
Emoção marca formatura do ProFIS

Os riscos da hipertensão entre as mulheres

onita e comovente. Foi assim a 
solenidade de colação de grau 
da 1ª turma do ProFIS, no úl-
timo dia 22, em que todos os 
presentes tiveram a emoção 

tocada primeiramente pelo discurso da 
oradora Raryane Pereira da Silva, que com-
parou a experiência na Unicamp ao filme 
A Fantástica Fábrica de Chocolate (de Tim 
Burton e estrelado por Johnny Depp), e de-
pois pela homenagem póstuma a Jéssica do 
Nascimento, aluna vitimada pelo trânsito 
em novembro último.

Raryane comparou a chance de ingressar 
no ProFIS aos bilhetes dourados disponibi-
lizados pelo dono da fábrica de chocolate, 
dando direito àqueles que os encontrassem 
de conhecer como se produzia um produ-
to desejado por toda a parte. “Eles foram 
escolhidos para vivenciar uma experiência 
única. A história do ProFIS não é muito 
diferente. Em 2011 fomos escolhidos para 
uma das mais inesquecíveis viagens que, 
certamente, passaremos na nossa vida. 
Uma experiência singular e completamen-
te revolucionária: conhecer com riqueza de 
detalhes como é fabricado o conhecimento 
na tal fábrica. A fábrica é a Unicamp.”

O ProFIS – Programa de Formação In-
terdisciplinar Superior - é voltado aos es-
tudantes que cursaram o ensino médio em 
escolas públicas de Campinas. A seleção 
de estudantes não é feita através do vesti-
bular, mas com base nas notas do Enem. 
O currículo inclui disciplinas das áreas 
de ciências humanas, biológicas, exatas e 
tecnológicas, com o objetivo de oferecer 
aos alunos uma visão integrada do mun-
do contemporâneo. Os concluintes podem 
escolher, por mérito e sem vestibular, um 
curso de graduação da Unicamp.

Presidindo a cerimônia, o reitor Fernan-
do Costa provocou aplausos do auditório 
lotado ao anunciar que o ProFIS tinha aca-
bado de receber o prêmio da Fundação Pé-
ter Murányi como a melhor experiência em 
educação do ano no Brasil – e que os R$ 200 
mil de premiação serão totalmente investi-
dos no programa. “Uma cerimônia de for-
matura, seja em que área for, é a razão de ser 
da própria universidade. A ampla formação 
geral é fundamental para o espírito crítico, 
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Colação de grau da primeira turma ocorreu no dia 22 no Centro de Convenções

para moldar o caráter e a alma da pessoa. 
Vocês nos orgulham porque mostraram que 
o ProFIS é um curso possível.”

O professor Francisco Magalhães Go-
mes, o Chico, coordenou o programa até 
setembro do ano passado e foi o principal 
responsável por sua execução. Ovacionado 
como paraninfo da primeira turma, disse 
que se sentia como um pai de formando. 
“É uma alegria imensa. Emocionante es-
tar aqui, nós que acompanhamos o ProFIS 
desde antes da implantação. Estou muito 
mais nervoso do que eles, que agora estão 
na graduação – e estou certo de que terão 
um sucesso enorme daqui para a frente 
graças ao ProFIS, uma proposta que deu 
muito certo.”

A atual coordenadora, professora Maria 
Inês Petrucci Rosa, concordou que não há 
como deixar de se emocionar com a conquista 
desses jovens, que de outra forma não teriam 
chances de ingressar em uma universidade 
de qualidade como a Unicamp. “O ProFIS 

está consolidado no sentido de que a socieda-
de já está entendendo o projeto. Vemos isso 
pela procura de familiares, pelas perguntas 
que fazem. Nas escolas públicas, os alunos 
demonstram interesse e procuram saber so-
bre o calendário. E as unidades da Unicamp, 
a cada dia, se dispõe a ampliar o número de 
vagas – eram 120 e, no pouco tempo em que 
estou aqui, já subiram para 129.”

PRÊMIO 
O Prêmio Péter Murányi, gerido pela 

Fundação de nome homônimo, foi ideali-
zado e concebido pelo empresário Péter 
Murányi que deixou manifesto em seu tes-
tamento, o desejo de criar uma Fundação. 
Seu objetivo seria o de premiar pessoas 
físicas ou jurídicas, entidades públicas ou 
particulares, de qualquer parte do mundo, 
que se destacassem por suas descobertas 
inovadoras e práticas focadas no desenvol-
vimento e no bem-estar social das popula-
ções em desenvolvimento.

Desde 2002, quando foi realizada sua 
primeira edição, o prêmio é concedido 
anualmente e de modo alternado para 
pesquisadores atuantes em quatro áreas: 
educação, saúde, alimentação e desenvol-
vimento científico & tecnológico. Atual-
mente, o Prêmio Péter Murányi conta com 
o apoio das principais instituições cientí-
ficas do País, a Academia Brasileira de Ci-
ências (ABC) e a Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência (SBPC), além do 
apoio da Associação Nacional de Pesquisa 
e Desenvolvimento das Empresas Inova-
doras (ANPEI), do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes), do Centro de Integração Empresa 
Escola (CIEE) e da Associação dos Cônsu-
les Honorários no Brasil (ACONBRAS), o 
que mostra a importância desta iniciativa 
para o reconhecimento do valor da ciência 
no contexto social e econômico.

Estudantes fazem juramento durante a cerimônia de colação de grau: formandos são egressos de escolas públicas

Um estudo da Unicamp apontou que os 
distúrbios hipertensivos estão entre as prin-
cipais causas de mortalidade e morbidade 
entre as mulheres durante a gravidez, o par-
to e o puerpério (fase pós-parto). A pesquisa 
analisou dados da Rede Brasileira de Vigilân-
cia da Morbidade Materna Grave, colhidos 
em 27 maternidades de referência em todas 
as regiões do país. Foram explorados 9.555 
casos. Os distúrbios hipertensivos represen-
taram na investigação cerca de 70% da mor-
bidade materna grave e 30% da mortalidade. 

O termo morbidade materna grave é utili-
zado para conceituar as complicações ocorri-
das durante a fase da gravidez e do pós-parto. 
O estudo também utilizou outro conceito si-
milar ao de morbidade materna grave. Trata-
se do near miss (quase perda, em português), 
que compreende situações em que mulheres 
passaram por graves complicações e sobrevi-
veram, por sorte ou por um bom cuidado obs-
tétrico. São casos úteis para obter informações 
da própria paciente, que pode fornecer dados 
importantes acerca do seu atendimento.

O trabalho foi conduzido pela gineco-
logista Elvira Amélia de Oliveira Zanette 
como parte de sua pesquisa de mestrado, 
defendida junto ao programa de Pós-Gra-
duação em Tocoginecologia da Faculdade 
de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp. 
A orientação coube à docente Mary Angela 
Parpinelli, que atua na FCM e no Hospital 
da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti 
(Caism). O estudo gerou artigo submetido 
à revista científica “British Journal of Obste-
trics and Gynaecology”.

“Os distúrbios hipertensivos compli-

cam cerca de 8% de todas as gestações no 
mundo, sendo responsáveis diretamente 
por 15% das mortes maternas. A Organiza-
ção Mundial de Saúde [OMS] estimou em 
setembro de 2011 a ocorrência de 273 mil 
mortes maternas em todo o mundo, e refe-
rendou o estudo do near miss como padrão 
para o monitoramento do cuidado à saúde 
materna”, dimensiona a ginecologista e pes-
quisadora Elvira Zanette.

A médica pondera que houve redução de 
51% nas mortes maternas no Brasil entre 
1990 e 2010. Apesar disso, o número ainda 
é preocupante, já que atinge 56 mulheres por 
100 mil nascidos vivos, conforme relatório da 
Organização Mundial da Saúde (OMS), das 
Nações Unidas e do Banco Mundial. “A mor-
talidade materna é uma das mais graves viola-
ções aos direitos humanos das mulheres por 
ser evitável na maioria das vezes”, enfatiza.

O caráter evitável determina a interven-
ção nos fatores que fazem uma gravidez nor-
mal evoluir para o near miss ou morte ma-
terna, complementa Elvira Zanetti. “Primar 
pelo desenvolvimento social e pela melhor 
assistência na saúde provavelmente contri-
buirá para reduzir tal mortalidade, por meio 
da organização de uma rede hierarquizada e 
adequada de cuidados”, aponta. 

Além dos óbitos maternos, número re-
presentativo de mulheres apresenta compli-
cações relacionadas à gravidez, parto e puer-
pério, acrescenta a médica e pesquisadora 
da Unicamp. “Estas mulheres podem perder 
seus bebês, além de adquirirem sequelas tem-
porárias ou definitivas, ficando incapacitadas 
ou com péssima qualidade de vida”, explica. 
O trabalho de Elvira Zanette é o primeiro no 
país, com tais características, a relacionar os 
distúrbios hipertensivos ao near miss, obe-
decendo a critérios e conceitos estabelecidos 

pela Organização Mundial de Saúde. 

REDE DE VIGILÂNCIA
Baseado no interesse mundial de pes-

quisadores sobre os casos de near-miss, o 
grupo de pesquisa sobre morbidade mater-
na grave da Unicamp criou há cinco anos a 
Rede Brasileira de Estudos em Saúde Re-
produtiva e Perinatal. O objetivo à época 
era estruturar uma colaboração nacional, 
entre centros de referência, para o desen-
volvimento de projetos relacionados à saú-
de materna, reprodutiva e perinatal. 

Atualmente, 27 centros distribuídos pelo 
território brasileiro participam da iniciativa, 
que deu origem ao projeto Rede Brasileira 
de Vigilância de Morbidade Materna Grave. 
O propósito é formar um banco de dados 
para municiar estudos, como o da médica 
Elvira Zanette.  O projeto envolve, na Uni-
camp, a participação da FCM, do Hospital 
da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti 
(Caism) e do Centro de Pesquisas em Saúde 
Reprodutiva de Campinas (Cemicamp). 

OUTROS RESULTADOS
O estudo conduzido pela ginecologista 

revelou que a idade materna igual ou supe-
rior a 40 anos duplica o risco para o near miss 
e a mortalidade. Além disso, de acordo com 
a pesquisadora, a presença de comorbidades 
na gravidez, quando duas ou mais doenças 
estão relacionadas, também elevou a chance 
de morbidade materna grave ou mortes. As 
principais comorbidades foram: doença re-
nal, colagenose e cardiopatia. “Quanto mais 
precoce a necessidade de internação, maior 
o risco de near miss e morte materna. O au-
mento de risco foi significativo na presença 
de complicações clínicas como edema agudo 

de pulmão e hemorragias”, especifica. 
Esse grupo de mulheres exigiu mais ma-

nejo avançado como transfusão de sangue 
e tratamento intensivo, conta a médica. “A 
necessidade de intervenção precoce nas ges-
tantes com distúrbios hipertensivos levou 
a uma maior necessidade de leitos de UTI 
neonatal devido à alta taxa de prematurida-
de e baixo peso. Mais da metade das mulhe-
res com near- miss ou morte materna por 
distúrbios hipertensivos sofreu algum tipo 
de demora, principalmente àquela ligada ao 
sistema de saúde e profissionais”, expõe. 

Torna-se importante, deste modo, a 
adoção de protocolos e treinamento dos 
profissionais em saúde, além da implanta-
ção de unidades transfusionais em hospi-
tais de atenção secundária. A médica enfa-
tiza também a importância da sua pesquisa 
para o avanço na prevenção deste proble-
ma. “Com este trabalho ficou demonstrado 
ser possível aplicar um sistema de vigilân-
cia hospitalar a qualquer centro de atenção 
obstétrica do país.”
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