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Avaliação física simples diagnostica caquexia
Publicado por Rita Stella, de Ribeirão Preto em 12 de junho de 2015 - 17:55 - Categoria:
Saúde

A caquexia é uma síndrome associada a algumas doenças e que causa perda de peso e
força muscular, principalmente em idosos com câncer – chega a acometer 85% desses
pacientes. Para reverter essa situação, um pesquisador da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto (FMRP) da USP usou um teste simples para avaliar a atividade física
espontâneas desses doentes, por meio do estudo de parâmetros como o tempo
sentado/deitado, o tempo em pé, o tempo caminhando e o número de passos dados e ver
a sua associação com a caquexia.

Diagnóstico precoce é fundamental
para melhorar a vida dos doentes

Apesar de ser uma consequência de doenças
graves e com grande impacto na saúde das
pessoas, ainda é pouco abordada, sendo que a
literatura médica descreve taxa de diagnóstico
de apenas 2,4% dos casos. A explicação, aponta
o médico geriatra e especialista em cuidados
paliativos, André Filipe Junqueira dos Santos,
autor do estudo, está na dificuldade de
interpretação pelos médicos (da perda da massa
e força muscular) e da demanda de exames
sofisticados e caros para o diagnóstico.

O pesquisador, em seu trabalho de doutorado,
usou um aparelho de fácil manejo e muito utilizado em pesquisas médicas, o qual usa o
mesmo princípio dos smartphones para detectar posição e localização. Através deste
dispositivo, avaliou-se o impacto da caquexia na atividade física espontânea de idosos
com câncer. Segundo o pesquisador “existe uma correlação positiva entre a baixa
atividade física espontânea com baixa massa e força muscular”. Desta maneira, é possível
em futuros estudos, padronizar este tipo de equipamento para avaliar de maneira menos
invasivas e mais ampla a funcionalidade de pessoas acometidas por esta condição médica
e de forma precoce.
A importância do diagnóstico precoce dessa síndrome, explica o médico, “permite que
algumas estratégias para atenuar seu impacto sejam tomadas, como uso de medicações e
fisioterapia”. A perda da massa muscular e, consequentemente, da força muscular,
predispõe esses idosos a um declínio “quantitativo e qualitativo na sua funcionalidade,
sendo por si só um fator de piora da qualidade de vida e aumento da mortalidade”.
Diagnóstico precoce
Como ainda não existe nenhum tratamento que permita recuperar a massa muscular
desses doentes, já que sem a interrupção da doença que causa a caquexia a perda da
massa muscular é continua e irreversível, o diagnóstico precoce é fundamental para
melhorar a vida desses doentes enquanto convivem com a doença. Assim, o pesquisador
visualiza um método simples para ajudar a comunidade médica no aumento da taxa de
identificação da doença e consequente tomada de atitudes. Basta, segundo ele, verificar
essa relação entre as atividades físicas espontâneas, como o simples ato de caminhar –
um elemento do dia a dia das pessoas, com a perda de massa e força muscular.
A caquexia está relacionada a um aumento do consumo de energia do organismo devido a
substâncias inflamatórias produzidas pelo tumor (no caso do câncer); provoca perda de
peso, perda de massa muscular e está correlacionada a uma má resposta ao tratamento
oncológico e ao aumento da mortalidade.
Os achados do médico André Filipe são muito importantes para a saúde dos idosos e não
só a dos brasileiros. Pela sua tese de doutorado Correlação da atividade física espontânea
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com a composição corporal, a capacidade funcional e a qualidade muscular em idosos com
caquexia associada ao câncer, defendida ano passado sob orientação do professor
Eduardo Ferriolli no Departamento de Clínica Médica da FMRP, André ganhou uma bolsa
para participar do décimo quarto Congresso Mundial da Associação Europeia de Cuidados
Paliativos. O evento ocorreu de 8 a 10 de maio último em Copenhague, Dinamarca.
Resultado do projeto desenvolvido pelo geriatra foi a criação, em março de 2013, do
[1]
Ambulatório de Oncogeriatria
do Hospital das Clínicas da FMRP (HCFMRP). André conta
que este é um serviço pioneiro no interior do estado de São Paulo e que, até o momento,
já atendeu mais de 200 pacientes com idade acima de 65 anos. Este serviço, segundo o
médico, tem como objetivo principal a assistência aos pacientes idosos com diagnóstico
de câncer, mas também “permite a capacitação de novos médicos geriatras e
oncologistas, na criação de um ambiente acadêmico para discussão de casos clínicos, no
desenvolvimento de uma visão diferenciada junto aos médicos participantes e na criação
de novas pesquisas clínicas na área”.
Foto: Marcos Santos / USP Imagens

[2]
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Palestra na FEARP
Publicado por Da Redação em 12 de junho de 2015 - 15:59 - Categoria: Cursos e palestras

Dia 17 de junho, às 14h30, o Departamento de Economia da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto (FEARP) da USP realiza o seminário On
the combination of multivariate volatility forecasts.
O tema será abordado pelo professor André Alves Portela Santos, da Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSC).
O seminário é gratuito, aberto ao público, e sem necessidade de inscrição. Para participar
basta comparecer na sala 22, Bloco B1 da FEARP, campus de Ribeirão Preto, Avenida
Bandeirantes, 3900.
Mais informações: (16)3315-3910 / (16) 3315-4742
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Sistema do estresse
Publicado por Da Redação em 12 de junho de 2015 - 15:29 - Categoria: Cursos e palestras

Por Rosemeire Soares Talamone, do Serviço de Comunicação do Campus de Ribeirão
Preto
Dia 13 de julho, a partir das 9 horas, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP)
da USP promove mesa-redonda sobre O sistema do estresse: Evolução de conceitos e seu
impacto no sistema límbico, excitabilidade cerebral, memória e cognição.
Participam das discussões, os professores Norberto Garcia Cairasco, da FMRP e
organizador; E. Ron de Kloet, do Centro Médico da Universidade de Leiden, Holanda;
Marian Joëls, diretora do Centro do Cérebro Rudolf Magnus, do Centro Médico da
Universidade de Utrecht, Holanda; Mário E. Juruena, da FMRP, e Eduardo Umeoka, pósdoutorando da FMRP.
A mesa-redonda faz parte da disciplina “Estresse: Aspectos comportamentais, neuropsicofarmacológicos, neuroendócrinos e moleculares”, do programa de pós-graduação em
Fisiologia da FMRP, que será de 13 a 24 de julho no salão de eventos do Centro de
Tecnologia da Informação de Ribeirão Preto (CeTI-RP), antigo CIRP, campus da USP em
Ribeirão Preto, Av. Bandeirantes, 3900.
As inscrições para a mesa-redonda são gratuitas e podem ser feitas no site do Instituto
de Estudos Avançados, [1] Polo de Ribeirão Preto (IEARP).
Mais informações: (16) 3315-0368/ 3315-9006, e-mail iearp@usp.br
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Operadores caóticos
Publicado por Da Redação em 12 de junho de 2015 - 15:00 - Categoria: Cursos e palestras

Dia 15 de junho, às 14h30, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto
(FFCLRP) da USP recebe o professor Udayan Babubhai Darji, da University of Louisville,
nos Estados Unidos, para falar sobre Examples of some chaotic operators in lp space.
O evento integra o projeto “Colóquios em Ciência da Computação”. É gratuito, aberto ao
público, na sala 25, bloco B4 do Departamento de Computação e Matemática (DCM) da
FFCLRP, na Av. Bandeirantes, 3.900, Ribeirão Preto.
Mais informações: (16) 3315-0562
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Escola de Inverno
Publicado por Da Redação em 12 de junho de 2015 - 14:15 - Categoria: Cursos e palestras

Estão abertas, até 17 de junho, inscrições para a Segunda Escola de Inverno em
Biociências e Biotecnologia Aplicadas a Farmácia, promovida pela Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP) da USP, que será de 27 de julho a 1º de agosto.
O evento tem o objetivo de criar um canal de comunicação promovendo o intercâmbio de
conhecimento relacionado com as áreas da Biociências. É direcionado para alunos de
graduação dos cursos de Farmácia, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia e profissionais
recém-graduados que tenham se formado a menos de dois anos. As inscrições são
[1]
gratuitas e devem ser feitas pelo site , onde também estão os documentos necessários.
A Segunda Escola de Inverno será dividida entre parte teórica para que os participantes
tenham a oportunidade de conhecer linhas de pesquisas dos docentes de programa de
pós-graduação em Biociências Aplicadas a Farmácia e a discussão de temas atuais em
biociências. E a parte prática para a realização de atividades desenvolvidas nos
laboratórios de pesquisa de sua escolha.
A programação pode ser conferida pelo site
na Av. Bandeirantes, 3.900, Ribeirão Preto.

[1]

. As atividades serão realizadas na FCFRP,

Mais informações: (16) 3315-4189
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Coaching no Esporte
Publicado por Da Redação em 12 de junho de 2015 - 13:50 - Categoria: Cursos e palestras

A Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto (EEFERP) da USP recebe, entre os
dias 15 e 16 junho, o professor Robyn Jones, da Cardiff Metropolitan University, Reino
Unido.
Jones é professor de Teoria Social e Desporto e no dia 15 de junho, às 12h30 falará sobre
Métodos Qualitativos de Pesquisa e Orientações para Pós-graduandos. Dia 16 de junho, às
14 horas, o professor abordará Teoria do Coach e Coaching no Esporte.
O evento é gratuito, aberto ao público e os interessados devem se inscrever pelo site da
[1]
EEFERP . Os temas serão ministrados em inglês, com tradução simultânea. As
atividades serão no Auditório da EEFERP, 1º andar do Bloco Azul, na Av. Bandeirantes,
3.900, Ribeirão Preto.
Mais informações: (16) 3315-0343; e-mail crint90@usp.br

[2]
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Tecnologias educacionais
Publicado por Da Redação em 12 de junho de 2015 - 13:30 - Categoria: Cursos e palestras

Um fórum especial, promovido pelo Supera Parque de Inovação e Tecnologia, debaterá as
novas tecnologias educacionais, dia 16 de junho. O evento integra a programação da
Décima Quinta Feira Nacional do Livro que, neste ano, tem como tema “O Encontro dos
Tempos. Novos Olhares sobre o Passado, o Presente e o Futuro”.
Os públicos-alvo são coordenadores e diretores de escolas e pessoas interessadas em
conhecer as novidades do setor. O evento começa às 8h30 com participação e apoio das
empresas incubadas Kidcare e Cross Reality, além da Zoom Education for Life
(representante da Lego Education no Brasil). Às 9 horas, a educadora Leny Pimenta
participa do evento no painel “Educar para a tecnologia: perspectivas e desafios para a
educação básica”.
Às 9h50, Juliano Calderero – gerente do Senac Ribeirão Preto, fala sobre “Tecnologias
educacionais aplicadas à educação profissional no Senac SP”. Às 10h40, o jornalista e
escritor Galeano Amorim, palestra sob o tema “Uma revolução na palma da mão”. O
evento é gratuito e aberto ao público (não é necessária a inscrição prévia). O Supera
Parque de Inovação e Tecnologia fica na Avenida Dra. Nadir Aguiar, 1.805, Ribeirão Preto.
O Parque Tecnológico de Ribeirão Preto é resultado de uma parceria entre a Fipase
(Fundação Instituto Polo Avançado de Saúde, USP, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
e Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Nele, estão instalados a Supera
Incubadora de Empresas, o Supera Centro de Tecnologia, o Polo Industrial de Software
(PISO), além do Centro de Negócios. Entre incubadora e centro de negócios, já são 40 as
empresas instaladas no Parque, atuantes nas áreas: de biotecnologia, medicina humana e
veterinária, tecnologia da informação, além de empresas no ramo de equipamentos
médico-hospitalares, odontológicos e instrumentação.
A Fipase, criada em 2001, por meio de lei municipal, atua no desenvolvimento da
indústria de equipamentos e produtos de saúde em Ribeirão Preto, e no apoio aos setores
de tecnologia da informação, biotecnologia, química, fármacos e cosméticos. Mantida pela
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, a Fipase é a gestora da marca Supera que dá nome
à Incubadora de Empresas, ao Centro de Tecnologia e ao Parque Tecnológico.
Mais informações: (16) 3315-0735
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Saúde Mental, Álcool e Drogas
Publicado por Da Redação em 12 de junho de 2015 - 13:00 - Categoria: Publicações

A revista SMAD, Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas (Edição em Português),
acaba de publicar seu último número (v. 11, n. 1, 2015).
A publicação está disponível em http://www.revistas.usp.br/smad. A SMAD é editada pelo
Laboratório de Pesquisa: Stress, Alcoolismo e uso de Drogas, da Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto (EERP) da USP, destina-se à publicação de ensaios, pesquisas e artigos
científicos de revisão e atualização na área de saúde mental e sub-área álcool e outras
drogas psicoativas.
Mais informações: email rev_smad@eerp.usp.br

[1]
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Tratamento de cárie
Publicado por Da Redação em 12 de junho de 2015 - 16:01 - Categoria: Quadro de avisos

Até 19 de junho a Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP) da USP realiza
triagem para seleção de pacientes para o tratamento de cárie.
Para se cadastrar os candidatos devem atender aos requisitos necessários que é residir
em Ribeirão Preto e ter idade entre 15 e 40 anos. Os interessados devem se inscrever
pelos telefones (16) 3315-4074 ou 3315-3998, das 8h30 às 11h30, e das 14h30 às 17
horas, falar com Ana Claudia ou Gledson.
Mais informações: (16) 3315-4084
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Professor emérito na FDRP
Publicado por Da Redação em 12 de junho de 2015 - 14:00 - Categoria: Quadro de avisos

A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (FDRP) da USP entrega no dia 15 de junho, às
19h30, o seu primeiro título de professor Emérito. O agraciado será o professor Tercio
Sampaio Ferraz Junior, aposentado da Faculdade de Direito (FD) da USP.
Na abertura da cerimônia, haverá concerto com solistas da USP Filarmônica sob o
comando do maestro e professor Rubens Russomanno Ricciardi, da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da USP, e execução de obras de Johann
Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart.
A solenidade será no auditório da FDRP (Av. Bandeirantes, 3.900, Ribeirão Preto), e a
saudação ao homenageado será feita pelo professor Celso Lafer, aposentado do
Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da FD, que tem dois títulos de
professor emérito pela USP.
Além de professores de diversas unidades da USP e autoridades universitárias, a
cerimônia contará ainda com a presença dos professores da Faculdade de Direito do Largo
São Francisco Eros Grau, ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF), e
Miguel Reale Junior, ministro da Justiça do Governo Fernando Henrique Cardoso.
Foram dois os professores que tiveram o título de emérito concedido pela FDRP, Ferraz
Junior e Luiz Olavo Baptista, ambos da FD. A cerimônia de entrega do título ao professor
Baptista será em agosto.
Mais informações: (16) 3315-0115
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