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Consolidando anos de muito trabalho

2016 foi o ano de consolidação de muitas das ações que vínhamos implementando 
nos últimos anos. A Escola Médica de Pós-Graduação continua bem posicionada no 
cenário nacional, oferecendo 35 das 53 especialidades médicas reconhecidas pelo 
Conselho Federal da Medicina. A USP é a única universidade que oferece mais cursos 
de especialização que a PUC-Rio.
O ambulatório da Escola Médica, criado para atender uma demanda local e servir para 
estágio dos alunos dos cursos de pós-graduação, ganhou força e atingirá a marca de mil 
atendimentos ainda este ano, com pacientes de todo o estado do Rio de Janeiro. 
Firmamos novas parcerias institucionais e interdepartamentais, ampliando o número 
de instituições com as quais temos convênio. Agora nossas parcerias se estendem à 
Organização Mundial de Saúde, Amil, Hospital Sírio Libanês, além do Instituto COI, 
Perinatal, CBA e Berkeley. 
Temos desenvolvido diversas ações que permeiam a tríade: ensino, pesquisa e extensão, 
sempre buscando atender a expectativa da universidade no que tange a ampliar a 
interdisciplinaridade.
No ensino, entregamos oficialmente o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 
Medicina à Reitoria, com um currículo único e abordagem construtivista do processo 
de ensino-aprendizagem. Cabe aqui um agradecimento especial aos membros do 
Núcleo Docente Estruturante, responsáveis pelo PPC da MEDPUC: André Volschan, 
Cristina Clare, Denise Scofano, Jorge Biolchini, Kelly Barbato, Lilian Scheinkman e 
Solange Freiria.
Estamos desenvolvendo também dois mestrados profissionalizantes interdisciplinares, 
além de diversos projetos de pesquisa e extensão. Ainda este ano teremos novas 
publicações científicas, fruto dos nossos projetos.
Nas próximas páginas você poderá conhecer mais detalhadamente cada uma de nossas 
ações que estão sendo desenvolvidas. 

Hilton Koch
Decano CCBS

EDITORIAL
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Especializações em pauta

A direção da Escola Médica de Pós-Graduação vem realizando nos últimos anos o 
enquadramento dos cursos e coordenadores às normas da universidade. O atual 
diretor, Professor Roberto Alves Lourenço, fez algumas mudanças estruturais durante 
sua gestão. A renovação no quadro de professores está entre essas mudanças. Este ano, 
assumiu a coordenação do curso de Pediatria, o Prof. Paulo Dickstein. No final do ano 
passado, três cursos também sofreram mudanças: a professora Ana Cristina da Costa 
Martins assumiu a coordenação do curso de Otorrinolaringologia; a professora Maria 
Lucia Vellutini Pimentel, o curso de Neurologia; e professor Francesco Mazzarone, o de 
Cirurgia Plástica.
Em 2015 também receberam o título de Professor Benemérito da instituição os 
professores Francisco de Paula Amarante Neto, José Antonio Lopes e Sérgio Augusto 
Pereira Novis. Em solenidade realizada posteriormente, o Prof. Ivo Pitanguy recebeu o 
título de Professor Emérito da PUC-Rio. 
Foi realizada também a revisão do projeto acadêmico de três cursos diferentes para 
adequação às normas do Conselho Federal de Medicina, além das regras internas da 
PUC, são eles: Cardiologia, Otorrinolaringologia e Pediatria. 

Novos convênios e novos cursos

A Medicina da PUC-Rio firmou parcerias com hospitais de excelência para criação de 
um Programa de Formação de Recursos Humanos e Treinamento de Pessoal que irão 
gerar novos cursos de pós-graduação lato sensu. Com a Amil, através do Instituto COI 
de Ensino e Pesquisa, já foi apresentada uma proposta que está aguardando aprovação. 
Com o Hospital Sírio Libanês, três propostas também aguardam aprovação interna da 
universidade. 
O curso de pós-graduação lato sensu Formação Docente em Medicina e Ciências da Saúde: 
Novas Metodologias, pioneiro no país, está com inscrições abertas para a sua quarta 

ENSINO
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turma. Com carga horária de 360 horas, o curso tem como objetivos: dominar métodos 
de ensino-aprendizagem dinâmicos, efetivos e versáteis; aplicar tecnologias para apoiar 
processos cognitivos na formação profissional em saúde; tornar-se competente como 
docente na utilização da metodologia de aprendizagem ativa; integrar conhecimentos, 
habilidades e atitudes para desenvolver programas interdisciplinares.
Ao todo já passaram pelo curso cerca de 90 alunos. A primeira turma se formou no 
final de 2015 e a segunda em novembro de 2016. Ao final de cada curso, os alunos  são 
convidados a organizar o Seminário de Aprendizagem Ativa para Excelência Profissional 
(SAAEP). O primeiro SAAEP teve os seguintes temas abordados: aprendizagem para 
excelência profissional: desafios e perspectivas, panorama internacional e nacional 
de ensino e aprendizagem em Medicina, estudos comparativos entre métodos de 
aprendizagem ativa e tradicional, experiência docente na mudança da abordagem do 
ensino: desafios, experiência discente para formar-se docente em aprendizagem ativa e 
excelência profissional baseada em competências. O 2º SAAEP acontecerá no dia 15 de 
dezembro. 
As inscrições para a quarta turma do curso de Formação Docente podem ser feitas no 
site www.ccbs.puc-rio.br até janeiro de 2017.

Alunos do curso  Formação Docente em aula
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Ambulatório da Escola Médica terá novas especialidades em 2017

O Ambulatório da Escola Médica completou um ano de funcionamento e já atendeu quase 
mil pessoas. São 18 especialidades disponíveis de segunda a sexta-feira, no horário comercial. 
Ortopedia, Dermatologia, Psiquiatria, Ginecologia e Homeopatia foram as especialidades 
mais requisitadas. Para o próximo ano, a coordenação do Ambulatório pretende disponibilizar 
atendimentos com cardiologista e nutricionista ainda no 1º semestre.
Inaugurado em julho de 2015, na Casa da Medicina, o objetivo era oferecer atendimen-
to médico especializado aos habitantes que residem nos arredores do campus, princi-
palmente os provenientes da Rocinha e do Parque da Cidade. Entretanto, ao longo dos 
últimos meses de funcionamento, pacientes de mais de 60 bairros do Rio e Grande Rio 
foram atendidos.
Além das consultas médicas, também são realizados diversos exames de ultrassom. A 
tabela completa pode ser visualizada no site da Escola Médica www.empg.puc-rio.br. 

EXTENSÃO



Parcerias institucionais no ambulatório

As consultas realizadas no ambulatório são pagas, mas os preços são populares para 
que seja viável a um maior número de pessoas. O valor é dividido para pagar os 
médicos e para arcar com os custos de funcionamento do ambulatório, como compra 
dos materiais e equipamentos utilizados. Para conseguir atender até quem encontra 
mais dificuldades financeiras, o coordenador do ambulatório, Prof. David Azulay, 
firmou parceria com duas organizações não-governamentais e fornece descontos 
variados para quem foi pré-selecionado pelas Ongs.

CTC ajuda alunos estrangeiros a ter atendimento médico

A PUC-Rio recebe anualmente muitos alunos estrangeiros para os mais variados 
cursos. A maioria consegue bolsa de estudo e alguns auxílios, mas não plano de saúde. 
Quando chegam ao Rio de Janeiro e precisam de algum atendimento médico, acabam 
dependendo do sistema público.
Pensando em ajudar seus alunos, o decanato do Centro Técnico-Científico (CTC), 
procurou a Medicina em novembro do ano passado para viabilizar um sistema onde 
os alunos de pós-graduação do CTC pudessem ser atendidos pagando um valor 
mais acessível. Foi desenvolvido então um sistema de agendamento de consultas, em 
parceria com o SGU, onde os alunos de pós-graduação do CTC são encaminhados para 
o ambulatório, pagam metade do valor da consulta, e o decanato repassa o restante 
mensalmente para a meta do ambulatório.
A ajuda é extendida a cônjuges e filhos dos alunos, que muitas vezes vêm para o Brasil 
para acompanhar o estudante e enfrentam a mesma falta de assistência médica. Todo 
o monitoramento é feito através do número de matrícula dos alunos matriculados nos 
cursos de pós-graduação do CTC.

6



EXTENSÃO



Natureza da Saúde

O projeto Natureza da Saúde tem como objetivo desenvolver ações e iniciativas em sete 
dimensões da relação do ser humano com a natureza e abrange o desenvolvimento de 
hortas-modelo para capacitação de profissionais das áreas de saúde e leigos na produção 
e utilização de alimentos salutares e plantas medicinais. Visa também a reintegração do 
ser humano com a natureza, estimulando mudanças de atitudes com relação ao cuidado 
com a vida, além do desenvolvimento de estudos científicos e tecnológicos disciplinares 
e interdisciplinares.
A equipe do projeto reúne um conjunto de médicos com experiência nesse campo 
de atuação, juntamente com profissionais de outras áreas. A rede de cooperação 
interdisciplinar reúne também professores da PUC-Rio de diferentes departamentos, 
de forma a permitir a perspectiva multidimensional integrada e diferentes abordagens, 
científicas e tecnológicas, ontológicas e epistemológicas, metodológicas e aplicativas. 
Até o presente momento, inclui as áreas de Medicina, Biologia, Química, Geografia e 
Serviço Social, e o Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente (NIMA). 
Juntamente com unidades acadêmicas internas da Universidade, parcerias externas 
estão previstas para serem desenvolvidas junto a diferentes setores da sociedade. 
O projeto Natureza da Saúde contribui para a vocação da PUC-Rio como universidade 
ecológica, promovendo o aprimoramento da relação humana com a natureza, saudável 
nas diversas dimensões, e contribuindo para o desenvolvimento de uma humanidade 
ecocompetente integral. 



Programa de Promoção da Saúde

A MEDPUC desenvolve um conjunto de ações e eventos com intuito de informar, 
educar e estimular a mudança de comportamento e adoção de hábitos saudáveis de 
vida juntamente com cuidados com a saúde e com o meio ambiente. 
Já foram realizadas diversas atividades no campus da universidade que visavam a 
promoção da saúde e este ano, grande parte das ações voltadas para educação e 
estímulo a adoção de práticas saudáveis passaram a ser praticadas nas redes sociais, 
onde a MEDPUC 2.0 vem realizando um forte trabalho. 
Idealizada e coordenada pelo Prof. Jorge Biolchini, a equipe MEDPUC 2.0 foi criada 
no final do ano passado e vem se fortalecendo, aumentando a sua produtividade e se 
preparando para lançar novos canais onde será possível atingir um público cada vez 
maior. O trabalho começou depois de um levantamento minucioso sobre como as 
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melhores faculdades de Medicina do mundo se posicionavam nas redes sociais.
Datas comemorativas, campanhas nacionais de promoção da saúde, temas de 
relevância social são alguns dos pontos abordados nas postagens realizadas pela equipe 
composta pela jornalista Milene 
Couras, pelo designer Peter de 
Albuquerque, e pelos estagiários 
do curso de Comunicação Social 
Rodrigo Yacoub e Clara Pires. 
As imagens aqui reproduzidas 
foram postadas fazendo 
referência ao daltonismo, 
à campanha de combate 
às doenças cardíacas e aos 
preparativos para as olimpíadas.
A página www.facebook.com/
medpucrio está com quase 
cinco mil curtidas. Em breve, 
acontecerá o lançamento 
dos perfis em outras redes sociais, como youtube e instagram, com mais projetos 
inovadores. 
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Ciclo de palestras “Mudando o Mundo”

Mudando o Mundo pela Alimentação e Mudando o Mundo pela Plenitude Mental 
foram as primeiras palestras realizadas de cunho educativo e informativo que trazem a 
consciência da necessidade de repensar a forma pela qual fazemos nossas escolhas com 
relação à alimentação e estilo de vida. 
A nutricionista e apresentadora Bela Gil foi a primeira convidada que, no dia 03 de 
março, lotou o auditório Pe. Anchieta. “Alimentação saudável não é só sobre você e 
a sua saúde” foi a abordagem adotada por ela, que teve como objetivo mudar a visão 
sobre alimentação saudável da plateia. “É uma ação em conjunto e que influencia o 
planeta inteiro, nunca um só (indivíduo)”. Com influências da medicina ayurveda e 
da alimentação macrobiótica desde nova, a apresentadora do “Bela Cozinha” adotou 
a nutrição e a culinária saudável para sua vida numa busca incessante de conhecer o 
porquê de a comida influenciar tanto no dia-a-dia das pessoas.

Esta motivação levou-a a se graduar em nutrição, e também em culinária natural, ambas 
formações realizadas em Nova York, EUA.
Inspirada pelo livro “Slow foods, princípios da gastronomia”, de Petrini, Bela trouxe 
a questão de a comida saudável ser “boa, limpa e justa”. Para completar esta trilogia 
de requisitos, a comida deve ser boa para o corpo, limpa para o meio-ambiente, ou 
seja, não causar danos, e justa para quem a produz. Questões que não fazem parte da 
realidade habitual do brasileiro, como expôs ao relacionar a produção de gado e seus 
efeitos sobre os lençóis freáticos no solo com a seca de São Paulo; e ao fato de a carne 

Da esq. para dir.: Prof. Hilton Koch, decano CCBS, Bela Gil, Prof. Jorge Biolchini, coordenador de pós-graduação e pesquisa CCBS
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animal estar mais barata do que alimentos de natureza vegetal nos supermercados do 
país. “É preciso desenvolver olhar crítico. O preço do alimento, apesar de fundamental, 
não pode superar o seu valor”, foi uma das frases usadas pela eleita “Cariocas do Ano” 
de 2015 pela revista Veja Rio.
Bela trouxe temas de maior conhecimento, como o papel prejudicial à saúde de certos 
produtos da indústria alimentícia, o efeito viciante da combinação do sal, da gordura 
e do açúcar, e a rotina restritiva de alimentos, o que agrega valor às monoculturas e 
dificulta o espaço para outros ingredientes alimentícios, menos conhecidos. Além de 
referências de autores estrangeiros, Bela ainda trouxe um exemplo de sua vida pessoal: 
em uma viagem de carro pelo interior Bahia, parou em uma cabana, no meio da estrada, 
onde esperava encontrar comidas caseiras e locais. “A tapioca era feita com margarina 
e a única coisa para beber era refrigerante. Apesar do quintal cheio de frutas em volta, 
não tinha nenhum suco”.
O último ponto abordado pela educadora, formada pelo Hunter College, é que devemos 
criar consciência sobre o que estamos consumindo. “Não é abrir mão dos industrializados. 
Nosso papel é saber o que tem ali dentro e o que você está colocando para dentro do 
seu corpo”. Apesar de dependermos do governo para melhorar a qualidade geral da 
alimentação no país, a apresentadora enfatiza que a criação de consciência é o próximo 

passo que deve ser dado pela sociedade para uma alimentação mais saudável e para 
construir um mundo melhor.
A segunda palestra do ciclo foi realizada pelo professor Jorge Biolchini, coordenador 
de pesquisa e pós-graduação do CCBS no dia 10 de março. Maior capacidade de 
concentração, controle de compulsões e até um pontapé inicial para curar problemas 
como a ansiedade e a depressão são apenas alguns dos muitos benefícios provindos 
dessa prática. O tema é recorrente na mídia, nas rodas de conversa e, cada vez mais, nos 
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debates relativos à medicina e outras áreas 
da saúde.
Mais de 80 interessados compareceram ao 
auditório Padre Anchieta para conhecer 
mais sobre meditação, plenitude mental e 
seus benefícios. De acordo com Biolchini, 
que também é coordenador do curso 
de Homeopatia da EMPG, o crescente 
interesse da população sobre a prática se 
deve, sobretudo, a dois grandes fatores: 
“Primeiro, as pessoas estão descobrindo 
de forma mais ampliada esse universo. Em 
segundo lugar, o mundo hoje tem vivido 
crises em tantos níveis, seja em nossa cidade, 
em nosso país ou nos países vizinhos, que 
esse tipo de necessidade vem ganhando 
mais força”.
O professor iniciou o evento 
contextualizando a Plenitude Mental e 
lembrando que a importância da meditação 
vai além de sua prática individual: é 
interessante transferir os benefícios e o 

conhecimento sobre o assunto para outras pessoas e outras áreas da vida. “A Plenitude 
Mental, que não é o único tipo que vem crescendo, se distingue das outras práticas de 
meditação porque tem elementos característicos que permitem algo que outras formas 
não permitem”, explicou. Para exemplificar, Biolchini perguntou aos ouvintes quem 
estava, de fato, presente na palestra. “Estar ou chegar plenamente. Enquanto eu falo 
essas palavras, cada um de vocês vai fazendo esse exercício. Às vezes você chegou com o 
corpo, mas a cabeça está pensando no que fazer quando sair daqui, ou no telefonema 
que você não pôde atender”. De acordo com Biolchini, o excesso de estímulos que 
temos à disposição hoje, em especial os tecnológicos, pode contribuir para nos afastar 
da concentração e da presença plena nos ambientes e nas situações.
Biolchini lembrou que um problema que ocorre em algumas práticas de meditação é o 
fato de serem feitas de forma totalmente isolada. “Durante muitos séculos, a meditação 
era feita em monastérios ou templos. Hoje, com frequência, ela é feita em retiros, locais 
agradáveis, com natureza. Mas e o dia-a-dia? As pessoas transportam isso para o seu dia-
a-dia? Em que medida? Se você medita isoladamente tendo como realidade uma vida 
atribulada e agitada, passa a ser duas pessoas diferentes. Mas é possível conectar essas 
duas partes da vida”. O professor afirmou que uma das maiores causas de sofrimento do 
ser humano provém do “não estar”. “A sensação de o tempo ter passado acompanhada 
de dor significa que não se viveu plenamente, por exemplo”.
Ao longo da palestra, mais um exercício de percepção: “Busquem dentro de cada um de 
vocês a sensação corporal que chama mais atenção neste momento, enquanto escutam o 

EXTENSÃO
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Cursos de extensão

A MEDPUC está aumentando o número de cursos de extensão oferecidos em 
parceria com a Coordenação Central de Extensão (CCE). Tem cursos previstos 
para acontecerem ainda esse ano e em 2017. Alguns já formaram a segunda turma 
devido ao grande sucesso da primeira. Entre eles: Tratamentos Integrativos na 
Saúde, Plenitude Mental, Doenças Articulares da Infância e Semiologia do Sistema 
Musculoesquelético, entre outros.
Os cursos são, em sua maioria, voltados para profissionais da área da saúde com 
interesse diversos. Entretanto, uma série de cursos voltados para alunos de graduação 
em Medicina está sendo montada, além de cursos utilizando metodologias ativas de 
ensino, fruto do curso de pós-graduação lato sensu Formação Docente em Medicina 
e Ciêncas da Saúde: Novas Metologias que já está com inscrições abertas para a sua 
quarta turma.

que eu falo”, sugeriu o coordenador. A intenção dessa atividade é aumentar a percepção 
e a consciência sobre o próprio corpo, o que pode ajudar a alcançar a plenitude mental 
que é, portanto, a ampliação e o equilíbrio entre a percepção de si mesmo e do seu 
entorno, tanto no que diz respeito ao ambiente como às outras pessoas. Mais da metade 
dos ouvintes conseguiu realizar as duas coisas ao 
mesmo tempo, mostrando que é possível atingir 
tal equilíbrio. “Eu posso não conseguir neste 
momento, mas é possível. Depende de aprender. 
E, como tudo ligado ao aprender, depende de 
praticar”.
Biolchini informou também que escrituras que datam 
de mais ou menos cinco mil anos atrás trazem relatos 
de 112 tipos de meditação. Hoje, com uma variedade ainda maior, os mestres e professores 
ligados à prática sugerem que se experimente cada modalidade e, dessa forma, se possa 
concluir qual é a melhor para cada um. “A mindfulness (plenitude mental) é um dos 
eixos de práticas antigas como, por exemplo, o Budismo. Para os budistas, ela não é 
um tipo de meditação, e sim uma dimensão. É se manter em plenitude; desenvolver a 
própria plenitude. Não é, para os budistas, nem uma meditação nem uma técnica: é um 
jeito de estar. Por isso podemos estar aqui, falando, ouvindo e praticando ao mesmo 
tempo”.  
No que diz respeito à interação da plenitude mental com a medicina, Biolchini usa 
como exemplo a aplicação dessa prática a cursos de diversas áreas de saúde. Isso pode 
contribuir para uma formação profissional mais completa: com mais empatia, mais ética 
e mais cuidado com os pacientes.

A plenitude mental é 
uma dimensão, um jeito 
de estar. Por isso podemos 
falar, ouvir e praticar ao 

mesmo tempo.
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EXTENSÃO

Prof. Hilton Koch, Prof. Ricardo Chagas e Profa. Thereza Cypreste com as mulheres do ADAMA

SIM: todas as faces da mulher brasileira

“As mulheres foram estigmatizadas como cuidadoras e sempre colocaram os outros por 
cima da sua vontade própria. A gente pode dizer que isso é certo?”, questionou Fátima 
Vasconcellos, professora do curso de Psiquiatria da PUC-Rio, durante sua participação 
no evento SIM - Saúde Integral da Mulher, realizado na última semana de outubro.
O SIM foi uma iniciativa do Departamento de Medicina, idealizado pelo coordenador 
de pós-graduação e pesquisa do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Prof. Jorge 
Biolchini, criado em virtude da campanha Outubro Rosa, ampliando seu foco da saúde 
física da mulher para a saúde no sentido geral: físico, mental e social. O evento, que 
acabou na quinta-feira (27), teve como propósito destrinchar, para quem quisesse ouvir, 
a vida de suas palestrantes e mostrar sua constante busca por equilíbrio. 
Para inaugurar o evento, no dia 25, aconteceu a roda de conversa DE PEITO ABERTO: 
O CÂNCER DE MAMA SEM RODEIOS, que trouxe o tema oficial do Outubro Rosa 
para dentro do SIM. A mastologista Drª. Thereza Cypreste, o mastologista e professor 
da Escola Médica de Pós-Graduação da PUC-Rio, Prof. Ricardo Chagas, e o decano do 
CCBS, Prof. Hilton Koch conduziram o bate papo com mulheres de diferentes idades 
que tinham dúvidas e curiosidades sobre câncer de mama e outros assuntos relaciona-
dos à saúde da mulher. 
Um dos assuntos mais frisados pelos palestrantes foi a necessidade do diagnóstico pre-
coce e do acompanhamento médico, principalmente, em mulheres com histórico da 
doença na família. No final, a Associação dos Amigos da Mama (ADAMA), organização 
da qual a professora Cypreste participa, fez uma apresentação musical com uma releitu-
ra de músicas populares que abordam o tema câncer de mama.
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Já no campus da PUC-Rio, ainda na terça-feira, aconteceu a roda de conversa DESAFI-
OS DA MULHER EMPREENDEDORA, com a produtora de moda Claryza Rosa e 
a professora de dança afro-brasileira Gleice Cambria, e um bate papo com a jornalista 
Glenda Kozlowski abordando o tema APRENDENDO A SUPERAR NOVAS BAR-
REIRAS. Todas as participações conseguiram trazer a visão do processo de evolução 
profissional das mulheres, mostrando o ponto de vista de alguém já consagrada no seu 
meio de trabalho e das dificuldades de uma jovem que acabou de começar. 
Claryza falou sobre sua necessidade de transformar seu período de faculdade na PUC-
Rio em um projeto maior do que ela mesma, criando o Jacaré é Moda, produtora de 
moda na favela do Jacarezinho. Já Gleice falou sobre as dificuldades que já enfrentou 

para construir sua carreira desde que se mudou de 
Ilhéus, na Bahia, para o Rio de Janeiro e os estig-
mas que a dança afro-brasileira sofre hoje. 
Glenda Kozlowski trouxe a experiência de seus 20 
anos de carreira na Rede Globo e as dificuldades 
e alegrias de ter sido uma das primeiras mulheres 
num campo dominado totalmente por homens: o 
jornalismo esportivo. Glenda foi atleta, cinco vezes 
campeã brasileira de body board, e contou como 
foi a transição para a carreira jornalística. 
Na quarta-feira, dia 26, o SIM trouxe a discussão 
para a área do direito. O direito da mulher no parto, 
o direito social da mulher e seu compromisso con-
sigo mesma foram abordados na palestra SAÚDE 
E DIREITOS: UMA RELAÇÃO NECESSÁRIA. 
A advogada e professora do departamento de Di-
reito da PUC-Rio Thamis Ávila Dalsenter e a so-
cióloga Jacqueline Pitanguy, coordenadora execu-
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tiva da organização CEPIA e membro do Conselho Nacional de Direitos da Mulher 
conduziram a discussão. 
Na quinta-feira, último dia do evento, o SIM contou com a presença da cantora Preta 
Gil e da psiquiatra Fátima Vasconcellos, professora do curso de Psiquiatria da Esco-
la Médica da PUC. As duas, junto com o professor Jorge Biolchini, coordenador de 
pós-graduação e pesquisa do CCBS, formaram uma mesa redonda com o tema AS 
DIMENSÕES DA MULHER NA SOCIEDADE ATUAL, onde falaram sobre os de-
safios da mulher em afirmar seu espaço. A palestra contou com um diálogo aberto com 
todos os estudantes presentes e os temas variaram: desde a valorização da autoestima da 
mulher até o uso da cirurgia plástica em famosos, como meio de adequação ao padrão 
exibido na mídia. 
O Saúde Integral da Mulher foi um evento criado para promover a saúde da mulher, 
em todo seu significado. Mas ainda mais, para dar a oportunidade do público se colocar 
no lugar dessas diferentes personagens, que mostraram toda a bagagem profissional, 
pessoal e social acumulada ao longo dos anos. 
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Pesquisa realiza mais de uma centena de cadastros na Rocinha

A linha de pesquisa “Câncer de mama: do rastreio ao diagnóstico em uma comunidade 
de baixa renda da zona sul do Rio de Janeiro” continua em andamento na Rocinha e já 
cadastrou 116 mulheres com idade igual ou superior a 50 anos. De todas as mamografias 
já realizadas dentro deste projeto, ainda não foi diagnosticado nenhum câncer de mama.
A assistente social Erica Sena está à frente do projeto coordenando a equipe de 
cadastramento que vai a campo duas vezes por semana e conta com três estagiários: 
Angélica Ramos S. Cândido, Francisca Amorim de Souza e Sidnei Irineu dos Santos. 
Para realizar a coleta de dados, foi firmada parceria com algumas instituições na Rocinha: 
Igreja Católica Nossa Senhora da Boa Viagem, Associação Padre Anchieta – ASPA, 
Biblioteca Parque da Rocinha e Casa Espirita Maria de Nazaré. 
O Instituto Nacional do Câncer (INCA) fornece material informativo sobre o câncer de 
mama que é distribuído na comunidade e nos eventos organizados pelo projeto.
As mamografias gratuitas são realizadas no Serviço de Radiologia do Hospital Geral da 
Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro e a consulta com o mastologista, quando 
necessária, é realizada no ambulatório da Escola Médica. Mulheres com diagnóstico 
de câncer de mama serão encaminhadas para tratamento. A Prefeitura do Campus da 
PUC-Rio disponibiliza gratuitamente um veículo para fazer o transporte de ida e volta 
dessas mulheres até a Santa Casa para a realização do exame.
A pesquisa completará dois anos de atividade no final deste ano e pretende cadastrar 
500 mulheres até o final de 2017.

Equipe fazendo cadastros na Rocinha

PESQUISA
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Endocrinologia e Letras integram projeto de saúde da mulher

A linha de pesquisa de rastreio do câncer de mama faz parte de um projeto de pesquisa 
maior denominado “A saúde da mulher: um olhar multidimensional com foco na 
promoção de saúde”, que integra além da Medicina, os departamentos de Serviço Social 
e de Letras.
Neste projeto são desenvolvidas mais duas linhas de pesquisa: uma voltada para o estudo 
da associação entre o cortisol salivar e a hemoglobina glicada em mulheres obesas 
portadoras de Diabetes Mellitus tipo 2; e outra com um enfoque subjetivo, que analisará 
a interação médico/paciente em atendimentos ambulatoriais. Em todos os estudos será 
oferecido tratamento para as mulheres portadoras dos problemas identificados e serão 
oferecidas atividades sócio educativas com a finalidade de socializar informações sobre 
promoção da saúde e prevenção de doenças. 
Para o desenvolvimento deste projeto também foram firmadas parcerias externas com o 
Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia – IEDE, com o Serviço de Radiologia 
da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, com o Serviço de Ginecologia do 
Hospital Nossa Senhora da Saúde – Gamboa, com o Laboratório de Patologia do 
Hospital Universitário Gaffrée e Guinle, com Instituto Ivo Pitanguy e com a Clínica 
Bambina Oncos Serviços e Pesquisas Médicas.
Este projeto inaugurou as ações do Laboratório de Pesquisa Multidisciplinar da Escola 
Médica de Pós-Graduação da PUC-Rio – LAPEM, com incentivo da FAPERJ pelo edital 
nº 29/2014. O laboratório abrigará linhas de pesquisas de diversas áreas desenvolvidas 
por pesquisadores da PUC e projetos de extensão universitária que visam a prestação de 
serviços para a população que reside no entorno. 



MEDPUC promove projeto de pesquisa inédito no país 
utilizando mesa de anatomia digital

Pesquisa inédita no país está sendo desenvolvida por um grupo de professores de três 
universidades utilizando a mesa de anatomia digital 3D. Denominada “O aprendizado 
da anatomia hepatobiliar sob a perspectiva de uma mesa anatômica virtual 3D: um 
estudo piloto”, a pesquisa tem como objetivo avaliar se o uso da mesa como recurso 
complementar ao ensino tradicional da anatomia hepatobiliar consegue aprimorar o 
ensino do seu conteúdo. 
No dia 08 de outubro, aconteceu na Casa da Medicina, um estudo piloto, randomizado, 
com vinte alunos do quarto e do quinto ano do curso de graduação em Medicina do 
Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) e da Universidade do Grande Rio 
(UNIGRANRIO). O estudo contou com algumas etapas, onde avaliou o conhecimento 
prévio dos alunos assim que chegaram. A primeira etapa foi comum a todos os alunos, 
com uma aula teórica tradicional. Um segundo teste foi aplicado após esta aula inicial. 
Depois o grupo foi dividido em dois através de sorteio. Um grupo teve aula com a peça 
anatômica, e o segundo grupo teve aula com a mesa anatômica. Depois outro teste foi 
aplicado para todos os alunos e assim poder avaliar a diferença de aprendizado entre os 
grupos. 
A aluna de Medicina da UNIGRANRIO Raquel Lima, 20 anos, fez parte do grupo 
escolhido para utilizar a mesa anatômica digital e ela demonstrou bastante interesse 
com o resultado. “A mesa mostra um potencial enorme se comparado ao material que a 
gente tem hoje, que é o atlas. Mas acho que ela atende como um instrumento de auxílio 
à peça anatômica, pois torna a visualização do fígado e de seus componentes muito mais 
dinâmica e acessível, já que dá a possibilidade de exibi-lo da maneira que você quiser”, 
disse a aluna.

Professores e alunos envolvidos no projeto de pesquisa realizado na Casa da Medicina
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Pós-graduação stricto sensu em construção

Um grupo de professores doutores de diversas especialidades médicas estão 
desenvolvendo dois mestrados profissionalizantes interdisciplinares. O Programa 
de Pós-Graduação de Gestão em Saúde envolve os departamentos de Medicina, 
Engenharia Industrial, Direito, Psicologia e Informática. Fundamentado em 
modelos nacionais e internacionais, este programa traz uma proposta de curso 
inovadora, voltada para a formação de profissionais de diversas áreas para gestão 
em instituições de saúde.
A proposta do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde é pioneira 
com integração em três eixos: interprofissional – todas as profissões da saúde; 
interformativo – integração com graduação em Medicina; e Interdisciplinar – 
integração de diversas áreas do saber. Este programa envolve os departamentos de 
Medicina, Psicologia, Direito, Química, Filosofia e Engenharia Industrial.
Em breve serão divulgadas as temáticas das linhas de pesquisas que farão parte dos 
programas de pós-graduação. 

Organizaram esse estudo o Professor 
Jorge Biolchini; o professor Bruno 
Rosa, que é professor da Medicina 
da UNIFESO e foi aluno da primeira 
turma do curso de Formação Docente 
da MEDPUC; o professor Daniel 
Zidde, professor da UNIFESO e 
aluno da terceira turma do curso de 
Formação Docente da MEDPUC; o 
professor Mauro Correia, professor da 
UNIGRANRIO; dois estudantes de 
graduação da Medicina da UNIFESO 
e a Milene Couras, que passou para os 
professores o conhecimento técnico 
necessário para eles ministrarem as 
aulas utilizando a mesa anatômica.
Os resultados serão divulgados em 
breve e três artigos científicos serão 
submetidos a revistas internacionais 
até o final do ano. 
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PUC-Rio apresenta projetos inovadores aplicados à área da saúde

“A medicina de vanguarda alia a melhor tecnologia e a maior humanidade. Educar os 
futuros médicos é gerar no presente os profissionais que farão o futuro”, falou o Prof. 
Hilton Koch, decano do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, durante o Simpósio 
Medicina e Inovação: Experiência de Interdisciplinaridade na PUC-Rio, realizado no 
dia 06 de julho, no salão da Pastoral. O evento reuniu em torno de 250 pessoas, médicos 
em sua maioria, para apresentar os grandes avanços que pesquisadores da universidade 
de diferentes áreas do conhecimento têm alcançado e aplicado à área da saúde. 
Na abertura do simpósio, o Reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 
Pe. Josafá Carlos de Siqueira S.J., ressaltou a importância das inovações obtidas através 
da Medicina aliada à tecnologia. “Tenho o sonho de construir um núcleo interdiscipli-
nar de referência na área médica na PUC-Rio, e os trabalhos aqui apresentados são o 
início da construção de uma Medicina Tecnológica”, falou o Reitor, que aproveitou o 
evento para homenagear o médico Clementino Fraga Filho, falecido em maio deste ano. 
“Era uma pessoa de alma grandiosa, muito ligado a Deus, que merece todas as home-
nagens por tudo que fez 
para a Medicina do nos-
so país”.
A contribuição que 
áreas do conhecimen-
to como Design e In-
formática têm dado 
à Medicina é muito 
grande, e na PUC-Rio 
têm sido desenvolvidos 
alguns trabalhos pionei-
ros. Muitos desses proje-
tos já eram conduzidos 



separadamente dentro da Universidade e foi a partir da construção do projeto de uma 
graduação em Medicina inovadora que se tornou possível uma maior integração. “En-
tramos em contato com os departamentos da PUC e com seus pesquisadores para saber 
quem desenvolvia pesquisa para a área da saúde e se estavam interessados em unir-se a 
nós, médicos. O resultado tem sido surpreendente”, afirmou o professor Hilton Koch.

Entre os projetos está a pesquisa com impressão 
3D de fetos desenvolvida pelo Prof. Jorge Lopes, 
coordenador do Núcleo de Experimentação 
Tridimensional (NEXT) e da linha de pesquisa 
em biodesign do laboratório Tecnologia e Saúde 
da PUC-Rio. Ela começou a ser desenvolvida 
em parceria com o médico Heron Werner 
Junior e possibilita a impressão de fetos em 
tamanho real a partir de exames de ultrassom, 
permitindo que grávidas cegas percebam através 
do tato a fisionomia e o formato do corpo dos 
seus bebês. 
A partir dessa pesquisa, avanços científicos 
permitiram, através de exames de imagem, 
navegar dentro do corpo humano e explorar 

outras áreas. A partir de então, Jorge Lopes, junto com uma equipe de designers e 
médicos, começou a explorar diversas possibilidades. Tem desenvolvido a impressão 
3D de diferentes órgãos, permitindo o estudo específico para diferentes casos clínicos, 
desde próteses ortopédicas a válvulas cardíacas. Com a navegação virtual e o trabalho 
de tratamento imagético dos softwares desenvolvidos, tem sido possível estudar 
possibilidades cirúrgicas para fetos antes mesmo deles nascerem.
Entre os diversos trabalhos com destaque internacional desenvolvidos pela equipe de 
Lopes, ele citou um caso, em parceria com a Fiocruz, de autopsia de um coração fetal 
que foi microtomografado e que está sendo publicado na Alemanha. “Temos toda a 
tecnologia necessária para desenvolver excelentes trabalhos aqui no Rio de Janeiro, sem 
precisar buscar em outros países. Basta apenas unirmos os profissionais e trocarmos 
experiências que o resultado será revelador”, finalizou o 
professor e pesquisador. 
Dando sequência ao evento, o coordenador executivo do 
MedLes e da linha de pesquisa e-health do laboratório 
Tecnologia e Saúde da PUC-Rio, professor André Lucena, 
falou sobre os softwares e aplicativos de âmbito médico 
desenvolvidos por sua equipe. O MedLes faz parte do 
Laboratório de Engenharia de Software e é o segundo 
maior laboratório dentro do departamento de Informática 
da PUC-Rio.
Lucena explicou alguns dos principais projetos feitos em 
parceria com a Apple no desenvolvimento de aplicativos em 
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IOS focados na medicina. Alguns deles são: o DocPad, que seria um tipo de Dropbox 
para todos os assuntos médicos; o Solução de Voz, que pretende minimizar o tempo 
que os médicos gastam após consultas e cirurgias escrevendo o prognóstico; o Pré Natal 
Digital, que já é um sucesso, para o acompanhamento de grávidas; e o Diapets, para 
diabéticos, que informa níveis de açúcar no sangue, quando aplicar insulina e quando 
se alimentar, tudo em forma de jogo e que será testado na Universidade de Stanford, 
nos Estados Unidos.
O encerramento do simpósio ficou por conta do Prof. Jorge Biolchini, coordenador 
de Pós-Graduação e Pesquisa do CCBS e do laboratório de Tecnologia e Saúde da 
PUC-Rio, que provocou a plateia a pensar novas possibilidades de interdisciplinaridade 
para inovação no campo da Medicina e suas diversas interfaces com outros campos do 
conhecimento.
“Multidisciplinaridade é o somatório de todos os conhecimentos e uma convergência, 
gerando resultados novos. A interdisciplinaridade trabalha na interface, gera novas 
zonas de conhecimento, diferentes perspectivas sobre o mesmo espaço, métodos e 
caminhos de desenvolvimento do conhecimento diferentes. O passo mais além é o 
da transdisciplinaridade, quando um determinado conhecimento atinge um grau de 
universalidade transversal a diferentes áreas. Inovação é a criatividade transformada em 
potencial de mudança. Na Medicina, inovar é aprimorar a qualidade da vida”.
Biolchini encerrou sua fala citando o jovem Albert Einstein, que em 1907 foi recusado 
a entrar como pesquisador na universidade por suas “ideias radicais”, e que anos 
depois afirmou: “Você não pode resolver problemas usando o mesmo modo de pensar 
que os criou”.



Reitor incentiva criação do 
Núcleo de Inovação e Tecnologia em Saúde

A realização do Simpósio Medicina e Inovação chamou atenção para a quantidade de 
projetos inovadores em desenvolvimento dentro da universidade. Dado este fato, o 
Reitor Pe. Josafá Carlos de Siqueira, S.J. solicitou ao decano do CCBS que fosse criado 
o Núcleo de Inovação e Tecnologia em Saúde – NITES com o objetivo de agregar todas 
as pesquisas que estavam em andamento na PUC-Rio relacionadas à área da saúde.
No dia 01 de agosto foi realizada a primeira reunião do NITES com decanos e 
pesquisadores da universidade para pensar um modelo de trabalho. Decidiram então 
convidar toda a comunidade PUC que tivesse projetos e linhas de pesquisa em assuntos 
relacionados a tecnologia na área da medicina e da saúde para participar de um Seminário 
de Inovação e Tecnologia em Saúde, que aconteceu no Dia Nacional da Inovação, 19 
de outubro. 
Quase 80 professores da PUC-Rio, de 13 departamentos e três unidades complementares, 
responderam ao primeiro chamado se mostrando interessados em participar do Núcleo. 
Todos receberam um formulário sobre linhas de pesquisa que, após respondidos, terão 
suas informações cruzadas para identificar linhas de pesquisa e interesses em comum.
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Seminário de Inovação e Tecnologia em Saúde 
marcou início do NITES

“É a primeira atividade do NITES, o núcleo mais recente da PUC que queremos ver 
funcionando a pleno vapor”, falou o magnífico Reitor da PUC-Rio, Pe. Josafá Carlos de 
Siqueira, S.J. ao abrir o Seminário de Inovação e Tecnologia em Saúde, que aconteceu 
no dia 19 de outubro, na Casa da Medicina. Ele agradeceu o interesse de todos os 
decanatos, departamentos e pesquisadores em participar deste novo projeto.
A criação do Núcleo representa a concretização de três demandas internas da 
universidade: “a união de áreas de excelência da universidade reconhecidas pelos órgãos 
governamentais e de fomento, com projeção nacional e internacional; pelo caráter 
interdisciplinar e interdepartamental do NITES, seguindo assim as metas estabelecidas 
pela reitoria; e a feliz junção entre saberes tecnológicos e saberes médicos, pois ambos 
são cada vez mais interdependentes, trazendo para a sociedade enormes facilidades e 
benefícios”.
O Reitor acredita que os resultados obtidos pelo Núcleo poderão contribuir muito 
para a sociedade. “A criação do NITES e a participação dos diversos departamentos e 
especialistas da PUC-Rio será de grande importância para o futuro da universidade, 
pois teremos a oportunidade de compartilhar as demandas e aspirações das diversas 
especialidades médicas, odontológicas e tecnológicas feitas com ar de sabedoria e 
pragmatismo, tudo voltado para a melhoria da saúde e da qualidade de vida das pessoas. 
Além das possibilidades econômicas que se abrem com essa junção dos saberes, em 
parcerias futuras com empresas públicas e privadas, vislumbra-se também a dimensão 
humanística de um serviço que poderá beneficiar centenas e milhares de pessoas que 
necessitam de um sistema de saúde mais ágil, eficaz e inclusivo”, encerrou o magnífico 
Reitor.
O decano do CCBS, Prof. Hilton Koch, destacou os avanços da Medicina da PUC-Rio, 
que durante algumas décadas desenvolvia apenas cursos lato sensu e passou a desenvolver 
diversas atividades, de pesquisa e extensão, passando a participar mais ativamente dentro 
da universidade e a contribuir efetivamente com outras áreas. “Temos acompanhado de 
perto tudo que a integração da Medicina com outras áreas do saber tem permitido de 
avanço no mundo e agora aumentaremos o desenvolvimento das ações que já existem 
dentro da universidade. Somando esforços teremos resultados impressionantes”, 
acredita Koch.
O coordenador de pós-graduação e pesquisa, Prof. Jorge Biolchini, organizou o seminário 
e apresentou resultados das suas pesquisas feitas sobre o papel que a área da saúde ocupa 
nas universidades da Europa, Estados Unidos e Canadá e sobre a produção científica 
mundial na área da saúde.
Segundo Biolchini, 47% da produção científica mundial dos últimos cinco anos é da 
área da saúde e os 53% restantes se dividem nas demais áreas do conhecimento. O 
Brasil ocupa a 13ª posição em produção científica mundial na área da saúde. 
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Na avaliação global de universidades, o QS University Rankings, a Faculdade de Medicina 
de Harvard ocupa o primeiro lugar. No ranking das universidades da América Latina, a 
PUC do Chile ocupa a 3ª posição, e a PUC-Rio a 15ª. Na PUC do Chile, cerca de 47% 
da verba financeira vem da área da saúde. Na Harvard Medical School, 62% do orçamento 
vem de pesquisa e inovação.
Levando todos esses aspectos em consideração, Biolchini mostrou como investir em 
pesquisa na área da saúde dentro da PUC-Rio pode impactar todos os resultados da 
universidade. Tanto financeira, quanto científica e tecnologicamente, o NITES poderá 
trazer investidores para os projetos que já estão em desenvolvimento e buscando apoio 
para desenvolver novos; poderá também ajudar a universidade a subir nos rankings 
educacionais, proporcionando maior visibilidade e interesse de toda a cadeia de 
stakeholders; além de impactar socialmente nos múltiplos eixos dimensionais.
Ao final do seminário alguns pesquisadores presentes falaram um pouco das suas 
linhas de pesquisa e se mostraram muito interessados em cooperar mutuamente, além 
de surgirem ideias para novas pesquisas. O próximo passo será montar uma agenda 
programática, a elaboração de um website e a realização de reuniões específicas para 
otimizar o desenvolvimento do trabalho.
O Prof. Jorge Biolchini preparou o regimento interno do Núcleo junto com Solange 
Freiria, coordenadora administrativa da MEDPUC, submeteram à apreciação da 
assessoria jurídica da universidade. No dia 20 de outubro a criação do NITES foi 
aprovada na reunião da Reitoria e será apresentada pelo decano Prof. Hilton Koch ao 
Conselho Universitário.



Entre os diversos projetos desenvolvidos recentemente está o 
projeto que mais tem sido alvo de especulações: a Graduação. 
Muitas etapas foram concluídas e, no dia 19 de julho o Projeto 
Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina foi entregue 
pelo Decano do CCBS, Prof. Hilton Koch, ao Reitor da PUC-
Rio, Pe. Josafá Carlos de Siqueira, S.J. O projeto precisa passar 
por diversos trâmites internos para só depois de aprovado ser 
submetido ao Ministério da Educação. Não tem um prazo 
definido para isso acontecer.
O Núcleo Docente Estruturante que desenvolveu o PPC foi 
composto por profissionais da área médica e da educação. 
André Volschan, Cristina Clare, Denise Scofano, Jorge Biolchini, Kelly Barbato, Lilian 
Scheinkman e Solange Freiria trabalharam incansavelmente durante um ano para 
preparar um projeto inovador, que tem recebido muitos elogios de especialistas.
Após abertura de concor-
rência, escolha do melhor 
projeto e alinhamentos di-
versos coordenados pela su-
pervisora de administração 
Patrícia Cavalari, a Casa da 
Medicina entrará em obra 
e o casarão será reformado 
internamente para receber 
a sede do NITES.

Criado Departamento de Medicina da PUC-Rio

Após 63 anos de atividades dentro da Universidade, a Medicina virou Departamento.
No dia 26 de outubro, o Conselho Universitário da PUC-Rio aprovou por unanimidade 
a criação do Departamento de Medicina. Tal aprovação foi resultado de uma série de 
atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas ao longo dos últimos anos.

Reunião do Conselho Universitário
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