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O ensino de Medicina em Portugal no início do século XVI
As duas primeiras faculdades de
Medicina instaladas no Brasil só foram
criadas pelo príncipe-regente dom João
em 1808, nas cidades do Rio de Janeiro
(RJ) e de Salvador (BA), logo após a vinda
da família real portuguesa, para escapar
da invasão francesa. Antes disto, os raros
médicos - geralmente portugueses - que
exerceram a profissão no Brasil colonial,
tiveram que estudar em faculdades
existentes no continente europeu.
Quando do descobrimento do Brasil, a
ú n ica u n iv ersid ad e existen te em
Portugal estava sediada em Lisboa,
composta pelas seguintes faculdades:
Teologia, Cânones, Leis e Medicina.
Nessa universidade, ainda havia as
cadeiras de Filosofia Natural, Filosofia
Moral, Metafísica, Lógica e Gramática.
A Universidade funcionou em Lisboa
d ei377 a i5 37, quando foi em definitivo
para Coimbra, por ordem de dom João
III. Portanto, ninguém nascido no Brasil
colonial pôde cursar M edicina na
Universidade em Lisboa, já que, até 1532,
o Brasil era um território por ser explora
do, como começaria a acontecer com a
divisão em capitanias hereditárias e com
as primeiras cartas de doação entre 1534 e
i 536
De 1503 a 1544, a Universidade e a
Faculdade de Medicina foram regidas
pelos estatutos outorgados por dom
Manuel, em 1503. Para se ingressar no
curso de Medicina em Lisboa, primeiro
era necessário fazer três anos prepara
tórios de Gramática e de Lógica. Em
seguida, o curso se estendia por mais
cinco anos. Se fosse aprovado, 0 candida
to recebia 0 grau de “bacharel em
Medicina”. Todavia, o bacharelado ainda
não era suficiente para que se pudesse
-

exercer a profissão. Para tal, os candida
tos precisavam praticar, por mais dois NESTA EDIÇÃO:
anos, a profissão ao lado de um médico Estudo de
mais antigo, a fim de então poderem validação do
aparelho
submeter-se à aprovação final perante o automático
“físico-mor” do Reino, como era chama para a medida
do o principal médico nomeado para a da pressão
defesa da saúde e para a fiscalização do arterial
exercício da Medicina em Portugal.
Os exames perante 0 “físico-mor” era
uma imposição legal antiga, considerada VEJA TAMBÉM:
injusta e vexatória para a Faculdade, já
que tirava da mesma e de seus lentes 0 Diagnóstico das
atributo de aprovarem um aluno para o disfunções das
articulações
exercício da profissão médica. A exigên
temporomandicia dos exames perante o “físico-mor” bulares - parte 2
não mais existiam nos Estatutos de 1559,
p ro m u lg ad o s em nom e de dom Para além do
Sebastião, quando a Universidade já filme Avatar:
reflexões bioéfuncionava em Coimbra.
Entretanto, no início do século XVI, a ticas - parte 2
Universidade de Salamanca era a princi
2010: Ano
pal concorrente dos candidatos portugue
Internacional da
ses ao curso m édico em Lisboa.
Enfermeira Salamanca estava no auge do prestígio e parte 3
fama, com grande poder de atração sobre
os estudantes portugueses, particular Ambientes
mente aqueles que moravam próximos à universitários
fronteira com a Espanha. Havia outro saudáveis e
atrativo para a ida a Salamanca. O curso, promotores de
nesta Universidade, era mais curto: Saúde
primeiro era necessário o bacharelado Professores da
em Artes e, em seguida, o curso médico FCM aprovam
durava apenas três anos, ao contrário dos criação de
cinco anos em Lisboa.
Fundação de

Prof. Dr. Sérgio Luiz Saboya Arruda
D e p t o . d e P s iq u ia t r ia
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Estudo de validação do aparelho automático para
a medida da pressão arterial
Este estudo foi apresentado no progra
ma de pós-graduação da Faculdade de
Ciências Médicas (FCM) da Unicamp para
obtenção do título de mestre em
Mesmo em Enfermagem na área de concentração
decorrência das Enfermagem e Trabalho, na linha de
novas tecnologias, pesquisa “Processo de Cuidar em Saúde e
Enfermagem”.
normasforam
A medida da pressão arterial é uma
instituídas para prática rotineira nas instituições de saúde
garantir a e, mais recentemente, em muitos lares.
precisão e o Levando em consideração fatores como
praticidade e riscos ambientais com a
desempenho p r o d u ç ã o e o
desses aparelhos, d e s c a r t e do
passando então me rc úri o, vem
aumentando
por critérios
oferta e a utiliza
rigorosos afim de ção sistemática de
testar sua aparelhos automá
validação para ticos para essa
medida. Mesmo
uso.
em decorrência de
novas tecnologias,
n o r m a s fo ra m
instituídas para garantir a precisão e o
desempenho desses aparelhos, passando
por critérios rigorosos a fim de testar sua
validação para uso.
O presente estudo tem como objetivo
avaliar o aparelho automático de punho
para medida indireta da pressão arterial,
visomat® handy IV de acordo com o
Protocolo Internacional da European
Society of Hypertension (PI/ESH). Para
isso, medidas da pressão arterial sistólica e
diastólica em 33 voluntários (15 para a fase I
e mais 18 para a fase II, contando 99
medidas), foram obtidas usando um
esfigmomanômetro de coluna de mercú
rio (Unitec®) e um esfigmomanômetro
automático
Nove medidas sequenciais no braço/punho entre 0 esfigmomanômetro de
Foto: Ascom/Unicamp
mercúrio e 0 automático em teste foram
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realizadas de acordo com o protocolo
internacional em suas fases, além do exame
de eletrocardiograma. O aparelho passou na
fase I com 32 medidas para pressão sistólica
e 26 para a diastólica, excedendo 25 exigi
das, no intervalo de 0-5 mmHg.
Já na fase II.a, 0 aparelho passou com 64
medidas para a sistólica e não passou na
diastólica, atingindo apenas 40 das 60
exigidas. Finalmente, na fase II.b, pelo
menos 22 voluntários deveríam ter duas de
suas três comparações situadas na faixa até
5 mmHg, 0 que aconteceu com somente 21
v ol un t ár io s na
sistólica e 12 na
diastólica; além
disso, no máximo
três poderíam ter
todas suas compa
rações acima de 5
m m H g , e isso
aconteceu com 5
v ol un t ár io s na
sistólica e 12 na
diastólica.
A média das diferenças mostrou uma
discordância entre o esfigmomanômetro de
mercúrio e o aparelho automático de 0,5
(±8,5) mmHg para a pressão arterial sistólica e de -3,8 (±9,1) mmHg para a diastólica,
respectivamente.
Conclui-se que o esfigmomanômetro
automático visomat® handy IV não conse
guiu atingir os critérios mínimos do
PI/ESH, não sendo recomendado para 0
uso clínico.

Priscila Rangel Dordetto Chaves
Prof. Dr. José Luiz Tatagiba Lamas
P r o g r a m a d e P ó s -g r a d u a ç ã o e m E n f e r m a g e m
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diretrizes e condutas

Diagnóstico das disfunções das articulações
temporomandibulares: parte 2
Já é bastante aceito que fatores psicoló
gicos, especialmente situações de estresse
e ansiedade, têm importante papel na
etiologia e manutenção das disfunções
temporomandibulares (DTM). Uma alta
incidência de exposição a eventos estressantes e alto nível de ansiedade foram
descritos em pacientes portadores de
DTM. Existem evidências de que o estresse
esteja mais relacionado com as disfunções
musculares do que com as disfunções
articulares.
Embora não exista um consenso sobre a
porcentagem de pacientes com DTM nos
quais os fatores psicológicos sejam deter
minantes para esta disfunção, é claro que
estes fatores devem ser levados em conta
na hora de estabelecer um diagnóstico,
bem como um tratamento adequado.I|B|
Durante a última década, numerosas
investigações foram realizadas com a
finalidade de esclarecer a relação entre
estresse psicológico e DTM. Pacientes
disfuncionados relatam piora significativa
de seus sintomas dolorosos durante
situações de estresse.Z(B)
DTM e parafunções
Hábitos parafuncionais resultam em
aumento de função dos músculos mastigatórios, muitas vezes causando dor e
disfunção. O bruxismo, cêntrico ou
excêntrico, na vigília ou durante o sono, é a
parafunção mais freqüente • ligada ao
sistema estomatognático, nem sempre
relacionado à dor temporomandibular.'(B)
Outros hábitos parafuncionais comumente encontrados são a onicofagia,
mordiscamento de lábios ou outros
objetos, compressão da língua sobre os
dentes, sucção de dedos ou chupetas.
As parafunções estão comumente
relacionadas às disfunções musculares,
sendo menos relacionadas às disfunções
articulares.3(A| Adolescentes do sexo
feminino apresentam alta prevalência de
hábitos parafuncionais relacionados à
d t m .4(B)

DTM e postura cervical
Interrelações entre a região orofacial e a
coluna cervical têm sido documentadas
tanto anatômica quanto fisiologicamente.
Muitos estudos têm tentado elucidar a
coexistência entre dor nos maxilares e dor
cervical, como é referida pelos clínicos e
explicar os mecanismos da dor referida. A
coexistência de sinais e sintomas de DTM e
desordens da coluna cervical podem ser
interpretadas de várias maneiras.
Uma delas pode ser considerar o
sistema temporomandibular e a coluna
cervical como uma só entidade funcional.
Dor e disfunção da coluna cervical podem
resultar da mudança da postura da cabeça,
ligada a disfunção do sistema mastigatório. Do ponto de vista neurofisiológico, a
convergência extensiva de diferentes tipos
de inputs aferentes do núcleo trigeminal, e
os mais recentes achados em plasticidade
neuronal talvez expliquem os resultados
observados.5(A)
Relação DTM e lassidão articular
A lassidão articular generalizada é
provavelmente o fator mais importante na
etiologia da DTM do que outros, como a
oclusão ou a posição condilar, que tanta
importância receberam no passado. Os
pacientes com articulações hipermóveis
são mais susceptíveis a micro ou macrotraumas articulares; portanto, os desvios das
posições condilares, devido aos contatos
oclusais deflectivos, são mais prováveis de
ocorrer nestas articulações. Sugeriu-se,
também, que a DTM articular e o estalido
articular são geralmente ligados a uma
lassidão articular geral.6<B)
Nível de evidência:
A, estudos experimentais e observacionais de melhor consistência;
B, estudos experimentais e observacionais de menor consistência;
C, relatos ou séries de casos; D, publicações baseadas em consensos
ou opiniões de especialistas.

Embora não
exista um
consenso sobre a
porcentagem de
pacientes com
DTM nos quais
osfatores
psicológicos
sejam
determinantes
para esta
disfunção, é claro
que estesfatores
devem ser
levados em
conta na hora de
estabelecer um
diagnóstico, bem
como um
tratamento
adequado.
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stressfull life events, and'longterm outcomes
in
Temporomandibular disorder
patients; J Oral Maxillofac Surg
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to th e a e v e lo p m e n t o f
temporomandibular disorders;
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and
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temporomandibular disorders
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comparison; Oral Surg Oral
Mea Oral Path Oral Rad and
Endod 20 o6; io 2(4):482-7.
5G ro ss A, G ale
prevalence study o f the clinicai
s i g n s a s s o c ia t e d wi t h
mandibular dysfúnction; J Am
Dent Ass i983;io7(6):932-6

Dra. Laura Helena A. Aguirre D'Ottaviano
S e r v iç o d e O d o n t o l o g ia d o H o s p it a l d e
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Para além do filme Ai/atar: reflexões bioéticas - parte 2

Independentemente dessas
posições que,
concordemos ou

2

não, merecem
todo respeito,
vale à pena
lembrar que
existem muitas
pessoas,
motivadas por
diversos
interesses,
dispostas afazer
experiências
científicas
extremas que
podem acabar
colocando em
risco aquilo que
0 ser humano
tem de mais
importante e
digno, aquilo
que 0 torna
verdadeiramente
humano.

i.M ore M. On Becom ine
Posthuman. Extropian Journal,
199^, apud Rüdieer F. Breve
historia do pós-numanismo:
Elementos de genealogia e
criticismo. Compos, 20 07.
Disponível cm: nttp://www.
Compos.org.br/seer/index.php/
e-compos/Àrticle/ViewFile/145
146 (Acessado em 11 de março ae
2010)

Para os gregos antigos, a condição
humana se reduzia basicamente à
mortalidade, por isso mesmo os huma
nos, para serem diferenciados dos
deuses, eram denominados simples
mente mortais.
“Nos próximos 50 anos, a inteligência
artificial, a nanotecnologia, a engenharia
genética e outras tecnologias permitirão
aos seres humanos transcender as limita
ções do corpo. O ciclo da vida ultrapassará
um século. Nossos sentidos e cognição
serão ampliados. Ganharemos maior
controle sobre nossas emoções e memória.
Nossos corpos e cérebro serão envolvidos e
sefundirão com 0 poderio computacional.
Usaremos essas tecnologias para redese
nhar a nós e nossos filhos em diversas
formas de pós-humanidade.
Assim, 0 trans-humanismo aceita a
interferência radical da ciência e tecnolo
gia para, progressivamente, diminuir o
sofrimento humano, curar as doenças,
aumentar o tempo de vida, até alcançar o
ideal pós-humanista da imortalidade.
O protagonista do filme desilude-se
progressivamente de sua humanidade.
Os humanos destroem a casa da Árvore referência à mítica Árvore da Ciência do
Bem e do Mal - mas não conseguem
destruir a Árvore das Almas (Árvore da
Vida), por isso mesmo são expulsos do
paraíso de Pandora, que quer dizer em
grego "aquela que possui tudo", pois,
criada pelos deuses, recebeu uma quali
dade de cada um.
Jake, além de apaixonar-se por uma
nativa, passa a defender e lutar pelos
valores dos Na'vi. Busca em seu íntimo
algo que só existe na lua de Polifemo: não
é à toa que o preciosíssimo metal unobtainium (inobtível, material com proprie
dades extraordinárias que não pode ser
obtido no mundo real) só existe em
Pandora.
Jake tenta ainda salvar a doutora
Augustine, mortalmente ferida em sua
humanidade, mas já não é mais possível
restituir-lhe a vida. Entretanto, como
4 • Boletim da FCM

prêmio de consolação, ela acaba sendo
incorporada à Árvore das Almas. O filme
termina com a transferência definitiva da
"alma" de Jake ao seu Avatar, também na
Árvore das Almas.
Há quem considere o pós-humanismo
uma postura dqmasiadamente radical,
uma fantasia delirante, inclusive com
aspirações de uma pseudo-religião. Há,
por outro lado, quem acredite que essas
aspirações são legítimas, elevando a
ciência e a tecnologia ao status divino e
reduzindo o "ser humano", numa perspec
tiva profundamente dualista, a uma
espécie de software que poderia ser trans
ferido para uma máquina ou um Avatar.
Independentemente dessas posições
que, concordemos ou não, merecem todo
respeito, vale à pena lembrar que existem
muitas pessoas, motivadas por diversos
interesses, dispostas a fazer experiências
científicas extremas que podem acabar
colocando em risco aquilo que 0 ser
humano tem de mais importante e digno,
aquilo que o torna verdadeiramente
humano. Uma primeira análise bioética
sobre o assunto traz, pelo menos, um
alerta de prudência sobre esse delicado
assunto.
Para além des sa distopia póshumanista de imortalidade, implícita no
final do filme, fica também uma esperança
final, última referência ao mito de
Pandora: é esse mesmo sonho de imortali
dade, essa aspiração de querermos ser
deuses que, lá no fundo, sempre nos fez e
nos fará cada vez mais humanos...
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2010, Ano Internacional da Enfermeira - parte 3
Com 0 término da guerra em 1856,
Florence retorna à Inglaterra, onde se
tornara uma figura popular, sinônimo de
doçura aliada à competência, conhecimen
to, eficiência, altruísmo e heroísmo.
O impacto de seu trabalho foi maior do
que reorganizar hospitais e a enfermagem,
mas ela quebrou o preconceito que existia
em torno da participação da mulher na vida
pública, exercendo uma profissão inclusi
ve no Exército e transformou a visão da
sociedade inglesa em relação à enferma
gem e às enfermeiras.
Os soldados, suas famílias, o povo
inglês doaram dinheiro que, em 1855, o pai
de Florence transformou no Fundo
Nightingale. Em 24 de junho de 1860, este
fundo subsidia criação da Escola de
Enfermagem do Hospital St. Thomas.
Estava posto o novo sistema de ensino em
enfermagem, o Sistema Nightingale, que
consistia em: escolas dirigidas por enfer
meiras, treinamento sistemático e não
eventual, bem como seleção criteriosa das
candidatas.
Dentre as duas mil candidatas ao curso,
quinze ou vinte eram selecionadas. Nesta
época, o ensino estava destinado apenas a
mulheres de todas as classes sociais,
inclusive às ladie-s. Os objetivos da escola
eram preparar enfermeiras que atuassem,
multiplicando 0 conhecimento e forman
do enfermeiras distritais para atuar com os
pobres. As alunas que não pertenciam à
classe alta tinham seus estudos pagos pelo
Fundo Nightingale.
Florence atuou como consultora na
construção de hospitais na Europa e
Estados Unidos; desenvolveu um progra
ma específico de saúde e promoção educa
cional e recreacional para o Exército.
Politicamente bem relacionada, em seu
país, pois mantinha contatos pessoais com
a Rainha Victoria, assim como reis,
rainhas e autoridades de outros países
europeus, advogou pela participação
aberta, direta e igualitária da mulher nas
eleições, dizendo que o poder político
somente proporcionaria felicidade huma
na, quando, em seu exercício, as mulheres
estivessem incluídas.
Enfatizava que era a pessoa doente que
precisava ser cuidada e não a doença
identificada na pessoa. Publicou livros,
dentre eles “Notas sobre enfermagem” e
“Notas sobre hospitais”, além de relatórios,

milhares de cartas e outras obras, muitas
preservadas pelo Museu Britânico. No
final do século XIX, existiam mais de cem
escolas no Sistema Nightingale na Europa
e Estados Unidos. Foi condecorada pela
Rainha Victoria e do Rei Eduardo VII;
tornando-se a primeira mulher a receber a
Ordem do Mérito.
Trabalhou incansavelmente, mesmo
doente e já na velhice. Teve uma vida longa
que cobriu cinco reinados ingleses,
morreu dormindo aos 90 anos, no dia 13
de agosto de 1910. Enterrada sem barulho
e sem a mínima pompa, seu caixão foi
carregado por seis sargentos do Exército.
Os ingleses, em sua memória e pelo
significado de sua vida na vida das pessoas,
construíram-lhe um museu, onde toda
esta história está preservada.
O Ano Internacional da Enfermagem
2010 (2010 IYNurse) é uma iniciativa
mundial colaborativa das vozes locais das
enfermeiras e enfermeiros para honrar os
valores e a sabedoria - para atuar como
catalisadores e alcançar um mundo mais
saudável. Por essas razões, 2010 IYNurse
procura reconhecer as contribuições a
nível mundial, buscando sua participação
na promoção da saúde, incluídos nos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
das Nações Unidas (ODM).
Portanto, temos que celebrar. Sem
enfermeiras e enfermeiros não há cuidado
em saúde. Tivemos nossas pioneiras cujas
histórias estão sendo resgatadas na
atualidade: Lays Netto dos Reis, Edith de
Magalhães Fraenkel, Rachel Haddock
Lobo, Glete de Alcântara. Em nosso país,
tivemos muitas conquistas profissionais,
no entanto, ainda temos muito a avançar,
mas esta conversa fica para outro momen
to.
Enfermagem é uma profissão de
mulheres e homens, que se empenham no
cuidado a pessoas, da concepção à morte,
como também, no ensino e na pesquisa.

Profa. Dra. Ana Regina Borges Silva
D epartam ento de En ferm a g em
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Florence atuou
como consultora
na construção de
hospitais na
Europa e Estados
Unidos;
Enfatizava que
era a pessoa
doente que
precisava ser
cuidada e não a
doença
identificada na
pessoa. Teve
uma vida longa
que cobriu cinco
reinados ingleses.
Morreu
dormindo aos 90
anos, no dia 13
de agosto de
iç)io. Os ingleses,
em sua memória
e pelo signifcado
de sua vida na
vida das pessoas,
construíram-lhe
um museu, onde
toda esta história
está preservada.

1. Brown P. Florence Nigh
tingale. São Paulo: Editora
Globo. 1993.
2. Geovanini T, Moreira A,
Schoeller SD, Machado WCA.
H istória da Enferm agem :
versões e interpretações. 3.ed.
Rio de Janeiro: Revinter,
2010.
3. Oguisso T [org]. Trajetória
histórica e legal da enfer
magem. 2ed ampl. Barueri,
SP: Manole, 2007.
4. http://cv.enferm agem.bvs.
br/tiki.read_article.php
5. h ttp ://w w w .2 0 io iy n u rse .
net
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Ambientes universitários saudáveis e
promotores de Saúde
As mudanças econômicas, políticas,
sociais e culturais, que ocorreram no
mundo desde o século XIX e que se
intensificaram no século passado, produ
ziram alterações significativas para a vida
em sociedade. A saúde, sendo uma esfera
Os espaços da vida de homens e mulheres em toda sua
educacionais diversidade e singularidade, não permane
ceu fora do desenrolar dessas mudanças.
constituem-se em O processo de transformação da sociedade
ambientes ideais é também 0 processo de transformação da
saúde e dos problemas sanitários.
para o
Diante disso, nas últimas décadas,
desenvolvimento tornou-se importante cuidar da vida de
modo que se reduza a vulnerabilidade ao
de adoecer e as chances de incapacidade, de
comportamentos sofrimento crônico e de morte prematura
dos indivíduos. No Brasil, pensar outros
promotores de caminhos para garantir a saúde da popula
saúde e adoção de ção significa pensar a redemo-cratização
do país e a constituição de um sistema de
estilos de vida saúde inclusivo.
saudáveis, uma
Na base do processo de criação do
Sistema
Único de Saúde (SUS) encon
vez que muitas
tram-se o conceito ampliado de saúde, 0
das condutas imperativo da participação social na
pouco saudáveis construção do sistema e das políticas de
saúde e a impossibilidade do setor sanitá
que geram agravos rio responder sozinho à transformação dos
àsaúde são determinantes e condicionantes. Nesse
sentido, o SUS, como política do Estado
construídas na brasileiro pela melhoria da qualidade de
infância e vida e pela afirmação do direito à vida e à
saúde, dialoga com as reflexões e os
juventude movimentos no âmbito da promoção da
implantando-se de saúde.
A promoção da saúde é uma estratégia
talforma que, de produção de saúde, ou seja, um modo
modificá-las de pensar e de operar articulado às demais
políticas e tecnologias desenvolvidas pelo
posteriormente, SUS visando construir ações que atendam
seria difícil. às necessidades sociais em saúde. Dessa
forma, a promoção da saúde é uma estraté
gia de articulação transversal na qual se
1. Brasil. Ministério da Saúde.
confere visibilidade aos fatores que
Secretaria de Gestão Estratégica
e Participativa.
colocam a saúde da população em risco e
2. A construção do SUS: histórias
da Reforma Sanitária e do
às diferenças de necessidades, territórios e
Processo Participativo. Brasília:
Ministério da Saúde, 2006. 300
culturas presentes no país, a fim de criar
Pque reduzam as situações de
3.
Brasil. Ministério damecanismos
Saúde.
Secretaria de Vigilância em
vulnerabilidade, defendam radicalmente a
Saúde. Política nacional de
promoção da saúde. Brasília:
equidade e incorporem a participação e 0
Ministério da Saúde, 2ooi.6op
controle
social na gestão das políticas
4.
Catrib, AMF; Gonçalves,
FD.
Disefio Evaluativo Orientado al
públicas.
Programa Escuelas Saludables
para el Aprendizaje de JUNAEB
Nesse sentido, a elaboração da Política
aesarrollado entre los afios 20052007.Santiago:JUANEB,2009.8
Nacional
de Promoção da Saúde (PNPS)
9P
ç.D ooris M .,M artin E. T
em
2001
é a base para o processo de
Developing a health promoting
university initiative within the
construção
e de implementação de um
context of inter-sectoral action for
sustainable public health:
novo
modo
de organizar, planejar, reali
reflections ffom the University of
Central Lancashire.IHUPEzar,
analisar
e avaliar 0 trabalho em
Promotion & Education-Suppl
1,2002:16-19
saúde.1,2 Para a implementação da PNPS
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do Brasil um dos pontos estratégicos foi “o
estímulo à criação de Rede Nacional de
Experiências Exitosas na adesão e no
desenvolvimento da estratégia de municípi
os saudáveis, considerando para isso, a
identificação e apoio a iniciativas referentes
às Escolas Promotoras de Saúde com foco
em ações de alimentação saudável; práticas
corporais/ atividades físicas e ambiente
livre de tabaco".3
Os espaços educacionais constituem-se
em ambientes ideais para 0 desenvol
vimento de comportamentos promotores
de saúde e adoção de estilos de vida saudáve
is, uma vez que muitas das condutas pouco
saudáveis que geram agravos à saúde são
construídas na infância e juventude implan
tando-se de tal forma que, modificá-las
posteriormente, seria difícil.
O Programa Escolas Promotoras de
Saúde (EPS) surgiu no âmbito mundial
através do apoio da Organização Mundial de
Saúde, que cria em 1991 a Rede Européia de
Escolas Promotoras de Saúde, que depois se
consolida no meio escolar. Atualmente,
além desta, outras redes de trabalho foram
criadas, sendo a Rede Latino-Americana de
Escolas Promotoras de Saúde (RLEPS) o
re fe r e n c ia l para A m é r i c a Latina.
Entretanto, esta proposta contempla apenas
instituições educacionais de ensino funda
mental e médico não englobando as
Instituições de ensino superior.
Países como China, Turquia, Nova
Zelândia e Reino Unido têm consolidado
métodos e ações de promoção da saúde nas
universidades. A partir dessas experiências,
os espaços universitários passaram a ser
vistos como ambientes propícios ao desen
volvimento de ações de promoção de saúde
na perspectiva da construção de ambientes
saudáveis, pois essa é uma etapa da vida do
jovem em que se pode modificar hábitos e
atitudes não saudáveis.4 Na maioria das
vezes os estudantes convivem em período
integral ou residem na universidade e desse
modo podem incorporar comportamentos
saudáveis ao seu estilo de vida, funcionando
0 ambiente universitário como um suporte
ara a aquisição de conhecimentos e
abilidades para o autocuidado e gerencia
mento da saúde.

Ana Maria Fontenelle Catrib
Prof. Dr. Nelson Filice de Barros
D e p a r t a m e n t o d e M e d ic in a P r e v e n t iv a e S o c ia l
F C M , U n ic a m p

Professores da FCM aprovam criação de Fundação de Apoio e
Desenvolvimento da Área de Saúde da Unicamp
Em assembléia promovida pelos profes
sores da Faculdade de Ciências Médicas da
Unicamp no mês de agosto na presença de
autoridades da Universidade e represen
tantes da sociedade campineira, foi aprova
do por aclamação, o estatuto e a diretoria
provisória da Fundação de Apoio e
Desenvolvimento da Área de Saúde da
Universidade Estadual de Campinas
(FASA), entidade sem fins lucrativos
criada para apoiar as atividades de assistên
cia à saúde da Unicamp com agilidade
administrativa, racionalização e otimiza
ção dos recursos. Todas as pessoas presen
tes foram convidadas para serem sócias
instituidoras da Fundação. O evento
aconteceu na Casa do Professor Visitante
(CPV) da Fundação de Desenvolvimento
da Unicamp (Funcamp).
De acordo com o diretor da FCM, Mário
José Abdalla Saad, o desejo da criação de
uma fundação para a área da saúde é um
anseio antigo. A proposta passou por várias
diretorias dentro da faculdade, mas foi na
gestão de 2006 a 2010 dos professores
José Antonio Rocha Gontijo e Gil Guerra
Jr. que ela foi acelerada com a criação de
duas comissões para elaborar o estatuto,
aprovada na Congregação da FCM e
apresentada ao Conselho Universitário.
“Vivemos um momento histórico para a
Faculdade. A nossa Fundação tem a
finalidade explícita de ajudar a área da
saúde a ser mais atuante, de vencer a
burocracia de maneira muito mais eficaz.
Certamente, se conseguirmos por meio da
Fundação dar uma assistência melhor à
região de Campinas, conseguiremos fazer
um ensino e uma pesquisa melhores na
FCM”, disse Saad, relembrando a história
da criação das primeiras Fundações no
mundo e no Brasil.
Para o reitor da Unicamp, Fernando
Ferreira Costa, “Zeferino Vaz criou a
FUNCAMP. Ela teve papel importante e
colaborou de maneira significativa com o
crescimento da área da saúde. Mas a área
da saúde é tão dinâmica que é necessário
uma entidade autônoma que complete as
ações da FUNCAMP. Tenho certeza que as
duas atuarão em sintonia e uma contribui
rá para o progresso da outra. O início não
será fácil. Temos muitos aspectos para
discutir e resolver, mas este dia será
lembrado como um dos passos para

transformar a área da saúde da Unicamp
na mais importante do Brasil”, disse Costa.
A Fundação é composta por um
Conselho Curador, Conselho Fiscal e
Diretoria Geral. O Conselho Curador A Fundação de
indica o diretor geral e 0 secretário executi Apoio e
vo da Fundação. O Conselho Curador é
formado pelo coordenador-geral da Desenvolvimento
U n i c a m p , p e l o p r ó - r e i t o r de da Área de
Desenvolvimento Universitário, pelo Saúde da
diretor da FCM, pelo superintendente do Universidade
Hospital de Clínicas (HC), pelos diretores Estadual de
do Hospital Prof. Dr. José Aristodemo
Campinas
Pinotti (Caism) e do Gastrocentro, pelo
coordenador do Hemocentro, por quatro (FASA) é uma
chefes de Departamentos da FCM indica entidade sem
dos pela Congregação em sistema de fins lucrativos
rodízio, dois diretores de serviços da área criada para
da saúde incluindo os Ambulatórios
apoiar as
Médicos de Especialidade, dois represen
tantes eleitos em sistema de rodízio entre atividades de
docentes das áreas de ciências exatas, assistência à
humanas, tecnológicas e biomédicas da saúde da
Unicamp, um representante da Secretaria Unicamp com
de Estado da Saúde de São Paulo. O
agilidade
Conselho Curador elege os membros do
administrativa,
Conselho Fiscal e da Diretoria Geral. A
Diretoria Geral é composta pelo diretor racionalização e
geral e pela diretoria financeira e diretoria otimização dos
institucional.
recursos.
Rogério Antunes será o diretor geral da
Fundação da Área da Saúde. Lair Zambon
o suplente. O diretor financeiro será João
Luiz de Carvalho Pinto e Silva e José
Antonio Rocha Gontijo o suplente.
Cármino Antonio de Souza assume a
função de diretor de relações institucionais
e Luiz Carlos Zeferino.
O estatuto e ata de criação da Fundação
com o nome dos sócios instituidores segue
para a curadoria das fundações do
Ministério Público para análise e aprova
ção. A Fundação de Desenvol-vimento da
Área da Saúde da Unicamp será sediada no
prédio do Centro de Pesquisas em Saúde
Reprodutiva de Campinas (Cemicamp).o
nascimento, a fim de prevenir ou
minimizar alterações motoras.

Edimilson Montaltí
A s s e s s o r ia d e R e l a ç õ e s P ú b l ic a s
F C M , U n ic a m p
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NOTA
*A coordenadora-geral da
Coordenadoria de Pesquisa
Clínica do Departamento de
Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos (DECIT) do
Ministério da Saúde, Ana
Patrícia de Paula, esteve nesta
quarta-feria (18) visitando as
instalações do prédio em
construção do Centro de
Pesquisa Clínica (CPC) da
Faculdade de Ciências Médicas
(FCM) da Unicamp. Após a
visita, Ana Patrícia se reuniu
com professores e
pesquisadores da faculdade. “O
maior desafio é trabalhar em
rede e desenvolver pesquisas
que atendam a população.
Queremos ouvir os
pesquisadores em suas
demandas e transferir o
conhecimento da bancada de
pesquisa ao leito do paciente.
Isto é uma política de Estado”,
afirmou. O Centro de Pesquisa
Clínica da FCM foi criado em
2009 após o convite para
integrar-se à Rede Nacional de
Pesquisa Clínica (RNPC). O
objetivo do centro é facilitar as
pesquisas clínicas realizadas
pelos 100 laboratórios da área
da saúde da Unicamp e
garantir um local para o
desenvolvimento de pesquisas
de interesse público para as
políticas do Sistema Único de
Saúde. “Esperamos que esse
tipo de pesquisa reverta,
também, em benefício para a
EXPEDIENTE

formação profissional e
científica”, disse o médico e
coordenador do CPC Heitor
Moreno. Atualmente, há 32
Centros de Pesquisa Clínicas em
funcionamento no Brasil.
Algumas das pesquisas em
andamento envolvem estudos na
área de síndrome metabólica em
adolescentes, próteses e órteses,
leishmaniose e cirurgia bariátrica.
O CPC da FCM da Unicamp será
construído numa área ao lado do
prédio do Centro de Investigação
em Pediatria. A previsão da
entrega da estrutura externa de
900 metros quadrados do CPC é
janeiro de 2011, quando se inicia
a segunda etapa de construção. O
valor total do investimento será de
aproximadamente três milhões de
reais.

Prof. Dr. Edgar Salvadori de Decca

Dia 14
* Novas tecnologias no diagnóstico
e tratamento da obstrução
benigna da próstata

Confira a programação completa dos
eventos que ocorrem na FCM pelo site
www.fcm.unicamp.br

Ortopedia
Patologia Clínica
Pediatria

Prof. Dr. Gabriel Hessel

Prof. Dr. Mário José Abdalla Saad
Profa. Dra. Rosa Inês Costa Pereira

Radiologia

Prof. Dr. Nelson Márcio G. Caserta

Anatomia Patológica

Profa. Dra. Patrícia Sabinode Matos

Tocoginecologia

Prof. Dr. Aarão Mendes Pinto-Neto

Anestesiologia

Prof. Dr. Franklin S. Silva Braga

Coord. Comissão de Pós-Graduação

Prof. Dr. José Barreto C. Carvalheira

Cirurgia

Prof Dr. Joaquim M. BustorfF Silva

Coord. Comissão Extensão e Ass. Comunitários

Prof. Dr. Otávio Rizzi Coelho

Clínica Médica

Prof Dr. Otávio Rizzi Coelho
Profa. Dra. Maria Isabel P. de Freitas

Coord. Comissão Ens. Graduação Medicina

Prof. Dr. Wilson Nadruz

Farmacologia

Prof. Dr. Gilberto De Nucci

Coord. do Curso de Graduação em Fonoaudiologia

Profa. Dra. Maria Francisca C. dos Santos

Genética Médica

Profa. Dra. Carmem Bertuzzo

Coord. do Curso de Graduação em Enfermagem

Profa. Dra. Luciana de Lione Melo

Medicina Prev. Social

Profa. Dra. Marilisa Berti de Barros

Coord. Comissão de Aprimoramento

Profa. Dra. Carmem Bertuzzo
Coord. Câmara de Pesquisa

Prof. Dr. Fernando Cendes
Prof. Dr. Fernando Cendes
Presidente da Comissão do Corpo Docente

Profa. Dra. Andréa Trevas Maciel Guerra
Coord. do Centro Estudos
Reabilitação (CEPRE)

Coord. do Curso de Graduação em Farmácia

Prof. Dr. Stephen Hyslop

Prof. Dr. Anamarli Nucci
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Bioética e Legislação

Profa. Dra. Carmem Bertuzzo
Prof Dr. Sebastião Araújo
Diretrizes e Condutas

Coord. Núcleo de Medicina e Cirurgia
Experimental

Pesquisa em

Profa. Dra. Lucia Helena Reily
Coord. do Centro de Investigação em Pediatria
(CIPED)

Profa. Dra. Laura Sterian Ward
Ensino e Saúde

Prof. Dr. Wilson Nadruz
Profa. Dra. Maria Francisca C. dos Santos
Profa. Dra. Luciana de Lione Melo
Profa. Dra. Nelci Fenalti Hoehr
Saúde e Sociedade

Prof. Dr. Nelson Filice de Barros
Prof. Dr. Everardo D. Nunes

Profa. Dra. Maria Marluce dos S. Vilela
Coord. do Centro de Controle de Intoxicações (CCI)

Prof. Dr. Fábio Bucaretchi
Assistente Técnico de Unidade (ATU)

Carmen Silvia dos Santos

Coord. Comissão Ens. Residência Médica

Prof. Dr. Luiz Roberto Lopes

Enfermagem

Neurologia

Psic. Médica e Psiquiatria

Prof. Dr. Paulo Dalgalarrondo

Diretora-associada

Dia 21
* Comemoração 40 anos da Cirurgia
Vascular e III Encontro de exresidentes
Horário: das 9 às 12 horas
Local: Salão Nobre da FCM
Promoção: Disciplina de Cirurgia
Vascular
Dia 31/8 e 1/9
*XII Curso para cuidadores
informais na assistência domiciliar e
enfoque no idoso
Horário: 9 horas
Local: Auditório-5 da FCM
Promoção: Serviço Social do
Hospital de Clínicas

Profa. Dra. Helena V. Wolf Grotto
D epa rtam en to s FCM
Diretor

Dia 20
* Palestra Sono, relógio biológico e
aprendizagem
Horário: das io às 12 horas
Local: Anfiteatro II do conjunto de
salas de aula da FCM
Promoção: Comissão de PÓSGraduação em Enfermagem

De 73 a 77
* V Semana Acadêmica da
Farmácia da Unicamp
Local: Auditório-5 da FCM e
Instituto de Química
Horário: 9 horas
Site: www.safimicamp.com.br

Prof. Dr. Maurício Etchebehere

Vice Reitor

Internacional de
Sociologia
Horário: 9 horas
Local: Auditório-5 da FCM
Promoção: Pós-Graduação em
Saúde Coletiva e Laboratório de
Pesquisa Qualitativa em Saúde

Dias 3 e 4
*Jornada Pró-Saúde
Horário: 9 horas
Local: Auditório-5 da FCM

Prof. Dr. Reinaldo Jordão Gusmão

Prof. Dr. Fernando Ferreira Costa

De 16 a 18
*1 Seminário

EVENTOS DE ACOSTO

Oftalmo/Otorrino

Reitor

Auditório-5 da FCM
a partir das 7I130
www.cursodeurologia.com.br
Local:

Horário:

Conselho Editorial

Prof. Dr. Mário José Abdalla Saad
História e Saúde

Prof. Dr. Antonio de A. Barros Filho
Prof. Dr. Sérgio Luiz Saboya Arruda
Tema do mês

Prof. Dr. José Barreto C. Carvalheira e
coordenadores das subcomissões de
Pós- Graduação

Responsável Renata Seixas B. Maia
Jornalista Edimilson Montalti M T B 12045
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