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A Coleção 150 anos de Mackenzie e a cidade de São Paulo é 
composta por livros escritos por professores das Unidades 
Acadêmicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e perso-
nalidades de relevância, nos diversos campos do conhecimento 
compreendidos por estas, em comemoração ao sesquicentená-
rio da instituição.

As obras contemplam as relações e a participação dos cur-
sos dessas unidades no processo de construção da cidade de São 
Paulo nesse período, a contar da criação da Escola Americana em 
1870, por meio de abordagens específicas para cada curso, rela-
cionadas com a temática Educação, Cidade e Sociedade.

O eixo principal que norteia este volume é a história da 
saúde na cidade de São Paulo nos últimos 150 anos, a partir 
de uma visão multidisciplinar, que possibilita a compreensão do 
contexto pessoal, científico, sociocultural e político desse perío-
do. São abordados conceitos relacionados à saúde a partir de 
diferentes prismas, como: a qualidade de vida; a saúde mental 
e física; a influência do meio ambiente, lazer e cultura na saúde; 
a inclusão social de pessoas com deficiências e o papel da edu-
cação na formação de profissionais conscientes da sua atuação 
na sociedade; e, por fim, o desenvolvimento tecnológico para o 
avanço da pesquisa e da inovação na área.

Em Saúde, meio ambiente e cultura, a his-
tória da saúde na cidade de São Paulo nos 
últimos 150 anos é discutida a partir de seus 
principais acontecimentos, desafios e con-
quistas. Por ser uma área multidisciplinar, 
a saúde na cidade é relatada por diferentes 
prismas, que possibilitam a compreensão do 
contexto pessoal, científico, sociocultural e 
político que permeiam as ações em saúde.

No capítulo 1, “Saúde e qualidade de 
vida”, são abordados historicamente os con-
ceitos de “saúde” e “qualidade de vida” em 
seus domínios físico, psicológico, espiritual e 
quanto às relações sociais e ao meio ambien-
te. São discutidos os impactos dos planos e 
das políticas públicas voltadas para a promo-
ção, prevenção e assistência à saúde na vida 
da população, assim como os principais de-
safios na área. Nesse contexto, destaca-se o 
papel do Mackenzie em ações de atendimen-
to a demandas internas e externas em saúde.

O capítulo 2, “A saúde mental na cida-
de”, trata do histórico do conceito de “loucu-
ra” ao longo dos últimos 150 anos e sua rela-
ção com as políticas públicas de tratamento 
dos transtornos mentais. São relatadas a 
criação e a atividade do Serviço-Escola de 
Psicologia do Mackenzie, que assiste a comu-
nidade ao mesmo tempo que forma profis-
sionais capacitados a atender às crescentes 
demandas atuais em saúde mental.

No capítulo 3, “Saúde física”, são apre-
sentados os históricos da prevalência, do diag-
nóstico e do tratamento de doenças crônicas 
como hipertensão, obesidade, diabetes, doen-
ças pulmonares, câncer, doenças degenerati-
vas e lesões adquiridas, que geram a neces-
sidade de atendimentos especializados nas 
diferentes áreas da saúde. Destaca-se o papel 
das clínicas-escolas e dos programas de pre-
venção em saúde conduzidos por professores, 

alunos e técnicos do Mackenzie, atendendo às 
demandas da comunidade.

No capítulo 4, “Saúde, meio ambiente, 
esporte e alimentação”, discute-se o impac-
to das mudanças ambientais, como a urba-
nização, os serviços de saneamento básico e 
o acúmulo de dejetos, na saúde da popula-
ção da cidade em relação às doenças trans-
missíveis, respiratórias e crônicas. São apre-
sentados ainda os recentes desafios da vida 
moderna que impactam a saúde. No que se 
refere ao ambiente social, a história da tra-
dição esportiva mackenzista é revisitada e, 
em relação ao ambiente cultural, aborda-se 
a gastronomia como uma das principais for-
mas de lazer na cidade, em função das diver-
sas culturas, que, por meio de seus imigran-
tes, promoveram uma riqueza de opções e 
sabores a serem desfrutados por visitantes 
e moradores de São Paulo.

No capítulo 5, intitulado “Saúde, cidada-
nia e educação”, aborda-se a questão do exer-
cício da cidadania na área da inclusão social 
e a educação para a cidadania. Apresentam-
se um histórico da inclusão social de pessoas 
com deficiências e as necessidades especí-
ficas em termos de cultura, educação e la-
zer na cidade de São Paulo e no Mackenzie, 
seja no colégio, seja na universidade. Nesse 
contexto, é traçado também um histórico de 
cursos de formação de profissionais na área 
da saúde na cidade de São Paulo e o papel 
do Mackenzie na formação de profissionais 
conscientes da sua atuação na sociedade, 
seja na graduação, seja na pós-graduação.

O último e sexto capítulo, “O futuro da 
saúde na cidade”, aborda o desenvolvimento 
de tecnologia em saúde na cidade e as pers-
pectivas de avanços em pesquisa, diagnósti-
co, tratamento e desenvolvimento de produ-
tos, alimentos e fármacos.
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intRodUÇÃo

A Universidade tem como missão o ensino, a pesquisa e a extensão, devendo, 
portanto, atuar na comunidade de modo que o ensino e a produção científica 
assumam, sempre que possível, um caráter translacional.

Deve fazer parte da missão da Universidade o desenvolvimento de processos 
e de protocolos focados no bem-estar da população geral, sem deixar de lado, 
evidentemente, pesquisas básicas que, em princípio, ao menos aparentemente, 
não tenham aplicação prática imediata. 

Como os leitores poderão facilmente observar nos capítulos que se seguem, o 
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (UPM), desde os seus primórdios, demonstra, na prática, seu com-
promisso com esses objetivos.

No tocante, especificamente, à saúde, esse compromisso é absolutamente 
imperativo, tendo em vista que a manutenção da saúde física, mental e social 
faz parte daqueles domínios abrangentes que, se atendidos, propiciarão uma 
qualidade de vida minimamente aceitável em um país que pretende ser reco-
nhecido como desenvolvido.

Sabemos quanto o Brasil apresenta desigualdades socioculturais abissais, 
que a maioria da nossa população vive em condições de pobreza, extrema po-
breza e miséria e que, apesar de aqui existir um Sistema Único de Saúde (SUS) 
melhor do que a maioria dos outros países da América Latina, ainda assim há 
imensas dificuldades em prover para a parte mais carente da população suas 
necessidades mais básicas, incluindo o acesso a cuidados adequados no que se 
refere à saúde.

Nos textos que se seguem, o leitor é convidado a participar de uma viagem 
que se inicia nos séculos XVIII e XIX e chega aos dias atuais, em que vivemos 
um dos maiores desafios do ponto de vista da saúde pública, que é o enfrenta-
mento da pandemia causada pelo coronavírus, denominado Sars-CoV-2.

Nesse momento de extrema gravidade, em que o número de infectados é 
enorme e o de óbitos, alarmante, cabe à Universidade a responsabilidade de 
participar ativamente da realização de pesquisas que levem a uma melhor 
compreensão dos impactos dessa pandemia em vários domínios de nossas 
vidas, além de ofertar programas de divulgação e de informação ao público 
em geral. À Universidade cabe ainda se posicionar claramente contra as atitu-
des que comprometam severamente os cuidados sanitários prescritos, bem 
como se opor de maneira enfática a movimentos como o de antivacinas, que, 
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contra todas as evidências científicas, emperram o fazer correto em saúde em 
nosso país.

Nesses 150 anos de história de nossa Universidade, o Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde existe há apenas 14 anos. Ao longo dessa recente traje-
tória, sempre esteve orientado no sentido de participar ativamente dos vários 
aspectos que envolvem a saúde dos nossos concidadãos, a partir de pesquisas 
relevantes, do atendimento gratuito à comunidade nos vários laboratórios  
e clínicas, e dos programas de extensão que visam à capacitação de profis-
sionais da área da saúde e da educação e dos programas de extensão que lan-
çam ações de quali dade de vida e de informação à comunidade fora dos muros 
da Instituição.

No Capítulo 1, somos informados sobre dados epidemiológicos populacio-
nais a partir da fundação da cidade de São Paulo, e são discutidos conceitos 
básicos de saúde e qualidade de vida. As autoras apresentam uma visão histó rica 
da evolução da implementação de políticas voltadas à saúde pública no Brasil. 
Apontam, ainda, para a participação da UPM no enfrentamento de epidemias 
como a da gripe espanhola e a da aids. Finalizando o capítulo, temos a descrição 
funcional do CCBS e informações sobre as relevantes ações levadas a efeito vi-
sando ao atendimento à população.

No Capítulo 2, discute-se em profundidade a Política Nacional de Saúde 
Mental vigente no Brasil, a partir de uma revisão histórica, os conceitos de 
loucura e de normalidade e por fim, os trabalhos desenvolvidos no Serviço- 
-Escola de Psicologia no campo da saúde mental.

Dedicado à saúde física, o Capítulo 3 inicia-se com ampla revisão histórica 
sobre os primórdios de como o país e, especificamente, a cidade de São Paulo 
lidaram com o progresso tecnológico e as consequentes mudanças sociais e na 
saúde pública. Em seguida, são discutidas condições clínicas específicas, como 
a diabete, a hipertensão arterial, a obesidade, as doenças pulmonares, as mo-
léstias cardiocirculatórias e as denominadas moléstias degenerativas, como 
alguns dos fatores que passaram a influir de forma significativa na saúde da 
população com o consequente impacto sobre os serviços de saúde. Os mesmos 
fatores impuseram à UPM a necessidade do desenvolvimento de novos labora-
tórios e de serviços especializados, o que resultou também na ampliação da 
participação do CCBS no atendimento à saúde pública.

No Capítulo 4, abordam-se amplamente os conceitos e as ações relacionados 
à articulação entre saúde, meio ambiente, esporte e alimentação. Como pano 
de fundo para essa discussão, são apresentados dados referentes ao desenvolvi-
mento demográfico e à urbanização da cidade de São Paulo e suas relações com 
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as mudanças do meio ambiente, com os consequentes problemas relativos ao 
saneamento básico, à poluição etc. As atividades esportivas desenvolvidas são 
descritas no que se refere à sua origem e são apresentadas evidências que demons-
tram claramente o compromisso da UPM com o desenvolvimento de várias 
dessas atividades.

No capítulo seguinte, o de número 5, relações entre saúde, cidadania e edu-
cação são exploradas com particular atenção à participação do Mackenzie e, de 
maneira mais específica, do CCBS em ações diversas, por meio dos cursos  
de Ciências Biológicas, Farmácia, Nutrição, Fisioterapia, Tecnologia em Gas-
tronomia e Psicologia. 

Na sequência, encontra-se a descrição do Programa de Pós-Graduação em 
Distúrbios do Desenvolvimento, que obteve parecer favorável da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em 1996 e sua reco-
mendação em 1998. Esse programa tem como objetivo básico desenvolver pes-
quisas, oferecer atendimento e capacitação que possam aumentar o conheci-
mento e propor as formas mais adequadas de cuidados a pessoas que apresentam 
condições que caracterizam transtornos variados. Parece-me particularmente 
interessante os autores ressaltarem como pilares básicos da educação: ensinar a 
conhecer, a fazer, a conviver e a ser.

No Capítulo 6, como não poderia deixar de estar presente, a discussão se dá 
na direção do futuro da saúde, ciência e tecnologia na cidade de São Paulo. Após 
exposição de técnicas utilizadas no passado e no presente, os autores sugerem 
mudanças significativas que afetarão a maneira de diagnosticar e tratar várias 
enfermidades a partir do avanço de técnicas, como a utilização dos Lab-on- 
-a-chip (nanochips), e da Farmacogenética e da Farmacogenô mica. Em seguida, 
descrevem a Força-Tarefa do Mackenzie para o Enfrentamento da covid-19, 
criada para auxiliar no combate à pandemia ora em curso no mundo. São 
descritos numerosos estudos e pesquisas que têm por finalidade trazer infor-
mações relevantes em vários domínios da saúde afetados por essa situação de 
extrema gravidade. Os autores finalizam chamando a atenção para a importân-
cia da telemedicina, teleconsulta, teleconsultoria e telemonitoramento na forma 
como o atendimento à saúde será afetado em futuro próximo. 

Por fim, no posfácio, a Profª. Drª. Berenice Carpigiani nos informa so- 
bre o histórico, o desenvolvimento e as perspectivas do CCBS, detalhando, 
ainda, os cursos, os laboratórios e demais serviços oferecidos aos alunos e  
à comunidade.

A leitura deste livro me foi extremamente agradável e informativa e espero 
que também o seja para vocês.
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Finalizo agradecendo a honra que me foi dada de escrever a introdução 
deste livro que integra as comemorações dos 150 anos bem vividos do Instituto 
Presbiteriano Mackenzie.

José Salomão Schwartzman
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A Coleção 150 anos de Mackenzie e a cidade de São Paulo é 
composta por livros escritos por professores das Unidades 
Acadêmicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e perso-
nalidades de relevância, nos diversos campos do conhecimento 
compreendidos por estas, em comemoração ao sesquicentená-
rio da instituição.

As obras contemplam as relações e a participação dos cur-
sos dessas unidades no processo de construção da cidade de São 
Paulo nesse período, a contar da criação da Escola Americana em 
1870, por meio de abordagens específicas para cada curso, rela-
cionadas com a temática Educação, Cidade e Sociedade.

O eixo principal que norteia este volume é a história da 
saúde na cidade de São Paulo nos últimos 150 anos, a partir 
de uma visão multidisciplinar, que possibilita a compreensão do 
contexto pessoal, científico, sociocultural e político desse perío-
do. São abordados conceitos relacionados à saúde a partir de 
diferentes prismas, como: a qualidade de vida; a saúde mental 
e física; a influência do meio ambiente, lazer e cultura na saúde; 
a inclusão social de pessoas com deficiências e o papel da edu-
cação na formação de profissionais conscientes da sua atuação 
na sociedade; e, por fim, o desenvolvimento tecnológico para o 
avanço da pesquisa e da inovação na área.

Em Saúde, meio ambiente e cultura, a his-
tória da saúde na cidade de São Paulo nos 
últimos 150 anos é discutida a partir de seus 
principais acontecimentos, desafios e con-
quistas. Por ser uma área multidisciplinar, 
a saúde na cidade é relatada por diferentes 
prismas, que possibilitam a compreensão do 
contexto pessoal, científico, sociocultural e 
político que permeiam as ações em saúde.

No capítulo 1, “Saúde e qualidade de 
vida”, são abordados historicamente os con-
ceitos de “saúde” e “qualidade de vida” em 
seus domínios físico, psicológico, espiritual e 
quanto às relações sociais e ao meio ambien-
te. São discutidos os impactos dos planos e 
das políticas públicas voltadas para a promo-
ção, prevenção e assistência à saúde na vida 
da população, assim como os principais de-
safios na área. Nesse contexto, destaca-se o 
papel do Mackenzie em ações de atendimen-
to a demandas internas e externas em saúde.

O capítulo 2, “A saúde mental na cida-
de”, trata do histórico do conceito de “loucu-
ra” ao longo dos últimos 150 anos e sua rela-
ção com as políticas públicas de tratamento 
dos transtornos mentais. São relatadas a 
criação e a atividade do Serviço-Escola de 
Psicologia do Mackenzie, que assiste a comu-
nidade ao mesmo tempo que forma profis-
sionais capacitados a atender às crescentes 
demandas atuais em saúde mental.

No capítulo 3, “Saúde física”, são apre-
sentados os históricos da prevalência, do diag-
nóstico e do tratamento de doenças crônicas 
como hipertensão, obesidade, diabetes, doen-
ças pulmonares, câncer, doenças degenerati-
vas e lesões adquiridas, que geram a neces-
sidade de atendimentos especializados nas 
diferentes áreas da saúde. Destaca-se o papel 
das clínicas-escolas e dos programas de pre-
venção em saúde conduzidos por professores, 

alunos e técnicos do Mackenzie, atendendo às 
demandas da comunidade.

No capítulo 4, “Saúde, meio ambiente, 
esporte e alimentação”, discute-se o impac-
to das mudanças ambientais, como a urba-
nização, os serviços de saneamento básico e 
o acúmulo de dejetos, na saúde da popula-
ção da cidade em relação às doenças trans-
missíveis, respiratórias e crônicas. São apre-
sentados ainda os recentes desafios da vida 
moderna que impactam a saúde. No que se 
refere ao ambiente social, a história da tra-
dição esportiva mackenzista é revisitada e, 
em relação ao ambiente cultural, aborda-se 
a gastronomia como uma das principais for-
mas de lazer na cidade, em função das diver-
sas culturas, que, por meio de seus imigran-
tes, promoveram uma riqueza de opções e 
sabores a serem desfrutados por visitantes 
e moradores de São Paulo.

No capítulo 5, intitulado “Saúde, cidada-
nia e educação”, aborda-se a questão do exer-
cício da cidadania na área da inclusão social 
e a educação para a cidadania. Apresentam-
se um histórico da inclusão social de pessoas 
com deficiências e as necessidades especí-
ficas em termos de cultura, educação e la-
zer na cidade de São Paulo e no Mackenzie, 
seja no colégio, seja na universidade. Nesse 
contexto, é traçado também um histórico de 
cursos de formação de profissionais na área 
da saúde na cidade de São Paulo e o papel 
do Mackenzie na formação de profissionais 
conscientes da sua atuação na sociedade, 
seja na graduação, seja na pós-graduação.

O último e sexto capítulo, “O futuro da 
saúde na cidade”, aborda o desenvolvimento 
de tecnologia em saúde na cidade e as pers-
pectivas de avanços em pesquisa, diagnósti-
co, tratamento e desenvolvimento de produ-
tos, alimentos e fármacos.
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