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É com imensa alegria que fazemos o 
lançamento oficial da 5ª edição do Congresso 
Multiprofissional do Centro Universitário São 
Camilo, que neste ano acontecerá no período 
de 10 a 11 de novembro, na modalidade online 
e traz como tema central: Empreendedorismo, 
Saúde e Qualidade de Vida. É uma excelente 
oportunidade para o aprofundamento de uma 
área central que tanto tem impactado a vida 
econômica, política e, sobretudo, o bem-estar 
das pessoas nestes tempos que estamos frontalmente em desafio, devido 
à pandemia da Covid- 19.

Trata-se de um evento de natureza acadêmica, contudo aberto também ao 
público em geral, tendo como principal objetivo responder as demandas 
da pesquisa, da inovação tecnológica, da formação acadêmica, da 
atuação profissional, do mercado de trabalho e de sua interface com 
os setores afins e, especialmente, das demandas dos usuários dos 
segmentos público e privado, da assistência em saúde.

Com base na abrangência do tema proposto, pode-se afirmar que as 
principais dimensões para uma assistência mais integrada, universalizada, 
humanizada e amparada pelos novos recursos tecnológicos, serão debatidas 
por especialistas em suas respectivas áreas de atuação. Vale ressaltar que 
nos últimos anos a área da saúde, quer na dimensão da assistência, quer 
na dimensão da gestão dos recursos, tem trazido grandes desafios para a 
operacionalização do sistema e gerado muitas expectativas para os usuários 
que nem sempre são atendidos em suas necessidades mais elementares.

V Congresso Multiprofissional do 
Centro Universitário São Camilo
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No entanto, são cada vez mais abundantes as evidências de que estamos 
numa linha ascendente de evolução no uso da inovação tecnológica e dos 
processos do cuidado e da assistência. Podemos citar como exemplos a 
universalização do acesso, a descentralização da gestão dos recursos, 
e hierarquização das competências para as três esferas do poder, assim 
caraterizadas como a União, estados e municípios. 

Ainda, com o aumento da sobrevida da população brasileira, o 
reaparecimento de doenças já erradicadas, além de outras epidemias 
e pandemias, assim como de doenças crônicas degenerativas, novas 
demandas surgem frequentemente, causando uma forte tensão como se 
todos estivessem numa guerra permanente pela demarcação de polos 
opostos, quando na verdade a Política Pública de Saúde deveria buscar a 
maior integração entre gestores e usuários.  

Finalmente, na certeza e com base no profissionalismo e na expertise da 
comissão técnica-cientifica do 5º Congresso Multiprofissional do Centro 
Universitário São Camilo, no histórico da instituição como centro especializado 
em saúde e no sucesso das edições anteriores, oferecemos uma importante 
contribuição para a compreensão dos fatores que afetam as condições de 
saúde da população, como, também, contribuímos para a formulação de 
parte de uma resposta eficaz para um problema de elevada complexidade.

Agradeço a todos pelo trabalho, confiança, participação e, de forma 
especial, agradeço a comissão técnico-cientifica que trabalhou ativamente 
na programação deste congresso. Um bom evento a todos.

Pe. João Batista Gomes de Lima
Reitor do Centro Universitário São Camilo. 
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“Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, 
depois perdem o dinheiro para recuperar a 
saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro 
esquecem do presente de forma que acabam 
por não viver nem no presente nem no futuro. E 
vivem como se nunca fossem morrer... e morrem 
como se nunca tivessem vivido”. Jim Brown.

Quando prestava assistência religiosa e 
espiritual aos doentes no hospital, principalmente àqueles acometidos 
por um câncer agressivo, sempre chamou minha atenção a diferença 
de comportamento entre o adulto e a criança. O adulto, geralmente se 
comporta de forma angustiada, tensa, revoltada, inconformada etc. A 
criança por sua vez, mesmo com todo o sofrimento e a possibilidade 
de morrer, tem um comportamento totalmente diferente. Ou seja, se 
está bem, ela dorme, come, bebe, joga vídeo game, vê televisão, brinca, 
enfim, parece não se incomodar muito com o que acontece ao seu redor.  

Observando esses comportamentos, cheguei a seguinte conclusão: 
O adulto, como é comum do ser humano, em geral, sempre está 
pensando no que ainda não fez, e no que terá que fazer. Quando chega 
a enfermidade, ele analisa tudo o que ainda não fez, e com o avanço 
da doença, têm consciência que não conseguirá fazer. Ou seja, vive de 
memórias e planos. Aí, vem a angústia e o desespero. Por outro lado, a 

Qualidade de Vida:  
Entre Memórias E Planos
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criança, não tem muito passado para lamentar, e o futuro é uma grande 
interrogação. Por isso, ela vive o presente. Não seria essa, a melhor 
maneira ter uma vida com qualidade? 

Portanto, se gastamos tanto tempo da vida tentando inovar e 
empreender para aumentar recursos financeiros, bens materiais e 
desenvolvimento de novas habilidades, entendo que chegou a hora de 
usarmos essas mesmas ferramentas para cuidarmos da saúde afim de 
que, mais do que acrescentarmos anos à vida, consigamos acrescentar 
vida aos anos. Ou seja, qualidade de vida. Caso contrário, continuaremos 
vivendo entre memórias e planos. 

Pe. Anísio Baldessin
Vice-Reitor e Pró-Reitor Administrativo do  

Centro Universitário São Camilo. 
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Com grande responsabilidade, o Centro Universitário São 
Camilo realiza a V edição do Congresso Multiprofissional, 
seu mais importante evento científico, que, este ano, trará 
como temática uma abordagem em Empreendedorismo, 
Saúde e Qualidade de Vida, atendendo a demanda 
atual tanto do público interno como, também, do 
externo, correspondendo aos parâmetros dos nossos já 
tradicionais programas de formação interdisciplinares 
nas áreas da saúde, educação e gestão.

A importância da temática tão bem pensada pela 
Comissão Organizadora Científica e Executiva é 
inequívoca no contexto da nossa escolha acadêmica 
para atuação no mercado. As pesquisas de novas 
drogas, novas tecnologias, os cuidados de saúde, 
empreendedorismo social, as condições de atenção à saúde das comunidades, a 
repercussão ambiental do desenvolvimento humano para uma melhor qualidade de 
vida são algumas das áreas onde o nosso Congresso nos chamará a refletir. 

Serão dois dias de profunda discussão e reflexão com a presença de especialistas de 
reconhecida capacidade e renome na área da temática escolhida para este ano. Certamente, 
de um modo diferente, on-line, mediado por tecnologias, mas, que nos deixará grandes 
aprendizados e um legado espetacular para que, na próxima edição, a presencialidade possa 
ser o foco de grandes avanços acadêmicos conquistados ao longo dessa jornada. 

A interação dos participantes será bastante satisfatória, uma vez que a nossa comunidade 
já está familiarizada com esse modelo de evento, e a grande novidade, ficará por conta dos 
minicursos pré-congresso, abrilhantados pelos diversos trabalhos científicos aprovados.

Aguardamos toda a comunidade Camiliana. Não deixe de participar!

Prof. Dr. Carlos Ferrara Junior 
Pró-Reitor Acadêmico

Palavra do Pró-Reitor



O Comitê de Pesquisa (CPq) é um órgão 
executivo da Administração Superior, 
diretamente subordinado à Pró-Reitoria 
Acadêmica, de assessoria, multidisciplinar, 
formado por docentes independentes 
para analisar e emitir pareceres sobre os 
projetos de pesquisa desenvolvidos no 
Centro Universitário São Camilo. 

O principal objetivo do CPq é planejar, 
superintender, coordenar, fomentar e 
acompanhar, do ponto de vista técnico-
científico, as atividades de pesquisa, integradas ao ensino e à extensão. 
Os projetos são acompanhados de forma educativa e formativa para 
melhorar a produção científica da comunidade acadêmica.

O CPq trabalha em estreita parceira como Comitê de Ética e Pesquisa 
(CoEP) e com a Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) para 
garantir os mais altos níveis de qualidade técnico-científico e segurança 
aos sujeitos de pesquisa.

Coordenação: Prof. Dr. Fabio Mitsuo Lima
cpq@saocamilo-sp.br

Mensagem • CPq





O conhecimento humano e o aperfeiçoamento 
tecnológico surgem da pesquisa científica. 
No entanto, ao se analisar a evolução 
científica, constata-se inúmeras denúncias 
de abusos ocorridas ao longo da história 
da humanidade. Assim, tem-se que nem 
sempre a preocupação com o avanço da 
ciência foi pautada no resguardo dos direitos 
dos participantes dos estudos, expondo-os, 
muitas vezes, à situações de desigualdade, 
vulnerabilidade e sofrimento.

A preocupação com os direitos dos participantes de pesquisas 
científicas, se estabeleceu no período pós 2ª Guerra Mundial e foi 
consolidado em diversos documentos, tanto no âmbito nacional, 
quanto no internacional.

Tais diretrizes regulamentadoras contribuíram significativamente para 
reflexão, educação e regulamentação a respeito de preceitos éticos 
relacionados à pesquisa em seres humanos. No entanto, ainda são 
necessários esforços para que se consiga garantir segurança, integridade e 
respeito à autonomia e à dignidade das pessoas que participam de pesquisas.

A reflexão e a discussão sobre ética tornam-se cada vez mais importante, 
fundamentalmente ao se considerar o contexto atual, em que se observa, 
por um lado, a tensão decorrente de intensos problemas sociais e, de 
outro, o desenvolvimento tecnológico e científico intenso.

Mensagem • CoEP



Atualmente o Brasil conta com um sistema de avaliação ética de 
pesquisas envolvendo seres humanos, vinculado ao Conselho Nacional 
de Saúde (CNS), constituído pela Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (CONEP) e por diversos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) 
distribuídos por todas as regiões do País.

Entendendo a ética como fio condutor de todas as etapas do processo de 
pesquisa, o Comitê de Ética em Pesquisa (CoEP) do Centro Universitário 
São Camilo tem por missão salvaguardar os direitos e a dignidade dos 
participantes de pesquisa. Tem uma função consultiva e educativa 
realizada por meio da emissão de parecer independente e consistente. 
É responsável pela avaliação e acompanhamento de todas as pesquisas 
que envolvam seres humanos desenvolvidas na instituição; por contribuir 
com a qualidade dos estudos científicos realizados e pela discussão 
e reflexão acerca da função da pesquisa tanto no desenvolvimento 
institucional quanto no avanço social da comunidade.

Assim, entende-se o presente Congresso como excelente oportunidade 
para contribuição ao desenvolvimento científico de forma responsável, 
valorizando e respeitando a dignidade do ser humano!

Coordenação: Profa. Dra. Glaucia Guerra Benute
coep@saocamilo-sp.br
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A Comissão de Ética no Uso de Animais 
(CEUA) tem por finalidade analisar à luz dos 
princípios éticos toda e qualquer proposta de 
atividade científica ou educacional que envolva 
a utilização de animais do grupo Chordata, sob 
a responsabilidade da instituição, seguindo 
em conformidade com as diretrizes normativas 
nacionais e internacionais para pesquisa e ensino 
envolvendo animais.

Atualmente a CEUA é localizada no Campus 
Pompeia, mas realizamos atendimentos aos 
docentes e pesquisadores, também, no campus Ipiranga do Centro 
Universitário São Camilo. A Comissão é composta por uma equipe 
multidisciplinar, veterinária, docentes, biólogos, biomédicos, farmacêuticos 
e pesquisadores, que possuem experiência prévia em pesquisa, ensino 
e no bem estar animal. Por ser uma equipe multidisciplinar avaliamos 
os pedidos de utilização de animais, sejam eles vivos ou previamente 
eutanasiados, por diferentes visões, experiências e sempre seguindo as 
normativas do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 
(CONCEA) localizado em Brasília.

Avaliamos também todos os trabalhos encaminhados para o V Congresso 
Multiprofissional do Centro Universitário São Camilo que envolvam a utilização de 
animais experimentais devendo o autor principal do trabalho encaminhar uma 
cópia do Parecer de Aprovação CEUA da sua instituição de Pesquisa ou Ensino.

Coordenação: Prof. Dr. Renato Borges Tesser
ceua@saocamilo-sp.br | saocamilo-sp.br/institucional/comissoes/ceua

Mensagem • CEUA





10 de novembro

Atividade/  
Palestra/Oficina

Palestrante
Plataforma 
e Horário

Treinamento base  
de dados da 

Elsevier
Aline Bastos

Blackboard 
13h às 14h

Como apresentar 
suas ideias e fazer o 
público se apaixonar 

por elas

Prof. Mauro Fantini 
Nogueira Martins

Zoom 
13h às 14h30

Roda de conversa:  
Extensão 

universitária e 
a promoção do 
envelhecimento 
ativo e saudável

Profa. Maria Elisa 
Gonzalez Manso

Teams 
13h às 14h30

Relações entre 
qualidade de vida 

e conservação 
ambiental

Profa. Ilka 
Schincariol 
Vercellino

Teams 
14h às 16h

O Profissional 
de Saúde do 

Século XXI - Como 
estar inserido 
num mercado 
competitivo de 

forma ética

Profa. Silvia 
Martinez

Teams 
14h às 16h



Abertura do Evento

Evento online de modo Síncrono  Evento online de modo Síncrono  
pela Plataforma Youtubepela Plataforma Youtube

18h Composição da Mesa Solene e Fala 
de Boas-Vindas

18h30

Lançamento do Livro Comemorativo dos  
60 anos do curso de Enfermagem no 

Centro Universitário São Camilo
Profa. Maria Inês

18h45

Palestra de abertura 
Ana Flavia Borges Badue

Empreendedorismo social e Qualidade de 
Vida

19h30

Palestra
Carlos Alcino do Nascimento Filho

Inovação na saúde: a startup off line
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Empreendedorismo social e Qualidade de 
Vida

19h30

Palestra
Carlos Alcino do Nascimento Filho

Inovação na saúde: a startup off line

11 de novembro

09h
“Empreendedorismo na área de saúde  

e qualidade de vida.”
Dra. Valquíria Aparecida de Lima 

13h “Saúde e qualidade de vida no trabalho”.
Dr. Leonardo Piovesan Mendonça 

15h
“Assistência e qualidade de vida para 

pessoas vulneráveis no SUS.”
Dra. Alyne Korukian Freiberg 

18h
“Educação em saúde, novas fronteiras no 

tratamento interdisciplinar da obesidade.”
Dra. Paola Machado 

19h Encerramento do evento

Evento online de modo Assíncrono Evento online de modo Assíncrono 
pela Plataforma Youtubepela Plataforma Youtube
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