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Revista FAPESP - ed.233 - julho 2015
Para promover uma cultura de integridade 

Conferência mundial discute experiências educativas que promovem boas práticas 
científicas desde o início da carreira dos pesquisadores.

O desafio de disseminar boas práticas científicas desde os primeiros estágios da carreira 
dos  pesquisadores  foi  uma  das  questões mais ressaltadas na 4ª Conferência Mundial 
sobre  Integridade  Científica, que reuniu no Rio de Janeiro cerca de 500 profissionais de 
mais  de  45  países,  entre  os dias 31 de maio e 3 de junho. Cerca de duas dezenas de 
apresentações  mostraram  resultados de programas de educação e treinamento criados 
em vários lugares do mundo para promover uma cultura de integridade em universidades 
e  instituições  de  pesquisa, num sinal de que o debate sobre honestidade acadêmica já 
não  se  restringe à formulação de diretrizes éticas e às punições de casos de fabricação 
de  dados,  falsificação  e  plágio – principais  focos  no  campo  da  discussão  sobre má 
conduta  na  pesquisa.  O  debate  atual, diga-se, já inclui até a preocupação com alunos 
de  ensino  médio,  que  desde  cedo têm contato com ferramentas capazes de facilitar o 
plágio em trabalhos escolares.
Veja mais em: http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/07/13/para-promover-uma-cultura
-de-integridade/
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CIÊNCIA

Profa. Dra. Mônica da Silva Nunes, 
professora do curso de 

Medicina da Universidade Federal do Acre.

imagens: UFAC



- entrevista

Abaixo, entrevista com a  Profa.  Dra.  Mônica  da  Silva  Nunes,  professora  do  curso de 

Medicina  da  Universidade  Federal  do  Acre  com  experiência  na  área  de  Parasitologia,

Epidemiologia,  interesse  na  área  de  Protozoologia  Humana e Epidemiologia de Doenças 

Infecciosas e Parasitárias da Amazônia. Atua como médica extensionista em áreas indígenas, 

rurais e ribeirinhas na Amazônia brasileira (AC e AM).
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Conte-nos como foi contratada na Universidade Federal do Acre.? 
Dra. Mônica:  Prestei  concurso  em 2008 e no mês de dezembro assumi a vaga. 
Por um ano ministrei aula no curso de Saúde Coletiva, e desde 2009 participo de 
varias disciplinas do curso de Medicina.

 O  TDR  lançou  este  ano  financiamento  para pesquisa de malária residual. 
Considerando   a   diminuição  de  casos notificados  na  região  Amazônica, 
quais  os  desafios  que  os serviços de vigilância enfrentarão para eliminar 
a malária residual nestas regiões?
Dra. Mônica:  Considerando  a  conjuntura  atual,  o  desafio  maior  é  manter as 
equipes  de  vigilância  de campo bem estruturadas, pois sempre que o problema 
diminui   há   uma  tendência  de  direcionar  os  recursos  para  outras  áreas  ou 
programas.   Além   disso,  a  malária  residual  pode  ser  assintomática  ou  com 
sintomas   menos   intensos,   retardando   a   detecção   passiva   de   casos.   E 
obviamente,   com   menos   caso   de   malária,   a   resistência  da  população  a 
determinadas  medidas  de  controle,  como uso de mosquiteiros impregnados ou 
dedetização de ambientes internos é dificultada. 

 Quais   as  dificuldades  encontradas  pelos  pesquisadores  para  financiar 
projetos voltados à região Amazônica?
Dra. Mônica:  As  dificuldades são imensas. Para pesquisadores localizados  em 
instituições  amazônicas,  faltam  fontes  de  financiamento,  que quando existem 
fornecem  recursos  de  pequena  monta. Falta infraestrutura adequada, recursos 
humanos,  bons  alunos  para  participarem  dos projetos. Já para pesquisadores 
localizados fora da região amazônica, a distância é uma grande dificuldade.  São 
tantas que nem cabe aqui...

«Considerando  a  conjuntura 
 atual,  o  desafio  maior  é  manter 

as equipes  de  vigilância  de
 campo bem estruturadas, 

pois sempre que o problema 
diminui   há   uma  tendência 

 de  direcionar  os  recursos  para 
 outras  áreas  ou  programas»

 Há  alguns  anos  parte  dos alunos de medicina inscritos na UFAC eram do 
estado   de   Rondônia.  Este  perfil  mudou?  Se  não,  qual  o  impacto  nas 
Unidades  de  Saúde  já  que  é  mínima  a  possibilidade  destes  alunos  se 
estabelecerem no Acre?  
Dra. Mônica:  Sim,  o  perfil  mudou. O curso recebe alunos de todos os estados 
do  Brasil.  So  na  ultima  inscrição,  houve 11 mil inscritos de todas as partes do 
Brasil. Na última turma, a maioria dos alunos convocados para matricula eram do 
Sudeste do Brasil (SP, MG e RJ). Também há muitos alunos do Nordeste. Após a 
adesão  da  UFAC  ao  Enem e ao SISU diminuiu significativamente o número de 
alunos  acreanos  que  conseguem  ser  aprovados para o vestibular de Medicina 
local.  Mesmo  sendo  de  fora  há vários alunos que fazem residência no Acre. A 
fixação  de  médicos  e responsabilidade do governo do Estado e das prefeituras, 
já  que  o  acesso  as  vagas,  pela  legislação  brasileira,  e  universal.  A  política 
adotada  tem  sido  aumentar  o  número  de  médicos  formados  para  que mais 
médicos  fiquem  no  estado. Assim, de 40 vagas existentes em 2002, hoje há 80 
vagas na UFAC, 40 vagas na UNINORTE (universidade particular) e a promessa 
de  abertura  de  mais  um  curso  de  Medicina  em  Cruzeiro  do Sul. Setores da 
sociedade  acreana  querem  ainda legalizar de forma automática os diplomas de 
médicos acreanos expedidos no Exterior, como Cuba e Bolívia, a exemplo do que 
já  ocorre  com  o  programa Mais Médicos. Na minha opinião, para a fixação dos 
médicos de fora  a  residência  local  tem  que  ser fortalecida, pois os formandos 
acabam  indo  para outros estados por procurarem uma residência melhor, ou às 
vezes especialidades que não existem no Acre. 



espaço-comissões

USP e Profissões 
No  dia  14  de  agosto o IMT recebeu, dentro do programa «A USP e as Profissões», 50 
alunos  do  ensino médio de várias escolas privadas. Os alunos visitaram os laboratórios 
de   Soroepidemiologia,   Helmintologia,   Micologia   Médica,  Parasitologia,  Virologia  e 
Protozoologia. Veja algumas imagens

-culturanfo

3

Divisão Acadêmica (texto enviado pela comissão) 
Concurso  de  Livre-Docente:  Estarão  abertas  no  período  de  21  de setembro a 05 de 
outubro   de   2015,  das  8h30  às  12h00  e  das  13h30  às  16h30,  nos  dias  úteis,  de 
segunda-feira  a  sexta-feira,  na  Divisão  Técnica  Acadêmica  do  IMT,  as inscrições ao 
concurso  público  para  obtenção  do título de Livre-Docente nas áreas de Epidemiologia 
e Virologia. O  Edital  completo está disponível no site do IMT e mais informações podem 
ser obtidas na Divisão Técnica Acadêmica.
O link para acesso ao edital é: http://www.imt.usp.br/sobre-o-imtsp/concursos-e-editais

No  dia  10/08/2015,  foi  realizada  a  eleição para escolha do Diretor do IMT/USP com o 
seguinte resultado:
Profa. Dra. Ester Cerdeira Sabino - 11 (onze) votos;
Prof. Dr. Heitor Franco de Andrade Júnior - 2 (dois) votos.
Conforme a Portaria IMT 09/2015, a eleição para Vice-Diretor ocorrerá no dia 11/09/2015
das 10h00min às 10h40min na Sala de Reuniões da Diretoria. São eleitores os membros
do Conselho Deliberativo do Instituto. 
 

Comissão de Pós-Graduação (texto enviado pela comissão) 
No   dia   24.06.2015   no   anfiteatro   Mário   Camargo   a  aluna  Lícia  Natal Fernandes 
apresentou  a  tese  de  doutorado sobre o tema: “Identificação de infecção por Flavivírus 
em  mosquitos  (díptera:  Culicidae) coletados em áreas verdes da cidade de São Paulo”. 
A   banca   foi   composta   pelo  orientador,  Dr.  José  Eduardo  Levi,  e  pelos  membros 
Prof.  Dr.  Francisco  Chiaravalotti  Neto  (FSP-USP),  Dr.  Jansen  de  Araújo  (ICB-USP), 
Dr.  Luiz  Eloy  Pereira  (IAL)  e  Profa. Dra. Ester Cerdeira Sabino (IMT-USP). A aluna foi 
aprovada por unanimidade. 

Comissão de Recicla IMT  (texto Agência USP)   
Nos  dias  05, 12, 19 e 26  de  agosto  ocorreu  o  Projeto  de  Formação  Socioambiental  
dos   Servidores   da   USP   no   Instituto   de   Medicina  Tropical  (IMT),  envolvendo  as 
Unidades  do  Quadrilátero Saúde-Direito (QSD),  que  agora passam a integrar as ações  
da  SGA.  O  projeto  foi  organizado  pelo  Quadrilátero e é direcionado a funcionários da 
USP interessados na  capacitação PAP 4,  pela  Superintendência  de  Gestão  Ambiental 
(SGA),  além  de  funcionários  de  outros  vínculos,  alunos  e  estagiários  das  unidades 
pertencentes  ao   QSD:    Escola   de   Enfermagem  (EE),    Faculdade  de  Direito  (FD),  
FMUSP,   Faculdade   de   Saúde  Pública  (FSP)  e   Instituto de Medicina Tropical  (IMT).
Veja mais em: http://www.eventos.usp.br/?events=imt-recebe-curso-de-formacao-
socioambiental-para-servidores-da-usp 

fotos ao lado: SCAPI - Almir RF e Maria Iranides S.O.

fotos: Susana A. Z. Lescano

O espetáculo “O Capote”, uma adaptação de Drauzio Varella e Cássio
Pires   para   o  conto  do  escritor  russo  Nikolai  Gógol  (1809 - 1852 ), 
fica  em  cartaz  no CCBB -  Centro  Cultural  Banco do Brasil, de 25 de 
julho a 21 de setembro. Veja detalhes:
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/07/1659507-montagem-de
-o-capote-ressalta-ironia-da-escrita-de-nicolai-gogol.shtml 

Formação Socioambiental 
no IMT - SGA-USP/QSD

Dra. Wanda M. Risso Günther 
Prefeita do campus do 

Quadrilátero da Saúde/Direito

Participantes e palestrantes
na formação Socioambiental



espaço-CADM
Teste de hidrantes e sirenes
Foram  realizados  no  dia  13  de  agosto,  testes  necessários  para a 
manutenção  dos  hidrantes do prédio 2 visando atender aos requisitos 
para  obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. As sirenes 
de   ambos   os   prédios  também  foram  testadas  para  verificar  seu 
funcionamento e alcance. Estes testes contaram com o apoio da CIPA, 
funcionários da manutenção, administração e brigadistas.
Veja algumas imagens do evento:
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Expediente

           O  câncer  de  cabeça  e  pescoço  é  um  termo  amplo  que abrange 
           tumores  que  surgem  nas  células  epiteliais  dos  seios  paranasais, 
           cavidade   nasal,   cavidade   oral,   faringe   e  laringe.  O  carcinoma 
           epidermóide (CECP) é o tipo de neoplasia mais freqüente (>90%) em 
           cavidade  oral  e orofaringe. Mundialmente, o CECP é o sexto tipo de 
           câncer mais comum com cerca de 650.000 novos casos por ano. 
           Os  principais  fatores de risco para o desenvolvimento é o tabagismo 
           e   o   álcool,   sendo   o   tabagismo   considerado   o   fator  de  risco 
           isoladamente  com  forte  efeito dose-resposta. A associação dos dois 
           fatores aumenta ainda mais o risco.
            A   infecção   viral   é   um   fator   de   risco  associado  a  dois  sítios 
           específicos,  o  HPV  (Papiloma  Vírus  Humano)  está  associado  ao 
           câncer de orofaringe e o EBV (Vírus Epstein-Barr) para carcinoma de 
           nasofaringe. 
           Os  sinais  e  sintomas  podem  incluir  o  aparecimento de um nódulo, 
           ferida que não cicatriza, dor de garganta que não melhora, dificuldade 
           para  engolir  e  alterações  na  voz  ou  rouquidão.  Entretanto, estes 
           sintomas também podem ser causados por outras condições clínicas. 
           O   desenvolvimento  do  CECP,  bem  como  seu  tratamento,  causa 
impacto  significativo  na  qualidade  de  vida dos pacientes tanto em termos 
estéticos  quanto  funcionais.  No  Brasil,  cerca  de  2/3  dos  pacientes com 
CECP   são   diagnosticados   em   estádio   avançado  da  doença,  III  e  IV, 
geralmente  com  comprometimento  de  linfonodos  regionais. A sobrevida a 
longo  prazo  desses pacientes é em torno de 30% sendo que a mortalidade 
esta   relacionada   principalmente  à  recidiva  locorregional ,  metástases  à 
distância ou do aparecimento de segundos tumores primários. 
Os  pacientes com carcinoma localmente avançado são tratados por cirurgia, 
quando factível, seguida de radioterapia ou quimiorradioterapia. 
O  câncer  de  cabeça  e pescoço tem alto potencial de prevenção, visto sua 
relação   intrínseca  com  o  tabagismo  e  etilismo.  Campanhas  voltadas  a 
reduzir  o  início  dos  hábitos, principalmente entre jovens, são prioritárias e 
merecem  forte  apoio  da  população.  Segundo recomendações do INCA, é 
essencial  manter  uma boa higiene bucal e fazer uma consulta odontológica 
de  controle  a  cada  ano.  Uma  dieta saudável, rica em vegetais e frutas, é 
também fator de prevenção.

palavra do colaborador

CÂNCER DE CABEÇA-PESCOÇO

Dra. Fátima Solange Pasini
Farmacêutica – Especialista em Laboratório

Departamento de Radiologia e Oncologia - FMUSP
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