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Centro Colaborador da OPAS/OMS para Pesquisa e Treinamento em Saúde Mental
Caracterização
Desenvolvimento de pesquisas básicas e clínicas e formação de recursos humanos nas diversas áreas de atuação
ligadas à Psicobiologia, Saúde Mental e ao Uso, Abuso e Dependência de Drogas. Formado por profissionais do
Departamento de Psicobiologia da Unifesp, possui programa de Pós-graduação em Psicobiologia (nota 6 da Capes)
que confere grau de Mestre e Doutor em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Também
oferece cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização destinados à capacitação de profissionais envolvidos
na pesquisa, prevenção e tratamento de pessoas com abuso e dependência de drogas ou com diversos transtornos
neuropsicológicos e psiquiátricos.
Departamento de Psicobiologia: ênfase em Uso e Abuso
Área temática de atuação:
de Substâncias Psicoativas, Sono, Transtornos do humor
e ansiedade, Neuropsicologia, Memória e aprendizagem.
Data de designação: 21/09/1990
Data de redesignação: 28/02/2006
Principais responsabilidades assumidas:
• Formação de recursos humanos na área de Abuso de Substâncias Psicoativas, por meio de cursos de pós-graduação stricto sensu e cursos de extensão destinados à capacitação de profissionais envolvidos na prevenção e
tratamento para dependentes de drogas.
• Projetos de Pesquisa multicêntricos, em colaboração com outros Centros Colaboradores da OMS, para desenvolvimento de instrumentos para triagem do uso de substâncias, disseminação e avaliação da efetividade e relação
custo-benefício de Intervenções Breves.
Dados da instituição
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) – Departamento de
Instituição:
Psicobiologia
Vínculo com o SUS:
SIM
Responsável:
Maria Lucia O. Souza Formigoni
Cargo:
Chefe do Departamento de Psicobiologia
Site da instituição: www.unifesp.br/dpsicobio/psico.htm
Site do Centro Colaborador: (em construção) http://www.unifesp.br/
Páginas web:
dpsicobio/psico.htm
Endereço:
R. Botucatu 862 1º. Andar ECB – CEP 04023062 São Paulo – SP - Brasil
Telefone: (11) 21490155
E-mail: mlosformigoni@unifesp.br
Fax: (11) 55725092
(Psicobiologia)
Atividades
Principais atividades no Brasil
Departamento de Psicobiologia
• Formação de recursos humanos na área de Psicobiologia: pós-graduação senso estrito e lato (cursos de capacitação - extensão, aperfeiçoamento e especialização).
• Levantamentos epidemiológicos sobre uso de substâncias psicoativas e padrões de sono.
• Assistência ambulatorial a pessoas com distúrbios de sono, do humor, de memória ou aprendizagem ou decorrentes de estresse ou uso de substâncias psicoativas.
• Pesquisas básicas e clínicas nas principais áreas da Psicobiologia (Sono; Uso de Substâncias; Neuropsicologia;
Memória e Aprendizagem; Medicina Comportamental; Estresse; Ansiedade e Transtornos do humor).
Principais atividades na América Latina ou em outros países ou regiões
Departamento de Psicobiologia
• Colaborações em projetos multicêntricos de pesquisa e formação de recursos humanos nas áreas de substâncias
psicoativas, sono, memória e aprendizagem, transtornos do humor: projeto ASSIST.
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