversificada, de nossa tolerância e,
principalmente, de nosso lugar no mundo.

Unifesp EntreTeses novembro 2015

9

Léo Rizzo/SPM

entrevista eleonora menicucci

Direitos da
mulher: a realidade
distante das leis
Eleonora Menicucci de Oliveira, secretária especial de Políticas para as Mulheres do
Ministério das Mulheres,Igualdade Racial e Direitos Humanos, fala sobre a política de
saúde, o feminicídio e a atenção humanizada aos casos de abortamento

P

rofessora titular em Saúde Coletiva do (UFMG), sua luta pelo posicionamento das Ana Cristina Cocolo
Departamento de Medicina Preventiva mulheres na sociedade começou a partir da Valquíria Carnaúba
da Escola Paulista de Medicina (EPM/ militância de esquerda nos anos 1970. Sofreu
Unifesp) – Campus São Paulo e ex-pró-reitora perseguição política, tendo sido presa e torde Extensão (2009-2011) da Unifesp, a soció- turada durante a ditadura militar; nessa épologa e cientista política Eleonora Menicucci ca foi também privada de criar a filha, então
de Oliveira assumiu há três anos o cargo de com um ano e dez meses, de quem ficou seministra da Secretaria de Políticas para as parada por quase três anos.
Mulheres. Em 2 de outubro, a reforma minisFeminista convicta, essa mineira, natural
terial e administrativa anunciada pela pre- de Lavras, dedicou toda a trajetória acadêsidente Dilma Roussef uniu a secretaria de mica a pesquisas que tratam das condições
Política de Promoção da Igualdade Racial, a de vida das mulheres brasileiras nas mais
de Direitos Humanos e a de Políticas para as variadas esferas: direitos reprodutivos e seMulheres em uma única pasta, criando-se o xuais, saúde integral, envelhecimento, vioMinistério das Mulheres, Igualdade Racial e lência de gênero, aborto, direitos humanos
Direitos Humanos. Com isso, Eleonora pas- e políticas públicas. Provocada por Entreteses,
sou a ocupar o cargo de secretária especial do a secretária expõe o trabalho que vem desenórgão no qual havia atuado como ministra.
volvendo e as dificuldades para desconstruir
Graduada em Ciências Sociais pela a cultura da violência de gênero em nosso
Universidade Federal de Minas Gerais país.
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Saúde da mulher
Entreteses - Qual sua visão sobre as políticas
nacionais voltadas à saúde integral da mulher?
Eleonora Menicucci de Oliveira - A Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Mulher (Pnaism) foi reelaborada em 2003,
uma vez que o Programa de Assistência
Integral à Saúde da Mulher (Pnaism) é datado de 1983, quando uma equipe técnica
definiu a importância de redesenhar as diretrizes que orientam as políticas de saúde da mulher. O processo de elaboração da
Pnaism contou com a parceria dos diferentes departamentos, coordenações e comissões do Ministério da Saúde. Incorporou
as contribuições dos movimentos feminista, de mulheres negras e de trabalhadoras
rurais, das sociedades científicas, pesquisadores e estudiosos da área, ONGs, gestores
do SUS e agências de cooperação internacional. Por fim, a referida política foi submetida à apreciação do Conselho Nacional de
Saúde e da Comissão Intersetorial de Saúde
da Mulher (Cismu). A Pnaism reflete o compromisso com a implementação de ações e
serviços de saúde que contribuam para a garantia dos direitos humanos das mulheres
e reduzam a morbimortalidade por causas
previsíveis e evitáveis. Incorpora, em um
enfoque de gênero, a integralidade e a humanização da atenção à saúde como princípios norteadores, bem como consolida os
avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos. Reconhece as mulheres como
sujeito de direitos, com necessidades que
extrapolam o momento da gestação e parto,
com ações que lhes proporcionam a melhoria das condições de saúde em todos os ciclos de vida. É um instrumento de apoio às
secretarias de saúde dos Estados e dos municípios. O responsável pela execução dessa política é o Ministério da Saúde. A SPM
apoia, contribui e busca sua implementação.
E. Infarto, AVC, diabetes, gripe e câncer lideram o ranking das principais causas de morte entre mulheres, segundo relatório de 2012
do Ministério da Saúde. Como combater o
problema?
E.M.O. O maior desafio é a universalização
das ações do Pnaism. O que significa implantá-las com qualidade no atendimento
em todos os municípios. Temos um sistema
federativo – União, Estados e municípios
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– que é responsável pela implementação
dessas ações e segue as diretrizes da descentralização do SUS. Além disso, é importante que os municípios e Estados tenham
organismos de políticas para as mulheres,
que exerçam parcerias com as secretarias
de saúde e capacitem os profissionais para
atender a todas as demandas desse contingente, respeitando suas singularidades. Por
fim, destaco o papel de controle social dos
conselhos de saúde e das próprias mulheres.
Violência contra a mulher
E. De acordo com o Mapa da Violência 2012, de
1980 a 2010 foram assassinadas no país cerca
de 91 mil mulheres, sendo 43,5 mil só na década de 2000. O número de mortes nesses 30
anos passou de 1.353 para 4.297. A que a senhora atribui esses índices no Brasil?
E.M.O. Com uma taxa de 4,4 assassinatos
para cada 100 mil mulheres, o Brasil ocupa
a sétima posição em um ranking de 84 nações. O feminicídio é um crime hediondo,
caracterizado pela morte violenta de mulheres por razões de gênero. Essas altas taxas costumam ser acompanhadas de elevados níveis de tolerância à violência contra
as mulheres, e ainda encontramos alguns
obstáculos para superar essa situação, tais
como: operadores do sistema de justiça que
reproduzem estereótipos e práticas que revitimizam as mulheres e impedem o acesso
à justiça e à reparação das vítimas; negligência e irregularidades na produção de provas,
com ênfase na prova física e testemunhal;
pouca credibilidade na palavra da vítima e
de seus familiares. Por isso, tem grande importância a sanção da Lei 13.104, em março
deste ano, como forma de visibilizar e qualificar o fenômeno do feminicídio no Brasil.
É uma clara postura de tolerância zero à violência contra as mulheres.
E. Em março, o Instituto de Pesquisa Econômica
e Aplicada (Ipea) divulgou que a Lei Maria da
Penha fez diminuir em 10% a taxa de homicídio contra as mulheres dentro das residências. No entanto, essa redução não ocorreu
de modo uniforme no país; a explicação, de
acordo com o estudo, está ligada aos diferentes graus de institucionalização dos serviços
de proteção às vítimas de violência doméstica.
Qual a sua avaliação?
E.M.O. A pesquisa do Ipea considerou os

dados sobre o homicídio de mulheres não
apenas do ponto de vista do aumento ou diminuição da taxa. Foi feita uma análise contrafatual para avaliar, caso não houvesse a
lei, se os homicídios teriam crescido mais
do que foi observado. Como a avaliação foi
positiva – haveria um crescimento de 10%
na taxa de homicídio de mulheres –, concluiu-se que a legislação é efetiva. O estudo
também aponta como fatores relacionados à
efetividade da Lei Maria da Penha a responsabilização dos agressores (que não mais se
enquadrariam na Lei 9.099/95) e a previsão
legal das medidas protetivas para a mulher
e agressor ou agressora.
No que se refere à institucionalização dos
serviços especializados de enfrentamento à
violência contra as mulheres, dados levantados em junho de 2015 apresentam a rede
de atendimento à mulher composta de 1.565
serviços especializados: serviços de abrigamento (79), centros de referência de atendimento à mulher (240), delegacias especializadas de atendimento à mulher/DEAMs
(370), núcleos/postos de atendimento à mulher nas delegacias comuns (131), juizados
de violência doméstica e familiar contra a
mulher (80), varas adaptadas de violência
doméstica e familiar (22), núcleos de defesa dos direitos da mulher das defensorias
públicas (44), promotorias especializadas e
núcleos de gênero dos ministérios públicos
(59), serviço de promoção da autonomia econômica de mulheres em situação de violência (2), unidades móveis de atendimento (54),
serviços de saúde especializados no atendimento à violência sexual (482) e unidades da
Casa da Mulher Brasileira (2).
Atualmente, os 1.565 serviços especializados estão distribuídos por região em
657 dos municípios brasileiros: Nordeste
(302), Norte (186), Sul (260), Sudeste (480)
e Centro-Oeste (337). Frisamos a importância das 54 unidades móveis entregues pelo
governo federal aos Estados para a orientação e proteção às mulheres do campo, da floresta e das águas em situação de violência.
Desde 2014, já foram realizados 35.000 atendimentos de mulheres do campo, da floresta
e das águas em 343 municípios.
E. Em 2014, o Ligue 180 registrou um aumento
de 18% nas denúncias de violência sexual em
relação ao ano anterior. Qual seria a explicação

para esse número?
E.M.O. Esse dado não representa necessariamente um aumento do número de casos,
mas de denúncias. Percebe-se maior conscientização da população, em especial das
mulheres. Segundo pesquisa do DataSenado,
89% das mulheres entrevistadas garantiram
que, caso presenciassem um ato agressivo
contra uma mulher, fariam denúncia. Nessa
situação, a pesquisa quis saber quem a entrevistada procuraria primeiro. As delegacias – comum e da mulher – foram as opções
majoritariamente apontadas por 62% e 21%,
respectivamente.
E. Quais foram os resultados da portaria interministerial que estabelece um atendimento integrado às vítimas de violência doméstica
e da integração da Central de Atendimento à
Mulher (Ligue 180) com os números de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de
Bombeiros)?
E.M.O. Desde a criação do Programa Mulher,
Viver sem Violência, em 2013, a SPM e
os Ministérios da Saúde, da Justiça e do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome
têm realizado ações conjuntas visando à humanização do atendimento e à integração
dos serviços. Entre os principais resultados,
cabe citar: a definição dos protocolos e diretrizes de atendimento da Casa da Mulher
Brasileira; a definição de indicadores dos registros administrativos dos serviços das diferentes áreas (para subsidiar o planejamento e avaliação do programa); a implantação
de unidades da Casa da Mulher Brasileira e
sua integração com os demais serviços da
rede de atendimento; e a humanização do
atendimento às mulheres vítimas de violência sexual nos serviços de saúde. Em maio
de 2015, foram realizados o cadastramento
e a classificação de 457 serviços no Cadastro
Nacional dos Estabelecimentos de Saúde
(CNES), dos quais 56 dizem respeito à interrupção da gravidez nos casos previstos
em lei e 149 têm caráter de referência para a
atenção integral nos casos de violência.
Foram realizados três cursos de capacitação, com a presença de 240 profissionais (da
área da saúde e dos IMLs); foi também publicada a Portaria Interministerial nº 288, de
25 de março de 2015, da SPM e Ministérios
da Justiça e da Saúde, que estabelece orientações para a organização e integração do
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de educadores na temática da violência contra as mulheres, como no caso do Programa
Gênero e Diversidade na Escola. Foi também incluído na CMB um serviço voltado
para a autonomia econômica das mulheres. Embora as pesquisas demonstrem que
a dependência econômica não seja a única
causa da violência, essa questão pode ser
um dos entraves para dar fim ao ciclo da
violência. Também foram entregues a cada
um dos Estados duas unidades móveis de
atendimento, que têm por objetivo (entre
outros) orientar as mulheres do campo e
da floresta sobre seus direitos e sobre a Lei
Maria da Penha, além de prestar atendimento. Temos também o barco-agência da Caixa
Econômica Federal, que leva esses serviços
às ribeirinhas do arquipélago do Marajó.

atendimento às vítimas de violência sexual
pelos profissionais de segurança pública e E. As campanhas têm mostrado alguma mupelos profissionais de saúde do SUS, quanto dança no comportamento dos homens?
à humanização desse atendimento e ao re- E.M.O. É difícil mensurar seu impacto.
gistro de informações e coleta de vestígios. Apesar de não podermos estabelecer uma
Também acabamos de publicar a norma téc- relação de causa e efeito, é possível notar,
nica de atenção humanizada às pessoas em no Ligue 180, uma mudança no perfil das
situação de violência sexual com registro pessoas que ligam relatando as situações de
de informação e coleta de vestígios. Quanto violência. Houve a diminuição do número
ao Ligue 180, a Central de Atendimento à de relatos informados pela própria vítima,
Mulher, trata-se de um serviço de utilidade concomitante a um aumento do número de
pública, gratuito e confidencial, oferecido amigos, familiares e vizinhos. Avaliamos
pela SPM desde 2005. Além de receber de- como um indicativo da maior conscientizanúncias de violência e reclamações relativas ção da sociedade para o fenômeno da violênaos serviços de atendimento, informando as cia contra as mulheres e para a desconstrumulheres sobre seus direitos e a legislação ção da concepção da violência (em especial,
vigente, o Ligue 180 orienta as pessoas que da violência doméstica) como um assunto
buscam a central sobre os telefones de emer- privado. Outro dado que corrobora essa mugência disponíveis, tais como o 190, o 192 e dança cultural diz respeito aos indicadores
o 193.
da pesquisa do DataSenado, segundo a qual
97% das mulheres entrevistadas concordam
E. Quais são as políticas públicas em que a pas- em que o agressor deve ser processado, mesta está trabalhando para prevenir a violência? mo contra a vontade da vítima. Apenas 2%
E.M.O. A prevenção passa pela desconstru- acham o contrário.
ção da cultura da violência com seus estereótipos de gênero, que é alimentada pelo E. A reincidência não é incomum nos casos de
machismo. A SPM apoia e realiza campa- violência contra a mulher. O que falta para ganhas continuadas, como Compromisso e rantir a segurança da mulher ameaçada?
Atitude ou Quem Ama Abraça – Fazendo E.M.O. Com a Lei Maria da Penha, a mulher
Escola, e programas de informação sobre passa a contar com importantes mecanisdireitos, como os veiculados pelo Ligue 180 mos que visam à garantia de sua segurança:
e Casa da Mulher Brasileira (CMB). Além a criação dos juizados de violência domésdisso, foram repassados recursos para fi- tica e familiar contra a mulher e as medinanciamento de campanhas em Estados das protetivas de urgência. Além disso, a
e municípios. A SPM tem parceria com o lei prevê o fortalecimento da rede de atenMinistério da Educação, visando à formação dimento à mulher em situação de violência
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(casas-abrigo, centros de referência de atendimento à mulher, defensorias e promotorias especializadas e, mais recentemente, a
Casa da Mulher Brasileira). No tocante aos
agressores, a lei estabelece a necessidade
de criação de serviços de responsabilização e educação do agressor. Temos também
um importante marco legal que é a Lei do
Feminicídio, de março de 2013. Espera-se
que, com a tipificação penal, seja possível
visibilizar o problema social em torno dessas mortes. Destacamos, ainda, a ampliação para a área rural da Patrulha Maria da
Penha, cujas diretrizes estão sendo definidas por grupo de trabalho criado em agosto
deste ano. A patrulha atende às reivindicações da Marcha das Margaridas, como forma de enfrentar a violência contra as mulheres e o preconceito de cor, raça, gênero
e etnia, além de reduzir as desigualdades
sociais.
Aborto, gravidez e mortalidade materna
E. Existem registros sobre o número de internações e mortes, por ano, em função dos abortos clandestinos?
E.M.O. Não temos dados sobre os abortos
clandestinos. Existem dados oficiais e confiáveis do DataSUS, ano a ano. De acordo
com o levantamento dos três primeiros meses do ano, 47.452 mulheres em situação de
abortamento ficaram internadas no SUS,
sendo 22.411 por aborto espontâneo, 416 por
razões médicas e 24.625 por outras gravidezes que terminaram em aborto. Em todo o
ano de 2014 foram 206.572 internações, sendo 101.575 por aborto espontâneo, 1.581 por
aborto devido a razões médicas e 103.416
por outras gravidezes que terminaram em
aborto. Existem metodologias de cálculo,
mas as estimativas da magnitude dos abortos divergem conforme as técnicas e fontes
utilizadas.
E. O Conselho Federal de Medicina estabelece até o terceiro mês de gestação como limite para a prática do aborto. A tentativa de implementar o atendimento às mulheres no SUS,
baseada nessa recomendação, não foi em frente. Como a senhora percebe essa questão?
E.M.O. No SUS existe a norma técnica de
atenção humanizada ao abortamento, com
diretrizes gerais de acolhimento, orientação e atenção clínica. Essa norma fornece

aos profissionais subsídios para que possam não só oferecer um cuidado imediato
às mulheres em situação de abortamento,
mas também, na perspectiva da integralidade do atendimento, disponibilizar alternativas contraceptivas, evitando o recurso a
abortos repetidos. Para mulheres com abortamentos espontâneos e que desejem nova
gestação deve ser garantido um atendimento adequado às suas necessidades. Além da
publicação de normativas sobre a organização de serviços de referência para a interrupção de gravidez nos casos legais no Brasil
(estupro, risco de morte da mãe e anencefalia), há o cadastramento no Sistema de
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (SCNES) – Portarias nos 485/2014 e
618/2014 –, que dispõem sobre o funcionamento desses serviços e garantem sua divulgação para toda a sociedade por meio do
acesso ao SCNES no site:
http://cnes.datasus.gov.br/ .
Além disso, a Portaria nº 485/2014 estabelece as competências dos órgãos gestores da
saúde em âmbito federal, estadual e municipal para organização e funcionamento desses serviços. Atualmente, em nível nacional,
constam 63 serviços de referência para interrupção de gravidez nos casos previstos
em lei cadastrados no SCNES.
E. Quantos serviços atualmente existem no
país para atender aos casos legais de aborto?
Quais são os Estados que precisam de mais
atenção?
E.M.O. O Ministério da Saúde lançou em 2
de abril de 2014 uma portaria que redefine
o funcionamento do serviço de atenção às
pessoas em situação de violência sexual no
âmbito do SUS, faz a classificação de serviços e determina como estes serão organizados e monitorados. No cadastro de serviços
especializados, nos casos previstos em lei,
constam 63 modalidades. Temos que fortalecer os Estados da Região Norte, buscando a
interiorização do atendimento às mulheres.
E. A maioria da população brasileira é contra o aborto, conforme indicam as pesquisas de vários institutos (Ibope, Vox Populi e
DataSenado). Convém prevalecer o desejo da
maioria ou o assunto deve ser considerado de
saúde pública e ser decidido pelo Estado?
E.M.O. É uma questão de saúde pública.
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perfil elisaldo carlini

Um advogado
do canabidiol
Dedicado pesquisador da Cannabis, Elisaldo Carlini reconhece que a substância pode
causar efeitos adversos; no entanto, é enfático: os benefícios medicinais são bem maiores

Da Redação
Com a colaboração de
Rogério Dias

16

A

os 85 anos – 50 deles dedicados à pesquisa sobre os efeitos das drogas psicotrópicas – Elisaldo Luiz de Araújo
Carlini está longe de ter uma vida pacata. Médico, pesquisador, professor emérito da Escola Paulista de Medicina (EPM/
Unifesp) – Campus São Paulo e diretor do
Centro Brasileiro de Informações sobre
Drogas Psicotrópicas (Cebrid), Carlini dedica pelo menos dez horas de seu dia ao trabalho. Atualmente, está no sétimo mandato como membro do Expert Advisory Panel
on Drug Dependence and Alcohol Problems
(Painel Consultivo de Especialistas em
Dependência de Drogas e Problemas com
Álcool), da Organização Mundial da Saúde
(OMS), e atua como coordenador da Câmara
de Assessoramento Técnico-Científico
da Secretaria Nacional de Políticas sobre
Drogas (Senad), órgão do Ministério da
Justiça.
No entanto, nem mesmo as limitações
causadas pela idade fazem com que ele reduza o ritmo de suas atividades. Pai de seis filhos, fruto de seus três casamentos, com sete
netos e uma bisneta, acorda diariamente às
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seis horas e vai dormir por volta da meianoite. Antes de ir descansar, porém, faz
questão de responder a todos os e-mails recebidos ao longo do dia, de reservar um tempo para conversar com a esposa e, ainda, de
passear com os cachorros. “Eu não sei viver
de outro jeito”, reconhece.
Durante a conversa na sede do Cebrid, na
manhã de uma quarta-feira de muito calor,
o professor pediu apenas uma pausa para
abocanhar a barrinha de cereal e tomar o
suco de laranja. Diabético, Carlini precisa
evitar a queda do nível de glicose no sangue
e as consequências da hipoglicemia; por
isso, não pode passar muito tempo sem se
alimentar. “Eu não sofro de doença, sofro
de velhice. Tudo que você imaginar que um
velho tem, eu tenho”, comenta após o lanche.
A paixão do médico especialista em
Psicofarmacologia é a pesquisa da flora medicinal. O contato com as plantas começou
cedo, aos sete anos, quando deixou a cidade natal de Ribeirão Preto (SP) para ir morar com os pais e cinco irmãos em Pirajá,
um pequeno distrito rural do município de
Neves Paulista, que fica no extremo norte do

Estado de São Paulo. Com cerca de 20 casas, da situação financeira muito difícil – foram
na época, foi nesse vilarejo – desprovido de morar com os avós. “Eu dormia numa cama
água encanada, energia, esgoto, médicos e no corredor da casa e entregava todo o saenfermeiros – que o incansável pesquisador lário ao meu pai, que me devolvia apenas o
aprendeu as diferentes formas de tratamen- dinheiro da condução.”
to, à base de ervas, para a cura de doenças.
Em 1952, aos 22 anos de idade, ingressou
Como era o filho mais velho, acompanha- na EPM, após duas tentativas anteriores. A
va as visitas que sua mãe – professora primá- vida do jovem Carlini começou a ganhar um
ria e a pessoa mais bem informada daquela novo rumo quando conheceu o professor
região – fazia aos moradores com problemas de Farmacologia José Ribeiro do Valle, no 2º
de saúde, na tentativa de ajudá-los. “Eu via ano do curso de Medicina. “Ele mudou micoisas pavorosas, como o parto de uma mu- nha vida”, garantiu ao reconhecer que herlher que gritava continuamente, sem dispor dou de seu mestre o interesse em estudar a
de nenhum recurso.” A passagem por Pirajá Cannabis sativa. “Ribeiro do Valle foi o primarcou-lhe a vida de tal modo que se pro- meiro brasileiro a trabalhar cientificamenpôs a cumprir um objetivo: “Eu não queria te com a maconha, utilizando animais de later clínica, ser cirurgião, nada disso. Eu que- boratório. Ele me ensinou as coisas da vida,
ria aprender Medicina.” Depois de formado, muitas delas por meio de ditados populares.”
seu sonho era trabalhar em navios que, na Um deles é relembrado por Carlini: “Confia
época, subiam o rio Amazonas para socor- apenas na forte força do seu braço fraco.”
rer a população local.
A partir daí, o renomado especialista nunAos 15 anos, ao chegar a São Paulo, con- ca mais deixou a pesquisa. Em 1957, quando
seguiu emprego como office-boy na multina- se formou, abandonou o trabalho como inscional White Martins, especializada na ven- trutor de propagandistas, que exercia em
da de tubos de oxigênio. Com ele, vieram os um laboratório farmacêutico, para dedipais e mais três irmãos; todos – em razão car-se exclusivamente à carreira. O salário
Unifesp EntreTeses novembro 2015
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dissertações de mestrado e 25 teses de doutorado. “Os primeiros estudos publicados no
mundo sobre o efeito benéfico do canabidiol
em adultos com epilepsia foram nossos. O
Cebrid, Carlini e a EPM são os precursores
dos trabalhos com a maconha.”
Foi necessário, entretanto, esperar muitos anos para que finalmente pudesse acompanhar os resultados positivos do uso dessa
droga psicoativa no Brasil. Apesar de ser utilizada em cerca de 40 países, somente no início do ano a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) aprovou a resolução que
retira o canabidiol da lista de substâncias
proibidas, transferindo-a para a de produtos controlados no país. “Foi o primeiro passo. Espero que isso progrida. Não há sentido na pressão negativa que antes existia. Há
mais crença e ideologia na proibição total
da maconha.” Ele explica que na planta herbácea ainda existem mais de 60 substâncias
que podem ajudar a Medicina.
Mesmo reconhecendo que a Cannabis
pode causar efeitos adversos, Carlini acredita que estes representam experiências
menores perto das qualidades médicas que

a primeira oferece. Lembra, ainda, que seu
uso era uma terapêutica corrente no mundo
inteiro para vários males até o início do século XX e que, somente depois dos anos 1930,
o composto psicoativo passou a ser considerado uma droga maldita por questões comerciais. “O grande segredo do médico é fazer a avaliação risco – benefício. Ele tem de
saber que toda droga, sem exceção, traz algum risco ao paciente. E tem de avaliar se o
benefício que traz é suficientemente forte
para valer o risco.”
Seus trabalhos e pesquisas renderam-lhe
várias condecorações e títulos, entre eles: a
medalha de Grande Oficial da Ordem do
Rio Branco (1996) e a Grã-Cruz da Ordem
Nacional do Mérito Científico (2000), ambas concedidas pela Presidência da República; e os títulos de Conselheiro Emérito
do Conselho Federal de Entorpecentes
(1987), membro titular do International
Narcotics Control Board, eleito pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas
(2001), e doutor honoris causa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(2002).

Imagem acima, à
esquerda – Carlini
no Departamento
de Farmacologia da
Universidade Yale (1963),
nos EUA, onde concluiu o
mestrado
Imagem acima, à direita –
Carlini (em pé, à direita)
ao lado de colegas da
pós-graduação em Yale:
David (meio), Joseph
(esquerda) e Anthony
(sentado, à esquerda). À
direita (sentado), aparece
o professor Jack Peter
Green, orientador dos
componentes do grupo
Imagem abaixo, à
esquerda – Os professores
Carlini (em pé) e Orlando
Bueno observam a
caixa de Skinner, usada
para experimentos
com animais nas áreas
de comportamento e
aprendizagem (EPM/
Unifesp, 1967)
Imagem abaixo, à direita –
O professor e seu grande
companheiro: o cão
Samuel, com dois anos
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cobria as despesas com o pagamento da faculdade (naquela época a EPM era paga) e
complementava o orçamento da família.
Trabalhou como assistente voluntário da disciplina de Farmacologia até 1960,
quando – após ser contemplado com uma
bolsa da Fundação Rockefeller – foi aos
Estados Unidos aprender Bioquímica e
Psicofarmacologia. Durante sua permanência no país, por quatro anos, cursou o
mestrado na Universidade Yale no período
de 1962 a 1964. Apesar do convite para continuar na instituição, Carlini decidiu voltar
para o Brasil, mesmo sem emprego. Uma
das principais razões para que ele tomasse essa decisão não estava relacionada ao
desenvolvimento de pesquisas. “Comecei
a sonhar com tudo que era do Brasil, e um
dia imaginei que estava comendo feijoada.
Acordei dizendo: ‘Quero comer feijoada.’ Fui
preparar. Mas só consegui fazer uma ‘lentilhada’. Daí pensei: ‘Não dá para ficar mais
aqui’. ”
Em 1964, de volta ao país, Carlini passou
por algumas instituições da capital paulista,
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como o Instituto Biológico e a Faculdade
de Ciências Médicas da Santa Casa. Em
1970, o pesquisador de plantas medicinais
foi acolhido pelo diretor da EPM – na época, o professor de Cardiologia Horácio
Kneese de Mello –, como professor adjunto.
Nessa instituição fundou o Departamento
de Psicobiologia e chefiou a disciplina de
Psicofarmacologia. Em 1978 foi aprovado no concurso para professor titular de
Psicofarmacologia.
Desde seu retorno à EPM, trabalha arduamente para comprovar que a maconha
é uma planta fascinante e pode ser uma
eficiente alternativa para o tratamento da
epilepsia e dos efeitos colaterais (náuseas
e vômitos) causados pela quimioterapia de
câncer, além de aliviar as dores miopáticas.
São mais de 50 anos de estudo, com foco na
compreensão dos mecanismos pelos quais
a Cannabis sativa age no organismo humano. Juntamente com sua equipe, já publicou
diversos trabalhos em revistas científicas internacionais, reunindo cerca de cinco mil citações. Até o momento, orientou cerca de 24

Em janeiro deste ano, a Agência Nacional de – multiplicam-se por todo o país. O secretário naVigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a exclusão cional de Drogas, Julio Heriberto Calzada, afirma
do canabidiol (CBD) da lista de substâncias proi- que o país conseguiu reduzir a zero as mortes libidas no Brasil, reclassificando-a como substân- gadas à maconha desde que foram adotadas recia controlada. Em julho, a importação de me- gras para regulamentar seu uso, venda e cultivo.
dicamentos destinados a pessoas físicas
Em relação aos Estados Unidos,
deixou de ter tributação
Elisaldo Carlini argumenta que
federal; entre eles, figura
no Estado de Washington a
o canabidiol, que representa uma
maconha tem sido utilizaalternativa para tratar, por
da como medicamento
exemplo, de casos graves
há mais de 20 anos. “Os
de epilepsia. Portanto,
médicos prescreviam [a substância
desde que cumpridas
psicoativa] com a licença das autoridaas regras estabelecides e gostavam dos resultados obtidos;
das, a nova disposição
os pacientes, que geralmente eram
da Anvisa possibilita aos
pessoas mais idosas, também estavam
cidadãos brasileiros o acesso
felizes com isso.”
àqueles medicamentos sem a incidência de imSegundo ele, a legalização facilitou o acesso
postos federais.
à droga, cujo glamour em parte desapareceu, faNo Uruguai a legalização da Cannabis é uma zendo com que os jovens, surpreendentemenrealidade parcial: o cultivo é permitido desde te, perdessem o interesse por ela. “Então, acreque o responsável conste do registro oficial, no dito que esse fato [o não aumento do consumo]
qual estão inscritos – até agora – cerca de 2.000 pode realmente acontecer, e deve estar acontenomes; por sua vez, as cooperativas para o cul- cendo em alguns Estados dos EUA e no próprio
tivo coletivo da maconha – os “clubes canábicos” Uruguai.”
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Ilustração: Reinaldo Gimenez

Legalização aponta resultados positivos
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projeto xingu

Há 50 anos
cuidando da saúde
dos povos indígenas
Iniciativa pioneira implementada pela Escola Paulista de Medicina reduziu
o alto índice de mortalidade decorrente das grandes epidemias na região e
celebra o aumento populacional das etnias

P

ouco mais de cinco décadas atrás, em sociólogos, historiadores e cientistas sociais Da Redação
1954, um surto de sarampo vitimou que se preocupavam com o destino das co- Com colaboração de
20% dos índios de várias etnias do Alto munidades xinguanas. Uma das respostas Ana Cristina Cocolo
Xingu. O índice de mortalidade dos povos da foi dada pela Escola Paulista de Medicina
região, em decorrência da precariedade da (EPM) que, a convite do sertanista e então
saúde e da alta transmissão da malária, era diretor do Parque Indígena do Xingu (PIX),
assustador. Havia alto risco da varíola, alta- Orlando Villas Bôas, iniciou a implantação
mente letal e ainda não erradicada no Brasil de uma atividade pioneira: um programa
à época. Para essas novas doenças, introdu- intitulado Projeto Xingu, que agora comzidas pelo contato com o homem branco, os pleta cinco décadas de existência. Hoje, sob
métodos de cura adotados pelos pajés mui- coordenação da médica sanitarista Sofia
tas vezes eram impotentes. A falta de assis- Mendonça, a iniciativa conta com uma equitência sanitária regular acentuava o risco de pe multidisciplinar formada por 17 pessoas
extinção dos cerca de 1.500 índios, distribuí- entre médicos, enfermeiros, nutricionista,
dos em 16 etnias que habitavam os 28 mil cirurgião dentista e educador, além de hiskm2 da região. As epidemias, como as cita- toriador, fotógrafo e o corpo administrativo,
das, tiveram efeito muito mais letal e inten- que visa levar melhores condições de saúde
so que as grandes guerras ocorridas entre aos índios do parque. Ao todo, mais de 500
diferentes grupos indígenas e a ação preda- pessoas já participaram das atividades de
tória dos colonizadores.
campo desde a criação do programa.
O cenário devastador representava
Dentre as principais conquistas do proum desafio para médicos, antropólogos, grama, estão o aumento da expectativa de

Criança Kamaiura na Lagoa
Ipavu, no Alto Xingu
20
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vida dos índios, queda da mortalidade infantil e a erradicação de doenças como sarampo, catapora, poliomielite e difteria.
Além disso, os casos de malária, que era a
principal epidemia que assolava esses povos,
são muito raros e, quando ocorrem, não evoluem para o óbito.
Atualmente, a maioria dos povos superou
as epidemias e o risco de extinção. No entanto, todo cuidado ainda é pouco e os índios
já esboçam o que esperam dos próximos 50
anos do programa.

a nossa sociedade trouxe também alterações alimentares e, consequentemente, novas doenças às aldeias. A entrada de alimentos industrializados, como açúcar refinado,
sal, biscoitos, enlatados, bebidas alcoólicas
e refrigerantes, contribuíram para o surgimento de um número cada vez maior de índios com sobrepeso, algo que praticamente
inexistia. Começaram também a aparecer
casos de alterações na pressão arterial e de
diabetes. Além do uso abusivo de bebidas
alcoólicas.
Atualmente são realizadas, pelo menos,
Saúde do índio
seis viagens anuais com duração de 15 a
Pesquisadores do projeto atuam intensa- 35 dias. Além da equipe, alunos e docentes
mente na questão da saúde indígena, prin- da universidade participam dos trabalhos.
cipalmente em relação às doenças advindas Nessas idas a campo, além da imunização
do contato com o homem branco. Essa é a que é realizada desde o início do programa,
principal ameaça aos xinguanos, porque é feita a avaliação das gestantes, dos menoestão muito vulneráveis, tanto do ponto de res de 5 anos de idade, dos pacientes porvista biológico, quanto do social e cultural. tadores de doenças crônicas como diabetes
A equipe realiza campanhas frequentes de e hipertensão arterial, coleta de citologia
imunização e vigilância em saúde, em co- cervico-vaginal para controle do câncer do
laboração com o Distrito Sanitário Especial colo uterino, acompanhamento de pacientes
Indígena do Xingu, a Secretaria Especial de com tuberculose, bem como a capacitação
Atenção à Saúde Indígena e o Ministério da da equipe local. Há também as oficinas de
Saúde (Sesai/MS).
saúde, nutrição e culinária que são realizaO contato cada vez mais frequente com das com os diferentes povos do PIX. Nelas

Unifesp EntreTeses novembro 2015

“Os pactos de governabilidade
com a bancada ruralista e da
mineração e com a estratégia
de desenvolvimento focada
em um modelo primário
exportador, que lembra
os tempos coloniais, além
de impactar a maioria dos
povos e territórios indígenas,
fomenta o discurso de ‘muita
terra para poucos índios’,
retomando o argumento de
que os índios são empecilhos
ao desenvolvimento do país
e que são obstáculos a serem
removidos”

de muitos progressos. Os indicadores médios de mortalidade infantil e materna, assim como as taxas médias de incidência de
tuberculose e outras doenças infectocontagiosas são duas a três vezes maiores entre
os indígenas do que na população brasileira como um todo. Os recursos para a manutenção do programa ainda são insuficientes.
Embora existam parcerias com o Ministério
da Saúde, o Instituto Socioambiental, o
Instituto Caititu, as organizações sociais
(OS) e várias associações indígenas, o objetivo delas é auxiliar no trabalho de campo,
mas não no sentido de viabilizar o programa
economicamente.
A ampliação de recursos é necessária devido à expansão do programa, que hoje não
se restringe apenas ao atendimento aos
xinguanos. O trabalho também vem sendo
desenvolvido com populações ribeirinhas
e comunidades tradicionais. Ou seja, o leque de atividades foi expandido para atender a diversos conjuntos de povos que constituem a grande diversidade da sociedade
brasileira.

Pioneira na formação especializada

Desde 2007, a Unifesp oferece cursos de especialização em saúde indígena. É pioneira
na América Latina e uma das poucas instituições que possuem no currículo de graduação médica e de enfermagem essa temática.
Na especialização, já formou 350 profissionais e outros 400 estão em processo.
Devido à dimensão do programa, o
Hospital São Paulo (HSP/HU/Unifesp) também atua em várias frentes, desde a atenção

Criança indígena recebe
vacina no posto indígena
Diauarum (Onça Preta)
Hélio Carlos Mello/Projeto Xingu

Hélio Carlos Mello/Projeto Xingu

Equipe de vacinação no
posto indígena Pavuru

são promovidas ações conjuntas para melhorar a oferta de alimentos e o acompanhamento das crianças desnutridas, além da
promoção e valorização da culinária tradicional indígena. Como os alimentos industrializados já são uma realidade cada vez
mais latente nas aldeias, regras de preparo
e consumo para uma dieta equilibrada também são abordadas.
“Em tempos de comemoração do Projeto
Xingu, é importante lembrar que ainda
temos o privilégio de compartilhar com
esses povos indígenas, sociedades mais
igualitárias, ideias e ideais sobre as relações entre as pessoas, sobre a natureza e
sobre a vida. Quero aproveitar e fazer um
alerta para as ameaças crescentes aos direitos e à vida da população originária do
nosso País”, observa Douglas Rodrigues,
que já coordenou a iniciativa e hoje atua
como chefe da Unidade de Saúde e Meio
Ambiente, onde está o programa de extensão desenvolvido pelo Departamento
de Medicina Preventiva da EPM/Unifesp.

Necessidade de institucionalizar

Apesar dos ganhos à saúde da população do
Xingu, no sentido de diminuir os casos de
mortes em razão das grandes epidemias que
assolavam a região, ainda há necessidade
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Mato Grosso, Estado com grande população
indígena. Embora o projeto inicial contemplasse apenas o Xingu, o governo estadual
decidiu ampliar para todas as áreas indígenas da unidade da federação. Dessa forma
a universidade ajudou a montar os cursos
em outras áreas, nas quais vivem os povos
Xavante, Bororo e Pareci. Conhecido como
Projeto Xamã, a iniciativa profissionalizou
120 indígenas que estão em atividade.
No entanto, o programa de formação
de agentes de saúde está parado há três
anos por falta de investimento e articulação governamental com outros centros formadores. A última turma formou-se em
2012, contemplando 55 agentes das etnias
Hélio Carlos Mello/Projeto Xingu

Imagem maior: Thais
Santos, médica da equipe
de Saúde da Família
do Projeto Xingu em
atendimento na aldeia
Aweti
Imagem abaixo, à
esquerda: Ação de Saúde
da Mulher na aldeia
Pyulaga, do povo Wauja
Imagem abaixo, à direita:
Agente indígena de saúde
em atendimento na
unidade básica de saúde,
polo base Pavuru

hospitalar no Ambulatório do Índio, do próprio hospital, para os casos de maior complexidade, até o trabalho de campo no Xingu,
com a ida de alunos e residentes, além de
toda atividade de pesquisa e extensão.
A Unifesp também promove, desde a década de 1990, a formação de indígenas como
agentes de saúde e auxiliares de enfermagem. A primeira turma de agentes de saúde
se formou em 1996 e, em 2001, outros 16 auxiliares de diferentes etnias xinguanas receberam o diploma. Essa formação de auxiliares de enfermagem indígenas foi um
processo inédito, desenvolvido quase inteiramente no interior do PIX, com reconhecimento da Secretaria Estadual de Saúde do

Terceiro Encontro de
Mulheres Indígenas
Xinguanas sobre gestação
e parto no polo base de
Diauarum

Ikpeng, Kĩsêdjê, Yudjá, Trumai, Kawaiwete,
Kamaiurá e Wauja, no Polo Pavuru, do
Distrito Sanitário Especial Indígena do
Xingu, no PIX.
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Respeito à cultura

O perfil epidemiológico entre os povos indígenas muda muito rapidamente no país.
Em consequência disso, o programa precisa de adaptação constante. As atividades desenvolvidas e os cuidados precisam ser adequados e ampliados para que o objetivo de
colaborar com a atenção, saúde e qualidade
de vida dos povos originários do Brasil seja
alcançado. Nesse contexto, as viagens também têm por objetivo a capacitação da equipe local de saúde, realização de encontro de
mulheres, oficinas de culinária, encontro de
jovens, etc. Também são desenvolvidas pesquisas sobre problemas de saúde relevantes
para a população.
Um dos principais papéis da equipe é levar atenção médica aos índios, procurando interferir minimamente na cultura. Eles
desenvolveram seus próprios sistemas tradicionais de saúde, constituídos por diferentes atores e práticas, como a pajelança,
plantas medicinais, rezas e cantos de cura.
Isso está ligado ao modo como compreendem o mundo e, consequentemente, o processo de adoecimento. Por essas razões, o
desafio consiste em desenvolver a escuta,
para entender o outro e o que é diferente da
nossa cultura.

“Nós mesmos, como profissionais de saúde, temos que nos despir de nosso olhar etnocêntrico, que nos leva a achar que apenas
o conhecimento científico e biomédico tem
valor. É estratégico entender e valorizar o
conhecimento tradicional, para que os modos de ver possam dialogar e as práticas
Coleta de exame Preventivo do Câncer de Colo de Útero (PCCU)
Aldeia

Pop.
total

Pop. Fem.
≥19 anos e
vida sexual

N. de Exames
PCCU
coletados

Cobertura
PCCU

Waura

349

68

44

64,7%

Kamayura

335

81

69

85,2%

Yawalapiti

174

42

34

81,0%

Pólo Leonardo

76

17

10

58,8%

Aldeia Velha

21

4

3

75,0%

Saúva (Saidão)

79

13

9

69,2%

Base do Jacaré

24

7

7

100,0%

Fazendinha

8

1

0

0,0%

Nafukua

95

23

17

73,9%

Kalapalo

215

40

36

90,0%

Matipu

113

25

17

68,0%

Kuikuro

278

64

49

76,6%

Buritizal

10

3

0

0,0%

Aweti/Salve Jorge

88

21

19

90,5%

Mehinako

89

23

18

78,3%

Yaramã

48

11

8

72,7%

Kurisevo

31

9

8

88,9%

Utawana

94

21

14

66,7%

Aturua

17

4

2

50,0%

2136

477

364

76,3%

Total

Entre as causas da porcentagem de mulheres que não realizaram o exame estão: recusa, ausência da aldeia, regra menstrual, puérperas, etc.
Fonte: Projeto Xingu / Alto Xingu (2014)
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cuidadosas no território para obter o máxi- da etnia Txapanawa – atualmente reduzidos
mo de informações sobre esses povos e iden- a pouco mais de 50 pessoas – apareceram
tificando potenciais ameaças, bem como es- em uma aldeia dos Ashaninka, povo que vive
tabelecendo estratégias de proteção”.
próximo ao rio Elvira (AC). Todos estavam
Os contatos, nesses casos, ocorrem quan- doentes, com infecção respiratória aguda,
do os indígenas buscam aproximação por febre, tosse e dor de garganta. A mais nova
vontade própria, aparecendo nos arredores do grupo, com aproximadamente 13 anos,
das aldeias indígenas já contatadas ou em apresentava uma conjuntivite severa. “Os
vilarejos no interior da Amazônia, ou quan- sintomas nos índios isolados são sempre
do é preciso a intervenção do Estado em vir- exacerbados, já que essas doenças são descotude das ameaças à integridade dessa popu- nhecidas para eles. Nossos analgésicos são
lação em consequência de invasões de seus mágicos para eles, pois aliviam os sintomas
territórios por madeireiros, narcotrafican- rapidamente. É preciso delicadeza, cuidates, grileiros ou garimpeiros.
do, uma vez que nossa assimetria tecnolóUm dos últimos povos a serem contata- gica pode, ainda que não intencionalmente,
dos, mais especificamente em julho de 2014, afogar os sistemas tradicionais indígenas de
sete jovens (duas mulheres e cinco homens) cura. Na maioria dos contatos, o grupo ou

Imagens aéreas da aldeia
Nacepotiti, povo Panará

possam ser articuladas, em benefício daqueles que procuram tanto a nós, médicos
científicos, quanto aos médicos tradicionais”, comenta Sofia Mendonça, coordenadora do programa.
Por vezes é mais difícil conseguir essa
articulação, especialmente em casos mais
graves ou naqueles cuja etiologia, para os
indígenas, envolve a dimensão espiritual e
para a qual eles sabem que a Biomedicina
tem menor eficácia. Esses momentos são
difíceis, mas sempre é possível o diálogo e
o trabalho articulado. Além disso, a maior
parte das mortes que ocorrem, especialmente nas crianças, são mortes evitáveis. São situações nas quais uma boa atenção básica
pode diminuir significativamente, reduzindo assim as chances de ocorrerem essas situações mais difíceis. Nas raras situações
em que não há entendimento, prevalece a
decisão da família, que pode seguir uma ou
outra orientação, como é de direito.

Ultrapassando fronteiras

Os profissionais do Projeto Xingu atuam
além das fronteiras do PIX e tentam acompanhar povos em condição de semi-isolamento, ou seja, etnias nas quais as relações
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com a sociedade do entorno ocorrem de forma intermitente.
Atualmente, a equipe acompanha os
Panará – oficialmente o primeiro contato ocorreu em 1973 –, no Mato Grosso;
os Txapanawa, que residem no alto do
rio Elvira, no Acre; os Zo’é, na Serra do
Cuminapanema, no Pará; e os Korubo, no
vale do rio Javari, no Amazonas.
De acordo com Douglas Rodrigues, o primeiro contato sempre é uma situação tensa,
tanto para a equipe quanto para os indígenas. “Pouco sabemos uns dos outros e por
isso não sabemos exatamente como vão reagir”, afirma. “Nem mesmo os índios, pois na
maioria das vezes recordam-se de encontros
pouco amistosos com os ‘brancos’”.
O médico sanitarista também explica
que, desde o final dos anos 1980, a Fundação
Nacional do Índio (Funai) está revendo sua
política de proteção com relação aos grupos indígenas isolados e, a partir de 2000,
houve uma mudança radical nesse sentido.
“Antes, acreditava-se que era preciso o primeiro contato para protegê-los. Hoje, é preconizada a interdição da área e as Frentes
de Proteção Etnoambiental, de responsabilidade da Funai, sendo feitas incursões

Hélio Carlos Mello/Projeto Xingu

Vasto material histórico

Prof. Baruzzi recebe grupo de alunos holandeses no antigo local
do Museu do Projeto Xingu (2007)

Cinquenta anos de atuação do programa junto ao
Parque Indígena do Xingu (PIX) rendeu à Escola
Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) um acervo histórico de valor incalculável. Por iniciativa do Prof.
Roberto Baruzzi e apoio de lideranças xinguanas, de
professores e da fotógrafa Maureen Bisilliat, um museu foi inaugurado em 1991 em um anexo da antiga
Reitoria da universidade, onde permaneceu aberto
até 2013. Devido à necessidade de adequação de espaço, o local, hoje, é ocupado pela Diretoria da EPM.
A antiga Sala Prof. Roberto Baruzzi – EPM – Xingu
abrigava mais de 500 peças produzidas por todos os
povos do PIX, entre elas: cestarias, cerâmicas, arcos,
flechas, pedras usadas em trabalhos diários e machados usados antes da introdução do metal, além de redes, adornos e outros artefatos.
De acordo com Lavínia Oliveira, coordenadora
de recursos humanos do Projeto Xingu, esse acervo
permite demonstrar que a cultura material dos povos

xinguanos tem sido preservada por gerações ao se
fazer a comparação com exemplares coletados por
Karl von den Steinen, em 1887, e demonstrado em livro por ele publicado em 1894 e traduzido por Egon
Schaden, em 1940.
O programa também possui cerca de 10 mil fichas médicas das diferentes etnias que permitem
conhecer o padrão de saúde/doença dos índios do
PIX em diferentes períodos, desde 1965; há aproximadamente 600 livros e publicações em Antropologia,
Demografia, Estudos de Povos Nativos, Saúde Pública
e Medicina Tropical, além de um grande número de
documentos e teses relacionadas ao Projeto Xingu,
política indigenista e à trajetória da EPM/Unifesp na
atenção à saúde dos índios; mais de 65 mil fotografias e slides e um vasto número de VHS, DVDs e fitas
cassete do trabalho em campo que mostram além
das atividades desenvolvidas pelas equipes, o dia a
dia das aldeias, o preparo dos alimentos, as festas e
rituais, como o Quarup e a reclusão pubertária de ambos os sexos.
O local era aberto à visitação pública e recebia
alunos de escolas de ensino fundamental e médio,
além de visitantes brasileiros, estrangeiros e indígenas. Principalmente no mês de abril, quando comemoramos o Mês do Índio, o museu também realizava
exposições itinerantes.
Atualmente, a equipe aguarda a definição de
um novo espaço físico para o museu na Diretoria
do Campus São Paulo, que abriga a EPM/Unifesp.
Enquanto isso, algumas peças encontram-se expostas na casa que abriga o Projeto Xingu, na Vila
Clementino.
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Síntese do trabalho em saúde com
povos indígenas por região (1965-2015)
Região Centro-Oeste

Parque Indígena do Xingu- MT
(16 etnias)

Formação de indígenas de nível
técnico para o trabalho em
saúde; apoio à gestão local
de saúde e participação social;
ações matriciais em saúde da
mulher, imunização, oftalmologia,
dermatologia, controle da tuberculose;
encontros de mulheres indígenas; oficinas de culinária
e rastreamento de doenças metabólicas e capacitações
de profissionais universitários e apoio técnico

Kayapó - Mato Grosso

Capacitações em imunização, tuberculose e apoio técnico

Bororo - Mato Grosso

Capacitações de equipe técnica e oficina sobre saúde e sobre a vida:
perspectivas para o futuro

Xavante- Mato Grosso

Capacitações da equipe técnica, vigilância nutricional e prevenção de diabetes

Panará- Mato Grosso

Abordagem inicial para grupo isolado, vigilância à saúde e saúde da mulher
e controle de tuberculose

Damũ Matis

Região Norte
Korubo - Vale do Javari no Acre

Capacitação de profissionais de saúde e indigenistas na elaboração de plano
de contingência para situações de contato com grupos isolados e trabalho de
saúde com grupos indígenas de recente contato

Alto Rio Negro - AM (21 etnias)

Supervisão de campo do trabalho de profissionais de saúde e formação de técnicos de enfermagem indígenas

Txapanawa - Acre

Abordagem inicial para grupo isolado e vigilância à saúde

Kayapó - Pará

Capacitação de profissionais em imunização e apoio técnico e em tuberculose

Wajãpi - Amapá

Apoio para formação de agentes indígenas de saúde

Zo’é - Pará

Abordagem inicial de saúde para grupo indígena isolado

Região Sudeste

Imagem acima, à
esquerda: Reunião com
alunos com o cineasta
Hermano Penna na sede
do Projeto Xingu, em São
Paulo
Imagem abaixo, à
esquerda: Equipe do
Projeto reunida em frente
à sede em São Paulo
Imagem acima, à direita:
Alunos do 5º ano de
Medicina em visita à
aldeia Tekoha Pyaú no
Pico do Jaraguá, em São
Paulo
Imagem abaixo, à direita:
Douglas Rodrigues em
viagem junto aos índios
isolados do Acre (povo
Korubo)
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está doente ou adoece com o contágio e é aí
que a assistência médica pode fazer toda a
diferença”, afirma Rodrigues.
Para a equipe, o maior entrave reside na
comunicação, que é minimizada com a ajuda
de intérpretes indígenas. No entanto, outros
obstáculos precisam ser superados, além do
estranhamento inicial e a língua. É preciso
ter boa formação clínica para encarar as condições de trabalho e as dificuldades impostas pela floresta, como a falta de tecnologia
para diagnósticos mais precisos e a administração de medicamentos que necessitam de
horários específicos para aplicação.
Muitos grupos isolados estão localizados nas regiões fronteiriças com a Colômbia,
Peru, Equador, Venezuela, Bolívia e
Paraguai e, segundo Douglas Rodrigues,
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existe um grupo no Itamaraty que trabalha por marcos legais para a cooperação entre os países. “Há pouca estrutura tanto na
Funai quanto na Sesai/MS, especialmente
nas regiões mais remotas, onde estão essas
etnias”, afirma. “Ainda assim, o esforço de
alguns técnicos tem garantido um mínimo
de assistência e o Projeto Xingu tem colaborado nas situações de contato, na capacitação de equipes do Distrito Sanitário Especial
Indígena (DSEI) e na elaboração de planos
de contingência”.

Os próximos 50 anos

Lideranças indígenas e toda a comunidade
indígena têm reivindicado tanto ao Projeto
Xingu quanto à EPM/Unifesp que não somente deem continuidade ao programa,

Município de Guarulhos
Etnias: Tupi, Pankararé, Wassu Cocal,
Kaimbé, Pankararu, Xucuru, Xavante,
Pataxó, Fulni-ô e Guajajara

Apoio matricial e capacitação de profissionais para atendimento de indígenas em atenção primária de saúde e na
organização de serviço de referência para indígenas moradores da cidade

Município de São Paulo
Aldeias Guarani (Tenondé Porã, Tekoa Ity,
Tekoá Pyau

Acompanhamento de pacientes e famílias segundo grupos de risco, oficinas e atividades de promoção da saúde nas
aldeias, capacitação de equipes de saúde e preparação de agentes indígenas de saúde, além de apoio às lideranças nas
demandas sociais e de saúde

Município de Bertioga - Aldeia Rio
Silveiras

Capacitação de equipes de saúde e preparação de agentes indígenas de saúde, viagens de intercâmbio cultural ao
Parque do Xingu e Sul da Bahia (etnia Tupinambá) e apoio às lideranças nas demandas sociais e de saúde

Município de Aracruz (ES)
Etnias Guarani e Tupi

Capacitação de profissionais para atendimento de indígenas em atenção primária de saúde

Ambulatório do Índio do
HSP\HU\Unifesp

Referência nacional em atendimento médico terciário para indígenas; capacitações de equipes, estágios de graduação
em Medicina e Enfermagem, residência em saúde da família; acolhimento de pacientes indígenas e famílias na cidade
de São Paulo

CASAI- SP (Casa de Saúde do Indio da
SESAI- Secretaria Especial de Saúde
Indígena- MS)

Capacitação profissional das equipes de saúde, promoção da saúde com indígenas e acolhimento de pacientes
indígenas e famílias

Região Sul
Tríplice Fronteira (ARG- BRA- PAR)
Guarani

Capacitação de profissionais da gestão e das equipes locais em saúde indígena e apoio matricial para organização local
de serviços de atenção primária

Outros
Ministério da Saúde – FUNASA e SESAI
(Brasília)

Assessoria para elaboração de material didático para formação profissional de agentes indígenas de saúde; oficinas
de trabalho em linhas de cuidado, antropologia da saúde, saúde bucal, assessoria para elaboração de planos de
contingência para situações de contato com grupos isolados e para epidemias em grupos de recente contato

Universidade Aberta do Brasil (UAB) e
Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS)

Parceria para oferta de curso de especialização em saúde indígena à distância, com formação de 350 especialistas e 400
alunos, em curso, em todas as regiões do Brasil:
Amazonas: Manaus, Maués, Lábrea, Coari • Pará: Belém, Marabá • Tocantins: Palmas • Pernambuco: Recife • Paraíba:
João Pessoa • Mato Grosso: São Félix do Araguaia, Juara, Cuiabá, Lucas do Rio Verde • São Paulo: São Paulo e Cubatão.
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Índio Mairawê com aproximadamente 20 anos de idade

Montagem com várias
gerações de mulheres de
diferentes povos do PIX

assim como a sua expansão. Várias sementes estão sendo plantadas nesse sentido.
Além da proposta, junto às secretarias
da Saúde e da Educação do Estado de Mato
Grosso, de formação profissional técnica nas
áreas de Enfermagem, vigilância em saúde,
saúde bucal e gestão em saúde indígena, a
Unifesp também está discutindo a reserva
de vagas para indígenas em todos os cursos

Produções acadêmicas e de pesquisas do Projeto Xingu
(1966-2015)
Projetos de pesquisa financiados

16

Projetos de iniciação científica

12

Teses de livre docência

2

Teses de doutorado

20

Dissertações de mestrado

18

Projetos de mestrado em andamento

6

Projetos de doutorado em andamento

1

Artigos publicados em revistas indexadas

102

Publicações em outras modalidades

22

Livros publicados

8

Capítulos de livros

27

Trabalhos apresentados em congressos e publicados em anais

111

Totalidade de apresentações de trabalhos em congressos

157

Trabalhos de conclusão de curso de graduação
Monografias de conclusão de curso de especialização

4
350
Fonte: Projeto Xingu, 2015
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ofertados pela instituição. “Para isso, estamos montando uma equipe de apoio a esses
estudantes para minimizar os obstáculos da
língua, as dificuldades do próprio aprendizado e o preconceito”, afirma Sofia Mendonça.
A coordenadora do projeto explica que a
ideia para as próximas décadas é ampliar a
presença da temática saúde indígena na graduação e pós-graduação, com visitas às aldeias localizadas em São Paulo e no Xingu,
com a residência médica em saúde da família, com uma área de concentração em saúde indígena, bem como com ampliação na
oferta de cursos na modalidade do ensino à
distância. “Estamos na quinta turma de especialização em Saúde Indígena e temos a
perspectiva de ampliar as ofertas para públicos mais específicos com o curso de aperfeiçoamento e posterior especialização em
saúde mental, sofrimento psíquico e povos
indígenas. Esse último ainda está em fase
de concepção”.
In loco, a equipe de saúde está com um
projeto de investigação de doenças metabólicas, controle do câncer do útero e oficinas
de culinária para o resgate da alimentação
tradicional indígena que deve abranger vários povos do Xingu.

Mairawê Kaiabi, 64 anos, um dos líderes do povo
indígena Kawaiwete (Kaiabi), acompanha, desde
os 14, as idas dos profissionais da área da saúde da
Escola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) ao Parque
Indígena do Xingu (PIX).
Descendente de um povo com uma história marcada por conflitos de invasão de terra por seringueiros no século XIX, Mairawê lembra bem quando
chegou ao PIX, após a área onde vivia ser ocupada
gradualmente e os índios induzidos ao trabalho para
extração de látex. A chegada da Expedição RoncadorXingu, comandada pelos irmãos Villas Bôas, ajudou
a garantir a sobrevivência cultural desse povo com a
proposta de levar os Kaiabi para o Parque do Xingu.
Atualmente, algumas famílias do povo Kawaiwete
(Kaiabi) habita o PIX e constitui a etnia mais populosa
do local. A língua original desse povo é da família do
tupi-guarani. No entanto, quase todos que habitam
o parque são bilíngues e dominam bem o português.
Outras famílias dos Kaiabi vivem na terra indígena
próxima ao rio Teles Pires, que é a região natal dessa etnia, e lá muitas já não falam a língua nativa. São
denominados também como Cajahis, Cajabis, Kajabi,
Caiabis, Cayabi, Kayabi.
Casado, pai de dez filhos, Mairawê sempre atuou
como braço direito da equipe do Projeto Xingu, seja
como tradutor intérprete, orientando a equipe, negociando tratamentos, encaminhamentos ou mesmo dirigindo os barcos que levavam os profissionais
da saúde para imunizar as populações indígenas de
diversas aldeias do PIX.

Histórias não faltam a ele. A remissão às lembranças faz com que o olhar do líder Kaiabi vá de sombrio
– ao lembrar das perdas de integrantes do seu povo
devido às doenças – à maroto, quando relembra as
peripécias e aventuras no rio Xingu e seus afluentes
diante das falhas dos motores dos barcos, as boas risadas e os improvisos para manter as vacinas conservadas e cumprir os prazos estipulados pelo Prof.
Baruzzi. “Ficava horas segurando um guarda-chuva
para minimizar o calor sob o isopor com gelo”, sorri
ao falar. “Era tudo muito seguro e organizado e o professor sempre tinha pressa para atender o máximo de
pessoas possível”.
Mairawê conta que a princípio custou para ele entender quem era e o que queria exatamente a equipe
do Prof. Baruzzi. “Os Villas Bôas traziam muita gente para conhecer os índios. Mas eles eram diferentes. Isso ficou claro quando começaram o trabalho
de vacinação contra o sarampo, a coqueluche e tantas outras doenças ruins. Tudo começou a melhorar
para nós”, afirma. “O que mais víamos e ainda vemos
como dificuldade é a demora para a chegada de medicamento para que a equipe faça um trabalho ainda
mais completo”.
Para ele a Medicina do “branco” veio para complementar a do índio. A confiança no trabalho desenvolvido se resumiu a uma frase ao final da entrevista: “Mais que profissionais e amigos, eles são nossa
família”.
Hélio Carlos Mello/Projeto Xingu
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Histórias de um chefe Kaiabi

Mairawê durante encontro na Unifesp com lideranças do Projeto
Xingu e da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do
Ministério da Saúde (2011)
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Expedição Roncador-Xingu instala núcleos de
povoamento, abre campos de pouso e chega às cabeceiras
do Xingu; a experiência de contato com os povos do Alto
Xingu inspira a criação do parque indígena

Celina M. Brunieri
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A

té a década de 1940 a ocupação das reGerenciada pela Fundação Brasil Central,
giões Norte e Centro-Oeste – já habi- a Expedição Roncador-Xingu representou
tadas por povos indígenas – constituía a principal frente do projeto e seu objetium desafio para o governo central. Mapear vo – na etapa inicial – era alcançar a Serra
e colonizar essas regiões, reeditando a em- do Roncador (Mato Grosso) e os formadopreitada dos bandeirantes nos séculos XVII res do rio Xingu. Em 1943, uma composição
e XVIII, era um dos objetivos do Estado férrea com 19 vagões, que comportavam
Novo (1937-1945), instaurado por Getúlio uma colossal carga, além do pessoal efetiVargas. O projeto de interiorização do de- vo, transportou a expedição de São Paulo
senvolvimento, que se denominou Marcha até Uberlândia (MG). O trecho seguinte,
para o Oeste, pretendia criar novas vias de com 900 quilômetros, foi feito em camicomunicação, abrir campos de pouso e fixar nhões e outros veículos de transporte, que
núcleos populacionais. Paralelamente, havia se deslocaram por precárias estradas de tera motivação de preencher os vazios demo- ra até Aragarças, às margens do rio Araguaia.
gráficos, que – segundo a doutrina do “espa- Nesse ponto, foi instalada a primeira base
ço vital”, difundida pelo nazismo – poderiam de operações, com edificações para os serservir aos países europeus para o assenta- viços e alojamentos. Feita a transposição do
mento de seus excedentes populacionais.
rio, a expedição avançou 150 quilômetros,
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A criação do Parque Indígena do Xingu
Convictos de que o índio só poderia sobreviver dentro da própria cultura, os irmãos
Villas Bôas – apoiados por lideranças políticas e intelectuais como o antropólogo Darcy
Ribeiro e o médico sanitarista Noel Nutels
– mobilizaram-se para a criação de um parque indígena no Alto Xingu. A demarcação de uma reserva natural garantiria aos
povos dessa região os meios de subsistência, o atendimento à saúde e a defesa contra as frentes de ocupação da sociedade. Em
1952 foi, então, apresentado ao Congresso
um requerimento com esse teor, não obstante a oposição do governo de Mato Grosso,
que promovia a concessão de glebas às empresas colonizadoras. Em 1961, no governo
de Jânio Quadros, a proposta foi retomada,
concretizando-se com a edição do Decreto
n.º 50.455/61.
Somadas as terras indígenas de Wawi,
Batovi e Pequizal de Naruvoto, o Parque
Indígena do Xingu (PIX) perfaz atualmente 2,8 milhões de hectares e abriga nações
que preservam as línguas tradicionais, vinculadas – na maior parte – às famílias jê, karib, aruak e tupi-guarani. Na porção sul (Alto
Xingu) estão instaladas dez etnias que já habitavam esse território e mantêm padrões
culturais similares. As seis restantes foram
transferidas para áreas específicas do PIX
por correrem risco de desaparecimento ou
necessitarem de assistência material.
Orlando Villas Bôas no posto indígena
Leonardo, no PIX, na década de 1960
Em contraste com as extensas áreas de
pastagens e plantações de soja que compõem seu entorno, o PIX exibe uma rica
paisagem natural, formada pelas florestas
desbravando trilhas com o auxílio de mua- de transição, constituindo um santuário da
res, até alcançar – em meados de 1945 – o sociobiodiversidade.
rio das Mortes e as primeiras elevações da
Serra do Roncador. Embora a Força Aérea
Brasileira provesse os serviços de retaguarda, o grupo de expedicionários enfrentava
condições difíceis devido ao suprimento irregular de víveres e medicamentos, à malária e à hostilidade dos índios Xavante. Em
1946, os irmãos Villas Bôas – que passaram a
liderar a expedição – atingem as cabeceiras
do rio Xingu e estabelecem contato amistoso com os povos indígenas, debilitados por
epidemias e pela alta mortalidade infantil.
Em sua rota, a expedição abriu 1.500 quilômetros de trilhas, construiu 19 campos de
pouso, instalou três bases operacionais e fixou mais de 40 núcleos de povoamento.
Arquivo pessoal Orlando Villas Bôas

Onde tudo
começou

Acervo Projeto Xingu

expedição roncador-xingu

Orlando Villas Bôas –
que nesta foto de 1965
medica o índio Mengrire,
de origem Panará,
criado pelo povo Kaiapó
Metuktire – assumiu
em 1945 a liderança da
Expedição RoncadorXingu, juntamente com
seus irmãos, Cláudio e
Leonardo
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Breve panorama sobre a política indigenista no Brasil
Hélio Carlos Mello/Projeto Xingu
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Marco geodésico que determina o limite do PIX

Fundado em 1910, o Serviço de Proteção
ao Índio (SPI) tinha a missão de prestar assistência aos índios, viabilizando
a política indigenista. Outros objetivos
do SPI mencionavam a integração ao trabalho agrícola e a transmissão de hábitos civilizados, o que interferia nas práticas tradicionais das etnias. Cândido
Rondon, militar responsável pela construção de linhas telegráficas no interior
do país, que estabelecera relações pacíficas com os grupos contatados, ocupou
pela primeira vez a diretoria do órgão.
Em 1916, o Código Civil reconhece os silvícolas como “relativamente incapazes”,

razão pela qual deveriam submeter-se
ao regime de tutela pelo Estado. Em 1967,
o SPI é extinto, criando-se a Fundação
Nacional do Índio (Funai). Seu papel era
promover a integração dos indígenas à
sociedade brasileira, os quais eram considerados não suficientemente “evoluídos”. O Estatuto do Índio, de 1973, define
– entre outros pontos – novos parâmetros sobre a propriedade, defesa e ocupação de suas terras, representando um
avanço na legislação vigente. Na década de 1980, no contexto dos movimentos sociais pela democracia, os povos indígenas apresentam outra proposta de
política indigenista. A Constituição de
1988 altera o modelo político baseado
na tutela e assistencialismo, reconhece
o direito originário desses povos sobre
as respectivas terras e assegura-lhes o
respeito à cultura e formas de organização social. Em 2015 está prevista a realização da 1.ª Conferência Nacional de
Política Indigenista no período de 17 a
20 de novembro.

Sinergia
entre povos
E

m 1962, o jornal A Gazeta – à época de grande circulação em Da redação
São Paulo – publicou uma notícia sobre a caravana médica do
doutor Oswaldo Monteiro, que estava de partida para a região do Araguaia com o objetivo de atender à população ribeirinha.
Aquela matéria despertou a atenção de Roberto Geraldo Baruzzi,
professor titular aposentado da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp) e idealizador do Projeto Xingu.
Depois de algum tempo, por acaso ou sorte, conheceu Monteiro
em uma visita ao departamento médico da Caixa Econômica
Federal, onde atuava desde 1957. “Falei que havia ficado sabendo
da expedição e, de imediato, ele me convidou para participar da
próxima”.
Imagem acima - Professor
No ano seguinte, Baruzzi, que é especialista em Medicina Baruzzi no Departamento
Tropical pela Universidade de São Paulo (USP) e doutor em Medicina de Medicina Preventiva
Preventiva pela Unifesp, já estava integrado à equipe da caravana. da EPM, discutindo
estratégias da primeira
Os participantes dividiam-se em grupos que eram transportados viagem ao PIX (julho de
pelo avião da Força Aérea Brasileira (FAB) até determinados lugares, 1965)
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trabalho dos Villas Bôas”.
Depois do episódio, várias tentativas foram feitas para encontrar os irmãos, mas
sem sucesso. No entanto, como se o destino
o acompanhasse, Orlando Villas Bôas apareceu na Escola Paulista de Medicina (EPM/
Unifesp). O diretor do Parque Indígena do
Xingu (PIX) se interessou pela participação
da escola no Araguaia. Propôs, assim, um
convite: organizar uma equipe para avaliar
as condições de saúde daqueles povos indígenas. Nascia, então, o Projeto Xingu.
O primeiro programa de extensão da
EPM/Unifesp, pioneiro na linha de assistência médica, baseava-se em três pilares:
plano de saúde contínuo, sistema de vacinação e abertura do Hospital São Paulo (HSP/
HU/Unifesp) como retaguarda para casos

esse relacionamento. Depois de comer uma
bela peixada, Baruzzi começou a passar mal.
Era gastroenterite e ele repousou três dias
na rede. “Eu ia para o mato de vez em quando e as crianças falavam: ‘Ih, Baruzzi perdeu a barriga!’ Realmente fiquei bem magro”. Mais tarde, após várias tentativas com
o chá de folha de goiabeira, uma pajelança
foi feita. “O grande pajé fazia gestos, passava a mão na minha barriga, assoprava e cantava. Naquela noite, já estava bom”.
A partir das primeiras visitas, o programa só foi se fortificando, estreitando ainda mais seus laços com as aldeias. Foi um
novo conceito médico-pedagógico formado, mostrando um outro sistema de vida, e
a EPM incorporava, assim, a cultura xinguana. “A minha marca na escola acabou sendo
o Projeto Xingu”. O relacionamento com os
irmãos Villas Bôas também se fortaleceu. O
próprio Orlando participou, por vários anos,
da aula inaugural do curso médico.
Hoje, aos 86 anos, Baruzzi está organizando seu passado. É meio século de um
acervo que conta com fotos, materiais audiovisuais e peças artesanais que documentam o trabalho do Projeto Xingu. É a reconstrução de uma vocação que transcendeu a
diferença cultural e resultou, além de tudo,
em amizade.
Sobre o início de sua atuação no Parque
Indígena do Xingu, o Dr. Baruzzi comentou: “Eu estava preparado para esse trabalho do ponto de vista clínico, mas não tinha
experiência com o índio. Essa aproximação
cultural foi muito interessante. Nunca imaginei que a leitura de uma notícia poderia
desencadear em um programa de tamanha
dimensão”, finaliza.

Fichas médicas utilizadas
no trabalho de campo
Hélio Carlos Mello/Projeto Xingu

Acervo Projeto Xingu

36

onde atendiam os povos indígenas. Santa
Terezinha, localizada em Mato Grosso, foi
seu primeiro destino, prestando assistência
aos índios Tapirapé.
Entretanto, a viagem de 1964 foi a mais
importante, quando assumiu a coordenação da expedição a pedido de Monteiro. Foi
um momento também de novas ideias. Na
volta para São Paulo, depois de ficar com
os índios Caiapó e Carajá, a rota fez um
pequeno desvio para deixar um piloto no
posto de Leonardo Villas Bôas no Xingu.
Enquanto esperavam em terras, um desconhecido – que soube depois se tratar do próprio Leonardo – aproximou-se e perguntou
se existia alguém para atender um enfermo.
O próprio Baruzzi se prontificou a ajudar.
“Fiquei intrigado, queria conhecer mais o
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Imagem acima: Professor
Baruzzi entre índios alto
xinguanos
Imagem abaixo, à
esquerda: Professor
Baruzzi e Orlando Villas
Bôas no posto indígena
Leonardo, no Alto Xingu
Imagem abaixo, à
direita: Professor Baruzzi
durante pesquisa com
índia Panará, na aldeia
Nãcepotiti

extremos. No início, as caravanas eram realizadas quatro vezes ao ano e a primeira delas se deu em 1965, com oito integrantes levados pela FAB.
Nas primeiras viagens, o principal objetivo era examinar e entender qual era a situação da saúde e os principais problemas.
Após esse mapeamento, a prioridade foi a
vacinação, principalmente porque os índios
estavam totalmente vulneráveis às doenças
para as quais já existiam vacinas. Além de levar a imunização a todas as aldeias, a equipe
prestava assistência médica, curativa e preventiva, com atendimento às queixas, além
de acompanhamento de gestantes e recém-nascidos. A equipe fazia o cadastramento de
todos os indivíduos, criando prontuários especiais organizados por famílias nucleares e
ampliadas, por aldeia e por etnia, estratégia
que perdura até os dias de hoje.
De acordo com Baruzzi, a situação encontrada pelos profissionais da área da saúde no local foi difícil. A introdução da ficha
médica, com número de registro, foto, dados pessoais, dados clínicos e lista de vacinas foi necessária para um melhor atendimento. “Tínhamos um perfil de cada aldeia.
Chamávamos índio por índio para o exame
e, quando não apareciam para a consulta, íamos até suas casas. Às vezes, estavam doentes ou não queriam ser atendidos. Existiam
também aqueles em reclusão pubertária”.
A reclusão referida por Baruzzi é um rito
de passagem comum em 10 dos 17 povos do
Parque Xingu, que visa o desenvolvimento
social, psicológico e físico do adolescente e
sua inserção à vida adulta. Entre as meninas,
a reclusão ocorre logo após a menarca para,
entre outras razões, evitar o relacionamento sexual e fortalecer o corpo para a futura
maternidade. Já os meninos são afastados
para torná-los fortes para luta e resistentes
para desempenhar as funções masculinas.
A reclusão pode variar de vários meses até
um ano entre as meninas e de até três anos
para os meninos, principalmente se ele estiver sendo preparado para um futuro cargo de chefia.
Cada contato com os povos era feito cuidadosamente. Os pajés, figuras lendárias,
criaram uma sinergia com a equipe. “Nunca
houve problemas. Não fomos competir com
a Medicina deles e eles respeitavam a nossa. O índio tinha liberdade para ir ao médico ou pajé”. Um episódio mostra claramente
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entrevista projeto xingu

Uma batalha
ainda longe do fim
Ana Cristina Cocolo e
Celina M. Brunieri
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E

m entrevista concedida à Entreteses, não dependem apenas do setor saúde. Um
membros do Projeto Xingu explicam exemplo é o aumento das interferências do
vários aspectos que envolvem as 16 et- agronegócio no entorno do PIX (plantations
nias do parque indígena. Nela, são aborda- de soja, milho, cana-de-açúcar e pecuária exdos não apenas a manutenção da saúde dos tensiva) que tem impactado os formadores
índios, como também o trabalho pela preser- do rio Xingu que está sendo rapidamente
vação da sua cultura e dos costumes; os pro- assoreado e contaminado com agrotóxicos
jetos de lei que abrem brechas para rever as e dejetos da pecuária. Os indígenas relatam
demarcações de terras já realizadas e a orga- claramente a diminuição do pescado, funnização de associações na luta por direitos. damental para sua segurança alimentar.
Participam da conversa os médicos sanita- Também a caça tem diminuído, já que o desristas Sofia Mendonça – coordenadora do matamento no entorno afeta diretamente os
Projeto Xingu –, Douglas Mendonça – chefe ecossistemas do PIX.
da Unidade de Saúde e Meio Ambiente do
Em 1986 participamos do projeto
Departamento de Medicina Preventiva da Intersalt, uma grande pesquisa epidemioEscola Paulista de Medicina (EPM/Unifesp) lógica, multicêntrica, a respeito do consu– e a enfermeira Lavínia Oliveira, coordena- mo de sódio e sua relação com a hipertensão
dora de Recursos Humanos do projeto.
arterial sistêmica. Os xinguanos apresentavam sódio urinário baixo, não tinham obeEntreteses - As ações realizadas pela EPM no sidade ou sobrepeso, não tinham diabetes
Parque Indígena do Xingu (PIX), tais como va- mellitus e nem hipertensão arterial. Os nícinação e avaliação de crianças, gestantes e veis de pressão sistólica não subiam com a
portadores de doenças, têm sido suficientes idade. Um perfil totalmente diferente do enpara a manutenção e promoção da saúde nes- contrado pelos demais pesquisadores em cisa área de proteção? Existe aumento de doen- dades da Europa, Ásia e Américas. Do início
ças crônicas entre as etnias do PIX?
dos anos 1990 para cá, com a intensificação
Projeto Xingu - Em termos. A melhora nas das relações de contato (nos últimos vinte
condições de vida e a promoção da saúde anos surgiram oito novos municípios no
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entorno do Xingu), a crescente monetarização da economia xinguana com a contratação de indígenas como trabalhadores de
educação e saúde, a criação de associações
indígenas, por exemplo, e mais recentemente os programas e benefícios sociais do governo, que distribuem dinheiro e alimentos,
promoveram uma grande mudança na dieta
tradicional dos indígenas, o maior consumo
de alimentos industrializados, que está associado ao aumento da desnutrição infantil
e à obesidade, hipertensão arterial e diabetes entre os adultos. No Xingu a situação
ainda não está crítica como, por exemplo,
entre os vizinhos Xavante, que em algumas
aldeias apresentam 28% de prevalência de
diabetes do tipo II. Caso nada seja feito, o
futuro é assustador.
Se compararmos os indicadores de saúde do PIX, tais como mortalidade infantil,
incidência de doenças preveníveis por vacina, incidência de tuberculose e de câncer do colo uterino, podemos afirmar que,
comparado a outros povos indígenas amazônicos, o Xingu apresenta bons indicadores. Entretanto, esses indicadores ainda
são piores do que os da média da população
brasileira.

E. De forma geral, os 16 povos do PIX sofrem
das mesmas doenças ou elas atingem de forma diferente cada etnia?
P.X. As principais doenças são as mesmas
entre os xinguanos e entre a maioria dos povos indígenas no Brasil e estão relacionadas
com as condições de vida, de acesso a serviços de saúde e à relação de contato com a
sociedade regional. Há um predomínio de
doenças respiratórias e diarreicas, principalmente em crianças, que convivem com a
emergência de doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade, hipertensão
e diabetes, nos adultos. Apenas uma doença, a blastomicose queloidiana ou doença
de Jorge Lobo, é exclusiva da etnia Kaiabi
(Kawaiwete), ainda que não tenhamos constatado, até hoje, sua transmissão em território xinguano. Todos os casos diagnosticados são de indígenas idosos, que nasceram
na área tradicional Kaiabi, no sul do Pará e
nordeste de MT, fora do PIX.

Sofia Mendonça, médica
sanitarista e coordenadora
do Projeto Xingu, em
oficina culinária na aldeia
Tubatuba, do povo Yudjá

E. A desnutrição afeta a vida dos povos xinguanos? Os territórios ocupados pelas etnias é suficiente para garantir a sobrevivência de cada
uma delas?
P.X. Pensamos que hoje, com o aumento
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populacional e o impacto ambiental, o território não é mais suficiente para a sobrevivência das etnias do Xingu nos moldes tradicionais. As regiões de terra preta (locais
com solo fértil e adequado ao cultivo) já não
são mais suficientes para todos e o aumento
do número de aldeias não tem permitido o
rodízio de locais de roças levando ao esgotamento das terras férteis. A tecnologia indígena de agricultura não tem resposta para
essa situação. Esse quadro, associado às mudanças na dieta tradicional, é responsável
pelo aumento da desnutrição nas crianças
e da obesidade nos adultos. A segurança alimentar dos povos xinguanos está ameaçada e a resposta governamental a essa problemática tem sido insuficiente, já que o
governo coloca os indígenas no mesmo patamar das populações urbanas de baixa renda, contemplando-os com as mesmas políticas assistencialistas. Não é uma cesta básica
com alimentos industrializados que vai resolver os casos de desnutrição nas aldeias,
pelo contrário, pode trazer mais problemas
relacionados à nutrição. Em um dos seminários que realizamos em área para discutir
essa questão da desnutrição, foram levantados vários fatores, além da escassez das
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terras pretas. As roças estão cada vez mais
longe das aldeias e, com isso, eles não conseguem acompanhar e vigiar de perto as
plantações, que ficam mais vulneráveis aos
ataques dos porcos do mato, por exemplo.
Nos últimos anos alguns povos têm perdido
toda sua roça e acabam passando fome ou
usando os salários dos trabalhadores para
comprar comida na cidade. Outros fatores
que as mulheres apontam como explicação
para o aparecimento da desnutrição são relacionados às mudanças culturais como, por
exemplo, os casamentos mais precoces dos
jovens quando não estão preparados para
criar seus filhos e acabam não seguindo as
regras tradicionais, diminuindo o intervalo
interpartal e, consequentemente, não conseguindo cuidar de forma adequada de cada
filho, aumentando os casos de desnutrição.
E. Pode-se dizer que o Parque Indígena do
Xingu é um cartão postal da política indigenista no Brasil?
P.X. Já foi, no passado. A criação do Parque
Indígena do Xingu foi um marco na política indigenista e cumpria este papel de
cartão postal. O governo mostrava o parque como exemplo de política indigenista,

interessantes sobre mitos, histórias antigas,
de antes do contato, culinária e rituais tradicionais, etc. Em uma cultura oral, essa forma de registro é bastante eficiente, até porque os vídeos são falados na língua indígena.
Temos trabalhado bastante com essa questão. Durante a formação dos agentes indígenas de saúde no Xingu, foram produzidos
livros bilíngues sobre a saúde das crianças,
nutrição, vigilância nutricional e segurança
alimentar. Esses livros foram elaborados a
partir das pesquisas realizadas nas aldeias,
pelos agentes de saúde, sobre o conhecimento tradicional a respeito desses temas.
Uma outra estratégia que os professores
indígenas têm adotado é trabalhar esses conhecimentos nas escolas das aldeias, trazendo os especialistas tradicionais para falar em
sala de aula sobre determinadas festas e rituais, sobre cantos e rezas para as roças produzirem ou fazendo oficinas sobre artesanato como colares, cestaria, esteiras, redes, etc.
As associações indígenas também têm
trabalhado com mídias diferentes para o registro do conhecimento tradicional, inclusive criando sites na internet próprios para
isso. Esses projetos, em geral, têm uma funE. De que forma a preservação do conhecimen- ção importante de estímulo, principalmento tradicional indígena – além da transmissão te entre os jovens, criando possibilidades de
oral – tem sido levada a efeito pelas novas ge- acesso a tecnologias e informações relaciorações e, inclusive, pelos não índios?
nadas à sua cultura e ao mesmo tempo a ouP.X. Nos últimos 15 anos, várias associações tras culturas, inclusive a do não indígena.
indígenas foram criadas pelos povos do PIX.
A maioria das etnias tem sua própria associação e a Associação Terra Indígena Xingu
(ATIX) funciona como uma “central” de associações, desenvolvendo projetos junto a
diferentes etnias xinguanas. Essas associações buscam financiamento para projetos
dos mais variados, que incluem valorização
e preservação cultural e registro dos conhecimentos tradicionais. Os recursos são provenientes da cooperação internacional e de
financiamentos governamentais. Os pontos
de cultura, por exemplo, criados pelo ex-ministro Gilberto Gil e que estão sendo revigorados pelo atual ministro Juca Ferreira,
foram fontes importantes de fomento a
projetos culturais, como produção de cestaria, oficinas de flautas (Djakui), produção de livros bilíngues ou apenas na língua
materna sobre plantas medicinais, cantos
sagrados e rituais, entre outros. Um projeto especialmente interessante é a formação
de cineastas indígenas, que tem feito vídeos

Livros produzidos junto
com o Projeto Xingu para
o Curso de Formação de
Agentes Indígenas de
Saúde
Ana Carolina Fagundes

Hélio Carlos Mello/Projeto Xingu

Sofia com agentes de
saúde na aldeia Ipatse, do
povo Kuikuro

protecionista, enquanto a relação que se estabelecia com outros povos em outras áreas
indígenas era completamente diferente.
Vários povos foram eliminados ou tiveram
seus territórios invadidos e retalhados. Essa
situação, como dizem as próprias lideranças mais jovens, deixou os povos do Xingu
um pouco distantes do movimento indígena
nacional. Hoje a situação do Xingu, do ponto de vista da política indigenista do Estado
brasileiro, pouco difere de outras regiões.
Os recursos da Funai vêm diminuindo ano
a ano. Falta pessoal, faltam equipamentos
e, principalmente, uma política que efetivamente defenda os direitos indígenas. Se
há anos o PIX, por sua projeção nacional e
internacional, recebia um certo tratamento
diferenciado, isso não mais ocorre. Restou,
entretanto, o apelo midiático dos grandes
rituais xinguanos divulgados mundo afora como ritual funerário do Kwarup, para o
qual sempre são convidadas autoridades, celebridades e a mídia. No mais, hoje o Xingu é
um território indígena tão abandonado pelo
Estado como os demais. Nesse sentido houve um nivelamento por baixo.
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E. O PIX está ameaçado por novos projetos de
lei, que interferem – por exemplo – na área demarcada do parque?
P.X. Os pactos de governabilidade com o
agronegócio e com a indústria extrativista
predatória (minérios, madeira) lembram os
tempos coloniais. Para o modelo de desenvolvimento brasileiro, os índios são obstáculos a serem removidos, como foram no passado pelos bandeirantes e religiosos. Em 2013,
a Federação das Organizações Indígenas do
Rio Negro (FOIRN) fez um levantamento no
Congresso Nacional e encontrou pelo menos
50 iniciativas legislativas que retiram direitos constitucionais dos indígenas. No mesmo ano, outro estudo, feito pelo Instituto de
Estudos Socioeconômicos (INESC) a respeito das obras do PAC II na Amazônia, mostrou que haviam 114 obras incidindo sobre
territórios indígenas (hidrelétricas, gasodutos, estradas, ferrovias, etc.) e que 33 delas
incidiam diretamente em territórios onde
ainda existem grupos indígenas isolados e
de contato recente, pessoas extremamente
vulneráveis.
A PEC 215, por exemplo, transfere do governo federal para o Congresso a atribuição
de oficializar terras indígenas, unidades de
conservação e territórios quilombolas. Se
aprovada, a PEC vai paralisar de vez a regularização dessas áreas e abrir brechas para rever as demarcações já realizadas, incluindo
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E. A Usina de Belo Monte, que represará um
trecho do rio Xingu no Estado do Pará, acarretará prejuízos aos povos xinguanos?
P.X. Desconheço estudos do impacto que
Belo Monte terá na região das cabeceiras
do rio Xingu, onde fica o PIX. Especialistas
têm afirmado que algumas espécies de peixes e quelônios serão afetadas. Belo Monte
está sendo considerada um cavalo de troia,
já que outras barragens virão, alterando
para pior a vida das comunidades amazônicas. Só em Altamira serão deslocadas 27
mil pessoas para dar lugar ao lago da usina.
Houve um processo de cooptação dos indígenas antes do leilão, pela Eletronorte e as
empresas construtoras, para que os povos
da região afetada pela usina vissem o empreendimento como positivo. Isso gerou
um conflito entre os grupos da bacia do Rio
Xingu, já que muitos eram contrários às
obras. Como eram povos razoavelmente isolados, abandonados pelo Estado e carentes
de assistência, a cooptação foi relativamente fácil: a empresa passou a fornecer, na forma de “Projetos Emergenciais”, 30 mil reais
por mês para as comunidades comprarem
o que quisessem. Foi uma festa do consumo: centenas de motores, televisões de plasma, aparelhos de DVD, barcos. O impacto foi
imenso, por exemplo, na nutrição. Grupos
que possuíam a subsistência estruturada

tiveram sua alimentação abalada. As roças anos 1980, em uma aula para os alunos do
pararam de ser produzidas ou diminuíram curso especialização em saúde indígena da
muito e a dependência deles aumentou.
Unifesp, disse que não se pode pensar em
Além de Belo Monte, estão planejadas movimento indígena e sim em índios em
pelo menos mais sete PCH (pequenas cen- movimento. As associações podem ser vistrais hidrelétricas) nos formadores do rio tas como mais uma expressão desses “ínXingu. Uma delas, a PCH Paranatinga II já dios em movimento”. Suas lutas estão volfoi construída e seus impactos já estão sen- tadas para as necessidades de cada etnia.
do sentidos pelos indígenas.
Nesse sentido, as associações têm se mobilizado em várias direções, tanto para traE. Os povos indígenas têm se unido por meio zer projetos de sustentabilidade e valorizade associações. De que forma essas associa- ção da cultura, como já dissemos, como na
ções ajudam na questão de seus direitos? Elas reivindicação dos seus direitos. Em alguns
têm sido eficientes?
momentos, como na Constituinte, ocorrem
P.X. Existem inúmeras associações indíge- grandes convergências gerando amplas monas no país. Desde pequenas organizações, bilizações. Um exemplo atual é o Abril indíde aldeias ou grupos étnicos, até as de âm- gena. Nesse sentido, as associações têm se
bito regional ou nacional, como é o caso da mobilizado em várias direções, tanto para
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil trazer projetos de sustentabilidade e valo- APIB. Temos uma tendência a pensar so- rização da cultura, como já dissemos, como
bre as associações indígenas com nosso nessa questão política e de reivindicação dos
modo de olhar, com nosso modelo de orga- seus direitos.
nização dos movimentos sociais, o que nem
A respeito da eficiência, vai depender da
sempre é válido para o movimento indíge- relação e do diálogo do governo com o mona. Recentemente Ailton Krenak, importan- vimento indígena. O espaço para tal diálogo
te liderança indígena e um dos fundadores nos últimos anos está bastante reduzido, o
da União das Nações Indígenas (UNI) nos que é preocupante.

Douglas Rodrigues,
médico sanitarista, em
atendimento na aldeia
Samaúma
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Limite entre dois mundos:
desmatamento demarca o
PIX das fazendas de soja e
gado do entorno

o próprio Parque Indígena do Xingu.
A portaria 301 da Advocacia Geral da
União (portanto, do executivo) pretendia
que o usufruto das riquezas do solo, dos rios
e dos lagos existentes nas terras indígenas
poderiam ser relativizados sempre que houvesse relevante interesse público da União,
o que não impediria a instalação de equipamentos públicos, redes de comunicação, estradas e vias de transporte, além das construções necessárias à prestação de serviços
públicos. Essa portaria foi suspensa temporariamente, mas denota a forma como o governo tem tratado a questão indígena.
Na atenção à saúde indígena, embora
com mais recursos do que em tempos passados, a situação também não é boa. Os indicadores médios de mortalidade infantil
e materna, assim como as taxas médias de
incidência de tuberculose e outras doenças
infectocontagiosas, são duas a três vezes
maiores entre os indígenas do que na população brasileira como um todo.
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Imagem acima:
Douglas Rodrigues em
atendimento à índio idoso
na aldeia Tuiararé, do povo
Kaiabi
Imagem abaixo:Lavínia
Oliveira, coordenadora
de Recursos Humanos do
Projeto Xingu, em oficina
de Saúde Indígena na sede
do Projeto Xingu
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E. As políticas públicas do governo – como
bolsa-família e distribuição de cestas básicas –
também alcançam as comunidades indígenas? E. O contato com a sociedade dita civilizada e
P.X. – Sim, e de forma indiscriminada, bene- a decorrente incorporação de elementos desficiando alguns e prejudicando outros. Para sa cultura têm provocado, nas novas gerações
entender melhor, precisamos saber onde e dos indivíduos que compõem as etnias, o desecomo vivem os indígenas. Dos cerca de 500 jo de abandonar as tradições e costumes prómil aldeados existentes no Brasil, 40% vivem prios, com a efetiva adesão aos padrões cultuem apenas 2% das terras indígenas demar- rais externos? Ou existe, de forma hegemônica,
cadas, especialmente nas regiões mais pró- o desejo de preservação das formas tradicioximas do litoral, do Nordeste ao Sul do país, nais de vida?
que foi onde a colonização teve início. Já P.X. Inicialmente pontuamos que o termo
60% dos indígenas aldeados vivem em 98% aculturação é equivocado. É preciso raciocidas terras indígenas demarcadas a partir da nar a partir de uma noção dinâmica de culConstituição de 1988. Aqueles que vivem es- tura. Qualquer cultura está em movimento
premidos em pequenos territórios, como é o e mudança constante. Não podemos afirmar,
caso dos Guarani do município de São Paulo, a partir de um olhar externo, que os indínão tem nem como sobreviver da forma tra- genas “perdem” a cultura. O exemplo mais
dicional, já que não tem terra suficiente para vivo é dos Guarani, que estão em contato no
isso e nem acesso ao mercado de trabalho. Estado de São Paulo com o colonizador há
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Para essas comunidades, tanto o bolsa-família como as cestas básicas podem fazer grande diferença, para melhor. Já os 60% que vivem nos 98% das terras indígenas, todas
na Amazônia, ainda têm sua subsistência
estruturada e baseada na agricultura, caça,
pesca e coleta de produtos da floresta. Para
esses, as cestas e o bolsa-família podem ser
catastróficos, pois desestruturam sua economia e induzem ao consumo de produtos
industrializados com graves consequências
para sua saúde, como já comentamos anteriormente. Além disso, diminuem a autonomia das comunidades. Esses programas
e benefícios sociais seriam bem-vindos se
fossem formulados junto com as comunidades e adaptados às diferentes realidades.
Por exemplo, a merenda escolar, em muitas
escolas indígenas das aldeias, tem sido comprada na cidade com alimentos industrializados, que nada tem a ver com a alimentação tradicional. Hoje muitos professores
indígenas, junto com as lideranças, têm pactuado com municípios ou Estados para comprarem a merenda dos próprios territórios,
dos produtores locais, trazendo com isso a
dieta tradicional de volta para dentro da sala
de aula e valorizando o alimento e culinária
local. Outro problema é o auxílio maternidade. Para obter o auxílio maternidade as mulheres devem ter seu parto na cidade. Com
isso perdem o acompanhamento das parteiras, de sua família, perdem também os ritos
de pertencimento relacionados à placenta e
ao recém-nascido que eram realizados nas
aldeias.

mais de 500 anos, trabalham e vivem na pe- infectocontagiosas consequentes do contariferia das cidades com péssimas condições to. Em contatos com povos isolados feitos
de vida e não perderam sua língua, costu- nas décadas de 1960 e 1970 grupos inteiros
mes e tradições. Muitas vezes essas marcas foram extintos. Entre os Panará, povo acomestão menos visíveis ao olhar dos não indí- panhado pelo Projeto Xingu desde o contato,
genas. Os jovens indígenas no Brasil todo, e a mortalidade no processo de aproximação
particularmente nas localidades mais próxi- foi de mais de 80% da população por doenmas dos grandes centros, têm acesso à esco- ças comuns como infeções respiratórias e
larização, trabalho e tecnologia. Isso não os gastrointestinais.
faz perder a identidade, é apenas uma muParece sensato, do ponto de vista polítidança. É claro que conflitos existem, mas co, promover mecanismos de acesso dos innão sabemos se podemos ou devemos inter- dígenas a áreas sociais estratégicas como o
ferir nessa dinâmica. Temos percebido, no ensino, por exemplo, por meio do sistema de
entanto, que os conflitos são maiores quan- cotas ou à saúde pela atenção diferenciada
do existe uma fissura no tecido social daque- a que se propõe o subsistema de atenção à
la aldeia ou daquele povo. Quando morrem saúde indígena do Sistema Único de Saúde
suas lideranças mais velhas, quando perdem (SUS).
a referência, quando estão em situação de
risco iminente como no caso dos Guarani
Kaiowa no Mato Grosso do Sul, os conflitos
se acentuam, o uso abusivo de bebidas alcoólicas, a violência e o suicídio aparecem.
Principalmente entre os jovens.
Por outro lado, ressaltamos que existem povos ainda isolados, sem nenhum
acesso à sociedade nacional e muitos em
estágio intermediário de contato. Esses
povos têm alta vulnerabilidade a doenças

Lavínia Oliveira em
aula na Escola Paulista
de Enfermagem (EPE/
Unifesp)

Entre nosso imaginário sobre o mundo
indígena e a realidade existe um fosso.
Muitas vezes os problemas de saúde
nele se manifestam. É nosso dever
percebê-los e atuar, não no sentido de
preservar alguma coisa, mas talvez de
preservar a própria vida.
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doenças crônicas

Ritual Tawarawaná na aldeia Ngoiwere, povo Kh~isêdjê

Herança do
homem branco
Bianca Benfatti
Com colaboração de
Ana Cristina Cocolo
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pesar de as doenças infecciosas e pa- que 10,3% dos indígenas, tanto do sexo masrasitárias ainda serem o motivo de vá- culino quanto do feminino, apresentavam
rias mortes entre a população indíge- sintomas de hipertensão arterial. A intolena do Xingu, é a prevalência cada vez maior rância à glicose foi observada em 30,5% das
de doenças crônicas – como hipertensão ar- mulheres – quase 7% com diabetes mellitus
terial e diabetes mellitus – que está deixando – e em 17% dos homens. A dislipidemia (preespecialistas de sobrealerta e preocupados sença excessiva ou anormal de colesterol e
com o futuro dessa população.
triglicerídeos no sangue) foi detectada em
Uma pesquisa coordenada pela professo- 84,4% dos participantes da pesquisa. Por fim,
ra do Departamento de Medicina Preventiva constatou-se que 57% dos homens e 36% das
da Escola Paulista de Medicina (EPM/ mulheres sofria com excesso de peso. Já a
Unifesp) – Campus São Paulo – e do progra- obesidade central (acúmulo de gordura na
ma de pós-graduação em Saúde Coletiva, parte superior do corpo) predominou entre
Suely Godoy Agostinho Gimeno, apontou as indígenas com 68%.
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Proximidade com alimentos industrializados estão deixando nossos
índios tão ou mais doentes que a população geral. Novos casos de
síndrome metabólica cresceram 37,5% ao longo de dez anos

“Um achado importante foi que, pelos dados da impedância bioelétrica (resistência
e reactância), que são uma ‘proxi’ da composição corporal dos sujeitos, observou-se
que a elevada prevalência de excesso de peso,
particularmente entre os homens, se deve à
maior quantidade de massa muscular e não
de gordura corporal”, diz a pesquisadora.
Isso sugere que esses indivíduos são musculosos, por serem ativos, e não obesos, refutando a ideia de que o sedentarismo estaria
relacionado com as doenças crônicas encontradas. Desse modo, o excesso de peso deve
ser analisado de outra maneira.

Os dados foram colhidos de 179 indígenas do povo Khĩsêdjê, na aldeia principal Ngôjwêre – Posto indígena Wawi – no
Parque Indígena do Xingu (PIX), em dois
períodos: julho de 2010 e agosto e setembro de 2011. Na ocasião foram realizadas
entrevistas, exames e testes físicos por uma
equipe composta por médicos, enfermeiras,
nutricionistas, educadores físicos, graduandos do curso de Medicina e de Enfermagem,
além de uma antropóloga do Projeto Xingu e
um sociólogo. Agentes de saúde e professores indígenas, que vivem na aldeia Ngôjwêre,
atuaram como intérpretes e ajudaram a

Unifesp EntreTeses novembro 2015

47

48

Unifesp EntreTeses novembro 2015

uso correto da nossa alimentação (não indí- às vezes é complicado, pois demanda condigena) e valorizar sua dieta tradicional. Além ções especiais nem sempre disponíveis nas
dos Khĩsêdjê, oficinas foram realizadas com aldeias. “A insulina precisa estar em consos Kawaiwete e com os Yudjá.
tante refrigeração, os medicamentos necesSuely ainda avalia que a garantia da terra sitam de controle da dose e de horário e os
e dos territórios indígenas também é funda- níveis de glicemia e da pressão arterial premental, já que eles dependem dela para sua cisam ser monitorados regularmente”, exsobrevivência por meio da caça, pesca, cul- plica Suely.
tivo e coleta de alimentos. “Além disso, alOs indígenas que precisam de acompagumas políticas públicas podem agravar o nhamento médico continuam sendo atenproblema como, por exemplo, a de distribui- didos e monitorados pela equipe de saúde
ção de cestas básicas para esses indivíduos”, da Unifesp, na Unidade de Saúde e Meio
afirma. “É preciso que tais iniciativas respei- Ambiente do Departamento de Medicina
tem as diferenças culturais existentes entre Preventiva da EPM/Unifesp. “Os Khĩsêdjê
os indígenas e os não indígenas”, completou. desejavam conhecer seu atual perfil de saúde no que diz respeito à presença de doenTratamento e infraestrutura
ças crônicas”, afirma a pesquisadora. “Além
O tratamento dos indígenas, que apresen- da importância científica e acadêmica dessa
tam sintomas das enfermidades investiga- investigação, atendemos também uma dedas, particularmente do diabetes mellitus, manda dessa comunidade”.
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novos casos do problema.
A síndrome metabólica é uma doença
crônica não transmissível (DCNT) que pode
ser definida pela presença concomitante de
ao menos três alterações metabólicas, entre elas: a obesidade central, a intolerância
à glicose, a hipertensão arterial, a hipertrigliceridemia (altos índices de triglicérides)
ou baixo HDL colesterol (chamado de bom
colesterol). A presença da síndrome eleva de
1,5 a 2,5 vezes o risco de morte no indivíduo,
inclusive por doenças cardiovasculares.
O estudo, que acompanhou 78 índios acima de 20 anos, também aponta que surgiram 47,4% novos casos de hipertrigliceridiAnta recém-abatida que proverá alimentação à aldeia Kh~isêdjê por até dois dias
mia, 39,8% de hipertensão arterial (com um
acréscimo de 3% para cada ano de vida dos
indivíduos analisados, independentemenestabelecer a comunicação para a coleta de te do sexo), 32% de obesidade central, 30,4%
dados.
de excesso de peso, 29,1% de hipercolesteDurante o estudo, foram realizadas vá- rolemia (colesterol alto), 25% de baixo HDL
Artigos relacionados:
rias conversas com as lideranças, homens colesterol, 10,4% de elevado LDL (colesterol
SANTOS, Kennedy Maia
e mulheres, sobre as mudanças no modo ruim) e 2,9% de diabetes mellitus.
dos; TSUTSUI, Mario
de viver e de se alimentar. A devolutiva dos
Quando se comparou os valores entre os
Luiz da Silva; GALVÃO,
Patrícia Paiva de Oliveira;
dados e informações foi importante para a gêneros, o sexo feminino apresentou maior
MAZZUCCHETTI, Lalucha;
construção de estratégias coletivas para o incidência acumulada de síndrome metaRODRIGUES, Douglas;
enfrentamento dos problemas apontados bólica (48,1%) que os homens (27,6%), obeGIMENO, Suely Godoy
Agostinho. Grau de
pela pesquisa.
sidade central (60% versus 20%) e LDL eleatividade física e síndrome
Essa pesquisa, intitulada Perfil vado (19% versus 3,7%). Já entre os homens,
metabólica: um estudo
Nutricional e Metabólico de Índios Khĩsêdjê os novos casos foram maiores com relação
transversal com indígenas
Khĩsêdjê do Parque Indígena
originou, até o presente, seis apresentações à hipertensão arterial (41,7% versus 36,2%),
do Xingu, Brasil. Cadernos de
em conferências internacionais, duas em à hipercolesterolemia (33,3% versus 24%) e
Saúde Pública, Rio de Janeiro:
congressos nacionais, três dissertações de ao elevado nível de ácido úrico no sangue
Fundação Oswaldo Cruz, v.
28, nº 12, p. 2327-2338, dez.
mestrado, duas teses de doutorado (uma (21,9% versus 5,9%).
2012. Disponível em: <http://
ainda em conclusão) e duas publicações de
dx.doi.org/10.1590/S0102artigo na revista Cadernos de Saúde Pública.
Mudança de hábito
311X2012001400011>. Acesso
em: 16 set. 2015.
De acordo com Suely, essas doenças crôniEm dez anos, 37% de novos casos
cas podem estar relacionadas à crescente
MAZZUCCHETTI, Lalucha;
Um dos desdobramentos da pesquisa de exposição dos índios aos centros urbanos,
GALVÃO, Patrícia Paiva
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Suely avaliou a incidência acumulada de o qual estimula o consumo de alimentos inMario Luiz da Silva;
síndrome metabólica na população Khĩsêdjê dustrializados e o trabalho em atividades reSANTOS, Kennedy Maia
ao longo de dez anos, ou seja, a proporção de muneradas, entre outros comportamentos
dos; RODRIGUES, Douglas
Antônio; MENDONÇA,
indivíduos que desenvolveram a doença du- absorvidos por eles que substituem as traSofia Beatriz; GIMENO,
rante esse período. A pesquisa foi realizada dições alimentares e cotidianas dos índios,
Suely Godoy Agostinho.
em duas etapas, na principal aldeia dos ín- mudando a relação destes com o trabalho,
Incidência de síndrome
metabólica e doenças
dios Khĩsêdjê, a Ngôjwêre, dentro do PIX. A terra e alimentação.
associadas na população
primeira investigação ocorreu entre os anos
Para a professora, a preservação dos háKhĩsêdjê do Xingu, Brasil
de 1999 e 2000 e a segunda entre 2010 e 2011. bitos e costumes desses povos seria uma
Central, no período de 19992000 a 2010-2011. Cadernos
Os resultados apresentados como tese medida preventiva de grande valia. Como
de Saúde Pública, Rio de
de doutorado pela nutricionista Lalucha exemplo de tal iniciativa, os profissionais da
Janeiro: Fundação Oswaldo
Mazzucchetti ao programa de pós-gradua- equipe do Projeto Xingu estão auxiliando a
Cruz, v.30, nº 11, p.1-11,
nov. 2014. Disponível em:
ção em Saúde Coletiva, orientada pela pro- equipe de saúde que atua no Polo Wawi a or<http://www.scielo.br/pdf/
fessora, assustam e mostram o quanto a ganizar e realizar um diálogo intercultural,
csp/v30n11/pt_0102-311Xsaúde dos nossos índios está deteriorando- proposto na forma de oficinas de culinária.
csp-30-11-2357.pdf>. Acesso
em: 16 set. 2015.
se. Foi encontrado um aumento de 37,5% de A ação busca informar aos Khĩsêdjê sobre o

Crianças Kh~isêdjê banhando-se no Rio das Pacas,
localizado em uma sub-bacia hidrográfica do Alto
Rio Xingu
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Ana Carolina Fagundes

inovação

Unifesp
conquista primeira
Carta Patente
Invento confere propriedade intelectual aos pesquisadores da universidade
e reacende a discussão sobre a importância das patentes
Valquíria Carnaúba

A

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) obteve esse ano, com o apoio do
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), sua primeira Carta Patente de Propriedade
Intelectual, concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI).
Em cotitularidade com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(Fapesp), o documento confere propriedade de invenção aos pesquisadores da
Unifesp, que desenvolveram um sistema de monitoramento da atividade da
enzima conversora da angiotensina I (ECA), à base de substratos (compostos sujeitos à atividade enzimática) com supressão intramolecular de
fluorescência.
Sob a coordenação da professora do Departamento de Biofísica
Adriana Karaoglanovic Carmona, o projeto teve início em 1995, mas
o requerimento de proteção legal junto ao INPI foi efetuado apenas em 2002. Na ocasião, a docente trabalhava ao lado dos professores Luiz Juliano Neto e Maria Aparecida Juliano e dos estudantes Marcio Alves, Robson Melo e Maurício Araújo, em
busca de um método sensível e rápido para a dosagem da ECA.
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Existem diversos substratos descritos para da ECA somática. O domínio N está mais ena dosagem da atividade da ECA, mas possuem volvido na hematopoese e o C relacionado à
limitações por serem pouco sensíveis ou en- hipertensão. Com base nisso, começaram a
volverem metodologias que dificultam os en- ser buscados inibidores específicos para cada
saios enzimáticos. Um deles é o Hipuril-His- um dos domínios catalíticos.
Leu, utilizado em um método que demanda
A dosagem de inibidores mais específicos
mais etapas: após a hidrólise pela enzima, o pode auxiliar, por exemplo, no diagnóstico e
substrato libera o His-Leu. Esse, por sua vez, avaliação de diversas patologias, como saré acoplado ao reagente fluorescente orto-ftal- coidose, asbestose, silicose, trombose e disdialdeido (por ter sido exposto à radiação ul- funções endoteliais. Portanto, o desafio de
travioleta - UV), para que seja posteriormente Carmona e sua equipe será, de hoje em dianquantificado pela medida de emissão de luz. te, a busca de parcerias para exploração do inUma das enzimas do sistema hiperten- vento. Já a Unifesp deve ter como meta, após
sor renal, a ECA tem um importante papel a notícia, reacender as discussões acerca da
na manutenção da homeostasia circulatória, importância da inovação, seus impactos sosendo encontrada em fluídos biológicos e no cioeconômicos e o papel da universidade nesendotélio vascular de vários órgãos. Quando se contexto.
a enzima cliva a angiotensina I, gera o vaso
constritor angiotensina II, que se liga a re- Um ativo valioso
ceptores específicos, promovendo a vasocons- Desde a federalização da Escola Paulista de
trição – liberação do hormônio aldosterona –, Medicina (EPM) até os dias atuais, a Unifesp
que controla a absorção de sódio e potássio, e registrou 42 pedidos de patentes cujo
outros eventos que culminam no aumento da
pressão arterial. Também é responsável pela
inativação da bradicinina, um vasodilatador
do endotélio.
Carmona defende que a inovação traz raEm nível internacional, as normas de proteção às invenções
pidez e especificidade, permitindo que o mosão hoje discutidas por meio da Organização Mundial da
nitoramento contínuo da atividade enzimáPropriedade Intelectual (OMPI), criada em 1967. Agência
tica seja feito em fluorímetro de cubeta e a
especializada da ONU que conta hoje com 188 Estadosmensuração da velocidade de hidrólise, em
membros, a OMPI defende que países em desenvolvimenfluorímetro de placa. Isso é possível graças
to e países em vias de desenvolvimento consigam integrar
aos substratos aplicados: todos possuem os
o sistema de propriedade intelectual, assim promovendo o
grupos Abz (ácido ortoaminobenzoico) e
desenvolvimento econômico, social e cultural.
Dnp (dinitrofenil) como sonda fluorescente
Essa política de incentivo adotada pela organização dee supressor de fluorescência, respectivamencorre da evidente relação entre inovação tecnológica e creste. Quando esses agrupamentos estão próxicimento econômico de um país. Nesse quesito, a OMPI revemos, a intensidade de luminosidade é baixa;
la que o Brasil ainda precisa avançar. Em ranking divulgado
porém, com a quebra das ligações peptídicas
no ano de 2013, a organização mostra o país na 19ª posição
pela enzima, ela aumenta na solução em funentre os países que mais registram patentes, com 41.453 reção do número de moléculas hidrolisadas.
gistros em 2012, número inferior ao dos Estados Unidos (2,2
Além disso, diferentemente dos composmilhões), do Japão (1,6 milhões) e da China (857 mil) — restos rotineiramente usados na dosagem da
pectivamente, o primeiro, o segundo e o terceiro colocados
ECA, os patenteados permitem distinguir a
no ranking.
atividade catalítica dos seus dois domínios.
Para Jair Chagas, diretor do NIT/Unifesp, o baixo desemEssa característica é particularmente relepenho nacional se deve à legislação e ao perfil do empresavante devido a uma descoberta da década de
riado brasileiro. “A burocracia é um dos entraves. O inventor
1990 que reavivou o interesse da indústria
leva, em média, de 9 a 11 anos para conseguir uma patente;
farmacêutica pelo desenvolvimento de noconsiderando que a mesma é válida por 20 anos, a partir da
vos inibidores.
data do depósito, resta pouco tempo para que a invenção
Foi demonstrado na época que a ECA é
possa ser explorada comercialmente, motivando os pesquicomposta de duas isoformas: a somática, de
sadores a buscarem patentear suas ideias em outros países
aproximadamente 150 kDa (unidade de masonde o processo é mais simples. O outro problema é a aversa atômica), e uma menor, de aproximadasão das empresas e das indústrias ao risco, o que se deve ao
mente 90 kDa. A primeira é formada por dois
desconhecimento do meio sobre as vantagens competitivas
sítios cataliticamente ativos, domínio N e dode se investir em inovação”.
mínio C, enquanto que a segunda tem apenas
um sítio ativo correspondente ao domínio C

Desafios nacionais
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Conhecer os trâmites exigidos pelas agências de fomento é importante para o sucesso na obtenção de
financiamentos a projetos de pesquisa, bem como
para sua gestão e administração. O setor responsável pela assessoria aos pesquisadores sobre o assunto na instituição é o Escritório de Apoio à Pesquisa
(EAP), vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação
e Pesquisa da Unifesp. Formado por servidores da
universidade e por membros da Fundação de Apoio
à Universidade Federal de São Paulo (FAP/Unifesp),
com treinamento específico pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp),
o EAP oferece suporte para a gestão e administração Da esquerda para a direita: Eliane Beraldi, Mirian Boim, Gianni
de projetos, desde sua elaboração e encaminhamen- Santos, Maristela Duarte, Angela Paes e Christian Vinci
to até sua execução e prestação de contas junto aos
principais financiadores.
Santista e São José dos Campos, responderam ao
Eliane Beraldi Ribeiro, coordenadora do EAP, afir- edital EAP e já recebem esse suporte. “Pretendemos
ma que o escritório prioriza atualmente o apoio di- prestar o serviço a um número maior de pesquisadoreto a projetos novos desenvolvidos com recursos da res; além disso, estamos trabalhando para a criação
Fapesp. Ela ainda acrescenta que essa assessoria será de polos de apoio em cada campus, organizados peampliada para demais agências de fomento consoli- las câmaras de pós-graduação e com pessoas treinadadas na instituição e outras identificadas por busca das. Acreditamos que o amparo local e direcionado às
de editais de fomento. “Visando dar suporte à carga áreas específicas de cada unidade universitária será
burocrática de responsabilidade dos pesquisadores mais eficaz. A Fapesp nos visitou esse ano para avaliar
quanto à gestão e administração de projetos, colo- nossa estrutura e nos comprometemos com a expancamo-nos à disposição para consultoria, favorecen- são do escritório”, finaliza.
do uma maior dedicação às atividades de pesquisa e
orientação”, explica. Porém, há mais novidades: o EAP Escritório de Apoio à Pesquisa (EAP)
selecionou esse ano projetos Fapesp que receberão https://www.unifesp.br/reitoria/eap
apoio administrativo integral.
Tel: (11)3369-4080
Três pesquisadores, dos campi São Paulo, Baixada E-mail: apoio.pesquisador@fapunifesp.edu.br
Valquíria Carnaúba

Valquíria Carnaúba

EAP oferece apoio administrativo a projetos de
pesquisa da Unifesp

Adriana Carmona no
Edifício de Pesquisas II
da Unifesp, onde estuda
a atividade da ECA desde
meados de 1995

Valquíria Carnaúba

Para Jair Chagas, diretor
do NIT, inovar é uma
das melhores formas
de a universidade fazer
extensão, beneficiando
toda a sociedade

depositante do pedido ao INPI é a própria econômicos resultantes da exploração da
universidade. A maior parte dessa estatísti- criação. Essa adaptação corresponde à amca se deve, no entanto, à publicação da por- pliação das políticas de financiamento pelas
taria n° 662/2002, que define a proteção dos agências de fomento.
direitos decorrentes das atividades de criaPatentes garantem retorno à universidade
ção intelectual da instituição e de entidades e à sociedade do valor investido em pesquivinculadas.
sas, além de propiciar o interesse da iniciaO resultado da política é expresso em nú- tiva privada em apostar na execução de nomeros: entre os anos de 1933 e 2002, os pe- vos projetos envolvendo o resultado gerado.
didos de patentes somavam 6; após a nor- A conclusão é de Cristina Assimakopoulos,
ma, esse número saltou para 27 (entre 2002 coordenadora do Núcleo de Propriedade
e 2008). Somente em 2014, os valores pagos Intelectual da Unifesp entre os anos 2000
pela universidade para registro de marcas e e 2007 e atualmente analista da Vale S.A.
patentes somaram R$14.017 mil.
“Contudo, deve-se priorizar os resultados
A norma define que a distribuição dos ga- mais consistentes, para que o documento de
nhos econômicos resultantes da exploração propriedade atenda aos requisitos de novidadas invenções deve ser de 70% à Unifesp e de de, atividade inventiva e aplicação industrial,
30% aos desenvolvedores. A empresa, por sua não dando margem à denegação da patente”.
vez, embute o valor dos royalties que paga no
Para o diretor do NIT, Jair Ribeiro Chagas,
preço de comercialização da tecnologia. No advém desse cenário a pertinência das incuentanto, essas porcentagens são hoje am- badoras de empresas nas universidades. “As
plamente discutidas pela universidade para agências de inovação possuem equipe capaadaptação à Lei de Inovação (10.973/2004), citada para avaliação de patentes e avaliação
que assegura a cada uma das partes envolvi- de mercado. Além disso, são uma excelente
das participação de até um terço dos ganhos oportunidade para pesquisadores em início
de carreira. Tratam-se de espaços que as instituições de ensino, cobrando ou não um pequeno aluguel, oferecem a pesquisadores que
desejam empreender”, explica.

Livre acesso

Ainda é difícil o acesso ao conhecimento produzido com dinheiro público, geralmente
confinado a publicações caras e disponíveis
apenas ao meio acadêmico. Preenchendo
essa lacuna, surgiu a iniciativa Open Access
(OAI), que se pauta no aproveitamento livre,
direto, permanente e gratuito de documentos completos da literatura científica e de pesquisa pela internet - desde que respeitado o
52
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reconhecimento da autoria (copyright). Reitoria toma a decisão política de valorizar
Movimento que visa remover barreiras co- aquilo de mais precioso que nossa instituição
muns das tradicionais formas de comunica- possui: a informação”, afirma Maria Eduarda
ção científica, a OAI é regida por três decla- Puga, bibliotecária-chefe da Coordenadoria
rações internacionais, a de Budapeste (2002), da Rede de Bibliotecas da Unifesp, responsáde Bethesda (2003) e a de Berlim (2003).
vel pelo projeto.
Na Unifesp, a medida está prestes a se
O diretor do NIT também vê a iniciativa
materializar com a criação de seu repositó- como positiva. “A popularização das inovario oficial. A expectativa é que o espaço con- ções impede sua apropriação exclusiva, protenha, inicialmente, mais de 30 mil docu- move uma mudança nas relações de produção
mentos, incluindo teses, artigos, relatórios e impulsiona os processos criativos; portanto,
anuais e resumos das mais diversas áreas do mostra-se cada vez mais o melhor caminho
conhecimento da universidade. “Os reposi- para devolver à sociedade o que ela mesma
tórios institucionais são instrumentos capa- paga”, pontua. Além disso, segundo ele, mozes de tornar acessível toda a produção inte- tiva os pesquisadores a buscarem as patenlectual universitária; ao colocar a criação da tes como forma de resguardar seus direitos
Coordenadoria da Rede de Bibliotecas en- sobre as invenções, cuja divulgação é ampliatre suas 10 primeiras ações em sua gestão, a da com a OAI.

Núcleo de Inovação
Tecnológica (NIT):
http://www.nit.unifesp.br

Unifesp EntreTeses novembro 2015

53

Patricia Zylberman

nutrição

Pães sem glúten, à base de
farinhas integrais, ganham
Prêmio Jovem Cientista
Além da alta aceitabilidade, os novos produtos criados no Campus Baixada Santista
oferecem mais fibras e proteínas que os pães tradicionais
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resente em parte das dietas da moda,
o pão sem glúten é um produto que,
cada vez mais, desperta o interesse do
público. Apesar do expressivo crescimento
desse mercado nos últimos anos, ainda há
dificuldade de acesso aos alimentos isentos
de glúten devido ao elevado preço e à disponibilidade limitada; por outro lado, a pouca atratividade que esses produtos exercem
para os consumidores decorre da aparência,
textura, sabor e baixa variedade. Todos os
fatores mencionados constituem um obstáculo à manutenção da dieta, comprometendo a saúde e a qualidade de vida das pessoas
com esse tipo de restrição alimentar, como
os doentes celíacos.
Fernanda Garcia dos Santos, nutricionista e aluna de mestrado do programa de
pós-graduação Interdisciplinar em Ciências
da Saúde do Instituto de Saúde e Sociedade
(ISS/Unifesp) – Campus Baixada Santista,
resolveu enfrentar o desafio e, literalmente, colocou a mão na massa. Como integrante do projeto coordenado por Vanessa Dias
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Capriles, docente do curso de Nutrição, desenvolveu formulações adequadas de pães
sem glúten, mediante a utilização de farinhas integrais de trigo sarraceno, sorgo e
grão-de-bico. Os resultados obtidos valeram-lhe o terceiro lugar na categoria Mestre
e Doutor da 28ª edição do Prêmio Jovem
Cientista (2014), promovido pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq).
Paralelamente a essa atividade de pesquisa, Fernanda desenvolve – com o apoio
de bolsa fornecida pela Capes – o projeto
de mestrado, no qual amplia a análise sobre a qualidade tecnológica, aceitabilidade
e composição dos pães sem glúten, preparados exclusivamente com farinha integral
de grão-de-bico.
O projeto coordenado por Vanessa Dias
Capriles, cujo subsídio financeiro proveio
do programa Jovem Pesquisador - Fapesp
(processo n.º 2012/17838-4), possibilitou a
criação do Laboratório de Tecnologia de
Alimentos e Nutrição e o desenvolvimento

dessa linha de pesquisa no Campus Baixada
Santista. A equipe de pesquisadores do projeto, que adota abordagens específicas para
superar os desafios tecnológicos e nutricionais envolvidos na panificação sem glúten,
testou a utilização de diferentes tipos de farinhas integrais. Procedeu-se à combinação de diferentes proporções das farinhas,
que foram adicionadas à farinha de arroz
e à fécula de batata, ingredientes estes comumente utilizados nos pães sem glúten
tradicionais. No total foram investigadas
30 formulações experimentais. As técnicas
aplicadas permitiram definir a composição
das formulações que apresentavam simultaneamente os melhores resultados tecnológicos, sensoriais e nutricionais.
Em relação ao preparo dos pães com as
farinhas integrais de trigo sarraceno, sorgo e grão-de-bico, a nutricionista realizou a
pesagem de todos os ingredientes em uma
balança semianalítica; depois, utilizou uma
batedeira semi-industrial para misturá-los e
aguardou a fermentação da massa em uma

câmara controlada, o que – segundo ela –
proporciona maior controle da umidade e
da temperatura. Por último, assou a massa
em um forno elétrico para pães e resfriou-a
por cerca de duas horas à temperatura ambiente (23-25°C).
Após a produção dos pães sem glúten, a
pesquisadora analisou as propriedades físicas de cada formulação, utilizando o texturômetro, que avalia a maciez dos pães, e
o determinador de volumes, que mede sua
expansão.
A composição do alimento, ou seja, a
quantidade de fibra alimentar, lipídios, proteínas e carboidratos, foi obtida por meio
de medições efetuadas no Laboratório de
Bromatologia; para a verificação da segurança, que seguiu os critérios microbiológicos estabelecidos na legislação de alimentos,
foram realizadas análises no Laboratório de
Microbiologia de Alimentos.
Por fim, a qualidade sensorial do produto
foi aferida mediante a aplicação de testes de
aceitabilidade conduzidos no Laboratório
Unifesp EntreTeses novembro 2015
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Na foto à direita,
Fernanda e Vanessa no
dia da premiação, junto à
presidente Dilma Rousseff

de Análise Sensorial. Visando à maior participação da comunidade nos testes, a pesquisadora afixou cartazes convidativos no
campus e inseriu anúncios em um grupo da
rede social. Cada amostra foi avaliada por 50
consumidores em potencial, que atribuíram
notas de 0 a 10 à aparência, à cor, ao aroma, à textura, ao sabor e ao produto como
um todo.
Ao término da fase experimental, em que
foram testadas diferentes tipos de farinhas
integrais, a equipe concluiu que é possível
utilizar elevadas proporções desses componentes (64-75%) para a elaboração de pães
sem glúten. Desse modo, obtêm-se produtos nutricionalmente melhorados e com o
mesmo grau de aceitabilidade (entre 7,5 e
8,3) dos pães sem glúten convencionais e até
mesmo dos pães feitos com farinha de trigo

(que apresentam aceitabilidade em torno de
8,0). O custo médio com as matérias-primas
para obtenção dos novos pães sem glúten foi
de R$1,02/100g de pão –, o que representa
um terço da média do preço dos pães sem
glúten disponíveis no comércio de algumas
cidades brasileiras, também avaliadas pelo
grupo (preço médio R$3,28, com a variação
de R$1,80 a R$9,77/100g de pão), indicando a
possível viabilidade desses produtos em escala comercial.
No caso específico das experimentações
com a farinha de grão-de-bico – que constitui o foco da pesquisa de mestrado desenvolvida por Fernanda Garcia dos Santos
– as conclusões vêm surpreendendo os especialistas da área de alimentos e nutrição.
Mostrou-se que é possível produzir pães
sem glúten de boa qualidade, utilizando-se

Mitos e verdades sobre um dos “vilões” das dietas
Apontado como um dos vilões do emagrecimenA seu ver, esse mito é incentivado pela mídia.
to, o glúten tem sido abolido em parte das dietas “É um modismo alimentar que atingiu níveis munatuais. Algumas pessoas estão convictas de que diais. Converso com pesquisadores americanos e
perderam peso após excluí-lo de sua alimentação europeus, que ressaltam a popularização dessa
diária, e outras asseguram que o funcionamen- ideia por meio das mídias sociais”, complementa.
to do intestino, nesse caso, melhora. Uma dieta
Além disso, a procura por alimentos isentos de
sem glúten é realmente eficaz ou isso não pas- glúten ampliou-se consideravelmente. “O mersa de mito?
cado em questão, que há dez anos era pequeno
Vanessa Dias Capriles, docente em Nutrição e destinava-se apenas aos celíacos e aos intoledo Instituto de Saúde e Sociedade (ISS/Unifesp) rantes a essa proteína, tem crescido muito”, ex– Campus Baixada Santista, afirma que “não há plica a nutricionista. “É uma tendência que vem
nenhuma evidência científica que mostre que o aumentando cada vez mais, assim como a busca
glúten engorda ou faz mal. A proteína do trigo por produtos sem lactose – tudo isso na esteira de
afeta somente as pessoas que têm diagnóstico uma questão estética e de emagrecimento sem
comprovado de alergia ou intolerância”.
fundamento científico”, finaliza.
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Patricia Zylberman

Fernanda Garcia dos
Santos (à direita) e sua
orientadora Vanessa Dias
Capriles, em laboratório
do Campus Baixada
Santista

Pães prontos de trigo
sarraceno, sorgo e grão-de-bico (no sentido horário),
ao lado dos respectivos
grãos e farinhas. Para a
produção do alimento, as
pesquisadoras misturaram
farinha de arroz e fécula de
batata

apenas a farinha de grão-de-bico, indepen- aconteceu no dia 15 de setembro no Palácio
dentemente da combinação com outras fari- do Planalto, em Brasília.
nhas e amidos. O produto atingiu o mesmo
grau de aceitabilidade que os pães tradi- Novas metas do projeto
cionais, feitos com farinha de trigo, embo- Como próximo passo, a equipe de pesquira se diferencie deles por apresentar maio- sadores pretende verificar os aspectos reres teores de fibras e proteínas, além de lacionados à viabilidade comercial dos nouma coloração amarelada, característica do vos produtos. O problema imediato a ser
grão-de-bico.
enfrentado é o da preservação do alimento.
“Fernanda realizará alguns testes com aditiPremiação
vos geralmente utilizados na elaboração de
Os resultados inovadores obtidos por pães para garantir que fiquem macios, com
Fernanda na elaboração de pães sem glúten uma textura adequada, e durem ao menos
à base de farinhas integrais de trigo sarra- sete dias na casa das pessoas”, adianta a proceno, sorgo e grão-de-bico garantiram-lhe fessora Vanessa.
o 3º lugar na categoria Mestre e Doutor do
Outros trabalhos estão em andamento,
Prêmio Jovem Cientista (2014), cujo tema nos quais o grupo testa diferentes tipos de
foi a segurança alimentar e nutricional. farinhas integrais e ingredientes que pos“Conversei com minha orientadora, que sam melhorar a qualidade dos pães sem
apoiou minha inscrição e me incentivou a glúten.
enviar o projeto. Para nossa felicidade, foUm dos objetivos do projeto é possibilimos agraciada com o 3º lugar”, confirmou.
tar que os novos produtos cheguem à mesa
Além da quantia em dinheiro, a nutri- dos que necessitam desse tipo especial de
cionista foi contemplada com uma bolsa de alimento. Considerando o elevado potencial
estudos para o doutorado, o que – segundo das formulações, a docente já entrou em conela – constitui um incentivo à continuida- tato com o Núcleo de Inovação Tecnológica
de da pesquisa. A cerimônia de premiação (NIT), órgão assessor da Reitoria da Unifesp.

Projeto:
SANTOS, Fernanda Garcia
dos; CAPRILES, Vanessa
Dias. Inovação para o
desenvolvimento de pães
sem glúten de boa qualidade
tecnológica, nutricional e
sensorial: contribuições para
o tratamento dietético de
doentes celíacos e demais
intolerantes ao glúten.
São Paulo, 2014. [Projeto
contemplado com o 3.º
lugar na categoria Mestre
e Doutor da 28.ª edição do
Prêmio Jovem Cientista
(2014), instituído pelo CNPq]
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fale conosco

Estudo propõe forma mais democrática de organização e disponibilização de
conteúdos para os indivíduos que buscam informações sobre saúde na Unifesp

Da Redação
Com a colaboração de
João Gabriel

58

S

e a internet possibilita a difusão imediata das informações, por outro lado
permite a propagação de notícias
equivocadas, mal apuradas ou, simplesmente, falsas. Criar procedimentos que, de
forma rápida, eficaz e confiável, disponibilizassem informações relacionadas à saúde,
foi o desafio enfrentado por Rosa Malena
Bergamo Sotero em sua pesquisa de mestrado profissional, desenvolvida no Centro
de Desenvolvimento de Ensino Superior
em Saúde (Cedess), cuja temática vinha ao
encontro das dificuldades com que diariamente se deparava em sua prática profissional. Em 2003, a servidora – que há 26 anos
integra o Departamento de Comunicação
Institucional (DCI), atualmente subordinado à Reitoria da Unifesp – foi incumbida de
responder às questões da área de saúde, encaminhadas por usuários do canal de atendimento Fale Conosco, disponível no portal
da Unifesp. Naquela época “as solicitações
chegavam e não havia ninguém responsável
pela execução do serviço”, explica. Desde então, assumiu a tarefa de receber, filtrar, redirecionar e responder às mensagens.
Entretanto, a qualidade do trabalho não
a agradava. No início, não existiam filtros
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que separassem, por exemplo, os spams das
dúvidas dos que recorriam ao Fale Conosco;
tudo era direcionado para uma mesma caixa
de entrada. Isso fazia com que Rosa Malena
despendesse um tempo excessivo para selecionar os e-mails, diminuindo em muito
o prazo para respondê-los. Ainda hoje, sem
que a rede geral da Unifesp tenha seu próprio filtro de e-mails indesejados, é preciso
separar manualmente o lixo eletrônico.
O serviço Fale Conosco conta com duas
alternativas voltadas à saúde: “Dúvidas
de saúde/Tratamento específico” e “Você
procura por um profissional da Unifesp?”.
Utilizando uma ou outra, o usuário pode
enviar mensagens, que são encaminhadas
ao DCI e, em seguida, selecionadas e respondidas. Para desenvolver sua pesquisa, a mestranda analisou 648 e-mails recebidos durante um ano, dos quais 60% continham dados
incompatíveis (denominamos “incompatível” a mensagem em que o solicitante optou
por um assunto que consta no formulário,
mas cujo teor não tem relação com o enunciado).
Irani Ferreira da Silva Gerab, orientadora da pesquisa e professora adjunta do
Cedess, órgão vinculado à Escola Paulista

DCI/Unifesp

O desafio da informação
transparente e de
qualidade na internet

de Enfermagem (EPE/Unifesp) – Campus interessado tivesse acesso imediato a elas”,
São Paulo, explica que o mestrado profis- argumenta a autora, que recomendou tamsional tem a característica de “desenvolver bém a disponibilização de vídeos relacionano mestrando um olhar investigador sobre dos aos temas procurados. “Gostaria que o
a própria prática profissional”. Rosa Malena portal conseguisse abranger o maior núme– que, a princípio, pretendia elaborar um ro de elementos informativos para a comuconjunto de perguntas mais frequentes, nidade”, acrescenta.
também conhecido como frequently asked
A pesquisa resultou, além do trabalho disquestions (FAQ) – reconsiderou a ideia inicial sertativo, em um relatório técnico apresenao cursar as disciplinas do programa, pois tado em 28/9/2015 ao Comitê Executivo do
percebeu que poderia realizar um trabalho Portal, órgão que cuida da gestão de conteúmais consistente e aprimorado. Efetuou um dos da página principal da Unifesp. A prolevantamento nos portais das universidades fessora Irani esclarece que “o relatório não
federais, a fim de verificar a disponibilida- determina como deve ser o Fale Conosco,
de de dados sobre saúde e a oferta de servi- mas oferece sugestões que auxiliam a orgaços do tipo Fale Conosco, confirmando ou nização mais eficiente desse serviço” e resnão a existência de ferramentas similares. salta o fato de que é necessário articular três
Entre as universidades consultadas, 50 ofe- áreas de conhecimento – tecnologia da inreciam atendimento em saúde, mas somen- formação, design e organização do conteúte a Unifesp mantinha um canal de resposta do – para que o projeto funcione.
às solicitações.
Mas qual a importância da reformulação
Isso fez com que refletisse sobre como específica do canal Fale Conosco? A pesquidisponibilizar as informações de maneira sadora assegura que, além de rapidez e predidática e acessível ao público. Inspirada cisão, os que consultam esse serviço prenos modelos interativos que encontrou em cisam de explicações que “tenham caráter
portais de instituições de ensino superior científico, sustentado pela experiência de
nos Estados Unidos, nos quais o usuário se um profissional da Unifesp, que investigou
comunica diretamente com o profissional determinado assunto de modo aprofundado.
de saúde, que pode ser inclusive um médico A Unifesp, por ser uma instituição de ponta,
aposentado, Rosa Malena pôde definir um pode e deve disponibilizar informações finovo formato de apresentação. “A sugestão dedignas no portal, situação que é diferenfoi vincular as informações contidas no porte do que se vê no Google”.
tal, mas de difícil localização, diretamente
Acrescente-se que o esa um tópico – por exemplo, “Saúde
tudo levantou dados
Unifesp” – para que o
importantes sobre as
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Rosa Malena Bergamo Sotero (à esquerda) e sua orientadora, Irani Ferreira da Silva Gerab

Dissertação de mestrado:
SOTERO, Rosa Malena
Bergamo. Busca por
informações em saúde dirigidas
à Unifesp por meio do serviço
Fale Conosco: um estudo
exploratório. 2015. 97 f.
Dissertação (Mestrado
Profissional no Ensino em
Ciências da Saúde) – Centro
de Desenvolvimento de
Ensino Superior em Saúde
- Cedess/ Escola Paulista de
Enfermagem, Universidade
Federal de São Paulo, São
Paulo.

especialidades de tratamento mais procuradas, que foram: Neurologia, Ginecologia
e Oftalmologia. Rosa Malena também relata que, na maioria dos casos, pleiteava-se
não apenas uma resposta da Unifesp, mas
também o tratamento pela Escola Paulista
de Medicina, o que explicita o respeito de
que goza a instituição. A tarefa do atendente, em tal situação, consistia em orientar o
interessado sobre os caminhos que deveria
seguir, obedecendo ao fluxo de atendimento no SUS.
Os subsídios para a reestruturação do
serviço Fale Conosco – Saúde, formulados a
partir dos resultados obtidos, traduziramse em um conjunto de recomendações, dentre as quais se podem mencionar: o direcionamento do usuário para uma nova página
onde constem formas de atendimento e de
recrutamento de voluntários para pesquisas na Unifesp; informações sobre o fluxo

do Sistema Único de Saúde (SUS) e atendimento do Hospital São Paulo; a abordagem
dos temas de saúde mais procurados, com
o direcionamento para os sites dos departamentos correspondentes; e a inserção de páginas autoexplicativas.
A autora acredita que suas propostas, se
implantadas, irão beneficiar a população
que busca esclarecimentos sobre saúde na
Unifesp. A orientadora, por sua vez, ressalta que a pesquisa, “além de ser um elemento
disparador de mudança”, também produzirá uma publicação, contribuindo para a ampliação dos conhecimentos na área.
Outro desdobramento possível seria um
novo estudo sobre a influência das mídias
na elaboração das mensagens direcionadas
ao Fale Conosco, pois foi possível observar
que cerca de 10% das solicitações coincidiam – em relação ao teor – com as reportagens veiculadas em determinado período
de tempo. Segundo a orientadora, não chegou a ser estabelecida, no caso, a influência
direta dos meios de comunicação, pois obviamente não era esse o intuito da pesquisa.
A investigação conduzida por Rosa
Malena, embora represente um estudo inicial da questão, mostra a necessidade de
criação de um canal que disponibilize de
forma eficaz, precisa e didática os conhecimentos na área de saúde, inclusive os produzidos pela Unifesp. Essa medida poderia
fortalecer as instâncias formais de participação dos usuários e ainda desenvolver um
esquema diferenciado de interação serviçoscomunidade no que se refere às formas de
atendimento disponíveis na Unifesp, propiciando maior agilidade na obtenção de informações por meio do portal.

Panorama geral das solicitações recebidas
por meio do Fale Conosco – Unifesp*

Informações sobre saúde
Principais especialidades procuradas*

Cursos de extensão (lato sensu)
Cursos de graduação
Procura por profissional da Unifesp
Vestibular
Cursos de pós-graduação stricto sensu
Dúvidas de saúde / Tratamento específico
Concursos públicos
Transferência
Imprensa
Problemas com o site
Residência médica

Ginecologia
Oftalmologia
Neurologia
Cirurgia Plástica
Psiquiatria
Ortopedia
Reumatologia
Imunologia
Infectologia
Outras

17,1 %
13,3%
13%
12%
10,6%
10,5%
10,4%
7,0%
2,7%
2,4%
1,0%

Unifesp EntreTeses novembro 2015

Todos os programas de pós-graduação oferecidos pela
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – nos seis campi
que a compõem – foram reunidos de forma didática neste
catálogo.
Nele é apresentado um breve descritivo de cada programa,
com seus principais objetivos, linhas de pesquisa e nota de
avaliação atribuída pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (Capes).

32%
18%
10%
10%
6%
5%
3%
3%
3%
10%

* Dados coletados no período de 1º de fevereiro de 2013 a 31 de janeiro de 2014
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programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Biologia Estrutural
e Funcional

Ciência Cirúrgica
Interdisciplinar

O

E

Linhas de Pesquisa:
Biologia celular e molecular aplicada a doenças do envelhecimento/
Biologia estrutural e funcional aplicada/ Biologia reprodutiva/
Genética e epigenética do câncer/ Genética humana e médica
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/biologiaestruturalefuncional

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4
Áreas de Concentração:
Biologia estrutural / Biologia
funcional
Campi Envolvidos:
São Paulo • Escola Paulista
de Medicina (sede)
Diadema
Coordenação:
Sintia Iole Nogueira Belangero

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
27
316
Doutorado
45
140
Pós-Doutorado
15
6
Dados de 30/06/2015
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ste programa foi estruturado mediante um currículo de atividades acadêmicas e disciplinas da área de concentração e do
domínio conexo, com o intuito de despertar no pós-graduando o
interesse pela avaliação crítica da informação científica, propiciar
o conhecimento das ferramentas epidemiológicas clínicas necessárias à elaboração de pesquisa científica e promover sua divulgação. A estrutura disciplinar em módulos constitui o eixo central de
desenvolvimento dessas atividades.
Iniciado em 1975, o programa apresentou notável evolução.
Atualmente o corpo docente é constituído por 15 orientadores,
dos quais 14 são permanentes e 1 é colaborador.

Linhas de Pesquisa:
Alterações funcionais e histopatológicas pós-operatórias /
Estratégias operatórias e sobrevida do enxerto e do receptor no
transplante de órgãos / Avaliação da eficácia de técnicas operatórias
minimamente invasivas / Avaliação de técnicas alternativas analgésicas e anestésicas / Expressão tecidual de biomarcadores e correlações diagnósticas e prognósticas / Fisiopatologia e diagnóstico da
dismotilidade do tubo digestório / Prevenção de efeitos adversos
peroperatórios / Repercussão morfofuncional e cicatrização tecidual após aplicação cirúrgica de próteses / Revisão sistemática de
intervenções terapêuticas cirúrgicas
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/cienciacirurgica

José Luiz Guerra

Stela Murgel

aumento vertiginoso do conhecimento, decorrente das expressivas transformações que ocorreram no campo da ciência, a partir da segunda metade do século XX e do início do século XXI, teve
ampla repercussão nas áreas de Biologia celular, Biologia do desenvolvimento, Genética e Biologia molecular. Surgiram novas disciplinas como genômica, proteômica, Biologia estrutural, Biologia funcional, bioinformática e nanotecnologia, entre outras. Nesse cenário,
o programa, com cinco linhas de pesquisa, estruturou um curso que
prima pela capacitação de pesquisadores que possam integrar os
diferentes segmentos da Biologia estrutural e Biologia funcional
(áreas de concentração), de forma a ampliar as fronteiras do conhecimento e desenvolver com inovação e criatividade a investigação
científica, além de proporcionar uma interface integrada ao mercado de trabalho contemporâneo.

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4
Áreas de Concentração:
Inovações diagnósticas e
terapêuticas / Efeitos decorrentes
de procedimentos biológicos
experimentais
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Gaspar de Jesus Lopes Filho

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
15
195
Doutorado
23
107
Pós-Doutorado
7
5
Dados de 30/06/2015
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Ciências Biológicas

O

A

Linhas de Pesquisa:
Desenvolvimento de protocolos e padronização de procedimentos
na prevenção e/ou tratamento de úlceras de MMII (úlceras por pressão, diabéticas e venosas) e queimaduras / Aperfeiçoamento e aplicabilidade de produtos e processos em regeneração tecidual / Gestão
e qualidade em feridas e lesões teciduais

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Profissional • 3
Área de Concentração:
Inovação e tecnologia na
prevenção e tratamento de lesões
teciduais
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina

64
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pesquisa biológica experimenta uma fase de crescimento exponencial, motivada pela percepção inovadora de uma unidade
básica, comum a todas as formas de vida. A chave para um problema
envolvendo tumores pode residir em pesquisas sobre fungos, anfíbios ou moscas. O desafio ao se estruturar o programa de pós-graduação em Biologia Molecular foi o de selecionar os conceitos fundamentais, verificar a pertinência dos temas abordados e adequar
sua profundidade de abordagem para o pós-graduando. Este programa data de 1970 e desde então, passou por várias mudanças. Seu
objetivo é o desenvolvimento do raciocínio científico dos estudantes,
dando especial ênfase ao estudo experimental, à apresentação dos
resultados obtidos em discussões de grupo e à exposição de trabalhos científicos publicados na literatura internacional.

Linhas de Pesquisa:
Estrutura, atividades e síntese de peptídeos e proteínas / Bioquímica
de sistemas em estados patológicos / Glicobiologia / Biologia estrutural / Imunoquímica de glicoconjugados / Internalização de glicoconjugados / Proteases e inibidores de proteases / Neurobiologia /
Processo regenerativo nervoso
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/biologiamolecular

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 7
Doutorado • 7
Áreas de Concentração:
Biofísica / Biologia molecular
e celular / Bioquímica /
Neurociências
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina (sede)

Coordenação:
Elvio Bueno Garcia

Coordenação:
Helena Bonciani Nader

Programa novo

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:
Nível
Matriculados
Mestrado Profissional
20

Egressos
-

Dados de 30/06/2015

Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http:/ppg.unifesp.br/regeneracaotecidual

Biologia Molecular
José Luiz Guerra

mestrado profissional em Ciência, Tecnologia e Gestão
Aplicadas à Regeneração Tecidual, vinculado à pós-graduação em Cirurgia Translacional, do Departamento de Medicina da
EPM/Unifesp, visa fortalecer os conhecimentos em saúde, elevando
a qualificação dos profissionais dessa área e motivando-os para a
pesquisa de temas que possam contribuir para transformações no
cotidiano do cuidado e para soluções inovadoras e criativas, que
utilizem a metodologia científica e incidam sobre problemas de
atenção à saúde nos diversos níveis de complexidade. O programa
– que tem caráter múlti e interdisciplinar – reflete os avanços do
desenvolvimento científico na área e atende à política de educação
permanente.
Seus objetivos consistem em:
1) capacitar e qualificar profissionais da área de saúde, que atuam
na rede de saúde pública ou privada, propiciando formação abrangente e espírito crítico, por meio de acordos previamente realizados;
2) formar profissionais competentes para o mercado de trabalho,
capazes de utilizar o método científico e a pesquisa, de modo a agregar valor a suas atividades;
3) promover a pesquisa aplicada, visando ao desenvolvimento de
produtos e procedimentos para melhorar a eficiência na área de
saúde;
4) transferir conhecimento científico a empresas do mercado, ao
setor público e à sociedade como um todo, visando ao aumento de
produtividade;
5) formar profissionais capazes de propor, por meio do uso do
método científico, políticas que permitam a otimização da aplicação
de recursos em prol do desenvolvimento científico e social na saúde.
Podem candidatar-se ao curso: médicos, enfermeiros, bioquímicos, especialistas em ciência da computação, psicólogos, nutricionistas, odontólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, biólogos,
engenheiros, arquitetos, advogados, biomédicos e profissionais diversos, com diploma de formação credenciado pelo MEC, os quais
atuem na área de regeneração tecidual ou em outra, correlata a ela,
na rede de saúde pública ou privada.

José Luiz Guerra / Reinaldo Gimenez

Ciência, Tecnologia e Gestão
Aplicadas à Regeneração Tecidual

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
67
580
Doutorado
79
421
Pós-Doutorado
61
23
Dados de 30/06/2015
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Ciências da Saúde Aplicadas
à Reumatologia

Cirurgia
Translacional

O

O

Linhas de Pesquisa:
Avaliação de parâmetros clínicos e laboratoriais / Estudo das causas de morte em doenças reumáticas / Autoanticorpos, citocinas
e outros mediadores humorais em doenças reumáticas / Biologia
molecular e celular aplicada à Reumatologia / Função endotelial e
microcirculação / Avaliação das doenças reumáticas com a utilização de métodos de imagem /Doenças osteometabólicas / Coluna
vertebral e reabilitação / Terapêutica medicamentosa
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/reumatologia

Stela Murgel

programa de pós-graduação em Ciências da Saúde Aplicadas
à Reumatologia visa à formação de recursos humanos, qualificados técnica e cientificamente para o exercício das atividades de
ensino e pesquisa, o desempenho profissional de alto nível e a produção de conhecimento em Reumatologia e áreas afins.
Os seguintes princípios e objetivos são observados: qualidade no
ensino e na investigação científica e tecnológica; busca de atualização contínua; e desenvolvimento de linhas de pesquisa para a formação de pesquisadores de excelência nesta área de conhecimento.
O curso oferece recursos tecnológicos, apoio técnico-administrativo
e meios necessários para as ações de pesquisa assim como a promoção criteriosa dos trabalhos elaborados e a difusão dos conhecimentos adquiridos junto à comunidade científica, visando ao desenvolvimento da Reumatologia nacional e ao intercâmbio internacional.

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5
Áreas de Concentração:
Aspectos clínicos e
epidemiológicos das doenças
reumáticas / Fisiopatologia das
doenças reumáticas / Propedêutica
em Reumatologia / Terapêutica
reumatológica
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina (sede)
Coordenação:
Cristiane Kayser

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
15
172
Doutorado
26
73
Pós-Doutorado
3
1
Dados de 30/06/2015
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programa de pós-graduação em Cirurgia Translacional tem
como objetivo formar indivíduos que demonstrem capacidade para realizar pesquisas de forma autônoma e criativa, comunicar seus resultados, construir questões intelectuais e científicas
e exercer a docência universitária. No mestrado espera-se que o
aluno obtenha conhecimento da literatura relacionada e adquira
destreza em tecnologias de ponta; prepare e ministre aulas; analise
criticamente seu trabalho; e redija projetos de pesquisa e trabalhos
científicos. No doutorado, o aluno deverá: reconhecer criticamente
as linhas mestras de raciocínio na área de conhecimento; formular questões atualizadas, escolhendo o método apropriado para
obter respostas confiáveis e pertinentes; estabelecer linha de pesquisa própria e independente (autonomia acadêmica); e ser capaz
de formar outros pesquisadores ou núcleos de pesquisa. Assim, o
programa procura enfatizar a formação qualificada e produtiva do
corpo discente, aprofundar as linhas de pesquisa com projetos claros que guardem relação com a área de concentração e facilitar o
desenvolvimento de pesquisas.

Linhas de Pesquisa:
Instabilidades articulares / Métodos de medição em deformidades
dentofaciais / Autoestima, imagem corporal, depressão e sexualidade / Capacidade funcional, dor e atividade física / Custo efetividade e gestão em cirurgia / Medicina baseada em evidências
/ Cultura e terapia celular e células-tronco aplicadas à cirurgia /
Desenvolvimento de técnicas minimamente invasivas e biomateriais / Estresse oxidativo e modelos experimentais em transplantes / Instrumentos de medição da regeneração tecidual e nervosa
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/cirurgiatranslacional

Stela Murgel

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 6
Doutorado • 6
Áreas de Concentração:
Medição de deformidades
osteoarticulares /Qualidade como
método de avaliação / Regeneração
tecidual ecto e mesodérmica
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina (sede)
Coordenação:
Miguel Sabino Neto

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
29
192
Doutorado
39
93
Pós-Doutorado
10
7
Dados de 30/06/2015
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Distúrbios da
Comunicação Humana

Farmacologia

Fonoaudiologia

Linhas de Pesquisa:
Comunicação, políticas públicas e inclusão / Diagnóstico, prevenção
e reabilitação dos distúrbios de linguagem e de fala / Diagnóstico,
prevenção e tratamento dos distúrbios do equilíbrio / Avaliação, prevenção e tratamento dos distúrbios de audição por meio de auxiliares de audição / Diagnóstico, prevenção e intervenção relacionados
aos distúrbios do processamento auditivo / Diagnóstico, prevenção
e reabilitação dos distúrbios da audição / Diagnóstico, prevenção e
tratamento dos distúrbios da deglutição e sistema estomatognático / Diagnóstico, prevenção e tratamento dos distúrbios da voz
/ Prevenção, identificação, diagnóstico e intervenção relacionados
aos distúrbios da audição na infância
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/dchfono

Stela Murgel

programa, iniciado em 1982, tem por objetivo: formar pesquisadores de alto nível, com domínio metodológico, mediante a
realização de atividades científicas diferenciadas e atualizadas; qualificar e capacitar profissionais para o exercício da docência de nível
superior; divulgar a produção de conhecimento, buscando inserção
nacional e internacional, por meio de parcerias e projetos de cooperação na área de estudo abordada.

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 6
Doutorado • 6
Áreas de Concentração:
Distúrbios da comunicação
humana / Fonoaudiologia
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Brasilia Maria Chiari

Dados de 30/06/2015
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programa de pós-graduação em Farmacologia foi fundado há
mais de 40 anos e visa à formação de recursos humanos, altamente qualificados, para o exercício profissional da docência e da
pesquisa em Farmacologia, Fisiologia e áreas afins. Seus principais
objetivos estão focados na qualidade e excelência do ensino e da
investigação científico-tecnológica e na busca contínua de atualização. Para tanto, há flexibilidade curricular, que atende à diversidade
de trajetórias na área de Ciências Biológicas. O programa tem ainda
promovido a divulgação criteriosa dos trabalhos produzidos junto à
comunidade científica. Tais ações têm contribuído para desenvolver
a pesquisa científica de alto nível no país, buscando a equiparação
com centros de excelência internacionais.

Linhas de Pesquisa:
Endocrinologia experimental: as linhas de pesquisa deste setor
envolvem estudos de Biologia E Farmacologia molecular do trato
reprodutor masculino e do mecanismo de ação de hormônios com
repercussão no câncer e fertilidade masculinos / Produtos naturais: destacam-se a farmacologia de princípios ativos isolados de
plantas medicinais na transmissão neuromuscular, fisiopatogenia de distrofias musculares, assim como o estudo da embriogênese e da farmacologia molecular de toxinas animais / Modo de
ação de drogas: enfoca investigação em farmacologia da musculatura lisa, neurotransmissão, sinalização de cálcio e morte celular /
Fisiofarmacologia: pesquisa a neurofisiologia, fisiologia e fisiopatologia do exercício e dos sistemas renal e cardiovascular, além da
associação entre inflamação e dietas lipídicas / Neurotransmissores:
investiga a neurotransmissão autonômica em músculos lisos e a
psicofarmacologia
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/farmacologia

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
25
375
Doutorado
34
156
Pós-Doutorado
8
4
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Aline Tosha e Vitor Salgado

O

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 6
Doutorado • 6
Áreas de Concentração:
Endocrinologia experimental /
Fisiofarmacologia / Modo de ação
de drogas / Neurotransmissores /
Produtos naturais
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Ruy Ribeiro de Campos Junior

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
22
403
Doutorado
45
218
Pós-Doutorado
27
7
Dados de 30/06/2015
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C

O

riado em 1976, o programa de pós-graduação em
Gastroenterologia pretende basicamente a capacitação e aprimoramento profissional de alunos com graduação em Medicina e
nas demais áreas das ciências da saúde. Seu objetivo é formar pesquisadores de excelência nas respectivas áreas de atuação, que estejam aptos a elaborar, conduzir e orientar, de forma independente,
pesquisas básicas e clínicas em Gastroenterologia e possam exercer
atividades docentes. O programa caracteriza-se por oferecer oportunidade de inserção em linhas de pesquisa estruturadas, que dispõem de tecnologia de ponta e recursos adequados para produção
científica de alta qualidade. A diversidade dessas linhas de pesquisa
é caracterizada por sua natureza inter e multidisciplinar e inclui a
participação de médicos, biólogos, farmacêuticos, psicólogos, biomédicos, enfermeiros e nutricionistas, possibilitando crescente
integração entre as ciências básicas e aplicadas. A grande maioria
dos egressos tem retornado às instituições de origem, assumindo
posição de destaque na academia e perante a comunidade científica nacional.

Linhas de Pesquisa:
Aspectos morfofuncionais e imunológicos do intestino delgado e
cólon / Endoscopia no estudo do trato gastrointestinal / Pancreatite
crônica / Fibrose hepática e proteínas da matriz extracelular / Fígado
e modulação do sistema calicreína-cinina / Hepatites agudas e crônicas / Hepatopatia esquistossomótica / Hepatopatias crônicas /
Transplante de fígado e hemodinâmica do cirrótico / Motilidade
esofagiana / Neoplasias do aparelho digestivo
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/gastroenterologia

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4
Áreas de Concentração:
Doença inflamatória intestinal /
Endoscopia digestiva / Hepatologia
/ Motilidade digestiva /Neoplasias
do aparelho digestivo / Hormônios
gastrintestinais / Hepatologia
experimental
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Maria Lucia Cardoso Gomes Ferraz

programa de pós-graduação em Gestão e Informática em Saúde,
iniciado em 2011, visa à preparação de indivíduos com interesses acadêmicos e formação em áreas distintas – como Medicina,
Enfermagem, Computação, Direito, Engenharia, Economia e
Administração – para as atividades de geração e disseminação de
conhecimento oriundo de pesquisa em gestão e informática em
saúde. O objetivo básico do programa é a formação de investigadores e docentes altamente qualificados que, de forma articulada e
sinérgica, abordem a pesquisa em gestão e informática em saúde
sob uma perspectiva que congregue aspectos trans e multidisciplinares. Associados, esses dois componentes – gestão e informática
em saúde –, propõem o desenvolvimento de competências e habilidades para o enfrentamento dos desafios atuais. No caso, informação e tecnologia representam chaves de poder e evolução. Admite-se
que saberá utilizar com eficiência e eficácia os recursos disponíveis
quem souber gerir melhor tais recursos, avaliando quanto e onde
investir para que o retorno econômico possibilite avanços ainda
maiores no atendimento à saúde da população. Nesse contexto, o
egresso deve ser capaz de conectar os avanços científicos da área de
informática em saúde e de gestão em saúde, convertendo os resultados dos estudos em propostas concretas para mudanças e melhoria
na prática assistencial, no ensino e na geração de novas pesquisas.
Como variáveis que influenciam a tomada de decisões nesta área
temos as demandas da sociedade brasileira moderna, o desenvolvimento de recursos tecnológicos e de comunicação, as análises econômicas para melhor uso de tais recursos e o resultado de experiências nacionais e internacionais. O respeito pelos princípios éticos e
legais é um fundamento básico do programa.
Linhas de Pesquisa:
Avaliação tecnológica, econômica e de gestão de sistemas, serviços
e programas em saúde / Tecnologias de informação e comunicação
na saúde, no ensino e em telessaúde

Shutterstock

Gestão e Informática
em Saúde
Divulgação

Gastroenterologia

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4
Área de Concentração:
Gestão e informática em saúde
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Heimar de Fátima Marin

Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/gestaoeinformaticaemsaude

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
21
138
Doutorado
26
105
Pós-Doutorado
2
3
Dados de 30/06/2015
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NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
17
22
Doutorado
14
6
Pós-Doutorado
3
Dados de 30/06/2015
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programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Medicina

Infectologia

Cardiologia

Linhas de Pesquisa:
Avaliação de estratégias terapêuticas profiláticas em Infectologia
/ Doenças transmissíveis pelo sangue / Epidemiologia, patogenia
e diagnóstico de doenças virais, bacterianas e fúngicas / Infecções
em pacientes imunocomprometidos / Mecanismos imunológicos de susceptibilidade e de resistência aos micro-organismos /
Reconhecimento de fatores de risco e otimização de estratégias de
controle em doenças infecciosas

O

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 7
Doutorado • 7
Área de Concentração:
Doenças infecciosas e parasitárias
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Ricardo Sobhie Diaz

Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/infectologia

Dados de 30/06/2015
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Linhas de Pesquisa:
Análise integrada das adaptações fisiológicas, genéticas e celulares
às agressões e patologias do sistema cardiovascular / Integração de
biomarcadores, registros elétricos e multimodalidades de imagens
no reconhecimento e monitoramento das anormalidades cardiovasculares / Investigação integrada dos procedimentos diagnósticos e
terapêuticos das doenças cardiovasculares / Respostas locais e sistêmicas às intervenções cardiovasculares / Investigação translacional
dos fatores de risco cardiovasculares, hipertensão arterial, aterosclerose e disfunção endotelial / Investigação diagnóstica dos efeitos cardiovasculares do esporte e da atividade física / Investigação
dos efeitos cardiovasculares dos distúrbios do sono e das doenças
sistêmicas / Investigação genética e clínica das malformações cardiovasculares e das doenças adquiridas na idade pediátrica e no feto

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4
Áreas de Concentração:
Investigação básica e clínica das
doenças cardiovasculares
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Valdir Ambrosio Moises

Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/cardiologia

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
57
367
Doutorado
48
172
Pós-Doutorado
23
16
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objetivo principal do programa de pós-graduação em
Cardiologia é a formação de pesquisadores independentes que
possam produzir e disseminar o conhecimento na área, atuando de
forma integrada no ensino e na assistência à saúde. Várias ações
são desenvolvidas para que essas competências sejam adquiridas.
Desde o início do programa em 1978 até julho de 2015, foram produzidas 169 dissertações de mestrado e 166 teses de doutorado, além de
terem sido publicados 492 artigos completos em periódicos nacionais e outros 880 em periódicos internacionais. Os alunos graduados nesse período exercem atualmente atividades assistenciais e de
ensino no campo médico ou biológico em instituições de nível superior nas quais formaram novos núcleos de pesquisa. Os projetos e
estudos, desenvolvidos de acordo com as linhas de pesquisa, abrangem desde áreas básicas até as relativas a novas técnicas diagnósticas e terapêuticas em Cardiologia clínica. O programa conta atualmente com 20 orientadores credenciados, dos quais seis possuem
o título de pós-doutorado e 14 o de livre-docência.

José Luiz Guerra

ão objetivos deste programa: contribuir para a formação de profissionais de excelência em Infectologia, desenvolver o raciocínio
científico dos alunos no contexto das linhas de pesquisa e oferecer
treinamento em instrumentos específicos de trabalho, necessários
para conduzir as investigações. Estas são desenvolvidas nas seguintes áreas: epidemiologia e controle das infecções hospitalares, racionalização do uso de antimicrobianos, microbiologia clínica, relação
hospedeiro-parasita, retrovirologia/Aids, infecções transmissíveis
por hemoderivados, infecções em transplante de órgãos e virologia
básica e aplicada.
As estratégias pedagógicas utilizadas na formação dos alunos
compreendem:
1) revisão de temas de interesse e sua discussão em seminários coordenados por pesquisadores com ampla experiência na área;
2) integração na atmosfera de trabalho dos pesquisadores, incluindo
atividades em laboratório, consultoria em Infectologia e atendimento clínico;
3) envolvimento em trabalhos relacionados às linhas de pesquisa
de cada grupo;
4) envolvimento em atividades de ensino voltadas a alunos de graduação e residentes, sempre sob supervisão;
5) desenvolvimento do trabalho específico de investigação (dissertação ou tese).

Stela Murgel

S

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
42
168
Doutorado
52
165
Pós-Doutorado
2
5
Dados de 30/06/2015
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programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Medicina

Medicina

O

C

Linhas de Pesquisa:
Adrenal: fisiologia e fisiopatologia / Diabetes mellitus: etiopatogenia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento / Hipertensão
arterial associada ao diabetes / Obesidade e cirurgia bariátrica
/ Desenvolvimento, gônadas e reprodução / Endocrinologia cardiovascular / Metabolismo osteomineral: fisiologia e fisiopatologia / Neuroendocrinologia: fisiologia e fisiopatologia / Tiroide:
fisiologia e fisiopatologia / Bases moleculares das doenças endócrino-metabólicas / Dosagens hormonais: avanços metodológicos
/ Endocrinologia da desnutrição e dos transtornos alimentares /
Epidemiologia das doenças endócrinas
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/endocrinologia

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5
Áreas de Concentração:
Adrenal / Diabetes /
Endocrinologia cardiovascular /
Gônadas / Hipertensão arterial
/ Metabolismo do cálcio /
Neuroendocrinologia / Tiroide
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Regina Célia Melo Santiago Moises

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
33
198
Doutorado
36
162
Pós-Doutorado
6
7
Dados de 30/06/2015
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riado em 1977 e credenciado em 1981, o programa de pós-graduação em Ginecologia busca formar pesquisadores e docentes
para a própria universidade e instituições de ensino superior; integrar os alunos de pós-graduação com os de graduação, em especial
por meio do programa de bolsas de iniciação científica; desenvolver projetos que estejam em conformidade com as 26 linhas de pesquisa e tenham relevância e aplicação prática em Ginecologia, com
enfoque especial na área de saúde da mulher.

Linhas de Pesquisa:
Ação da melatonina sobre o sistema reprodutor e endócrino feminino. Estudos moleculares, gênicos, estruturais e clínicos / Afecções
do trato genital inferior / Análise da qualidade de vida e reabilitação de pacientes tratadas de câncer de mama / Análises molecular, gênica, estrutural e clínica do hipoestrogenismo em estudos
clínicos e experimentais. Efeitos dos estrogênios e terapia alternativa / Anovulação crônica: aspectos moleculares, gênicos, estruturais, fisiológicos e terapêuticos. Estudos clínicos e experimentais /
Aspectos clinicos e moleculares da reprodução assistida / Aspectos
clínicos, gênicos e moleculares da miomatose uterina / Aspectos gênicos, moleculares e marcadores de proliferação nas neoplasias malignas ginecológicas estrogênios-dependentes / Aspectos gênicos,
moleculares e marcadores de proliferação nos processos proliferativos benignos da mama / Aspectos moleculares e celulares de cultura
endometriais de mulheres com endometriose / Aspectos terapêuticos da reconstrução vaginal / Atendimento multidisciplinar integrado para mulheres com dor pélvica / Avaliação dos métodos diagnósticos das principais afecções do assoalho pélvico / Desenvolvimento
de programa de rastreamento de neoplasia cérvico-uterina em povos do parque indigena do xingu / Diagnóstico por imagem em mastologia / Efeitos da embolização e da oclusão das arterias uterinas
no tratamento do leiomioma uterino / Estudar os aspectos clínicos,
genéticos e moleculares relacionados ao câncer de mama / Estudo
das novas técnicas de tratamento, bem como os novos métodos
diagnósticos para tratamento das principais afecções do assoalho
pélvico / Estudo das principais afecções relacionadas ao assoalho
pélvico quanto aos aspectos gênicos, moleculares e histomorfométricos / Estudo prognóstico e morfomolecular do carcinoma mamário sob a ação dos moduladores seletivos do receptor estrogênico /
Fitoestrogênios no climatério / Ginecologia esportiva / Lesões HPV
induzidas / Qualidade de vida feminina / Terapia hormonal e sua
interferência sobre a pele / Terapia hormonal no climatério
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/ginecologia

Shutterstock

programa de pós-graduação em Endocrinologia Clínica iniciou
suas atividades em 1975, sendo dirigido aos profissionais médicos. A partir de 1998, ampliou sua abrangência e incluiu outros profissionais. Seu objetivo é a formação de pessoal qualificado para o
exercício da docência e pesquisa, a atuação profissional e a produção de conhecimento nas diferentes áreas da Endocrinologia. Visa
também capacitar indivíduos para o desenvolvimento e sustentação
de linhas de pesquisa próprias, com autonomia e elevado padrão de
qualidade, além de estimular a colaboração com instituições nacionais e internacionais. As linhas de pesquisa enfocam temas como
diabetes, obesidade, tiroide, neuroendocrinologia, doenças osteometabólicas, adrenal e gônadas. O curso dispõe de toda a infraestrutura de pesquisa – com laboratórios bem equipados – e oferece
acesso aos ambulatórios de subespecialidades e à enfermaria.
Nas últimas avaliações trienais realizadas pela Capes, o programa
– que obteve o conceito 6 – alcançou nível de excelência acadêmica
e foi incluído entre os melhores do país.

Ginecologia
Stela Murgel

Endocrinologia Clínica

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5
Áreas de Concentração:
Algia pélvica / Climatério
/ Ginecologia endócrina /
Ginecologia geral / Mastologia
/ Oncologia ginecológica /
Patologia do trato genital inferior /
Uroginecologia
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Rodrigo de Aquino Castro

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
64
292
Doutorado
51
214
Pós-Doutorado
15
4
Dados de 30/06/2015
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programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Medicina

Medicina

O

O

Linhas de Pesquisa:
Estudo celular, molecular e clínico das anemias adquiridas / Estudo
clínico-laboratorial e molecular das anemias hereditárias / Estudo
das alterações da hemostasia envolvidas no desenvolvimento de
doenças trombóticas / Antígenos e anticorpos específicos de células sanguíneas / Doenças linfoproliferativas crônicas / Estudo clínico, celular e molecular em doenças oncológicas / Imunologia
em transplante de células hematopoéticas / Leucemias agudas /
Síndromes mielodisplásicas / Síndromes mieloproliferativas crônicas / Transplante de medula óssea
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/hematologiaeoncologia

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5
Áreas de Concentração:
Anemias / Hemostasia e
trombose / Imuno-hematologia e
hemoterapia / Onco-hematologia
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Maria Stella Figueiredo

Dados de 30/06/2015
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Linhas de Pesquisa:
Epidemiologia em Nefrologia / Glomerulopatia clínica / Patologia
clínica / Hipertensão arterial clínica / Hipertensão arterial experimental / Diálise / Insuficiência renal aguda / Insuficiência
renal crônica / Nefrolitíase clínica /Nefrolitíase experimental /
Bioquímica / Fisiologia e fisiopatologia experimental / Psicologia
aplicada à Nefrologia / Transplante renal clínico / Transplante renal
experimental
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/nefrologia

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 7
Doutorado • 7
Áreas de Concentração:
Epidemiologia clínica /
Glomerulopatias / Hipertensão
arterial / Insuficiência renal
/ Nefrolitíase e tubulopatias
/ Nefrologia experimental /
Psicologia / Transplante renal
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Miriam Aparecida Boim

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
10
121
Doutorado
31
104
Pós-Doutorado
6
-
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programa de pós-graduação em Nefrologia tem por objetivo a
formação, em nível de excelência, de pesquisadores e docentes
com grau de mestrado e doutorado na área de Nefrologia clínica e
experimental. Como consequência imediata, o programa contribui de forma relevante para o progresso da ciência, publicando em
média 100 artigos por ano. O curso recebe médicos e outros profissionais como biomédicos, biólogos, enfermeiros, nutricionistas
e psicólogos, que interagem de forma intensa com os docentes e
pesquisadores, criando um ambiente propício para sua formação.
Cada pós-graduando é vinculado a um setor da Nefrologia e participa obrigatoriamente dos encontros para discussão de artigos científicos e das reuniões conjuntas da disciplina. O curso conta com
28 professores orientadores, que atuam nos diversos segmentos da
Nefrologia clínica e básica.

Stela Murgel

programa de pós-graduação em Hematologia tem o objetivo
de ampliar a formação técnica e desenvolver o raciocínio científico dos alunos no contexto das linhas de pesquisa em hematologia, hemoterapia e oncologia. Credenciado em 1978, este programa
conta atualmente com 14 orientadores permanentes e um colaborador, todos com pós-doutorado em serviços internacionais de
excelência, o que contribui sobremaneira para a implantação de
novas metodologias e o desenvolvimento dos estudos vigentes. As
linhas de pesquisa estão organizadas dentro das áreas de hemostasia e trombose, imuno-hematologia e hematoterapia, anemias e
onco-hematologia. As pesquisas são coordenadas pelos docentes
do próprio programa, por vezes ocorrendo a colaboração de outras
instituições, tais como: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto USP, Faculdade de de Ciências Médicas - Unicamp, Institut Pasteur
(Montevidéu, Uruguai), Universidade de Salamanca (Espanha),
Instituto Ludwig de Pesquisas sobre o Câncer (Nova York, Bruxelas),
New York University (EUA), University Medical Center HamburgEppendorf (Alemanha) e Universidade Johns Hopkins (EUA), entre
outras.

Nefrologia

Stela Murgel

Hematologia

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
57
405
Doutorado
59
250
Pós-Doutorado
31
23
Dados de 30/06/2015
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programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Medicina

Medicina

O

D

Linhas de Pesquisa:
Inovação tecnológica e novos procedimentos: impacto na prática
obstétrica / Análise biofísica e bioquímica da interação maternofetal e suas repercussões no aparelho reprodutor feminino e na
saúde fetal / Repercussões metabólicas e morfológicas de fármacos
e outras substâncias na gravidez / Aspectos psicossociais e comportamentais correlatos ao ciclo gravídico puerperal / Repercussões
clínicas e metabólicas de métodos contraceptivos / Aspectos laboratoriais envolvidos na interação materno-fetal e suas relações com
patologias obstétricas / Aspectos epidemiológicos, clínicos e terapêuticos de condições obstétricas e perinatais

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5
Áreas de Concentração:
Medicina fetal / Obstetrícia
fisiológica e experimental /
Patologia obstétrica e tocurgia
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Nelson Sass

esde o início, em 1979, este programa de pós-graduação buscou
a formação de docentes e pesquisadores, com o intuito primordial de divulgar o saber científico e gerar novos conhecimentos na
área da Otorrinolaringologia. Posteriormente, tais conhecimentos
foram associados à área da base do crânio e à cirurgia de cabeça e
pescoço, constituindo o que atualmente corresponde às duas áreas
de concentração estabelecidas. O esforço na formação de docentes
e pesquisadores resultou na titulação de 269 mestres, 149 doutores
e 6 pós-doutores, ocorrendo um processo de nucleação de docentes,
que hoje atuam em diversas universidades federais, estaduais e privadas em todo o território nacional.
Como programa multidisciplinar e multiprofissional integra-se
às demais áreas das ciências da saúde, e seu objetivo é apresentar
à instituição e à comunidade acadêmica nacional um conjunto de
pesquisadores com linhas de pesquisas experimentais e clínicas definidas desde o período de iniciação científica.

Linhas de Pesquisa:
Avaliação dos mecanismos fisiopatológicos e reabilitação das afecções das vias aerodigestivas superiores / Bio-histocompatibilidade
de materiais implantáveis / Mecanismos morfofisiopatológicos das disfunções sensoriais e neurais da audição e equilíbrio corporal / Novas ferramentas no ensino e treinamento em
Otorrinolaringologia e cabeça e pescoço / Comportamento das
neoplasias do trato aerodigestivo superior / Morfofisiopatologia
da glândula tireoide e paratireoide
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/otorrinolaringologia

Stela Murgel

programa de Obstetrícia stricto sensu tem um caráter multidisciplinar e visa à formação de recursos humanos qualificados
para a pesquisa e docência no ensino superior com foco nos processos envolvidos na gestação, parto e puerpério, tanto do ponto de
vista materno como fetal. De forma peculiar, é o único programa
de pós-graduação no Brasil voltado exclusivamente à especialidade
obstétrica. As linhas de pesquisa contemplam várias frentes do
conhecimento, entre as quais os mecanismos de adaptação e desenvolvimento placentário e fetal e condições que resultam em grave
comprometimento materno perinatal, como a prematuridade; e os
distúrbios metabólicos maternos e condições que afetam a formação anatômica e funcional do feto. Seus pesquisadores são líderes
nas respectivas áreas de atuação e contam com parcerias nacionais e
internacionais, permitindo o aprofundamento do conhecimento em
temas de amplo interesse na sociedade, tais como a assistência ao
parto, redução da prematuridade, redução da mortalidade materna
e fetal, interferência de doenças maternas (diabetes melito, hipertensão arterial e obesidade, entre outras) no desenvolvimento da
gestação, cirurgia fetal e influências psicossociais e ambientais que
podem ser ameaçadoras à saúde das mães e de seus bebês.

Otorrinolaringologia

Stéphanno Gomes Pereira Sarmento

Obstetrícia

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4
Áreas de Concentração:
Ciências otorrinolaringológicas e
base de crânio / Cirurgia aplicada
em cabeça e pescoço
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Norma de Oliveira Penido

Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/obstetricia

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
23
221
Doutorado
19
101
Pós-Doutorado
4
1
Dados de 30/06/2015
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NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
22
285
Doutorado
30
156
Pós-Doutorado
3
8
Dados de 30/06/2015
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programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Medicina

Medicina

O

C

Linhas de Pesquisa:
Bases clínicas, epidemiológicas, fisiopatológicas e moleculares das
doenças obstrutivas / Caracterização fisiopatológica e marcadores diagnósticos e epidemiológicos das pneumoconioses e doenças intersticiais pulmonares / Epidemiologia e fatores prognósticos da neoplasia pulmonar / Fisiologia e fisiopatologia respiratória
e do exercício e investigação do risco cirúrgico / Infecção pulmonar,
insuficiência respiratória e técnicas ventilatórias / Pneumologia
pediátrica e neonatal na criança gravemente enferma
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/pneumologia

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5
Área de Concentração:
Pneumologia
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Luiz Eduardo Nery

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
14
165
Doutorado
23
143
Pós-Doutorado
4
4
Dados de 30/06/2015
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riado em 1981, o programa de pós-graduação em Radiologia
Clínica foi regulamentado em 1983 e, desde a apresentação do
primeiros trabalhos em 1984, produziu mais de 100 dissertações de
mestrado e 70 teses de doutorado. Por meio dele qualificaram-se
ilustres nomes da radiologia nacional como Antônio Rocha, Artur
Fernandes, Décio Prando, Fernando Moreira, Henrique Lederman,
Jacob Szejnfeld, Renato Mendonça, Sérgio Ajzen e Vera Lúcia
Aguillar. Por não ser hermético ou elitista, está aberto a todos aqueles que tenham curiosidade científica e estejam dispostos a investir
tempo em benefício do ensino e da pesquisa nacionais. Desse modo,
oferece a oportunidade para o crescimento pessoal, a expansão do
conhecimento e seu compartilhamento com outros profissionais.
O objetivo do programa é ampliar os recursos para a pesquisa, por
meio de parcerias com grupos de estudo da instituição ou da captação de financiamentos, e investir na qualificação de alunos e docentes, os quais deverão estar habilitados para o trabalho em equipes
heterogêneas com objetivos comuns.
Linhas de Pesquisa:
Ciências radiológicas em física das radiações / Radioterapia e radiobiologia / Diagnóstico por imagem e radiologia intervencionista /
Diagnóstico por imagem em radiologia convencional / Diagnóstico
por imagem em ressonância magnética / Diagnóstico por imagem
em tomografia computadorizada / Diagnóstico por imagem em
ultrassonografia / Gestão em diagnóstico por imagem / Radiologia
baseada em evidências e estudos de metanálise
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/radiologia

Stela Murgel

s objetivos do programa de pós-graduação em Pneumologia
compreendem: a formação de recursos humanos qualificados,
técnica e cientificamente, para o exercício de atividades de ensino
e pesquisa na área em questão e setores afins; o estabelecimento de
linhas inovadoras de pesquisa e a criação e disseminação de conhecimento científico original na área respiratória, sob a perspectiva de
cooperação e integração com centros nacionais e internacionais de
excelência. Credenciado em 1975, o programa foi pioneiro na titulação de doutorado e tornou-se o mais tradicional do país. Foi também
decisivo para a formação de grande parte dos docentes e pesquisadores da área respiratória atualmente em atividade nas universidades e centros de pesquisa nacionais. As principais linhas de pesquisa
firmaram-se na década de 1990, quando o programa conseguiu criar
setores com maior estabilidade e infraestrutura, tendo admitido
outros profissionais da área de saúde. Essa experiência, hoje totalmente implementada, foi inovadora na época e possibilitou a formação de equipes multidisciplinares de pesquisa.

Radiologia
Clínica
José Luiz Guerra

Pneumologia

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5
Áreas de Concentração:
Ciências radiológicas / Diagnóstico
por imagem
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Henrique Manoel Lederman

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
7
145
Doutorado
26
117
Pós-Doutorado
4
3
Dados de 30/06/2015

Unifesp EntreTeses novembro 2015

81

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Medicina
Translacional

O

O

programa de pós-graduação em Urologia iniciou as atividades
em 1978. Em 1999 ampliou seus horizontes para, sob a denominação de ciências da saúde, receber alguns dos diversos cursos que
integram a área ampliada da saúde. Com isso, o programa buscou
desvincular-se do cunho assistencial puro para formar grupos de
pesquisa multidisciplinares, com uma plataforma clínica (definida
em cada linha de pesquisa) e com outras de tecnologia avançada.
Para tanto, em 2008 foi fundado o Centro de Pesquisa em
Urologia, cujas instalações possibilitam a centralização das plataformas tecnológicas para estudo de: cultura de células e embriões,
microscopia automatizada, micromanipulação celular, ensaios de
localização de proteínas, análise de função dos gametas (fragmentação de DNA e atividade mitocondrial), análise genômica e transcriptômica e medicina pós-genômica (proteômica e lipidômica).
Os objetivos do programa consistem na produção de pesquisa
avançada e altamente tecnológica que responda às questões biológicas (descritas nas linhas de pesquisa), no desenvolvimento da pesquisa em Medicina translacional e na formação de futuros líderes
(médicos e não médicos) para a condução de estudos e a difusão de
opinião em áreas ligadas às ciências urológicas.
Linhas de Pesquisa:
Disfunção miccional e insuficiência esfincteriana / Efeitos do
estresse oxidativo nas disfunções miccionais induzidas pelo envelhecimento / Gametogênese e interação dos gametas / Integração
morfofuncional de novos tecidos no trato urinário / Urologia funcional - aspectos moleculares, celulares e funcionais e inovações
terapêuticas / Estudo de marcadores tumorais e seu impacto no
diagnóstico precoce e sobrevida em pacientes portadores de câncer
de próstata e de bexiga / Inovações técnicas em cirurgia uro-oncológica e estudo de angiogênese e marcadores moleculares em câncer
renal e de suprarrenal
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/urologia

Shutterstock

Urologia

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4
Áreas de Concentração:
Desenvolvimento morfofuncional
e biotecnológico urogenital
/ Oncogênese e marcadores
tumorais
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Agnaldo Pereira Cedenho

Dados de 30/06/2015
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Linhas de Pesquisa:
Alterações nutricionais e seu impacto nas doenças cardiovasculares
/ Avaliação baseada em evidências de novas tecnologias em saúde /
Epidemiologia de infecções emergentes e seus mecanismos de resistência / Qualidade de vida e custos relacionados à saúde nas doenças crônicas / Biomarcadores genéticos, imunológicos e bioquímicos para diagnóstico precoce e monitorização funcional em doenças
prevalentes / Investigação funcional e imagética dos órgãos e sistemas / Monitorização gênica, imunológica e funcional do transplante renal / Abordagem sistêmica da fisiopatologia cardiorrespiratória / Bioquímica e fisiologia do sistema renina-angiotensina
e calicreína-cinina nas doenças renais e cardiovasculares / Função
endotelial e microcirculação / Mecanismos de aterotrombose e
suas repercussões circulatórias / Bases moleculares e celulares de
doenças prevalentes: uma abordagem sistêmica / Carcinoma da
tiroide /Inflamação e autoimunidade em doenças crônicas e infecciosas / Mecanismos moleculares de agressão e proteção de órgãos
transplantados / Metabolismo osteomineral nas doenças genéticas,
autoimunes e endócrinas
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/medicinatranslacional

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
10
96
Doutorado
42
132
Pós-Doutorado
4
3

82

programa de pós-graduação em Medicina Translacional tem
por objetivo primordial preparar indivíduos das várias áreas
de ciências da saúde, com vocação e interesse acadêmicos, para as
atividades de geração e disseminação de conhecimento advindo da
pesquisa clínica e translacional focada em problemas clínicos de
relevância para o cenário epidemiológico brasileiro. Visa ainda à
formação de pesquisadores e docentes altamente qualificados que
possam abordar a investigação médica e biomédica numa perspectiva que congregue aspectos moleculares, celulares e sistêmicos,
adota-se o recurso da transdisciplinaridade e da multidisciplinaridade, buscando-se eliminar as barreiras habitualmente existentes
entre a pesquisa laboratorial e o desenvolvimento de novos produtos. Abordagens nas áreas diagnóstica e terapêutica em saúde complementam os itens desenvolvidos no programa.

Stela Murgel

Medicina

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4
Áreas de Concentração:
Epidemiologia e avaliação de novas
tecnologias em saúde / Identificação
e monitoração de processos
patológicos / Investigação integrada
da fisiopatologia cardiorrespiratória
/ Mecanismos moleculares e
celulares de doenças
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Dulce Elena Casarini

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
48
46
Doutorado
94
34
Pós-Doutorado
7
Dados de 30/06/2015
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Neurologia
Neurociências

O

C

programa iniciou-se em 1971 e recebeu credenciamento do
Conselho Federal de Educação em 8/11/72. Em cerca de 40 anos
formou mais de 700 pesquisadores de prestígio e obteve, ininterruptamente, nota máxima (7) da Capes.
Vários egressos são atualmente pesquisadores independentes e
dirigem produtivos grupos de pesquisa em outras instituições, evidenciando capacidade de nucleação. O programa estimula o intercâmbio com instituições nacionais e estrangeiras, tanto de professores como de alunos e garante o enriquecimento científico para o país.
A maturidade científica alcançada pelos grupos de pesquisa reflete-se na qualidade das publicações em periódicos de alto índice de
impacto, tendo alunos como autores principais e coautores.
Constituem objetivos do programa: a) estimular os alunos a desenvolverem o raciocínio crítico e independente em sua área de concentração, mantendo-se atualizados em áreas afins; b) envolver os
alunos em atividades científicas de alto nível, empregando tecnologias de ponta e facilitando-lhes o acesso aos diversos laboratórios
do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia e a
colaboração com outras instituições.

Linhas de Pesquisa:
Micobactérias non-tuberculosis / G. lamblia / Imunologia do câncer /
P. acnes como modulador / Fatores de virulência de enterobactérias
/ Genômica de T. cruzi e C. albicans / HIV: epidemiologia, sinalização
e lipid-rafts / Imunobiologia da Leishmania / Neuroimunomodulação
e neuroimunologia / Sistema hematopoiético / Tripanossomo: cromossomos / Câncer: protocolos terapêuticos, coinfecções intracelulares / Imunologia de parasitos e de vacinas experimentais /
Imunopatologia da inflamação / Progressão tumoral / Tolerância
e células T Natural Killer / Fatores de tradução / HLA e doenças /
Micologia médica e molecular
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/microbiologiaeimunologia

Pilar F. Veras (doutoranda DMIP), Cristina Orikaza
(Téc. DMIP) e André Aguillera (Téc. CEME)

Microbiologia e
Imunologia

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 7
Doutorado • 7
Áreas de Concentração:
Biologia celular / Bioquímica
/ Imunologia / Micologia/
Microbiologia / Parasitologia /
Virologia e oncologia experimental
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Rosana Puccia

Dados de 30/06/2015
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Linhas de Pesquisa:
Acupuntura / Célula-tronco e sistema nervoso / Convergência tecnológica e neurociência / Desenvolvimento do sistema nervoso /
Fisiopatologia das epilepsias / Neuroplasticidade / Avaliação e tratamento da espasticidade / Biologia molecular aplicada à Neurologia
/ Distúrbios cognitivos nas afecções neurológicas / Estudos clínicos e epidemiológicos das síndromes do sistema extrapiramidal /
Estudos dos distúrbios neuromusculares / Estudos em neurofisiologia clínica / Fisiopatologia das cefaleias / Fisiopatologia do autismo
e síndrome de Asperger / Genética mitocondrial / Investigação e
tratamento das epilepsias / Neuroinfecção / Neuro-oncologia /
Neurovascular

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 6
Doutorado • 6
Áreas de Concentração:
Neurociência / Neurologia
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Celia Harumi Tengan

Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/neuro

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
28
418
Doutorado
57
346
Pós-Doutorado
36
22
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riado em 1978, o programa de pós-graduação em Neurologia/
Neurociências é um dos pioneiros na modalidade multidisciplinar oferecidos pela Unifesp. Admite alunos graduados de diferentes
áreas e que tenham interesse no desenvolvimento de pesquisas em
Neurociências, com ênfase em doenças neurológicas. Seus orientadores atuam em pesquisa clínica, básica e aplicada, que engloba o
estudo dos mecanismos envolvidos na fisiopatologia e abordagens
terapêuticas de inúmeras doenças neurológicas. A infraestrutura
disponível abrange laboratórios de pesquisa e setores clínicos voltados ao atendimento de pacientes, além de oferecer exames de alta
complexidade relacionados à investigação neurológica. Os laboratórios de pesquisa oferecem recursos e estrutura para estudos translacionais com utilização de modelos experimentais e de técnicas de
biologia molecular, cultura de células, histopatologia e eletrofisiologia. O programa objetiva a formação de recursos humanos qualificados para a pesquisa, permitindo o desenvolvimento simultâneo
da ciência e tecnologia no Brasil e o aprimoramento da investigação
e tratamento dos pacientes.

Pedro Ceballos

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
57
304
Doutorado
58
220
Pós-Doutorado
23
14
Dados de 30/06/2015
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programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Oftalmologia e
Ciências Visuais

Nutrição

Mestrado Acadêmico & Doutorado

Linhas de Pesquisa:
Bioquímica e fisiologia da nutrição / Nutrição em especialidades
clínicas / Qualidade e composição de alimentos / Saúde e nutrição
em grupos populacionais específicos
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/nutricao

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 6
Doutorado • 6
Área de Concentração:
Nutrição
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Mauro Batista de Morais

O

programa estabeleceu-se em 1979, visando à formação de professores e pesquisadores nos processos visuais em Oftalmologia.
O programa mantém a maior nota (7) entre os cursos de pós-graduação em Oftalmologia e ciências visuais no Brasil, de acordo com a
avaliação da Capes, e sustenta uma posição de liderança na cirurgia oftálmica brasileira, baseada em consistente produção científica, internacionalização e emprego de estratégias interdisciplinares. Seu foco concentra-se em Oftalmologia, no caso de profissionais
médicos (oftalmologistas ou não), e em ciências visuais, no caso de
profissionais com nível superior em outras áreas.

Linhas de Pesquisa:
Avaliação da resposta mediada na inflamação intraocular /
Bioengenharia da superfície ocular / Farmacologia e fotodinâmica
aplicada à inibição da proliferação neovascular retiniana e sub-retiniana / Indicadores de qualidade anatômica e ótica de tecidos do
segmento anterior do olho e seus anexos / Respostas morfofuncionais do hospedeiro às interações medicamentosas / Avaliação
das funções visuais por metodologia psicofísica e eletrofisiológica
/ Medicina virtual aplicada ao aprendizado e aprimoramento do
diagnóstico e conduta nas doenças oculares / Oftalmologia esportiva / Protocolos biopsicossociais em Oftalmologia /Análise crítica
da bioengenharia aplicada ao desenvolvimento de novos aparelhos
em Oftalmologia / Diagnóstico funcional e anatômico das células
ganglionares da retina / Biologia molecular aplicada à fisiopatologia dos processos expansivos oculares / Biologia molecular aplicada à identificação de micro-organismos patogênicos do segmento
anterior do olho / Estudo da prevalência e frequência dos distúrbios
visuais e medidas de promoção de prevenção e gestão / Pesquisa
translacional em ciências visuais e Oftalmologia clínica e cirúrgica
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/oftalmologia

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
26
235
Doutorado
26
127
Pós-Doutorado
12
8
Dados de 30/06/2015
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Stela Murgel

Nutrição é uma ciência que integra várias áreas do conhecimento no campo da saúde. Por isso, o programa de pós-graduação em Nutrição, criado em 1991, objetiva a potencialização de
seu caráter multidisciplinar e interdisciplinar, contando com a participação de docentes dos Departamentos de Medicina, Pediatria,
Fisiologia e Psicobiologia (Campus São Paulo), dos Departamentos
de Ciências da Saúde e de Biociências (Campus Baixada Santista) e
do Departamento de Ciências Exatas e da Terra (Campus Diadema).
Desde sua constituição, o programa utiliza a estrutura multidisciplinar da universidade, propiciando uma formação sólida e de espectro
amplo a diferentes profissionais com interesse na área da nutrição:
nutricionistas, médicos, educadores físicos, biólogos, biomédicos,
psicólogos, enfermeiros, dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, químicos e estatísticos. A presença desses profissionais e de
alunos graduados favorece o intercâmbio de conhecimentos e contribui para a formação mais abrangente, que é uma peculiaridade
do programa. As disciplinas obrigatórias do curso são: bioquímica
da nutrição, fisiologia da nutrição, avanços em nutrição e formação
didático-pedagógica em saúde. Aspectos das diferentes aplicações
do método científico nas linhas de pesquisa, desde a Biologia molecular até a epidemiologia nutricional, são discutidos na disciplina
seminários de pesquisa em Nutrição.

Stela Murgel

A

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 7
Doutorado • 7
Áreas de Concentração:
Análise da eficácia de protocolos
de tratamento / Ciências visuais /
Métodos diagnósticos - criação e
aprimoramento / Pesquisa básica
sobre fisiopatogenia
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Denise de Freitas

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
2
177
Doutorado
57
318
Pós-Doutorado
29
12
Dados de 30/06/2015
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Oftalmologia e
Ciências Visuais

Patologia

Mestrado Profissional

Linhas de Pesquisa:
Suporte diagnóstico e decisório em retinopatia diabética /Suporte
diagnóstico e decisório em degeneração macular relacionada à
idade / Suporte diagnóstico e decisório em glaucoma / Reparação
estrutural e óptica da superfície anterior do globo ocular e anexos
com implantação de banco de tecidos / Técnicas avançadas de diagnóstico laboratorial nos processos inflamatórios e infecciosos do
globo ocular / Pesquisa clínica e farmacoeconomia aplicada a novos
métodos diagnósticos e à terapêutica para doenças oculares
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/oftalmologia

O

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Profissional • 3
Áreas de Concentração:
Telemedicina / Medicina celular e
diagnóstico molecular / Pesquisa
clínica e gestão de tecnologias

programa de pós-graduação em Patologia visa à formação de
indivíduos com conhecimento científico profundo e abrangente, que demonstrem rigor metodológico e respeito aos princípios éticos na condução de pesquisas experimentais. Outros objetivos do programa compreendem: exposição do pensamento com
independência e capacidade de síntese; aprimoramento do espírito
crítico; desenvolvimento da capacidade de atuar de forma intra e
interdisciplinar, com estímulo à iniciativa de conduta; aquisição de
competências didáticas básicas para a formação docente; preparo
e treinamento de habilidades para obtenção de recursos junto às
agências de fomento à pesquisa.

Linhas de Pesquisa:
Alterações degenerativas e mecanismos de reparo tecidual /
Carcinogênese / Patologia forense experimental / Aspectos morfológicos, fisiopatogênicos e moleculares das doenças /Patologia
forense
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/patologia

Aline Tosha e Vitor Salgado

niciado em agosto de 2012, o programa visa a: aprimorar a experiência profissional em subáreas da Oftalmologia e das ciências
visuais, promovendo habilitação prática fundamentada na transferência de conhecimento especializado, complementado pelo ensino
dos procedimentos adequados em pesquisa laboratorial e clínica e
pela análise criteriosa da literatura científica; promover a capacidade de avaliar e utilizar novas tecnologias incorporadas à saúde
com foco na gestão de processos, na identificação de demandas
locais e regionais e na aplicabilidade clínica dessas tecnologias em
serviços de saúde públicos e privados, voltados ao mundo do trabalho e ao sistema produtivo; promover a integração dos profissionais
com os egressos do programa de doutorado e pós-doutorado em
Oftalmologia e ciências visuais – o que contribuirá para a formação
de novos docentes e pesquisadores que atuem em nível de graduação e pós-graduação, agregando competitividade científica e maior
produtividade acadêmica.

Stela Murgel

I

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5
Áreas de Concentração:
Patologia experimental / Patologia
humana

Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina

Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina

Coordenação:
Marinho Jorge Scarpi

Coordenação:
Gilles Landman

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:
Nível
Matriculados
Mestrado profissional
52

Egressos
-

Dados de 30/06/2015

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
17
110
Doutorado
11
62
Pós-Doutorado
3
1
Dados de 30/06/2015
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Pediatria e Ciências
Aplicadas à Pediatria

Psicobiologia

I

O

Linhas de Pesquisa:
Afecções e assistência à criança e ao adolescente criticamente ou
cronicamente enfermo / Afecções e assistência no período neonatal / Afecções respiratórias / Crescimento e desenvolvimento normal e patológico / Ensino em Pediatria / Estudos clínicos e epidemiológicos em nutrologia / Fisiologia e distúrbios da nutrição
e metabolismo / Fisiologia e distúrbios do aparelho digestório /
Fisiologia e doenças do aparelho urinário / Infecção e imunização
/ Planejamento, organização e desenvolvimento de programas de
atenção à saúde em Pediatria / Processos alérgicos, imunológicos
e inflamatórios
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/pediatria

Stela Murgel

niciado em 1980, o programa de pós-graduação em Pediatria e
Ciências Aplicadas à Pediatria, nas modalidades de doutorado e
mestrado acadêmico, visa à formação de recursos humanos qualificados do ponto de vista técnico, ético e científico para o exercício
das atividades profissionais de ensino e pesquisa na área em foco.

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5
Área de Concentração:
Pediatria e ciências aplicadas à
Pediatria
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Dirceu Solé

objetivo do programa de pós-graduação em Psicobiologia,
iniciado em 1971, é formar mestres e doutores capacitados
para o exercício da docência e da pesquisa - básica e clínica - em
Psicobiologia, Psicofarmacologia, Medicina e sociologia do abuso
de drogas, Medicina e biologia do sono, bem como em áreas relacionadas às Neurociências. Além do trabalho de elaboração da dissertação ou tese, os alunos participam de projetos em colaboração
com docentes e pesquisadores da universidade e outras instituições nacionais e internacionais. Sob a supervisão dos orientadores,
devem ainda realizar as seguintes atividades: auxiliar na formação dos estudantes de graduação e daqueles inscritos em programas de iniciação científica, de modo a desenvolverem habilidades
para orientação em pesquisa; participar em disciplinas regulares
como tutores; organizar os cursos de verão na área de Psicobiologia
e neles atuar como professores. Informação à comunidade também
tem sido estimulada, com resultados importantes. Atualmente, pelo
menos 63% dos egressos desenvolvem o ensino e a pesquisa em instituições - federais ou estaduais - de ensino superior.

Linhas de Pesquisa:
Atividade física, exercício físico e aspectos psicobiológicos /
Distúrbios do sono e suas consequências / Epidemiologia dos distúrbios do sono / Privação de sono em seres humanos e modelos animais / Saúde pública, sono, sonolência e acidentes / Diagnóstico do
uso abusivo e dependência de drogas, abordagens preventivas e terapêuticas / Estudo de alterações biológicas decorrentes do uso de drogas / Estudos epidemiológicos e de fatores socioculturais associados
ao uso de drogas / Cognição humana / Medicina comportamental /
Neurobiologia da memória / As bases genéticas dos distúrbios comportamentais / Etnofarmacologia / Plantas medicinais com efeitos
psicoativos / Psicobiologia dos transtornos de humor (depressão e
mania) e transtornos de atenção (TDAH): alternativas terapêuticas,
farmacológicas e não farmacológicas / Psicofarmacologia

Lia Assae

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 7
Doutorado • 7
Áreas de Concentração:
Medicina e biologia do sono /
Medicina e sociologia do abuso
de drogas / Psicobiologia /
Psicofarmacologia
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Vania D’Almeida

Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/psicobiologia

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
47
665
Doutorado
47
269
Pós-Doutorado
5
9
Dados de 30/06/2015
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NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
27
299
Doutorado
57
187
Pós-Doutorado
28
34
Dados de 30/06/2015
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Saúde Baseada
em Evidências

O

O

programa de pós-graduação em Psiquiatria e Psicologia
Médica conta com 26 docentes permanentes e três docentes
colaboradores. De natureza multidisciplinar, atua no espectro da
Antropologia à Neurociência básica e aplicada, com um forte componente epidemiológico. Mantém uma política ativa de intercâmbio com instituições de ensino e pesquisa nacionais e internacionais,
principalmente com o Institute of Psychiatry (IoP) e o King’s College
London, investindo na formação qualificada de recursos humanos e
no desenvolvimento de pesquisas avançadas em Psiquiatria e saúde
mental. Enfatiza a formação de docentes para instituições públicas
de regiões emergentes do país, atraindo alunos de outros países da
América Latina e auxiliando na disseminação da pesquisa em nível
nacional e entre países carentes na área em questão. A estratégia
é estimular a realização de pesquisas nos locais de origem, focalizando os problemas mais relevantes de saúde mental. Nos últimos
anos houve progresso significativo na produção de conhecimento
sobre saúde mental, com artigos publicados nas melhores revistas
desse segmento.
Linhas de Pesquisa:
Métodos diagnósticos em Psiquiatria / Psicopatologia e Psiquiatria
clínica / Epidemiologia e Psiquiatria social / Modalidades de
assistência psicológica e psiquiátrica / Psiquiatria da infância e
adolescência
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/psiquiatria

Stela Murgel

Psiquiatria e
Psicologia Médica

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 6
Doutorado • 6
Áreas de Concentração:
Psiquiatria / Saúde mental
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Andrea Parolin Jackowski

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
61
253
Doutorado
52
160
Pós-Doutorado
25
11
Dados de 30/06/2015
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objetivo do programa é promover a aplicação de metodologias
científicas na área clínica para criação de conhecimentos novos,
privilegiando a busca de eficiência com base em dados de qualidade,
reduzindo as incertezas com o aprimoramento do processos e produzindo sínteses. Sua missão é a produção de publicações científicas
na área clínica e a formulação de sínteses úteis baseadas em evidências para a tomada de decisões; o desenvolvimento de metodologias para a implementação da relação ciência/tecnologia e saúde
humana, por meio de rigorosas pesquisas clínicas, com ênfase em
revisões sistemáticas e metanálises; a elaboração de novos conhecimentos sobre as técnicas de obtenção de eficiência e segurança em
todas as áreas da saúde, que abrangem a prevenção, o diagnóstico
e o tratamento das doenças utilizando modernos métodos de epidemiologia clínica no contexto da pesquisa clínica atual; o delineamento de pesquisas sobre diagnóstico, terapêutica e prevenção de
doenças, além da avaliação de hipóteses criadas a partir de teorias
fisiopatológicas; a avaliação de tecnologias em saúde; e o desenvolvimento de políticas de saúde, validadas pelo método científico.

Linhas de Pesquisa:
Avaliação da acurácia de testes diagnósticos / Estudo da efetividade
e eficiência do diagnóstico e terapêutica dos distúrbios do sono /
Metodologia e realização de revisões sistemáticas de terapêuticas
em saúde / Metodologia e realização dos ensaios clínicos controlados / Metodologia para a aplicação da Medicina baseada em evidências / Prevenção e tratamento das doenças hipertensivas na gestação
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/medicinainternaeterapeutica

Stela Murgel

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5
Áreas de Concentração:
Clínica médica e Medicina interna
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Edina Mariko Koga da Silva

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
23
70
Doutorado
51
91
Pós-Doutorado
8
2
Dados de 30/06/2015
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Saúde
Coletiva

Tecnologias e
Atenção à Saúde

O

I

Linhas de Pesquisa:
Corpo, saúde e doença / Epidemiologia do envelhecimento e das
doenças crônicas / Saúde indígena / Epidemiologia do uso de drogas / Ciências Sociais e epidemiologia / Processo e gestão do trabalho em saúde
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/saudecoletiva

Stela Murgel

objetivo do programa de pós-graduação em Saúde Coletiva, oferecido em nível de mestrado e doutorado, é formar pesquisadores, docentes, gestores de serviços de saúde e outros profissionais
graduados na área de saúde, a qual é abordada em suas dimensões
individual, populacional e coletiva numa perspectiva interdisciplinar e multiprofissional. O programa é constituído por um conjunto
de atividades prédeterminadas – de caráter individual e coletivo –,
acompanhadas pelo orientador, as quais incluem o ensino e a pesquisa, com a utilização de estratégias que possibilitam a integração
de conhecimentos nesta área do saber.

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4
Áreas de Concentração:
Ciências Sociais e Humanas em
saúde / Epidemiologia / Política,
planejamento e gestão em saúde
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Suely Godoy Agostinho Gimeno

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
24
106
Doutorado
46
66
Pós-Doutorado
14
6

niciado em 2011, o programa de mestrado profissional em
Tecnologias e Atenção à Saúde está associado a programas de
residência médica (MEPAREM) e seu objetivo é conferir maior
eficiência à formação técnico-científica dos residentes, desenvolvendo suas habilidades e pensamento crítico para a pesquisa aplicada. Com isso, pretende-se criar uma cultura de educação continuada para a solução de problemas locais, regionais e nacionais. O
mestrado profissional ora abordado organiza-se em duas áreas de
concentração (promoção da saúde e tecnologia em saúde) e busca
aprimorar o treinamento de médicos na residência por meio do
acréscimo de disciplinas a seu currículo de formação tais como
metodologia científica, bioética, bioestatística e políticas públicas
de saúde com foco nas melhores práticas. Em seu primeiro ano de
funcionamento, 20 programas de residência médica aderiram à
iniciativa, propondo a inscrição de 70 alunos, sob a orientação de
58 docentes, 96% dos quais eram permanentes. Em 2012, houve 46
novas inscrições, atingindo-se o número de 75 orientadores credenciados, que estão intensamente envolvidos em atividades curriculares próprias ao curso de graduação em Medicina da instituição.
Linhas de Pesquisa:
Medicina da família e comunidade / Políticas públicas em saúde
/ Saúde da mulher / Saúde do adulto e do idoso / Evidências para
a prática em saúde / Tecnologias diagnósticas e terapêuticas /
Transplante de órgãos
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/atencaoasaude

José Luiz Guerra

programas de pós-graduação campus são paulo / epm

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Profissional • 4
Áreas de Concentração:
Promoção da saúde / Tecnologia
em saúde
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Medicina
Coordenação:
Ivaldo da Silva

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:
Nível
Matriculados
Mestrado profissional
187

Egressos
74

Dados de 30/06/2015

Dados de 30/06/2015
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programas de pós-graduação campus são paulo / epe

Ensino em Ciências
da Saúde

A

O

Linhas de Pesquisa:
Cuidado clínico em Enfermagem e saúde / Cuidado em Enfermagem
e saúde na dimensão coletiva / Fundamentos, métodos, processos
e tecnologias em Enfermagem e saúde / Gestão, gerenciamento e
educação em Enfermagem e saúde
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/enfermagem

programa de pós-graduação na área de Ensino em Ciências da
Saúde objetiva a formação de mestres que planejem, implementem e avaliem ações educativas inovadoras no seu espaço profissional, produzam conhecimento sobre o ensino em ciências da saúde
a partir da problematização das práticas cotidianas e estejam aptos
para a avaliação contínua, crítica e transformadora de tais práticas.
No âmbito de sua estrutura de investigação, organiza-se em três
linhas de pesquisa que enfocam a formação e educação em saúde.

Stela Murgel

missão do programa é tornar-se núcleo de excelência na formação de pesquisadores que contribuam para o avanço da
Enfermagem e das demais ciências da saúde, com ênfase na abordagem multidimensional de pessoas e grupos em suas diferentes
expressões. Por meio do ensino, da pesquisa e da prática, docentes
e discentes buscam promover a saúde no contexto das necessidades
atuais da população, em consonância com os princípios do Sistema
Único de Saúde. O objetivo do programa é portanto, formar mestres
e doutores capazes de integrar as bases do conhecimento no ensino,
na prática e na pesquisa da Enfermagem e saúde; utilizar diferentes perspectivas filosófico-teóricas e metodológicas para construir,
ampliar, consolidar e divulgar a ciência em questão, colaborando
individual e coletivamente para a melhoria do cuidado e da saúde
da população; compartilhar ideais e integrar projetos para além dos
limites institucionais, visando ao desenvolvimento das ciências da
saúde. A estrutura curricular do curso é desenvolvida de acordo com
as concepções fundamentais e objetivos do programa, adotando-se
por princípio a interdisciplinaridade, com a integração de saberes
que fortalecem essa área de estudos.

Stela Murgel

Enfermagem

Linhas de Pesquisa:
Avaliação, currículo, docência e formação em saúde / Educação em
saúde na comunidade / Educação permanente em saúde

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 5
Doutorado • 5

Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/ensinoemsaude

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Profissional • 4

Área de Concentração:
Enfermagem, cuidado e saúde
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Enfermagem
Coordenação:
Isabel Cristina Kowal Olm Cunha

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
91
529
Mestrado Profissional
4
Doutorado
100
201
Pós-Doutorado
13
2

Área de Concentração:
Ensino em ciências da saúde
Campus:
São Paulo • Escola Paulista de
Enfermagem
Coordenação:
Rosana Aparecida Salvador Rossit

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Profissional
80
180
Pós-Doutorado
3
4
Dados de 30/06/2015

Dados de 30/06/2015
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Interdisciplinar em
Ciências da Saúde

O

O

mestrado acadêmico em Alimentos, Nutrição e Saúde, criado
em 2014, tem como objetivo formar profissionais capazes de
atuar de forma interdisciplinar no estudo dos alimentos, da alimentação e da nutrição. Elegendo como foco principal a saúde dos indivíduos ou grupos populacionais, busca ainda contribuir para a seleção de estratégias e políticas de nutrição e saúde pública.
O programa, oferecido pelo Instituto de Saúde e Sociedade, é
resultado do amadurecimento da massa crítica na área de alimentos e nutrição, mediante o trabalho interdisciplinar de docentes e
o desenvolvimento de projetos financiados por agências de fomento. As linhas de pesquisa possibilitam o exercício da interdisciplinaridade e buscam incluir alunos de diferentes áreas de formação,
como nutricionistas, educadores físicos, fisioterapeutas, enfermeiros, biólogos e químicos, entre outros. No âmbito geral, visa à formação de docentes, pesquisadores e profissionais altamente qualificados para o desempenho de atividades científicas e tecnológicas
no campo da nutrição.

Linhas de Pesquisa:
Epidemiologia nutricional, saúde urbana, processos socioculturais
e políticas públicas / Ciência de alimentos e saúde / Nutrição clínica
e experimental
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/alimentosnutricaoesaude

Liliane Bello • Embrapa

Alimentos,
Nutrição e Saúde

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Acadêmico • 3
Área de Concentração:
Nutrição
Campus:
Baixada Santista • Instituto de
Saúde e Sociedade
Coordenação:
Veridiana Vera de Rosso

programa de pós-graduação Interdisciplinar em Ciências da
Saúde caracteriza-se pela produção do conhecimento científico a partir de abordagem interdisciplinar, tendo em vista a complementaridade e complexidade dos objetos que compõem o campo
das ciências da saúde. Essa abordagem expressa-se nas parcerias
entre docentes para execução de projetos temáticos e na discussão
sobre os recortes investigativos que são priorizados no conjunto de
projetos em desenvolvimento. O programa investiga desde os processos biológicos às repercussões clínicas, epidemiológicas, sociais,
políticas e culturais envolvidas na promoção, prevenção, diagnóstico, intervenção e reabilitação em saúde a partir de duas áreas de
concentração. Na primeira, relativa aos mecanismos básicos de processos biológicos em saúde, o grupo de pesquisadores está comprometido principalmente com a pesquisa experimental; e na segunda,
relativa à promoção, prevenção e reabilitação em saúde, adota-se
uma concepção ampliada de saúde, do enfoque básico às implicações clínicas, epidemiológicas e sociais do processo saúde-doença.
Os objetivos do programa são: contribuir para a formação de docentes; estimular e desenvolver atividades de pesquisa científica; e contribuir para a formação de recursos humanos especializados na área
de ciências da saúde.

Linhas de Pesquisa:
Carcinogênese experimental / Estratégias interdisciplinares na
pesquisa experimental de doenças endócrinas e metabólicas /
Mecanismos centrais e periféricos do estresse e comorbidades /
Estratégias interdisciplinares em promoção, prevenção e reabilitação em saúde / Saúde de grupos populacionais específicos / Saúde
mental, educação e história na saúde
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/intercienciasdasaude

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:
Nível
Matriculados
Mestrado acadêmico
20
Pós-Doutorado
3

Egressos
-

Dados de 30/06/2015

Stela Murgel

programas de pós-graduação campus baixada santista

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4
Áreas de Concentração:
Mecanismos básicose processos
biológicos em saúde / Promoção,
prevenção e reabilitação em saúde
Campus:
Baixada Santista • Instituto de
Saúde e Sociedade
Coordenação:
Daniel Araki Ribeiro

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
96
148
Doutorado
51
1
Pós-Doutorado
10
6
Dados de 30/06/2015
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Ciências
Sociais

Educação

O

O

Linhas de Pesquisa:
Arte, cultura e teoria social / Corpo, sexualidade, práticas simbólicas
/ Pensamento político e social, Estado e ação coletiva
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/cienciassociais

Ana Carolina Fagundes

objetivo principal do programa é capacitar os alunos para a pesquisa em Ciências Sociais, provendo uma formação que os estimule à reflexão sobre problemas sociais, mediante uma abordagem
aberta ao trânsito interdisciplinar. Isto condiz com a necessidade de
aprofundamento da análise das questões contemporâneas, as quais,
por sua complexidade, não podem ser respondidas no âmbito de um
único campo disciplinar. Busca-se articular a formação disciplinar
nas Ciências Sociais com outras áreas, marcando o que é próprio da
pesquisa nesse campo, mas possibilitando o diálogo interdisciplinar.
Essa perspectiva de diálogo diz respeito a outras áreas do conhecimento e a experiências transnacionais, pois também constitui objetivo do programa incentivar o intercâmbio internacional dos alunos.

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Acadêmico • 3

Linhas de Pesquisa:
Políticas educacionais e formação de educadores / Sujeitos, saberes
e processos educativos

Área de Concentração:
Ciências Sociais
Campus:
Guarulhos • Escola de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas
Coordenação:
Bruno Konder Comparato

Dados de 30/06/2015
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Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/educacao

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Acadêmico • 3
Área de Concentração:
Educação
Campus:
Guarulhos • Escola de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas
Coordenação:
Claudia Barcelos de Moura Abreu

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
63
53
Pós-Doutorado
6
-

100

programa de pós-graduação em Educação, recomendado pela
Capes em 2012, iniciou as atividades acadêmicas em agosto de
2013, com 21 mestrandos. Seu objetivo precípuo é formar profissionais qualificados para a pesquisa e docência no ensino superior em
Educação; desenvolver pesquisas em políticas educacionais, formação de educadores e processos educativos; e contribuir para o adensamento da produção de conhecimento na área, de modo a constituir um núcleo de referência nos contextos regional, nacional e
internacional. Propõe-se ainda a aprofundar estudos para promover
a circularidade virtuosa entre os níveis de graduação e pós-graduação, favorecer o intercâmbio e a cooperação científica com outros
centros de pesquisa no Brasil e no exterior e oferecer à sociedade
os produtos oriundos da pesquisa. Com relação ao perfil do egresso,
busca formar mestres em Educação aptos a realizar pesquisas com
rigor e originalidade, a inserirem-se no debate interdisciplinar e a
atuar na docência de nível superior, articulando no exercício profissional as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Aline Tosha e Vitor Salgado

programas de pós-graduação campus guarulhos

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
85
Pós-Doutorado
5
Dados de 30/06/2015
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programas de pós-graduação campus guarulhos

Filosofia

Doutorado • Constituem objetivos deste programa: favorecer a
produção científica avançada sobre diagnósticos de problemas crônicos e sobre as perspectivas atuais no âmbito da educação e saúde
de crianças e adolescentes; empreender esforços interdisciplinares
para a abordagem de questões que se tornaram estruturalmente
problemáticas e que, por isso, têm-se acumulado com o passar dos
anos no âmbito da educação e saúde; e articular projetos de pesquisa em âmbito nacional e internacional, visando à comparação
de experiências distintas.
Linhas de Pesquisa:
A integridade física, emocional e intelectual da criança e do adolescente / Questões relacionadas à infância e adolescência na formação
de educadores e profissionais da saúde
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/infanciaeadolescencia

José Luiz Guerra

Mestrado Acadêmico • Constituem objetivos deste programa:
abordar o complexo tema dos chamados deficits físicos, emocionais, intelectuais e sociais que manifestamente interferem na vida
escolar de crianças e adolescentes; promover o intercâmbio entre
profissionais da educação e da saúde para a produção de análises
interdisciplinares que não reduzam problemas escolares à dimensão patológica de suas manifestações; incentivar projetos de melhoria e integração com as redes públicas de ensino; desenvolver projetos relacionados à formação dos profissionais de educação e saúde;
contribuir criticamente nos processos que conduzem à autoridade
científica e pedagógica sobre crianças e adolescentes em fase de
escolarização; e incentivar pesquisas sobre ética nas práticas professorais e clínicas com crianças e adolescentes.

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4
Área de Concentração:
Interdisciplinar - Educação e Saúde
Campus:
Guarulhos • Escola de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas
Coordenação:
Rosario Silvana Genta Lugli

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
49
102
Doutorado
26
Pós-Doutorado
6
1
Dados de 30/06/2015
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programa de pós-graduação em Filosofia iniciou suas atividades em 2009 com a implantação do mestrado acadêmico, concluiu seu período de estruturação e consolidação e, em 2013, introduziu o doutorado. Concentra-se na produção filosófica da tradição
e da contemporaneidade, estruturando-se nas seguintes linhas de
pesquisa: metafísica, ciência e linguagem; subjetividade, arte e cultura; política, conhecimento e sociedade; e história da Filosofia.
Constituem objetivos do programa: criar um universo de cultura
na área em questão, o qual permita aos docentes e pós-graduandos
atingir maior amadurecimento da pesquisa filosófica livre, em ambiente de amizade acadêmica, amor ao saber e embate saudável de
ideias; formar profissionais qualificados e autônomos, em nível de
mestrado e doutorado, para o exercício da pesquisa e docência de
nível superior em Filosofia com especial destaque para a produção
filosófica contemporânea e as interpretações contemporâneas das
questões e temas tratados na história da Filosofia; constituir um
núcleo de pesquisa e produção filosófica que se estabeleça como
referência no contexto nacional e internacional do debate sobre os
conhecimentos contemporâneos da Filosofia e as interpretações
contemporâneas das questões e temas tratados em sua história; promover o intercâmbio e cooperação científica com outros centros de
pesquisa e formação de alto nível, no Brasil e no exterior; e promover o intercâmbio com a sociedade, visando ao aperfeiçoamento da
reflexão acadêmica em contato com relevantes questões culturais,
éticas, políticas e sociais.

Linhas de Pesquisa:
História da Filosofia / Metafísica, ciência e linguagem / Política,
conhecimento e sociedade / Subjetividade, arte e cultura
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/filosofia

Pedro Ceballos

Educação e Saúde na
Infância e Adolescência

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4
Área de Concentração:
Filosofia
Campus:
Guarulhos • Escola de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas
Coordenação:
Juvenal Savian Filho

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
51
62
Doutorado
39
Pós-Doutorado
3
1
Dados de 30/06/2015
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programas de pós-graduação campus guarulhos

História
da Arte

E

O

Linhas de Pesquisa:
Instituições, vida material e conflito / Poder, cultura e saberes
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/historia

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Acadêmico • 3

Retábulo lateral (detalhe) da Igreja de São
Francisco de Assis, em São João del-Rei,
Minas Gerais

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Acadêmico • 3

Área de Concentração:
História e historiografia
Campus:
Guarulhos • Escola de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas
Coordenação:
Maria Rita de Almeida Toledo

Dados de 30/06/2015
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Linhas de Pesquisa:
Arte, circulações e transferências / Arte, política e filosofia / Imagem,
cidade e contemporaneidade
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/historiadaarte

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
95
12
Pós-Doutorado
4
2

104

objetivo do programa de pós-graduação em História da Arte é
formar profissionais com conhecimento aprofundado e postura crítica em relação à disciplina, consolidando um espaço de pesquisa e produção de conhecimento na área. Dessa forma, espera-se
que o egresso esteja habilitado a atuar como pesquisador em instituições culturais, museus e galerias de arte; em organismos relacionados ao patrimônio histórico e artístico; em centros de documentação, arquivos e acervos. Espera-se, ainda, que seja capaz de
orientar e organizar atividades expositivas e curatoriais, bem como
atuar na formação de público, de monitores e de consultores em
História da Arte.

Arquivo pessoal

m sentido amplo, a ideia de historiografia, que dá nome à área de
concentração do programa de mestrado em História, confundese com a reflexão sobre todas as dimensões do ofício de historiador
que mantemos como eixo estruturante da graduação. A ênfase na
historiografia deve, assim, ser lida em dois sentidos principais. O
primeiro convida a refletir sobre a historicidade da disciplina histórica, seus instrumentos de trabalho materiais e metodológicos e
suas formas de escrita e transmissão. Com esse sentido, a historiografia é campo relativamente novo e dotado de crescente autonomia no interior dos estudos históricos. A historiografia, nesta proposta, abriga outro importante significado – a valorização da cultura
histórica na formação dos pesquisadores, levando-os a conhecer as
principais tradições de abordagem próprias aos distintos campos
temáticos, refutando assim as armadilhas do “presentismo” que têm
empobrecido diversas áreas da pesquisa histórica.
Se, no primeiro sentido, a historiografia tem sido objeto de investigação de vários membros do corpo docente, esse mesmo estudo – pensado no plural – torna-se campo compartilhado de todos
os seus membros, engajados que estão no conhecimento e ensino
dos repertórios historiográficos pertinentes aos respectivos temas
de pesquisa, distribuídos nas duas grandes linhas. Evidentemente
espera-se que algumas das futuras dissertações versem sobre historiografia, no primeiro sentido mencionado acima. Todas elas, entretanto, deverão expressar conhecimento da produção historiográfica
pertinente em seus temas de escolha.

Pedro Ceballos

História

Área de Concentração:
História da Arte
Campus:
Guarulhos • Escola de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas
Coordenação:
Angela Brandão

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
30
Pós-Doutorado
3
Dados de 30/06/2015
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programas de pós-graduação campus diadema

Análise Ambiental
Integrada

O

O

programa de mestrado em Letras surgiu como alternativa aos
cursos similares já consolidados no Sudeste do Brasil. Nossas
metas incluem alto nível de especialização e excelência nos estudos
de Literatura e Linguística, provendo uma formação ampla e sólida
no que concerne à pesquisa em nível de pós-graduação, por meio de
constante reflexão e de crítica sobre os distintos fenômenos ligados
à língua e à literatura. Além disso, o estudante deverá ser capacitado
a lidar com enfoques específicos de pesquisa.
De natureza mista, o programa possui três linhas de pesquisa,
distribuídas em duas áreas de concentração, as quais sintetizam os
interesses interdisciplinares do curso.
Pleiteamos um diferencial: oferecer ao mestrando a oportunidade de lidar com subáreas as mais diversas, desde os estudos retóricos
de textos antigos, até o contemporâneo debate de linguagens como
a dos quadrinhos, passando pelo estudo de textos clássicos da ficção
e da linguística, em língua nacional e estrangeira.
O programa de mestrado em Letras organiza-se em cinco eixos:
1) vinculação a uma das áreas de concentração; 2) vinculação a uma
das linhas de pesquisa; 3) créditos cursados em disciplinas do programa; 4) créditos cumpridos em atividades complementares; 5)
desenvolvimento de pesquisa a ser consolidada com a redação e a
defesa de uma dissertação. De sua parte, o mestrando deverá cursar 27 créditos.
Linhas de Pesquisa:
Questões de representação: poéticas e suas (re)apropriações /
Literatura e autonomia: entre estética e ética / Linguagem em novos
contextos
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/letras

Ana Carolina Fagundes

Letras

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Acadêmico • 3
Áreas de Concentração:
Estudos literários / Estudos
linguísticos
Campus:
Guarulhos • Escola de Filosofia,
Letras e Ciências Humanas
Coordenação:
Sandro Luis da Silva

Dados de 30/06/2015
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Linhas de Pesquisa:
Avaliação, prognóstico e diagnóstico ambiental / Monitoramento
ambiental / Controle e remediação ambiental
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/analiseambiental

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Acadêmico • 3
Área de Concentração:
Análise ambiental integrada
Campi envolvidos:
Diadema • Instituto de Ciências
Ambientais, Químicas e
Farmacêuticas (sede)
Baixada Santista • Instituto do
Mar
Coordenação:
Décio Luis Semensatto Junior

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
27
Pós-Doutorado
1
-
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programa interunidades de pós-graduação em Análise
Ambiental Integrada (PPGAAI) tem como premissa a relação
indissolúvel e complexa entre todos os elementos que compõem o
meio ambiente.
As linhas de pesquisa retroalimentam-se na geração do conhecimento, pois o aperfeiçoamento de métodos e técnicas de abordagens na avaliação, prognóstico e diagnóstico ambiental contribui
para a melhoria do monitoramento de impactos ambientais, o qual,
por sua vez, auxilia na definição das ações de remediação e de controle ambiental. Tais ações indicam pontos críticos para aprimorar
a avaliação e monitoramento ambiental. Sob essa concepção, as linhas de pesquisa entrelaçam-se, oferecendo subsídios mútuos, gerando demandas, induzindo articulações e fomentando o trabalho
interdisciplinar.
Os projetos de pesquisa do programa estão principalmente concentrados nos problemas ambientais das bacias hidrográficas da
região metropolitana de São Paulo e da zona costeira da Baixada
Santista, bem como das bacias atmosféricas relacionadas a elas.
Esse recorte geográfico das bacias hidrográficas compatibiliza as
escalas espacial e temporal de estudo do PPGAAI com as das organizações públicas ambientais, que as adotam como unidades de gerenciamento ambiental integrado.

Daniel Patini

programas de pós-graduação campus guarulhos

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
46
Pós-Doutorado
2
Dados de 30/06/2015
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programas de pós-graduação campus diadema

A

O

s necessidades atuais da Biologia para a compreensão de processos e mecanismos requerem práticas aprofundadas de caráter
analítico e funcional que permeiem conhecimentos biológicos e químicos. A integração das áreas de Biologia e Química em um único
programa de pós-graduação contribui para o desenvolvimento de
profissionais que deverão ser capazes de catalisar essas interações.
O campo da Biologia Química, no qual os conhecimentos químicos são utilizados para modificar e manipular sistemas biológicos
em nível celular e sistêmico, de forma altamente controlada, reflete
a situação atual de pesquisa de vanguarda no mundo. A crescente
interação e comunicação de cientistas em áreas distintas e com diferentes perspectivas têm-se mostrado um importante mecanismo
para o surgimento de descobertas científicas relevantes.
A Biologia Química inclui estudos para investigação de processos
químicos endógenos e também se debruça sobre a aplicação exógena de espécies químicas para manipulação e compreensão de sistemas biológicos, estando intrinsecamente associada com diversos
avanços tecnológicos.
O objetivo do programa de pós-graduação em Biologia Química é
o ensino voltado às bases teóricas e empíricas que permitam descrever e compreender os padrões e processos – tanto biológicos como
químicos – que são determinantes em organismos uni e multicelulares e o papel de moléculas sintéticas ou biomoléculas no controle
de funções celulares e seus sistemas.
As aplicações e usos desses conhecimentos também são estimulados para promover a qualificação de recursos humanos, os quais
devem estabelecer cooperação científica com grupos que possam
gerar produtos e processos de importância no contexto socioeconômico regional e nacional.

Linhas de Pesquisa:
Biologia celular e molecular e transdução de sinais / Biologia dos
micro-organismos e das interações celulares / Biologia de sistemas

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Acadêmico • 4
Área de Concentração:
Biologia Química
Campus:
Diadema • Instituto de Ciências
Ambientais, Químicas e
Farmacêuticas
Coordenação:
Carla Máximo Prado

programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia da
Sustentabilidade é um dos primeiros no país que abordam o
tema relativo ao desenvolvimento sustentável no âmbito da ciência
e tecnologia, mediante o emprego de pesquisas científicas de natureza multi e interdisciplinar, que enfocam a tríade sociedade, economia e meio ambiente.
As respostas que o programa busca não são encontradas em temas isolados, mas em áreas multifacetadas. Por isso, seu grupo de
orientadores é composto por pesquisadores com formação distinta,
que abrange várias áreas, com isso desenvolvendo respostas sinérgicas que ajudam a criar comunidades sustentáveis.
O objetivo do programa é a formação de profissionais pós-graduados para o trato competente da ciência da sustentabilidade, no
âmbito teórico e experimental. Com base científico-tecnológica sólida, esses profissionais deverão ser capazes de apresentar propostas atuais e inovadoras, com foco privilegiado nos seguintes temas:
materiais, energia, processos industriais, ambiente e saúde.

Linhas de Pesquisa:
Ciências moleculares da sustentabilidade / Desenvolvimento
de moléculas bioativas, óptica biomédica e biossensores /
Desenvolvimento e aplicações de materiais sustentáveis / Energia
e sustentabilidade / Engenharia de processos e controle ambiental
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/sustentabilidade

Shutterstock

Ciência e Tecnologia da
Sustentabilidade
José Luiz Guerra

Biologia
Química

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Acadêmico • 3
Área de Concentração:
Ciências da sustentabilidade
Campi envolvidos:
Diadema • Instituto de Ciências
Ambientais, Químicas e
Farmacêuticas
São Paulo
Coordenação:
Tereza da Silva Martins

Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/biologiaquimica

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
25
46
Doutorado
17
Pós-Doutorado
5
1

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
87
47
Pós-Doutorado
4
Dados de 30/06/2015

Dados de 30/06/2015
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Ciências
Farmacêuticas

Ecologia e
Evolução

O

O

Linhas de Pesquisa:
• Desenvolvimento e Inovação Farmacêutica: Nesta linha
são desenvolvidos e aplicados estudos visando ao desenvolvimento
e à descoberta de insumos ativos naturais e sintéticos que configurem novas alternativas terapêuticas. São também abordadas formas
tecnológicas que garantam formulações viáveis, além do controle de
qualidade de todo o processo produtivo.
• Avaliação Biológica, Farmacológica e Toxicológica: Esta
linha tem por objetivo gerar conhecimentos e inovações em pesquisa básica e aplicada. Busca estudar os mecanismos de patogenicidade e atributos de virulência de micro-organismos de interesse
médico, bem como o perfil de resistência / susceptibilidade aos antimicrobianos clássicos e de novas opções terapêuticas.
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http:/ppg.unifesp.br/cienciasfarmaceuticas

Wouter Hagens

objetivo do programa de pós-graduação em Ciências
Farmacêuticas, em nível de mestrado acadêmico, oferecido
pela Unifesp – Campus Diadema é a formação, qualificação e aperfeiçoamento técnico-científico de profissionais que atuam em uma
ou mais etapas do ciclo de produção de medicamentos. Com linhas
específicas – embora complementares – de conhecimento, busca
atender aos preceitos de interdisciplinaridade e multidisciplinaridade inerentes às Ciências Farmacêuticas, colaborando com o
desenvolvimento científico e tecnológico dessa área no âmbito
regional e nacional.

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Acadêmico • 3

programa de pós-graduação em Ecologia e Evolução propõese a integrar os conhecimentos sobre os processos ecológicos e
evolutivos envolvidos na geração e manutenção da diversidade biológica. A integração dessas duas áreas em um único tema é ainda
escassa no Brasil, uma vez que, na maioria dos casos, os processos
ecológicos são abordados em programas de Ecologia, enquanto os
evolutivos são – em geral – tratados separadamente em programas
de Botânica, Zoologia e Genética. No programa proposto, o aluno
tem a oportunidade de visualizar os diversos pontos de interface
entre as abordagens ecológica e evolutiva, atuando sobre eles, tanto
em termos conceituais quanto metodológicos. Seu objetivo é formar pesquisadores capazes de gerar novos conhecimentos teóricos e empíricos que permitam descrever e compreender, de forma
integrativa, os padrões e processos ecológicos e evolutivos determinantes para a geração, manutenção, uso e conservação da diversidade biológica.

Linhas de Pesquisa:
Padrões e processos ecológicos / Sistemática, biogeografia e diversidade genética

Área de Concentração:
Farmácia
Campus:
Diadema • Instituto de Ciências
Ambientais, Químicas e
Farmacêuticas
Coordenação:
Marcio Adriano Andreo

Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/ecologiaeevolucao

Sam Reckweg

programas de pós-graduação campus diadema

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Acadêmico • 3
Área de Concentração:
Ecologia e evolução
Campus:
Diadema • Instituto de Ciências
Ambientais, Químicas e
Farmacêuticas
Coordenação:
Marielle Cristina Schneider

Programa novo

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:
Nível
Matriculados
Mestrado Acadêmico
7

Egressos
-

Dados de 30/06/2015

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
28
16
Pós-Doutorado
6
Dados de 30/06/2015
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Ciência da
Computação

I

O

niciado em julho de 2013, o programa de pós-graduação em
Biotecnologia em nível de mestrado e doutorado tem natureza
intercampi e dele participam docentes dos campi São Paulo, São
José dos Campos e Diadema. A motivação para criá-lo é coerente
com a missão da Unifesp de contribuir para o avanço do conhecimento científico e tecnológico e ajusta-se ao interesse nacional
nessa área, considerada estratégica e foco de uma das principais
linhas de ação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Constituem objetivos do programa: 1) propiciar ao egresso uma formação sólida e integradora em ciência básica e aplicada, com atitude ética, crítica e aberta a desenvolvimentos futuros; 2) preparar
e estimular os alunos à condução de pesquisas, de forma autônoma,
e ao exercício da docência; 3) capacitar os alunos para o desenvolvimento de trabalhos em equipes multidisciplinares e em cooperação nacional/internacional; 4) formar profissionais empreendedores, capazes de identificar e viabilizar mecanismos que estabeleçam
interações entre o setor produtivo e a universidade, de modo a transformar conhecimento em resultados benéficos à sociedade.

Linhas de Pesquisa:
Bioquímica e microbiologia molecular / Química medicinal e
Biologia estrutural / Fisiologia molecular e modelos animais /
Engenharia tecidual, biofabricação e biomateriais / Economia,
sociedade e meio ambiente / Engenharia de bioprocessos e microbiologia industrial
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/biotecnologia

José Luiz Guerra

Biotecnologia

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceito Capes:
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4
Áreas de Concentração:
Biotecnologia molecular /
Biotecnologia em sistemas /
Engenharia biológica
Campi envolvidos:
São José dos Campos • Instituto de
Ciência e Tecnologia (sede)
Diadema
São Paulo
Coordenação:
Claudia Barbosa Ladeira de
Campos

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:
Nível
Matriculados
Mestrado Acadêmico
8
Doutorado
11
Pós-Doutorado
2
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Linhas de Pesquisa:
• Otimização: Esta linha cobre os principais domínios de programação matemática teórica e computacional, além de importantes setores de aplicação
• Sistemas Computacionais: Esta linha envolve o estudo e a busca por inovações nas áreas de computação de alto desempenho, engenharia de software, redes de computadores e arquiteturas de computadores, entre outras
• Sistemas Inteligentes: Nesta linha são desenvolvidos sistemas computacionais para modelagem e solução de problemas de
maneira análoga à utilizada pelo cérebro humano ou com base em
processos encontrados na natureza

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Acadêmico • 3
Doutorado • novo
Área de Concentração:
Ciência da computação
Campus:
São José dos Campos • Instituto
de Ciência e Tecnologia
Coordenação:
Márcio Porto Basgalupp

Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/cienciadacomputacao

Egressos
-

Dados de 30/06/2015
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programa de pós-graduação em Ciência da Computação do
ICT-Unifesp tem como objetivo propiciar a seus alunos uma
formação sólida dentro da área, qualificando-os à docência, à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. Aproveitando a atuação
diversificada do corpo docente e a região de inserção dos cursos
de mestrado e doutorado, o aluno terá a oportunidade de adquirir conhecimento em diferentes subáreas, com visíveis possibilidades de aplicação em outros domínios e de transferência tecnológica para o setor produtivo. As finalidades principais do programa
consistem em: promover o desenvolvimento de estudos sistemáticos e pesquisa avançada na computação, possivelmente aplicados a
domínios específicos e com potencial de transferência tecnológica;
promover a formação científica aprofundada e diversificada de professores, pesquisadores e especialistas; e estimular a produção científica resultante das dissertações e teses.
Os egressos do programa serão capazes de realizar atividades de
ensino e pesquisa na área de computação, inserindo-se também no
mercado de trabalho especializado.

Aline Tosha e Vitor Salgado

programas de pós-graduação campus são josé dos campos

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
27
13
Doutorado
Início previsto para 01/08/2015
Pós-Doutorado
4
Dados de 30/06/2015
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Matemática
Aplicada

D

O

enomina-se Engenharia e Ciência de Materiais a área ligada
à geração e à aplicação do conhecimento sobre a composição,
estrutura, processamento e caracterização de todos os tipos de materiais. Suas bases originais são a Química, a Física, a Matemática e
Engenharias, como a Mecânica, a Metalúrgica e a Química. A forte
demanda advinda de setores como a Medicina e a Biologia deu novo
impulso à área de materiais, permitindo o desenvolvimento de biomateriais, de materiais biocompatíveis e da engenharia tecidual,
entre outros exemplos de subáreas. Este programa – de natureza
interunidades – reúne os campi São Paulo, Diadema e São José dos
Campos. Suas linhas de pesquisa articulam-se com a tradição da
Unifesp na área médica (biomateriais) e estão em sintonia com as
inovações tecnológicas do mundo contemporâneo (nanomateriais
e materiais e processos para aplicações industriais). O foco do programa é a alta mobilidade nacional e internacional de estudantes e
docentes, incentivando-se estágios e visitas a laboratórios de outras
universidades e de indústrias, a participação em congressos e eventos internacionais e a colaboração já estabelecida com pesquisadores internacionais. A inserção internacional também se dá pela apresentação de cursos ministrados por pesquisadores internacionais,
citando-se, a título de exemplo, a realização de três cursos em um
único ano de atividades. Outro tópico estimulado é a organização e
oferecimento anual da Escola de Estudos de Alto Nível, envolvendo
tópicos específicos na área de materiais de grande relevância acadêmica, especialmente para a pesquisa aplicada. Por fim, promove-se
a interação com a indústria, fato que se manifesta pela vinculação
de profissionais ao programa, muitas vezes desenvolvendo dissertações e teses relacionadas a seu trabalho na empresa.
Linhas de Pesquisa:
Biomateriais / Materiais e processos para aplicações industriais /
Nanomateriais
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/materiais

Shutterstock

Engenharia e Ciência
de Materiais

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4
Área de Concentração:
Ciência, engenharia e tecnologia
de materiais
Campi envolvidos:
São José dos Campos • Instituto de
Ciência e Tecnologia (sede)
São Paulo
Diadema
Coordenação:
Sergio Gama

programa de pós-graduação em Matemática Aplicada, sediado
no Campus São José dos Campos, dedica-se à pesquisa, teórica
ou aplicada, em que predomina o emprego do conhecimento matemático. Iniciado em 2015, oferece atualmente o curso de mestrado
em Matemática Aplicada. Seus objetivos são:
1) formar profissionais comprometidos com o avanço do conhecimento matemático para atuação no ensino, pesquisa e extensão,
atendendo às demandas do sistema universitário nacional;
2) colocar o aluno em contato com diferentes aspectos da
Matemática, habilitando-o a aplicar seus conhecimentos em problemas teóricos ou práticos;
3) fortalecer vínculos com instituições de pesquisa da região (por
exemplo, Inpe e ITA) e com empresas de vocação científica, como
Embraer, Petrobras e Vale.
Espera-se que o profissional formado tenha o seguinte perfil:
a) aptidão para ministrar disciplinas de graduação e pós-graduação, podendo atuar em instituições de ensino superior;
b) capacitação para pleitear a formação em nível de doutorado
em Matemática, Matemática Aplicada e áreas afins;
c) maturidade e independência para exercer atividades profissionais que requeiram Matemática Aplicada na solução de problemas
técnicos ou científicos.
O corpo docente conta com a participação de professores dos
campi Diadema e São Paulo, além de colaboradores externos do
ITA, USP e Unicamp.
Linhas de Pesquisa:
• Análise e Aplicações: Ocupa-se da formulação matemática e
da resolução de modelos envolvendo análise matemática e equações
diferenciais, bem como do estudo teórico e aplicações de algoritmos
para a resolução de problemas reais modelados por problemas de
minimização/maximização
• Álgebra e Aplicações: Ocupa-se do estudo teórico e de problemas e aplicações envolvendo estruturas algébricas e teoria dos
números

Oleg Zaytsev

programas de pós-graduação campus são josé dos campos

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Acadêmico • 3
Áreas de Concentração:
Matemática / Probabilidade e
Estatística
Campus:
São José dos Campos • Instituto
de Ciência e Tecnologia
Coordenação:
Robson Silva

Programa novo

Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/matematica
NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS E PÓS-DOUTORES:
Nível
Matriculados
Egressos
Mestrado Acadêmico
43
21
Doutorado
34
Pós-Doutorado
7
-

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:
Nível
Matriculados
Mestrado Acadêmico
2

Egressos
-

Dados de 30/06/2015

Dados de 30/06/2015
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Pesquisa
Operacional

O

O

programa de mestrado profissional em Matemática em Rede
Nacional é um curso semipresencial, com oferta nacional, coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). A rede
nacional é integrada por instituições de ensino superior, no contexto da Universidade Aberta do Brasil (UAB). O programa atende
amplamente aos professores de Matemática em exercício no ensino
básico, especialmente da escola pública, que buscam melhorar sua
formação, com ênfase no domínio aprofundado de conteúdos matemáticos relevantes para a área em questão. Visa contribuir para a
qualificação ampla do ensino de Matemática no nível básico, abrangendo desde o aprimoramento no processo de formação continuada
até mudanças efetivas na prática em sala de aula, de forma consistente com um padrão elevado de educação universal.
O objetivo principal do programa é oferecer um curso de preparação profissional que – alicerçado em sólidos conhecimentos de
Matemática – contemple as necessidades advindas do trabalho cotidiano no espaço escolar e promova o desenvolvimento e a valorização docentes.

Linhas de Pesquisa:
Análise Matemática / Ensino de Matemática / Geometria e Topologia /
Matemática / Matemática Aplicada / Álgebra
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/profmat

Ana Carolina Fagundes

Matemática em
Rede Nacional

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Profissional • 3
Áreas de Concentração:
Matemática / Probabilidade e
Estatística
Campus:
São José dos Campos • Instituto de
Ciência e Tecnologia
Coordenação:
Angelo Calil Bianchi

Programa novo

programa de mestrado e doutorado em Pesquisa Operacional
resulta da associação entre o ICT/Unifesp e o ITA. Visa a capacitar recursos humanos mediante a oferta de conhecimentos aprimorados – básicos e avançados – em Pesquisa Operacional, atendendo à demanda de setores industriais e de serviços e do sistema
universitário nacional.
O objetivo geral do curso é formar mestres e doutores capazes
de consolidar os princípios da Pesquisa Operacional, melhorando
a capacidade gerencial da tomada de decisões. Entre os objetivos
específicos destacam-se:
• fornecer subsídios técnicos para profissionais envolvidos com
a tomada de decisões nas tarefas de gestão e prestação de serviços;
• contribuir para a formação de massa crítica de profissionais
com a competência necessária para atuar nos processos de melhoria da qualidade industrial e da prestação de serviços;
• contribuir com a capacitação para o desenvolvimento da inovação tecnológica e o gerenciamento de recursos humanos;
• fortalecer os vínculos com instituições de pesquisa e empresas
de forte inclinação científica, resultando em projetos e parcerias;
• promover a formação científica e didática de profissionais para
o desempenho – em alto nível – de atividades de ensino e pesquisa
em instituições de nível superior, empresas e indústrias nas áreas
de ciência e Engenharia.
O público-alvo inclui alunos egressos de cursos de Engenharia
ou áreas afins que apresentem um claro interesse na formação em
Pesquisa Operacional e possuam uma boa base quantitativa.
Linhas de Pesquisa:
• Métodos em otimização: Esta linha agrupa as pesquisas sobre
o desenvolvimento de métodos e modelos de Pesquisa Operacional
que gerem soluções exatas e/ou aproximadas para problemas de
otimização.
• Gestão e apoio à decisão: Esta linha agrupa as pesquisas que
focam a análise de estratégias, eficiência, estruturação e estatística
para o apoio à tomada de decisões.

Ana Carolina Fagundes

programas de pós-graduação campus são josé dos campos

Imagem meramente ilustrativa

Níveis e Conceitos Capes:
Mestrado Acadêmico • 4
Doutorado • 4
Área de Concentração:
Pesquisa Operacional
Campus:
São José dos Campos • Instituto de
Ciência e Tecnologia
Instituto Tecnológico de
Aeronáutica - ITA
Coordenação:
Horacio Hideki Yanasse

Programa novo

Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
www.unifesp.br/campus/sjc/ppgpo
NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:
Nível
Matriculados
Mestrado Acadêmico
15

Egressos
-

Dados de 30/06/2015
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Gestão Política e
Organizações Públicas

Economia e
Desenvolvimento

I

O

Shutterstock

niciado em agosto de 2013, o programa volta-se à preparação de
lideranças capazes de: planejar, implantar e avaliar criticamente
as práticas de gestão aplicadas na área de atuação profissional; produzir conhecimento sobre a gestão pública a partir da reflexão e
crítica sobre essas práticas; formar agentes públicos para avaliação contextualizada, crítica e transformadora das práticas na gestão pública.

Linha de Pesquisa:
Políticas e organizações públicas
Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/gestaopublica
Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Profissional • 3
Área de Concentração:
Gestão pública

Linha de Pesquisa:
• Políticas públicas, inovação e desenvolvimento: O enfoque da primeira linha é o uso do instrumental de métodos quantitativos e a construção de indicadores para medir os impactos socioeconômicos das políticas públicas no processo de desenvolvimento.
Constituem objeto de análise, no caso, as questões relacionadas à
distribuição de renda, à dependência tecnológica e ao processo de
desenvolvimento sustentável. Busca-se também aprofundar a análise dos fatores determinantes dos processos de industrialização e
desindustrialização no âmbito brasileiro e mundial.
• Desenvolvimento: teoria e história: A segunda linha de
pesquisa concentra os seguintes objetivos: identificar as influências
históricas e os condicionantes estruturais do desenvolvimento de
sociedades e/ou agrupamentos humanos em suas diferentes escalas territoriais; conhecer o arcabouço teórico de correntes de interpretação da problemática do desenvolvimento; e efetuar a avaliação
crítica de experiências históricas de desenvolvimento.

Campus:
Osasco • Escola Paulista de
Política, Economia e Negócios
Coordenação:
Ricardo Luiz Pereira Bueno

NÚMERO DE PÓS-GRADUANDOS:
Nível
Matriculados
Mestrado Profissional
42

programa de mestrado acadêmico em Economia e
Desenvolvimento tem como objetivo a formação de pesquisadores e especialistas nas questões do desenvolvimento econômico
nacional e regional. Seu eixo central é o estudo das teorias do desenvolvimento nas dimensões econômica, política, institucional e histórica, bem como das trajetórias de desenvolvimento efetivamente
seguidas em países e regiões por meio dos diferentes arranjos institucionais e das políticas públicas elaboradas para o aperfeiçoamento das estruturas econômicas produtivas. A estratégia pedagógica do programa está pautada no reconhecimento da diversidade
de visões dos fenômenos econômicos e, em especial, do processo de
desenvolvimento, entendido como a evolução das condições materiais e das forças produtivas de um sistema econômico. O egresso
será um profissional com formação diferenciada, munido de técnicas de análise econômica, política e histórica e apto a posicionar-se
no debate contemporâneo sobre: os determinantes macro e microeconômicos da evolução econômica das nações; os desequilíbrios do
processo de desenvolvimento no ambiente nacional e regional; e as
políticas públicas mais adequadas para amenizá-los.

Marcos Santos/usp imagens

programas de pós-graduação campus osasco

Imagem meramente ilustrativa

Nível e Conceito Capes:
Mestrado Acadêmico • 3
Área de Concentração:
Gestão pública
Campus:
Osasco • Escola Paulista de
Política, Economia e Negócios
Coordenação:
Paulo Costacurta de Sa Porto

Programa novo

Informações sobre orientadores, processo seletivo e produções:
http://ppg.unifesp.br/economiaedesenvolvimento
Egressos
Dados de 30/06/2015
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últimas traduções da editora fap - unifesp
O Que Avaliar Quer Dizer
Georges Balandier
isbn 978-85-61673-95-6 – r$ 80,00

Este livro, escrito por antropólogos, filósofos, psicanalistas e sociólogos, ao analisar os dispositivos e os procedimentos de avaliação a
partir de diferentes perspectivas, mostra a abrangência com que tal
fenômeno se expande e se institui, impondo sua autoridade sobre
diversos campos do saber e esferas da vida social.
Soma-se a isso a inegável existência do singular, do inacabado e da
subjetividade nas atividades humanas; elementos que não podem
ser mensurados por valores quantitativos e que revelam não apenas
os limites do avaliar, mas também a configuração de um sistema de
vigilância e controle ubíquo e poderoso.

Edição, Imprensa e Poder na França no Século xx
Jean-Yves Mollier
isbn 978-85-61673-98-7 (Fap-Unifesp) • isbn 978-85-314-1546-3 (Edusp)

r$ 100,00

Ao longo do século xx na França, os vínculos escusos que existiam
entre jornais, editoras e poder político desde o centenário anterior
cresceram de tal forma que a relação informal entre jornalistas e homens da política se tornou a regra. Tentar decifrar esse movimento
incessante de proximidade entre dois mundos que, anteriormente,
se ignoravam ou se combatiam é a tarefa a que se dedica esta obra.
Ao longo dela, Jean-Yves Mollier revela a onipresença das questões
relacionadas ao poder, ao dinheiro e à censura dissimuladas por trás
da publicação de livros, jornais e revistas.

para compra de qualquer título do catálogo diretamente na editora:
professores – 50% de desconto • alunos e servidores – 30% de desconto
Rua José de Magalhães, n. 80 – Vila Clementino – cep 04026-090
Tel. 55 11 2368-4022 / www.editorafapunifesp.com.br / www.facebook.com/editorafapunifesp

