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Uso medicinal de
drogas ilícitas:

benefícios compensam riscos?
Em entrevista, Veronica C. G. Soares, docente do curso de Farmácia do UniAnchieta, explica por que

não considera conveniente a liberação de drogas ilícitas para fins medicinais. Páginas 4 e 5
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Alunos do UniAnchieta
analisam qualidade
da água de córrego

Trabalho de Conclusão de Curso de estudantes de Engenharia Ambiental
e Sanitária será realizado por meio de parcerias com a

Prefeitura de Várzea Paulista e a Fundação SOS Mata Atlântica.

Os cursos de extensão do
UniAnchieta são curtos, práticos e

valorizam o seu currículo.

Acesse www.anchieta.br e conheça

JULIANA BARCELOS, KERLANE
SANTOS E NATHALY ALMEIDA,
ESTUDANTES DO NONO PERÍODO

D O C U R S O D E E N G E N H A R I A
AMBIENTAL E SANITÁRIA DO
U N I A N C H I E T A , E S T Ã O
DESENVOLVENDO UM TRABALHO DE
CONCLUSÃO DE CURSO QUE TEM COMO
UM DOS OBJETIVOS A ANÁLISE E
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA
ÁGUA DO CÓRREGO PINHEIRINHO, NO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA. A
partir dos resultados, a intenção é
apresentar e desenvolver propostas de
educação ambiental junto à comunidade
local, como forma de garantir a conservação
atual e futura desse curso d'água.
A pesquisa das estudantes despertou o
interesse da Prefeitura Municipal de Várzea
Paulista e da Fundação SOS Mata Atlântica,
que passaram a apoiar o desenvolvimento
do estudo. A Fundação SOS Mata Atlântica

participou do monitoramento da qualidade
da água do córrego Pinheirinho em seu
projeto intitulado Observando os Rios, que
reúne comunidades e as mobiliza em torno
da qualidade da água de rios, córregos e
outros corpos d'água das localidades onde
elas vivem.
Para o geógrafo e orientador do trabalho,
professor André Luiz da Conceição, a
parceria criada revela o potencial e a
importância da pesquisa, ao ponto de
chamar a atenção de uma das instituições
não governamentais mais atuantes no país,
a Fundação SOS Mata Atlântica. Isso
também revela a importância do curso de
Engenharia Ambiental e Sanitária do
UniAnchieta na região de Jundiaí, formando
profissionais aptos para a atuação de forma
interdisciplinar na análise e monitoramento
da qualidade dos recursos hídricos e na
proposição de ações de educação ambiental.

Trecho do córrego Pinheirinho onde feita análise da qualidade da água



Doenças transmitidas por
alimentos podem ser evitadas
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AS POSSIBILIDADES DE SE CONTRAIR UMA DOENÇA, MUITAS VEZES GRAVE,
PELO CONSUMO DE ALIMENTOS SÃO MAIS CONCRETAS DO QUE IMAGINAMOS.
Para que isso não ocorra, os alimentos devem ser preparados com muito cuidado e

higiene. A produção de alimentos limpos, seguros e livres de contaminação garante a saúde das
pessoas que os consumirão. Os alimentos devem estar livres de sujidades visíveis e não visíveis
a olho nu, isentos de contaminação e deterioração por microrganismos.
As doenças transmitidas por alimentos (mais conhecidas como DTAs) são causadas pela
ingestão de água ou alimentos contaminados. Existem mais de 250 tipos de DTAs, e a maioria
são infecções causadas por bactérias, vírus e parasitas. No ano de 2014, no Brasil, foram
registrados 886 surtos de DTAs e 15.700 pessoas doentes, contra 861 surtos e 17.455 pessoas
doentes no ano de 2013, segundo informa o Ministério da Saúde.
O agente humano pode representar um importante veículo de contaminação de alimentos, caso
não adote os cuidados necessários na sua manipulação. As mãos são um dos principais focos de
contaminação quando pouco higienizadas; por este motivo, deve-se sempre lavar muito bem as
mãos antes de manipular qualquer tipo de alimento, além de manter unhas bem cortadas e
limpas.
Dentre vários fatores que interferem na higiene dos alimentos, há, ainda, os relacionados à
compra, às condições de armazenamento, à limpeza da cozinha e dos equipamentos utilizados
na sua produção e conservação. Algumas regras básicas devem ser seguidas para garantir a
inocuidade no preparo dos alimentos:

A doutora Vera Novaes, docente do curso de Nutrição
do UniAnchieta, comenta o assunto e compartilha cuidados

simples que podem evitar graves danos à saúde.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

Escolha produtos de boa qualidade, higienizados, isentos de sujeira aparente e corpos estranhos.
Cozinhe bem os alimentos, de acordo com os critérios adequados de tempo e temperatura. Durante o preparo,

seja rápido. Manipule em pequenas porções, impedindo a exposição à temperatura ambiente por tempo

demasiado.
Guarde sempre com bastante cuidado os alimentos crus e cozidos, em locais adequados e a temperaturas

adequadas. O melhor é servir imediatamente após o cozimento; caso isso não seja possível, mantenha-os acima

de 65°C ou abaixo de 10°C (geladeira).
Diminua ao máximo o tempo de espera do alimento entre o preparo e a disposição para consumo.
Quando reaquecer os alimentos cozidos e já preparados, faça de maneira adequada, seguindo os critérios de

tempo e temperatura. O centro do alimento (parte interna) deve estar bem quente, nunca morno (deve atingir

pelo menos 74°C de temperatura).
Sempre que possível, evite o contato entre os alimentos crus e cozidos. Este fenômeno é chamado de

contaminação cruzada; para evitá-lo, higienize mãos e utensílios entre uma atividade e outra na cozinha.
Observe a higiene pessoal e tenha atitudes adequadas na cozinha.
Higienize e desinfete corretamente as superfícies, equipamentos, e utensílios. Para superfícies, usar álcool

70%.
Mantenha sempre os alimentos fora do alcance de insetos e de outros animais que possam contaminá-los.

Guarde os alimentos em recipientes bem vedados.
Utilize sempre água potável. Se o fornecimento de água não inspira confiança, convém fervê-la antes de

adicioná-la aos alimentos ou de transformá-la em gelo.
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LIBERAÇÃO DE DROGAS ILÍCITAS
PARA USO MEDICINAL:

benefícios não compensam riscos
A LIBERAÇÃO DE DROGAS ILÍCITAS PARA

EMPREGO MEDICINAL É UMA QUESTÃO

POLÊMICA, QUE EM GERAL DIVIDE OPINIÕES. EM

ENTREVISTA, A DOCENTE DO CURSO DE

FARMÁCIA DO UNIANCHIETA  VERONICA C. G.

SOARES EXPLICA POR QUE OS BENEFÍCIOS NÃO

COMPENSAM OS RISCOS.

ENQUANTO PARA ALGUNS ALIVIA DORES, CAUSA DEPENDÊNCIA QUÍMICA EM
OUTROS. SUBSTÂNCIAS COMO LSD, MACONHA, COCAÍNA E ECSTASY, QUE SÃO
CAPAZES DE ALIVIAR O SOFRIMENTO DE PESSOAS ENFERMAS, NÃO PODEM SER

RECEITADAS, POIS SUA COMERCIALIZAÇÃO REGULAR É PROIBIDA. Veronica C. G.
Soares, professora do curso de Farmácia do UniAnchieta, concedeu uma entrevista na qual faz
importantes esclarecimentos sobre o polêmico tema.

COMO AS DROGAS AGEM NO CÉREBRO?

QUE CRITÉRIOS SÃO CONSIDERADOS NO ENQUADRAMENTO DE UMA DROGA COMO LÍCITA OU

ILÍCITA?

QUE DOENÇAS PODEM SER TRATADAS COM DROGAS ILÍCITAS, POR EXEMPLO?

POR QUE AINDA HÁ TANTAS RESTRIÇÕES LEGAIS AO USO MEDICINAL DE DROGAS?

VOCÊ PREVÊ ALGUMA MUDANÇA A ESSE RESPEITO NO BRASIL?

As drogas que atuam no sistema nervoso central, independentemente de serem lícitas ou ilícitas, agem
de três formas distintas: excitatórias, inibitórias ou causando distorções de pensamentos
(alucinações). Para apresentarem esses efeitos, podem ligar em receptores, aumentar a liberação de
neurotransmissores ou atuarem como bloqueadoras.

Uma droga não se torna ilícita pelo seu efeito, mas sim pelo seu potencial de abuso. Por exemplo, se
fosse pelo efeito, a fluoxetina, um antidepressivo, seria ilegal, mas é lícita; no entanto, se um indivíduo
for preso com grande quantidade desse medicamento, será indiciado por tráfico de drogas. Qualquer
substância psicotrópica tem a capacidade de induzir respostas, e o abuso pode levar à overdose, por
isso os psicotrópicos são enquadrados na Portaria 344/98, que trata de substâncias e medicamentos
sujeitos a controle especial.

A cocaína poderia ser utilizada no tratamento da narcolepsia, a heroína alivia dores agudas, o LSD
poderia ser utilizado no tratamento de Parkinson e a maconha seria uma alternativa no tratamento de
convulsões e dores crônicas.

Toda droga é medicinal: droga é toda substância que tem a capacidade de alterar uma função
fisiológica. Em algum momento, essa molécula já foi utilizada como medicamento, no entanto, o efeito
terapêutico não superou os efeitos colaterais (relação de risco x benefício), e se optou por retirá-la do
mercado. A heroína já foi usada como analgésico, a cocaína como anestésico, mas por evolução nas
modificações moleculares, outros medicamentos foram desenvolvidos a partir delas, com menores
riscos na utilização. A liberação dessas drogas passa por uma questão de real necessidade, ou seja, não
existir no mercado nada mais seguro. Por que utilizar heroína se a morfina apresenta efeitos
semelhantes? Por que utilizar a maconha, se existem outros anticonvulsivantes, e os efeitos da
maconha no SNC em longo prazo são extremamente severos, incluindo retardo de aprendizagem para
as crianças que a utilizam? Outro ponto a considerar é que não estamos isolados do mundo; a
legalização tornaria o país uma rota do tráfico, e isso inclui mais problemas, como aumento da
corrupção, aumento da criminalidade envolvida com o tráfico, problemas que outros países que
liberaram enfrentam. Com relação à maconha, especificamente, como vamos liberar a utilização e
controlar a produção? Esses são fatores que devem ser levados em consideração. A única utilização da
maconha realmente significativa é para tratamento de pacientes terminais em dor crônica, mas para
esses indivíduos são realizados cuidados paliativos que costumam ser muito eficientes, seguindo
protocolos de países onde não se tem a liberação da maconha. E também há caminhos legais para
aquisição do produto medicamentoso, via mandado judicial. Se ela fosse extremamente necessária, a
Europa como um todo já teria liberado a sua utilização.

Normalmente, quando a ANVISA não libera uma molécula para fins medicinais, é porque existem
efeitos colaterais inerentes ao uso que não compensam, ou questões de produção e ainda o risco de o
país ser transformado em rota de tráfico. Atualmente, as moléculas classificadas como ilícitas não são
totalmente necessárias à terapêutica; existem medicamentos que podem perfeitamente substituir
essas substâncias, com reduzidos efeitos colaterais e baixo potencial de consumo abusivo. O que existe
é especulação da mídia e sensacionalismo desnecessário, pois se realmente a liberação fosse
necessária, na Holanda e no Estado da Califórnia, por exemplo, não continuariam a ser utilizados os
medicamentos em uso em outros países, como o Brasil, e a cura de diversas patologias estaria
acontecendo nesses lugares.



Empregos Artigo
Quer entrar para o mercado de trabalho? Aqui neste espaço você confere todas as vagas publicadas no Nemp

(Núcleo de Empregabilidade e Relações Empresariais), voltadas para os alunos, ex-alunos e familiares dos

estudantes do Grupo Anchieta. Cadastre seu currículo no site www.anchieta.br/nemp e boa sorte! Sujeito à

disponibilidade de vagas. Acompanhe as atualizações pelo site: www.intranet.anchieta.br/nemp/portal/
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Fatores humanos em jogos computacionais
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CÓD VAGA CÓD VAGA

8257 ANALISTA DE LABORATÓRIO 8579 LABORATÓRIO QUÍMICA

8350 REPRESENTANTE COMERCIAL 8580 LABORATÓRIO BIOLOGIA

8397 ASSISTENTE CONTÁBIL 8581 LOGÍSTICA/SUPRIMENTOS

8416 ASSISTENTE MARKETING 8582 TÉCNICO EM MECATRÔNICA

8463 ESTÁGIO QUÍMICA 8584 AUXILIAR DE PROFESSOR

8465 ESTÁGIO EDUCAÇÃO FÍSICA 8588 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS

8496 ESTÁGIO VENDAS TÉCNICAS 8589 ESTÁGIO

8497 ATENDENTE GELATERIA ITALIANA 8590 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO

8505 ESTÁGIO VENDAS 8591 AUXILIAR DE FARMÁCIA

8511 ESTÁGIO ATENDIMENTO/RECEPÇÃO 8592 ESTÁGIO

8514 ESTÁGIO MANUTENÇÃO 8593 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

8520 TÉCNICO EM MANUTENÇÃO GERAL 8594 COORDENADOR DE VENDAS

8522 TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO TRABALHO 8596 COORDENADOR PEDAGÓGICO BILÍNGUE

8525 AUXILIAR DE PRODUÇÃO 8597 ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

8526
WEBDEVELOPER | WEBDESIGNER |

PROGRAMADOR HTML PHP CSS
8558

AUXILIAR SUPORTE E ATENDIMENTO AO

CLIENTE

8528 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 8599 ANALISTA DE ESCRITA FISCAL

8529 ENFERMEIRO 8600 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8530 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8601 ESTÁGIO

8531 ANALISTA DE QUALIDADE 8603 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

8532 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - QUALIDADE 8604 ANALISTA CONTÁBIL

8533 ESTÁGIO ENGENHARIA DE ALIMENTOS 8606 ESTÁGIO PSICOLOGIA

8535 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8607 RESPONSÁVEL TÉCNICO

8536 ESTÁGIO ADMINISTRATIVO 8608 AGENTE ADMINISTRATIVO

8538 RECEPCIONISTA DE SAC 8609 ESTÁGIO ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

8542 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8611 ASSISTENTE DE MARKETING

8546 VENDAS DE SERVIÇOS E ORÇAMENTOS 8612 ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

8549 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO 8613 BIOLOGIA

8552 ESTÁGIO MARKETING 8614 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS

8554 AUXILIAR P.C.D 8615 ESTÁGIO CIÊNCIAS CONTÁBEIS

8557 CONSULTOR TÉCNICO DE VENDAS EXTERNAS 8617 ESTÁGIO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

8598 FARMACÊUTICO 8618 ESTÁGIO RECURSOS HUMANOS | FINANÇAS

8560 PROGRAMADOR P.C.P JR. 8620 VENDEDOR COOPERATIVO

8567 ESTÁGIO CUSTOS E CONTROLADORIA 8622 INSPETOR DE QUALIDADE I

8568 ESTÁGIO P.C.P 8623 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

8569 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 8624 ANALISTA DE GARANTIA DA QUALIDADE

8570 OPERADOR DE EMPILHADEIRA GRANDE PORTE 8625 ESTÁGIO TÉCNICO EM QUÍMICA

8571 ESTÁGIO QUÍMICA 8627 ESTÁGIO TÉCNICO COMERCIAL

8573 ESTÁGIO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 8630 ESTÁGIO SUPPLY CHAIN 01

8574 ESTÁGIO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 8631 ESTÁGIO T.I

8577 ESTÁGIO 8632 ESTÁGIO

8578 LABORATÓRIO SAÚDE 8633 COLORISTA

8634 ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO

A área de fatores humanos em jogos computacionais
envolve o estudo e análise sobre aspectos relativos aos
códigos de ética, impactos físicos, psicológicos e sociais no
uso de jogos. O jogo é um elemento de ludicidade
fundamental para a descoberta do eu, para a criação,
experimentação e transformação do mundo pelo ser
humano. Segundo Winnicot (1975), é no brincar que a
criança desfruta de liberdade de criação, mobilizando a sua
personalidade. É recorrendo à criatividade que a pessoa
descobre o seu próprio eu. No jogo existe algo que
transcende as necessidades da vida; desta forma, o jogo
emerge da interação entre os jogadores e o sistema de jogo.
Isso significa que os jogadores precisam tomar decisões
para jogar; eles decidem como moverão suas peças, seus
corpos, quais cartas lançarão, quais estratégias vão adotar,
como vão interagir com os oponentes, etc. Quando um
jogador faz uma escolha dentro do jogo, essa ação gera um
resultado, e esse resultado gera um conflito, que convida
novamente o jogador a tomar outra decisão, fazer outra
escolha e continuar jogando, o que lhe proporciona uma
experiência de jogo. Para que o jogo ofereça uma
experiência significativa, o processo de ação e resultado
precisa ser discernível, para que o jogador fique imerso no
game e dê continuidade a sua experiência.
As possibilidades não lineares dos jogos podem ser vistas
como um dos aspectos que mais se diferenciam quando
comparados com outras formas de mídia. Segundo estudo
feito na Universidade de Rochester, no Reino Unido, jogos
eletrônicos podem ajudar seus usuários a tomar decisões
mais rapidamente. E, apesar de mais rápidas, as decisões
não são menos exatas. É importante notar que o
aprendizado que ocorre com os jogos eletrônicos se divide
entre a absorção de conteúdo, como no caso de jogos como
Rome Total War, que explora fatos históricos do Império
Romano, e o chamado aprendizado colateral, como o
promovido por SimCity, por exemplo, onde o jogador dirige
cidades, desenvolve habilidades de gerenciamento e
administração, etc.
A psicóloga Jayne Gackenbach, da Universidade Grant
MacEwan, descreveu um estudo que mostra que os
jogadores têm menos pesadelos que as outras pessoas,
mas quando têm, eles são capazes de reverter a situação
ameaçadora e se transformam em uma ameaça maior ainda.
Segundo Gackenbach, os jogadores se viram e lutam contra
os seus medos (sabem melhor enfrentar problemas e
desafios). Lynn Alves, professora e pesquisadora do
Departamento de Educação da Uneb (Universidade do
Estado da Bahia), vai além e afirma que “um jogo é sempre
uma situação problema, que exige confrontação do
exercício de habilidades e da administração de recursos”.
Isso na verdade é a chamada aprendizagem cognitiva, que
pode ser utilizada em outras situações do dia a dia, como
quando é necessário realizar planejamentos diversos. A
pesquisadora afirma que a absorção do conhecimento não
ocorre de forma consciente, mas sim em decorrência das
demandas que o jogo propõe. Fica clara a relação entre a
cultura em que vivemos, nossas disposições mentais e a
mecânica típica dos jogos que criamos e que gostamos de
jogar. Por exemplo, somente numa cultura de acúmulo de
bens como é a nossa, haveria uma demanda tão grande por
jogos cujo objetivo é, de uma forma ou de outra, acumular
alguma coisa, e perder o mínimo possível. Esses jogos de
acúmulo parecem ser mais procurados do que os jogos cujo
objetivo é perder aquilo que se tem, como o jogo de cartas
Uno, em que o jogador tem como objetivo livrar-se de todas
as cartas que tem na mão.

Juliano Schimiguel, docente e coordenador de curso de
pós-graduação do UniAnchieta.
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Estudantes de Engenharia de Produção realizaram estudo de
caso aplicando o Project Model Canvas e a metodologia DMAIC.

Os resultados superaram as expectativas.

Engenharia
na prática

DURANTE O MÊS DE MAIO, OS
ALUNOS DO SEXTO E DO
SÉTIMO PERÍODOS DO

CURSO DE ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO VIVENCIARAM UM
MODELO DE AULA PRÁTICA. A
dinâmica contou com o apoio dos
coordenadores dos cursos de Engenharia
de Produção e Engenharia Mecânica,
Ronaldo Santana, Claudio Dalmolin e
Norival Freire.
Na disciplina de Gestão da Qualidade II,
ministrada pelo professor Paulo Versuri, a
atividade aplicada refere-se ao método
Pro ject Mode l Canvas (quadro
inteligente), metodologia robusta de
planejamento de projeto inspirada em
conceitos de neurociência.
O Project Model Canvas constitui-se como
um tipo de mapa mental, que permite a
visualização dos principais pontos
pertinentes a um projeto, e que devem
ser analisados de forma interativa e
coletiva. Este método oferece ao
engenheiro de produção maior
visibilidade para as partes interessadas e
ainda possibilita a elaboração de um
plano de projeto visual que contenha:
indicadores de resultados, matriz de
causa e efeito, ganhos rápidos de
produção, variáveis críticas, fluxograma
de processos (VSM/ AV/ ANV), esforço x
impacto, plano de ação e ações
executadas.
Os estudantes aplicaram o DMAIC (definir

– medir – analisar – melhorar – controlar) no Canvas. A
metodologia DMAIC, que também é um método baseado no Six
Sigma, garante uma sequência ordenada, lógica e eficaz no
gerenciamento dos projetos. Pode ser usada na melhoria de
processos já existentes e aplicada a qualquer setor de produção ou
administrativo, com o objetivo de aumentar a produtividade em
manufatura, diminuir ciclo de tempo de uma determinada

atividade, melhorar o fluxo de caixa da empresa e entregar o
produto ou serviço dentro do prazo combinado.
A partir do estudo de caso de uma empresa, foram identificados
atrasos na entrega dos produtos devido às altas taxas de
retrabalho, que chegavam a atingir 30% da produção. A meta era
reduzir as peças retrabalhadas pelo menos em 10%.

Na aplicação da metodologia, os
estudantes reunidos em grupos
simularam uma equipe de projeto na
produção, e preencheram um Canvas
aplicando o DMAIC. Anexaram post-its
numa folha em formato A0, nos treze
quadros que definem, resumidamente:
Por quê? O quê? Quem? Como? Quando?
Quanto?
O professor Paulo Versuri comenta que,
com a aplicação do método, os alunos
conseguiram visualizar e tomar decisões
com base nos fatos e dados: “Alguns
grupos alcançaram percentuais acima
das metas estabelecidas, uma vez que a
visualização do método e o trabalho de
forma participativa geraram ideias e
resultados significativos para a empresa”.
Quanto aos objetivos da atividade, o
professor Paulo ressalta a aprendizagem
significativa, transferível para outros
contextos:

“Por se tratar de uma atividade
prática, o principal objetivo era
estimular os alunos a colocar
suas competências técnicas em
ação e favorecer o surgimento de
l i n k s c o m o c o t i d i a n o
empresarial. Atividades desse
t i p o a i n d a a u x i l i a m o s
estudantes a pensar fora da
caixa e a gerar oportunidades de
ganho nos processos existentes
e também nos novos”.

Prof.º Paulo Versuri com o grupo DEMAIC_ CANVAS
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Arquitetura e Urbanismo
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