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Editorial

Em nosso se-
gundo ano de ges-
tão não poderia 
perder esta opor-
tunidade de nos 
dirigir a todos que 
construíram e estão 
construindo nossa 
Faculdade de Ciên-
cias Médicas de São 
José dos Campos - 
HUMANITAS.

Hoje a Faculda-
de sente-se segura 
para desenvolver e 
vencer seus princi-
pais desafi os. Isso 
porque ela não de-
pende apenas de 

seus dirigentes for-
mais, por mais de-
dicados que sejam. 
Ela refl ete o traba-
lho de funcionários 
e estudantes com-
penetrados e com-
prometidos com o 
progresso da facul-
dade que em última 
instância, envolve 
seus próprios pro-
gressos, oferecendo 
melhores condições 
de saúde à toda po-
pulação de São José 
dos Campos e da 
região em que está 
inserida. Enfrentar 
o futuro sem espíri-
to empreendedor e 
inovador é o mes-
mo que privilegiar 
a inércia e fi car na 
contramão do de-
senvolvimento.

Instituímos e 
foi de fundamental 
importância as no-
vas técnicas de en-
sino para o melhor 

equacionamento do 
aprendizado e da 
integração estudan-
tes e professores.

Iniciativas como 
o Ensino Basea-
do em Problemas 
(PBL), largamente 
utilizado em países 
europeus e no Ca-
nadá, foram insti-
tuídas desde o iní-
cio de nosso curso 
médico. Programas 
de Educação à Dis-
tância e de Pós Gra-
duação também se-
rão implantados no 
próximo ano. Esta-
mos convictos de 
que sem a profunda 
revisão do modelo 
de ensino/apren-
dizagem, por meio 
de projeto pedagó-
gico inovador, não 
contemplaremos as 
necessidades que 
se descortinam em 
futuro próximo.

As condições 
geopolíticas e de 
saúde da cidade de 
São José dos Cam-

pos, possibilitam 
gestão acadêmi-
ca inovadora e um 
maior aproveita-
mento dos recur-
sos humanos pelas 
condições da infra-
estrutura existen-
te, possibilitando o 
oferecimento de um 
curso de medicina 
interativo.

A HUMANITAS 
tem plena cons-
ciência dos novos 
desafi os a serem 
vencidos com a 
implantação das 
propostas de mu-
danças, mas está 
totalmente conven-
cida de que a hie-
rarquia do mérito e 
da excelência aca-
dêmica deve preva-
lecer na Faculdade 
para consagra-la, 
def init ivamente, 
como instância de 
desenvolvimento 
em todas as áreas 
do conhecimento da 
saúde com efi ciên-
cia e produtividade, 
apesar de todas as 
difi culdades viven-
ciadas desde 2012, 
quando se implan-
tou defi nitivamente 
a estrutura da fa-
culdade nessa cida-
de de São José dos 
Campos. Vencemos 
essa etapa em 2017 
e os resultados al-
cançados traduzem 
nossa capacidade 
para enfrentar e 
vencer desafi os que 
muitos achavam in-
transponíveis.

 Para o pró-
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Humanitas implanta 5S para melhoria da 
qualidade e efi ciência Texto e Fotos: Bianca Totti

ximo ano intensi-
fi caremos nossos 
esforços para esta-
belecer metas cada 
vez mais ambicio-
sas no ensino, na 
pesquisa, e na ex-
tensão, alicerçadas 
pela excelência aca-
dêmica que esta-
mos desenvolvendo 
na HUMANITAS.

Ainda que du-
videm os pessimis-
tas, vivemos um 
momento de ini-
gualável desenvol-
vimento no ensino 
com oportunida-
des de mudanças, 
crescimento, de-

senvolvimento e 
reconhecimento. 
Aceitamos críticas 
e sugestões, mas, 
temos claro que só 
são úteis e constru-
tivas quando funda-
mentam propostas 
coerentes, realistas 
e viáveis. Mesmo 
na divergência, so-
mos parceiros na 
luta pelo engrande-
cimento acadêmico, 
pois, pertencemos 
a grande família 
HUMANITAS.

No entanto é 
importante que as-
sumamos o com-
promisso de empu-

nhar a bandeira do 
progresso dos no-
vos tempos, pois, é 
sempre noite para 
aqueles que não 
querem prosperar.

Ao desejar a to-
dos que 2019 seja 
repleto de alegrias 
aproveitamos o en-
sejo para agradecer 
nossa Mantenedo-
ra por tudo que foi 
feito e permitido vi-
sando o crescimen-
to da HUMANITAS. 
O resultado do tra-
balho de todos está 
na imagem e no 
prestígio que des-
frutamos hoje, con-

quistado pelo traba-
lho responsável, e 
com muita efi ciên-
cia por toda nossa 
comunidade.

Finalizo com 
uma das falas de 
Indira Gandhi que 
merece a refl exão 
de todos nós neste 
momento quando 
diz que “há dois ti-
pos de pessoas: As 
que fazem as coisas 
e as que fi cam com 
os louros. Procu-
re fi car no primeiro 
grupo: Há menos 
competição lá”.

A Humanitas 
realiza atualmente 
a implantação do 
5S, um processo re-
conhecido mundial-
mente de melhoria 
da qualidade orga-
nizacional, proces-
sos e aumento da 
efi ciência.

Esse é um ca-
pítulo importante 
da fase de cresci-
mento sustentável 
por qual a faculda-

de tem passado. O 
pontapé inicial para 
alcançar a excelên-
cia nos processos 
foi dado no dia 22 
de agosto de 2018 
com a primeira reu-
nião sobre o 5S com 
a MFC Consultoria 
e Educação Corpo-
rativa. A empresa 
é especializada em 
oferecer soluções 
simples e efi cazes 
em gestão empre-

sarial, qualidade, 
meio ambiente, pla-
nejamento estraté-
gico, RH, motiva-
ção e integração de 
equipes.

O 5s é uma fer-
ramenta de quali-
dade contínua, que 
permite criar uma 
cultura de discipli-
na, identifi cação de 
problemas e opor-
tunidades de me-
lhorias. A proposta 

é reduzir o desper-
dício de recursos, 
espaço e tempo, de 
forma a aumentar a 
efi ciência operacio-
nal, tudo isso man-
tendo a qualidade 
de vida do funcio-
nário.

O Grupo Ges-
tor do 5S é forma-
do por: Dr. Luiz A. 
Vane, Diretor Geral, 
Claudia Soares, Di-
retora Administra-
tiva e Financeira, 
Dr. Rinaldo Aguilar, 
Diretor de Ensino, 
Pesquisa e Exten-
são, Lucélia Costa, 
RH, Fabiana Santos, 
Financeiro, Denise 
Serrano, Bibliote-
ca, Viviane Ferrei-
ra, Espaço Docente, 
Lucas Vane, Ma-
nutenção/TI, Gra-
siele Pujol, Secre-

seguesegue
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taria Acadêmica e 
Wellington Vicente, 
Representante da 
Direção.

Representante 
da Direção neste 
projeto, o colabo-
rador Wellington 
Vicente afirma que, 
para atingir um óti-
mo conceito em 
qualidade e alcan-
çar a satisfação dos 
clientes, é preci-
so trabalhar como 
um organismo vivo 
onde todos os pro-
cessos devem fun-
cionar em perfeita 
sincronia, buscando 
resultado simples e 
excelência nos pro-
cessos. “Ao longo 
da minha formação 
tive contato com al-
gumas ferramentas 

de qualidade e fazer 
parte de uma im-
plantação me deixa 
extremamente fe-
liz”, diz Wellington.

Ele também 
explica que os 5s’s 
na Humanitas são: 
Seletividade, Sis-
tematização, Sem 
Sujeira, Saúde e 
Socialização. Ini-
cialmente estão 
sendo trabalhados 
os três primeiros 
itens, que já impac-
taram positivamen-
te a visão e a atitu-
de dos funcionários. 
“Todos os setores 
estão mais limpos 
e organizados, é 
visível o esforço da 
equipe para com-
pletar tudo que é 
proposto, e é apa-

rente a ansiedade 
para os próximos 
passos”, conta o 
responsável.

Raffaela Dias, 
Assistente da Dire-
ção, concorda que 
a implantação do 
5S está sendo mui-
to bem recebida por 
todos. “O 5s criou 
uma cultura de or-
ganização na em-
presa, onde tudo 
deve estar em seu 
devido lugar, pos-
sibilitando a redu-
ção de desperdício, 
materiais, dinheiro, 
otimização do tem-
po, além do aumen-
to da produtividade 
dos funcionários”, 
disse Raffaela.

Os principais 
problemas encon-

trados neste início 
de implantação re-
ferem-se à organi-
zação de materiais 
e componentes que 
estão sendo solu-
cionados rapida-
mente, dando le-
veza e ordem aos 
ambientes.

“Por isso conta-
mos com o empe-
nho e colaboração 
de todos para uma 
implantação/aplica-
ção de sucesso, sei 
a importância de 
trabalharmos jun-
tos, e sei que so-
mos capazes de ter 
100% de qualidade 
não só em nossos 
setores, mais em 
nossas vidas!”, con-
clui Wellington.

Humanitas entra para a Comissão de Acompanhamento 
e Monitoramento das Escolas Médicas

O Diretor de En-
sino Pesquisa e Ex-
tensão da Humani-
tas Prof. Dr. Rinaldo 
Henrique Aguilar da 
Silva foi designado 
como Membro Inte-
grante da Comissão 
de Acompanhamen-
to e Monitoramento 
das Escolas Médicas 
do Brasil (CAMEM).  
Essa nomeação foi 
publicada no Diário 
Oficial da União em 
02/01/2019, Edição 
1-A, seção 2, página 
14.

Dentre as princi-
pais atribuições dos 
membros da CAMEM 
destacam-se:

• participar dos 
processos de avalia-

ção relacionados a 
cursos de graduação 
em Medicina, com 
vistas a auxiliar os 
procedimentos regu-
latórios;

• realizar visitas 
de avaliação in loco 
na fase de execução 
dos projetos de im-
plantação dos novos 
cursos de medicina;

• produzir rela-
tórios de avaliação 
in loco com base em 
análise abrangente 
do projeto e dos da-
dos recolhidos duran-
te as visitas;

• elaborar pare-
cer conclusivo para 
efeito de ato regulató-
rio, a partir dos dados 
colhidos no instru-

mento “Diagnóstico 
Situacional de Cursos 
de Medicina”, chan-
celado em conjun-
to pela Diretoria de 
Desenvolvimento da 
Educação em Saúde 
- DDES/SESu e pela 
Diretoria de Regula-
ção da Educação Su-
perior - DIREG/SE-
RES;

• elaborar pare-
cer conclusivo para 
efeito de ato regu-
latório dos cursos a 
partir dos relatórios 
emitidos por ocasião 
das visitas;

• comunicar ofi-
cialmente e em cará-
ter imediato à SESu 
sobre inadequações 
no processo de fun-

cionamento do curso 
verificadas durante 
as visitas de acom-
panhamento e moni-
toramento, para que 
aquela Secretaria 
possa, imediatamen-
te, repassar tais infor-
mações à Secretaria 
de Regulação e Su-
pervisão da Educação 
Superior – SERES.

Com essa nome-
ação a Humanitas 
passa a fazer parte 
de um seleto grupo 
de Professores e Es-
colas Médicas que 
contribuem para a 
formulação de estra-
tégias e melhorias 
do ensino médico no 
Brasil.



O primeiro en-
contro do estudan-
te de Medicina com 
o conhecimento da 
Anatomia Humana 
fica guardado para 
o resto da vida. É 
o grande momento 
de longa jornada de 
aprendizado, no qual 
o aluno, pleno de an-
siedade, começa a 
entender por dentro 
o complexo mecanis-
mo de funcionamen-
to do organismo e a 
descobrir as inúme-
ras possibilidades da 
ciência médica. Os 
tempos mudaram e 
aquele cadáver mer-
gulhado em formol 
estirado em am-

biente insalubre não 
está mais na mesa 
de dissecção. Não 
que a moderna lição 
de anatomia deixou 
de se valer do corpo 
físico para iniciar o 
processo de apren-
dizagem prático da 
medicina. Ele é fun-
damental e está pre-
sente em laboratório 
conservado em téc-
nicas avançadas de 
preservação não for-
molizada, além das 
peças alemãs em re-
sina apoiarem os es-
tudos do fascinante e 
desafiador universo 
biológico do corpo 
humano. A novidade 
tecnológica é a Mesa 
de Dissecção Virtual 
em 3D, equipamento 
que situa a Faculdade 
de Ciências Médicas 
de São José dos Cam-
pos- Humanitas na 
vanguarda da difusão 
do conhecimento da 
Anatomia das escolas 
de Medicina do Brasil.

A Mesa Anatômi-

ca Virtual nos permite 
realizar com precisão 
digital simulações de 
procedimentos re-
alistas em três di-
mensões. Trata-se 
de uma ferramenta 
fundamental para 
formar profissionais 
com responsabilida-
de técnica, ponto de 
partida da ética na 
Medicina. A tecnolo-
gia proporciona ex-
periências fantásticas 
de aprendizado, pois 
abre o acesso a parti-
cularidades do corpo 
humano que a Ana-
tomia física não per-
mite e, sem dúvida, 
hoje é o grande dife-
rencial da transmis-
são do conhecimento 
da Anatomia no am-
biente acadêmico.

A direção da Fa-
culdade de Ciências 
Médicas de São José 
dos Campos – Huma-
nitas, em conjunto 
com o corpo docente, 
dimensiona a impor-
tância do investimen-

to em tecnologia de 
ponta como um dos 
objetivos da institui-
ção de ensino, como 
prova da capacidade 
da iniciativa privada 
de promover ensino, 
extensão e pesquisa 
de excelência no Bra-
sil.

Ao todo 240 alu-
nos da Humanitas 
tiveram experiência 
acadêmica no mo-
derno laboratório da 
faculdade e, no próxi-
mo semestre, outros 
60 terão a primei-
ra lição de Anato-
mia. Os protocolos 
de biossegurança da 
instituição são extre-
mamente rígidos e 
seguem padrão in-
ternacional para que 
o aluno tenha acesso 
ao conhecimento da 
Anatomia de forma 
segura e abrangente, 
condição necessária 
à formação do mé-
dico de qualidade de 
que o Brasil precisa.
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Em comemoração ao Dia do Livro e da 
Biblioteca, a Humanitas realizou a II Sema-
na da Biblioteca de 26 a 31 de outubro.

O evento esclareceu dúvidas sobre uso 
e manutenção da biblioteca e dos livros que 
ficam disponíveis no acervo.

Com um toque de humor, a equipe da 
Biblioteca desenvolveu personagens que 
ilustram alguns “vírus” com características 
bem específicas para discutir o assunto de 
um modo mais leve. Para encerrar as ativi-
dades, os alunos entregaram livros doados 
para uma escola estadual de SJC.

Humanitas realiza atividades em comemoração 
do Dia do Livro e da Biblioteca

COMO FUNCIONA
HUMANITAS - Na vanguarda da lição de Anatomia

Profa. Dra. Aleteia 
M. Fernandes 
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Prof. Dr. Koshiro Otani realizou a 
palestra “Empoderamento”

1º Encontro Científi co da Humanitas reúne 
estudantes e profi ssionais da região

Prof. Dr. Koshiro Otani realizando
exercícios aeróbicos

Nos dias 19 
e 20 de outubro, 
aconteceu o 1º En-
contro Científi co da 
Humanitas em São 
José dos Campos. 
A abertura solene 
contou com a pre-
sença do Prof. Dr. 
Luiz Antonio Vane, 
diretor-geral da fa-
culdade, do Prof. 
Dr. Rinaldo H. Agui-
lar da Silva, Diretor 
de Ensino, Pesqui-
sa e Extensão, e 
do Prof. Dr. José 
Roberto Rodrigues, 
professor e coorde-
nador da Comissão 
Própria de Avaliação. 
“Gostaria de agra-

decer imensamente 
aos nossos diretores, 
professores e funcio-
nários que não me-
diram esforços para 
a realização deste 
evento. Mas deixo 
um agradecimento 
especial aos nossos 
estudantes, sem vo-
cês nada disso seria 
possível”, disse Dr. 
Vane em suas pala-
vras de abertura do 

simpósio.
O evento reu-

niu mais de 300 es-
tudantes e profi s-
sionais da área que 
tiveram a oportuni-

dade de participar de 
cerca de 14 palestras 
e 8 ofi cinas com os 
principais nomes da 
Medicina na região. 
A Abertura Solene 
também contou com 
apresentação do 
Quarteto de Músicos 
da Orquestra Luzes.

Em seguida, o 
palestrante convida-
do Prof. Dr. Koshi-
ro Otani realizou a 
palestra “Empode-
ramento”. Durante 
o papo descontra-
ído, Dr. Koshiro fa-
lou da importância 
de manter a mente 
saudável, de acordo 
com três pontos da 
psicologia positiva: 
tempo de qualidade 

com pessoas espe-
ciais, experimentar 
a gama de ações 
humanas e praticar 
exercícios aeróbicos 
regularmente.

“Cada um é 
responsável 

pelo seu 
próprio 
destino 
e este é
 traçado 
por suas 
atitudes”

“Uma pesquisa 
recente mostra que 
o curso mais popular 
em Harvard, hoje, é 
o que busca trazer 

seguesegue
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no e este é traçado 
por suas atitudes. 
É fundamental ten-

felicidade. Cada um 
é responsável pelo 
seu próprio desti-

tar manter a saúde 
mental equilibra-
da e consequente-

mente estar feliz”, 
afirma Koshiro.

Público durante o Simpósio 
Científico da Humanitas 

Estudantes expõem seus trabalhos para os 
convidados presentes ao simpósio 

Alunos receberam premiação 
do diretor-geral da faculdade, 

Prof. Dr. Luiz Antonio Vane 
Apresentação do Quarteto de 
Músicos da Orquestra Luzes 
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Consolidado de Atividades de Educação em Saúde 
Programa Integrador - 2º semestre de 2018

A parceria fir-
mada entre a Fa-
culdade Humanitas 
e a Prefeitura de 
São José dos Cam-
pos já começa a dar 
frutos. No início de 
2018, os alunos de 
medicina passaram 
a frequentar Uni-
dades Básicas de 
Saúde por meio do 
Programa Integra-
dor da Instituição. 
Este programa visa 
à interação dos alu-
nos com a comu-
nidade e equipes 
de saúde a fim de 
contribuir com os 
serviços de saúde 
prestados pelo mu-
nicípio, bem como 
possibilita que os 
estudantes desen-

volvam competên-
cias profissionais 
em cenários reais.

No segundo se-
mestre de 2018, os 
alunos frequenta-
ram as UBS Putim, 
Parque Interlagos, 
Eugênio de Melo, 
Campos de São 
José e Buquirinha 
e, além de aprende-
rem muito com as 
equipes e os muníci-
pes, tiveram a opor-
tunidade de atuar 
na educação em 
saúde, planejando 
e executando diver-
sas atividades junto 
a comunidade. 

 Ao total, fo-
ram realizadas 70 
ações educativas, 
sobre 13 temas di-

versos, que alcan-
çaram 4292 muní-
cipes. A maior parte 
das atividades foi 
desenvolvida nas 
UBS, porém esco-
las públicas, cen-
tro de referência de 
assistência social 
(CRAS), asilo e es-
paços comunitários 
também foram uti-
lizados. 

Em alguns ca-
sos os alunos auxi-
liaram a implantar 
atividades, como 
por exemplo, o 
grupo de asma na 
UBS do Buquirinha. 
Nestas reuniões os 
alunos propuseram 
uma dinâmica para 
que as crianças 
perdessem o medo 

do espaçador por 
meio da criação de 
um brinquedo tera-
pêutico.

Em outras situ-
ações, foi possível 
resgatar atividades 
grupais que haviam 
se perdido, como 
por exemplo o gru-
po de gestantes da 
UBS Interlagos.

A realização de 
ações de educação 
em saúde possibi-
litam o aprendiza-
do significativo e 
reflexivo da teoria 
a partir da prática 
e é um dos eixos 
do Programa Inte-
grador. 

Seguem os nú-
meros dos resulta-
dos alcançados. 

NÚMERO DE ATIVIDADES
EDUCATIVAS EM CADA UBS
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Local de realização das atividades
de educação em Saúde
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Com a palavra os estudantes do Diretório Acadêmico

A primeira Co-
missão de Forma-
tura da Faculdade 
de Ciências Médi-
cas de São José 
dos Campos- Hu-
manitas foi forma-
da pela turma 1 
em maio de 2018 
e nomeada Comis-
são Soberana. É 
composta por nove 
integrantes, que 
foram eleitos por 
meio de uma vota-
ção realizada com 
própria turma, sen-
do eles, Maura Felis-
sa, Gabriella Cem-
branelli, Luna Diniz, 
Julia Bueno, Isabela 
Oliveira, Laís Piaia, 
Camilla Catenacci, 
Julia Lara e José Ro-
lando. 

Desde o início, 
todos os alunos já 
criam muitas ex-
pectativas com a 
formatura, por ser 
um momento mar-
cante e esperado 
na vida de qual-
quer estudante, e 
assim como eles, a 
Comissão também 
sonha para que ela 
seja um momento 
de agradecimentos 
e de grandes emo-
ções para todos. 

Dessa forma, 
é muito importan-

te a forte dedica-
ção nesse trabalho 
e com a Comissão 
Soberana não tem 
sido diferente, pois 
além das reuniões 
semanais entre os 
integrantes, diver-
sas reuniões foram 
realizadas com em-
presas de fotos, 
formaturas e eles 
também já compa-
receram a eventos 
de algumas delas, 
pois o desejo é co-
nhecer ao máximo 
das disponíveis no 
mercado e como 
estas trabalham, 
para que a melhor 
seja apresentada à 
turma.

Nesse segundo 
semestre de 2018, 
eles também se de-
dicaram fortemen-
te à realização da 
primeira festa da 
Faculdade e obte-

ve grande sucesso. 
A festa teve como 
tema o Halloween, 
o traje foi à fanta-
sia, e contou com 
Djs, fotógrafo e be-
bida a noite toda, 
tendo um retorno 
muito bom de to-
dos que estiveram 
presentes.

Os integrantes 
da comissão sabem 
que esse trabalho 
não é fácil, toma 
conta de muitas ho-
ras da semana, exi-
ge muita responsa-
bilidade, mas o que 
os motiva é saber 
que no final todo 
esse esforço terá 
valido a pena, pois 
o resultado com 
certeza será gra-
tificante e o sonho 
dos alunos de ter 
uma formatura in-
crível será realiza-
do. Além disso, eles 

sabem que traba-
lhar nisso gera um 
grande crescimen-
to pessoal e profis-
sional por conta de 
todo o contato que 
eles terão com di-
versas empresas e 
pessoas ao longo 
desses anos.

A Comissão 
Soberana objetiva 
ser sempre mui-
to transparente e 
conta muito com o 
apoio e a união de 
toda a turma, já 
que esta deu início 
ao curso de Medici-
na na cidade de São 
José dos Campos e 
deseja finalizá-lo 
com chave de ouro, 
pois não há dúvi-
das dos médicos 
excelentes que se-
rão formados aqui, 
prontos para cuidar 
do próximo e fazer 
o bem.

da esq. p/dir.: Julia Bueno, Maura, Camila José 
Rolando, Lais, Isabela, Julia Lara e  Gabriela

Comissão de Formatura da Turma 1. Comissão Soberana
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Primeiro evento Outubro Rosa
A Liga de Saúde 

da Mulher, em par-
ceria com a IFMSA 
Brazil Humanitas 
realizou o primeiro 
evento do Outubro 
Rosa na Faculdade 
de Ciências Médi-
cas de São José dos 
Campos- Humani-
tas.

O evento iniciou 
com a participação 
do médico Renato 
Mazzini, ginecolo-
gista e mastologista 
da Universidade de 
Taubaté que pales-
trou sobre o Câncer 
de Mama para os 
alunos da institui-
ção, logo após foi 
servido um Coffee 
Break patrocinado 
pela SOGESP - As-
sociação de Obste-

Com a palavra os estudantes do Diretório Acadêmico

trícia e Ginecologia 
do Estado de São 
Paulo.

Nas semanas 
seguintes foram re-
alizadas rodas de 
conversa com psicó-
logos e psiquiatras 
sobre os temas: 
Violência contra a 
mulher e Depres-
são. Contamos tam-
bém com a parti-
cipação da Viviane 
Cembranelli, que 
compartilhou com o 
grupo como é convi-
ver com o Câncer de 
Mama. Foram dadas 
aulas de defesa pes-
soal e crossfit com o 
intuito de estimular 
o autocuidado dos 
participantes.

O evento foi fi-
nalizado com cha-

ve de ouro com a 
realização de uma 
dinâmica feita pela 
preceptora Marta 
Carvalho sobre a va-
lorização da mulher.

Durante a cam-
panha foram arre-
cadados lenços de 
cabelo e acessórios 
que foram doados à 
área oncológica do 
Hospital Pio XII.

A LASMU ex-
terna os nossos 
agradec imentos 
aos coordenadores 
da Liga, Dr. Car-
los Maganha e Dra. 
Alessandra Ribeiro, 
aos palestrantes 
convidados: Tacia-
na Alves(defesa 
pessoal), Fátima e 
Fábio (psicólogos), 
Marcos Girardi (psi-

quiatra), Marta 
Carvalho(precep-
tora), as integran-
tes da liga: Aruan-
da Frade(diretora), 
Elisângela Marques 
(diretora), Maura 
Felissa(diretora), 
Karolina Garcêz, 
Tatiene Almeida, 
Karen Kallas, Lara 
Vaqueli, Miriam Ri-
beiro, Gabriela Ca-
tão, Mariana Fio-
ravante, Amanda 
Freire, Gabriella 
Cembranelli, Isa-
bela Boncompagni; 
Rodolffo da Silva 
Fossa (Presidente 
da IFMSA Brazil Hu-
manitas) e Carolina 
Rodrigues (Direto-
ra de Saúde Públi-
ca da IFMSA Brasil 
Humanitas). 

da esq. p/dir.: Maura, Elaine, Fátima, Carolina, 
Fábio, Aruanda, Rodolffo e Elisangela
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Sala de Leitura

Profª. Dra. Greicy 
Mara Mengue 

Feniman De Stefano
Nas obras hi-

pocráticas há uma 
série de descrições 
clínicas pelas quais 
se pode diagnosti-
car doenças como a 
malária,  pneumo-
nia e tuberculose. 
Para o estudioso 
grego, muitas epi-
demias relaciona-
vam-se com fatores 
climáticos, raciais, 
dietéticos e do 
meio onde as pes-
soas viviam. Muitos 
de seus comentá-
rios nos Aforismos 
são ainda hoje vá-

lidos. Seus escri-
tos sobre anatomia 
contém descrições 
claras tanto sobre 
instrumentos de 
dissecação quanto 
sobre procedimen-
tos práticos. Foi o 
líder incontestável 
da chamada “Esco-
la de Cós”. 

O que resta das 
suas obras teste-
munha a rejeição 
da superstição e das 
práticas mágicas 
da “saúde” primiti-
va, direcionando os 
conhecimentos em 
saúde no caminho 
científico. Hipócra-
tes fundamentou a 
sua prática (e a sua 
forma de compre-
ender o organismo 
humano, incluindo 
a personalidade) 
na teoria dos qua-
tro humores corpo-

Histórias da Arte de Curar...Hipócrates
rais (sangue, flueu-
ama ou pituíta, bílis 
amarela e bílis ne-
gra) que, consoan-
te as quantidades 
relativas presentes 
no corpo, levariam 
a estados de equi-
líbrio (eucrasia) ou 
de doença e dor 
(discrasia). 

Esta teoria in-
fluenciou, por 
exemplo, Galeno, 
que desenvolveu a 
teoria dos humo-
res e que dominou 
o conhecimento até 
o século XVIII. Sua 
ética resume-se no 
famoso Juramento 
de Hipócrates. Po-
rém, certos autores 
afirmam que o ju-
ramento teria sido 
elaborado numa 
época bastante 
posterior.

O conjunto das 

obras atribuídas a 
Hipócrates constitui 
o Corpus hippocrati-
cum (em português, 
Coleção Hipocráti-
ca). Setenta escritos 
são reconhecidos 
como constituintes 
do corpus, entre os 
quais os seguintes 
são considerados 
os mais importan-
tes:Aforismos; Da 
Medicina Antiga; Da 
Doença Sagrada; 
Epidemias; Da Cirur-
gia; Das Fraturas; 
Das Articulações; 
Dos Instrumentos 
de Redução; Dos 
Ferimentos na Ca-
beça; Prognósticos; 
Dos Ares, Águas e 
Lugares; Do Regime 
nas Doenças Agu-
das; Das Úlceras; 
Das Fístulas; Das 
Hemorróidas; Jura-
mento , Lei.

Hipócrates no trono recusando os presentes de Artaxerxes
Gravura do Livro Aforismos y pronósticos de Hipócrates - de Antonio Zoraya

de 1904 - desenho original está no Museu de Madri - Espanha


